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Sammanfattning 

 

Nya utländska dagligvarukedjor med främmande varumärken och lägre priser har etablerats 

på den svenska marknaden under de senaste åren. Genom egen import och i vissa fall inköp 

av partier kan de hålla priserna nere och på så sätt skapa konkurrenskraft mot de etablerade 

butikerna och orsaka påtvingade nedskärningar för dem. Detta har i sin tur kommit att hota 

deras överlevnad. Då de etablerade butikerna innehar kända varumärken, till skillnad från 

flertalet nyetablerade, är det i deras intresse att se om konsumenter är varumärkeslojala eller 

vad som får konsumenter lojala. Detta leder oss in på denna uppsats problemformulering; 

Vilka faktorer är viktiga för att skapa lojalitet till produktnamn hos konsumenter inom den 

idag hårt konkurrerande dagligvarubranschen? 

 

Syftet med denna uppsats är att genom en enkätundersökning analysera hur viktiga 

varumärken är för konsumenter vid inköp av dagligvaror samt undersöka vilka faktorer som 

skapar lojalitet hos dessa. 

 

Undersökningen visar att flertalet respondenter anser att varumärket är viktigt vid köp av 

dagligvaror. Endast ett fåtal tycker inte att det är viktigt alls. Majoriteten av respondenterna 

köper kända varumärken ofta eller alltid, vilket visar på återköp men också preferens, 

engagemang och lojalitet. Då det gäller varumärkets kändhet, upplever en större del att det är 

viktigt än de som inte anser det vara så. 

 

Många faktorer påverkar lojalitetsskapandet hos konsumenter. Vår undersökning visar att 

kvalitet är väldigt viktigt vid val av dagligvaror och detsamma gäller för butikens läge. Den 

sistnämnde skapar dock inte lojalitet till specifika varumärken utan till butiker, men då 

varumärket är viktigt tordes således den valda butiken inneha kända varumärken som även 

undersökningen visade. Även personal/service anser respondenterna vara viktigt och de gäller 

som lojalitetsskapare till butik och inte till varumärken. De tillfrågade anser även att låga 

priser är viktigt, men de handlar oftare kända varumärken än främmande och majoriteten 

anser kvalitet vara viktigt och mycket viktigt. 

 

All denna konkurrens kan också leda till något gott och i detta fall är det till förmån för 

konsumenterna i form av fördelaktigare priser, större utbud och sortiment. 



 2

Innehållsförteckning 
 
Figur- och diagramförteckning................................................................................................... 3 
1. Introduktion............................................................................................................................ 4 

1.2. Bakgrund ......................................................................................................................... 4 
1.3. Problemdiskussion .......................................................................................................... 7 
1.4. Problemformulering ........................................................................................................ 7 
1.5. Syfte ................................................................................................................................ 7 
1.6. Avgränsningar ................................................................................................................. 8 
1.7. Definitioner ..................................................................................................................... 8 

2. Metod ..................................................................................................................................... 9 
2.1. Induktion och deduktion.................................................................................................. 9 
2.2. Val av studieobjekt och urval.......................................................................................... 9 

2.2.1. Studieobjekt och avgränsning .................................................................................. 9 
2.2.2. Urval....................................................................................................................... 10 
2.2.3. Val av plats för undersökningen............................................................................. 11 

2.3. Fallstudie ....................................................................................................................... 11 
2.4. Kvantitativ undersökning .............................................................................................. 12 

2.4.1. Motiv till val av kvantitativ forskningsansats ........................................................ 12 
2.4.2. Enkät....................................................................................................................... 12 

2.5. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet ................................................................... 13 
2.6. Litteraturstudier............................................................................................................. 14 
2.7. Felkällor ........................................................................................................................ 15 

3. Teori ..................................................................................................................................... 17 
3.1. Five Product Levels....................................................................................................... 17 
3.2. Hög- och lågengagemang.............................................................................................. 19 
3.3. Brand Equity Theory..................................................................................................... 20 
3.4. Teoretisk syntes............................................................................................................. 28 
3.5. Teoretisk referensram.................................................................................................... 32 

4. Empiri................................................................................................................................... 38 
4.1. Undersökning ................................................................................................................ 38 
4.2. Resultat.......................................................................................................................... 52 

5. Slutsatser och diskussion...................................................................................................... 54 
6. Källkritik .............................................................................................................................. 57 

6.1. Felkällor ........................................................................................................................ 57 
6.1.1. Urvalsfel ................................................................................................................. 57 
6.1.2. Bortfallsfel.............................................................................................................. 57 
6.1.3. Mätfel ..................................................................................................................... 58 
6.1.4. Bearbetningsfel....................................................................................................... 59 
6.1.5. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet............................................................ 59 
6.1.6. Allmän kritik .......................................................................................................... 60 

7. Förslag till framtida forskning.............................................................................................. 61 
8. Källförteckning..................................................................................................................... 62 
 
Bilagor 
 
Bilaga 1 Marknadsundersökningsenkät för dagligvarukonsumenter 
Bilaga 2 Enkätsvar 
Bilaga 3 Korstabuleringar 



 3

Figur- och diagramförteckning 
 
Figur 1. Five Product Levels .................................................................................................... 18 
Figur 2. Beslutsprocess för konsumenten gällande högengagemangsprodukter...................... 19 
Figur 3. Beslutsprocess för konsumenten gällande lågengagemangsprodukter....................... 19 
Figur 4. How Brand Equity Generates Value .......................................................................... 23 
Figur 5. Teoretisk syntes .......................................................................................................... 31 
Figur 6. Teoretisk referensram ................................................................................................. 33 
Diagram 1. Hur viktigt varumärket är för respondenterna....................................................... 39 
Diagram 2. Hur ofta respondenterna handlar kända varumärken. ........................................... 40 
Diagram 3. Hur viktigt känt varumärke är vid köp av chark och fisk...................................... 41 
Diagram 4. Hur viktigt kvalitet är och hur ofta respondenterna handlar kända varumärken... 48 
Diagram 5. Kön och hur viktigt varumärket är vid val av matvaror. ....................................... 50 
Diagram 6. Inkomst och hur ofta de handlar kända varumärken. ............................................ 51 
Diagram 7. Inkomst och hur ofta de handlar främmande varumärken. ................................... 51 
 
 

                         



 4

 

1. Introduktion 
Det här kapitlet inleds med en bakgrund till de problem som existerar på den svenska 

dagligvarumarknaden, det vill säga hur intresset för mat och utländsk mat har ökat samt att 

nya dagligvarukedjor har etablerats på den svenska marknaden. Bakgrunden mynnar via en 

problemdiskussion ut till en problemformulering. Kapitlet avslutas med syfte, avgränsningar 

och underlättande definitioner. 

 

1.2. Bakgrund 

Årligen spenderar varje hushåll i Sverige i genomsnitt 28 420 kronor på matinköp.1 Detta har 

lett till att många butiker och kedjor har uppkommit runt om i landet. År 2001 fanns det 89 

stormarknader och 1 619 dagligvarubutiker. Till dessa siffror tillkommer övriga varuhus (11 

stycken), övriga supermarkets (1 834 stycken) och servicebutiker (2 715 stycken).2 Antalet 

butiker och stormarknader har visat en tendens till nedgång i antalet under senare år3 och detta 

bland annat på grund av ökad konkurrens på dagens marknader. Butikerna strävar efter att få 

både nya kunder och behålla de befintliga.4 Det gäller för företagen att hitta andra och nya sätt 

att marknadsföra sitt företag på än de traditionella och genom detta göra sig stark på 

marknaden. Företag konkurrerar inte längre med det som kommer ut ur fabriken det vill säga 

produktens funktion, utan vad de lägger till utöver denna.5 

 

Under senare år har intresset för mat ökat betydligt.6 Mat tillreds inte längre enbart för att 

mätta, utan är ett sätt att vara tillsammans på. ”Köket är där man umgås”7 vilket ofta märks 

vid bjudningar och fester då de flesta befinner sig just i detta rum. Matlagning har blivit till en 

hobby vilket har medfört att många tidningar och kokböcker ges ut.8  

                                                 
1  http://www.scb.se/statistik/HE/PR0601/2003A02/1a_Hush%E5llsgrupp.xls (2005-02-21 kl: 12.49). 
2  http://www.livsmedelssverige.org/statistik/butikstyper_00.htm (2005-04-01 kl: 11.03). 
3  http://www.livsmedelssverige.org/statistik/butikstyper_00.htm (2005-04-01 kl: 11.03). 
4  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=32358 Det behövs fler lågprisbutiker, Eva Maria 

Bengtsson, publicerad 2002-07-01 (2005-02-21 kl: 13.00). 
5  Levitt, T. 1969. The Marketing Mode, New York,  McGraw-Hill. s. 3. 
6  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=18304, Ju fler regler, desto sämre soppa, Isobel Hadley-

Kamptz, publicerad 2002-05-15 (2005-04-01 kl: 14.09). 
7   http://www.mjolkframjandet.se/www/mf.nsf/0/A96F0B212092FC5E41256B8F0067714B?open& 

topbibliotek (2005-04-01 kl: 14.11). 
8  http://www.kf.se/upload/MS10.%20sid4-8.%20k%C3%B6k.pdf (2005-04-01 kl: 14.16). 
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Intresset för utländsk mat har ökat mycket under senare tid9, mycket tack vare att svenskar 

reser mer och mer.10 Intresset för utländsk mat kan även urskiljas då många nya restauranger 

med varierande utbud och härkomst har vuxit fram. I början av 1980-talet fanns det i 

Stockholm 6 000 restauranger. År 2002 fanns det närmare 17 000 restauranger med maträtter 

från alla världens hörn.11 Detta kan troligtvis påverka attityden till nya och främmande 

produktnamn. 

 

Det är inte bara nya utländska restauranger som har vuxit fram på marknaden, utan även nya 

sorters dagligvarubutiker. Detta har medfört en hårdare konkurrens för de redan etablerade 

dagligvarukedjor i Sverige.12 

  

På senare tid har nya utländska kedjor tagit sig in på den svenska dagligvarumarknaden. Till 

dessa nya dagligvarukedjor hör bland annat Lidl och Netto. Detta har medfört att 

konkurrensen har ökat ytterligare för de redan etablerade varukedjorna såsom ICA, Coop och 

Vi med flera. Med de nya butikerna har den svenska marknaden fått nya produktnamn med 

utländskt ursprung i allt större usträckning.13 Den ökade konkurrensen har medfört att många 

butiker tvingats till nedskärningar, inte minst i form av reducering av personal.14 Det har även 

lett till att de genomsnittliga matpriserna i mars 2005 sjönk med 1.2 %, enligt SCB 

(Statistiska centralbyrån).15 Konkurrens råder inte bara mellan dagligvarubutiker utan även 

mellan produktnamn.16 

 
Många av de nya dagligvarukedjorna har öppnats även i innerstaden där det idag inte finns så 

många dagligvarubutiker generellt. Detta har medfört att de nya butikerna har utmanat de 

                                                 
9  http://www.alltommat.se/allt_om_oss/ (2005-03-14 kl: 10.54). 
10  http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fpressreleaseShow.aspx%3fpressSeqNo%3d 

5618%26pressCp%3d2 Svenskarnas resor kartlagda, Dagens industri, publicerad 2001-06-29 (2005-02-21 
kl: 14.12). 

11  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=577&a=18304, Ju fler regler, desto sämre soppa , Isobel Hadley-
Kamptz, publicerad 2002-05-15 (2005-04-01 kl: 13.09). 

12  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=145&a=32358  Det behövs fler lågprisbutiker, Eva Maria 
Bengtsson, publicerad 2002-07-01 (2005-02-21 kl: 13.00). 

13  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=303&a=329326 Netto billigaste i stan, Dagens Nyheter, Eva 
Maria Bengtsson, publicerad  2004-10-08 (2005-02-21 kl: 13.50). 

14  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=678&a=350008 500 jobb försvinner från Ica, Dagens Nyheter, 
Knut Kainz Rognerud, publicerad 2004-12-01 (2005-01-24 kl: 10.13). 

15  Stockholm City, Plats för 48 nya butiker med billig mat, Jesper Pettersson, publicerad 2005-04-21. 
16  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=303&a=329326 Netto billigaste i stan, Dagens Nyheter skriven 

2004-10-08 (2005-02-21 kl: 14.23). 
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redan etablerade genom sin tillgänglighet.17 Finansborgarrådet Annika Billström arbetar för 

fler etableringar av lågprisbutiker i Stockholms innerstad för att få ned matvarupriserna. 18 

 

De nya utländska kedjorna har generellt lägre priser på grund av egen import och andra icke 

välkända produktnamn.19 De köper även upp stora partier på tillfälliga produkter som inte 

alltid ingår i deras ordinarie sortiment utan det kan rätta sig efter vilka partier som finns att 

tillgå till ett lågt pris.20 Detta har gjort att de kan ha lägre priser än redan etablerade 

dagligvarukedjor och bidrar på så sätt till den ökade konkurrensen. Vissa av dessa produkter 

används även som lockvaror för att få konsumenterna till butiken.21 De nya 

dagligvarukedjorna är också väldigt starka på den europeiska marknaden och detta kan 

medföra att de inte är lika beroende av en snabb framgång och vinst på den svenska 

marknaden. Lidl har exempelvis det största butiksnätet på den europeiska lågprismarknaden22. 

 
Frågan är hur attityderna och preferenserna till produktnamn är hos konsumenterna nu när de 

nya aktörerna har förändrat konkurrenssituationen på den svenska marknaden. Enligt Nordisk 

Media Analys, NMA, undersökning som gjordes till tidningen Dagens Media, är inte de 

gamla dagligvarukedjornas märken lika starka som tidigare, vilket tydligast märks i 

storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö. Samtidigt stärker de nya dagligvarukedjorna 

sina marknadsföringssatsningar.23 

 

Ett sätt är att knyta kunden till de berörda parterna och de kända samt redan etablerade 

produktnamnen är att skapa lojalitet till dessa hos kunderna. För att kunna göra detta krävs det 

dock att konsumenter värdesätter produktnamn och vad det medför framför nya främmande 

sådana. Det gäller att förstå vad som skapar grunden till trofasthet hos konsumenter. 

                                                 
17  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=307221 Nya lågprisbutiker i innerstan, Kjell Nilsson, 

publicerad 2004-09-03 (2005-01-24 kl: 10.04). 
18  http://www.fri-kopenskap.se/zino.aspx?articleID=16377 Politiker vill ha mer lågpris i Stockholm, Fri 

Köpenskap, publicerad 2004-06-11 (2005-02-21 kl: 13.45). 
19  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=303&a=329326 Netto billigaste i stan, Eva Maria Bengtsson, 

Dagens Nyheter skriven 2004-10-08 (2005-02-21 kl: 13.50).  
20  http://www.netto.se/internet/nettos/menu/main.nsf?Open (2005-02-21 kl: 14.08). 
21  http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=1298&a=307221 Nya lågprisbutiker i innerstan, Kjell Nilsson, 

publicerad 2004-09-03 (2005-01-24 kl:10.04). 
22  http://www.lidl.se/se/index.nsf/pages/b.au.history.index (2005-03-14 kl: 09.57). 
23  http://www.svd.se/dynamiskt/naringsliv/did_9253319.asp#Kommentera, Lågprisjättarna vinner 

varumärkeskriget, publicerad 2005-03-02 (2005-04-19 kl: 14.31). 
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1.3. Problemdiskussion 

Intresset för mat och även utländsk mat har ökat under den senare tiden. Det har bland annat 

bidragit till uppkomsten av nya utländska dagligvarukedjor på den svenska marknaden och 

som i sin tur medfört en ökad konkurrens för de redan etablerade, speciellt i innerstaden där 

uppkomsten stöds av politiker.  

 

Nya produktnamn och egen import har fört med sig att de nya kedjorna kan konkurrera med 

lägre priser än de redan etablerade. Detta har orsakat påtvingade nedskärningar för de tidigare 

etablerade butikerna. En viktig omständighet att ta upp är hur de redan inrättade kedjorna kan 

överleva flera nya kedjors intrång på marknaden om de hela tiden tvingas till nedskärningar.  

 

Konsumenter är vana vid vissa produktnamn som går att finna i de flesta butiker och de nya 

butikskedjorna har till en viss del dessa, men framför allt andra som är nya för konsumenterna 

på den svenska marknaden.  

 

Då importen för de olika aktörerna ser annorlunda ut, kan det vara svårt för de redan 

etablerade butikerna att hitta billigare leverantörer. Det gäller för dessa butiker att finna andra 

konkurrensinstrument än priset så som trofasthet hos dess konsumenter. För att kunna göra 

detta underlättar det om företag förstår vad det är som får konsumenterna att förbli trogna. 

 

1.4. Problemformulering 

Vilka faktorer är viktiga för att skapa lojalitet till produktnamn hos konsumenter inom den 

idag hårt konkurrerande dagligvarubranschen? 

 

1.5. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att genom en enkätundersökning analysera hur viktiga 

varumärken är för konsumenter vid inköp av dagligvaror samt undersöka vilka faktorer som 

skapar lojalitet hos dessa. 
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1.6. Avgränsningar 

Vi har valt konsumenternas perspektiv i denna uppsats, det vill säga fenomenet kommer att 

undersökas genom att konsumenters attityd till dagligvaruprodukter och dess omgivning 

granskas. Detta för att det är viktigt att förstå vad konsumenter värdesätter gällande 

dagligvaror för att företag skall veta vilken strategi de kan använda sig av i sin 

marknadsföring gentemot de nya konkurrenterna på marknaden. 

 

Vi har vidare valt att undersöka fenomenet i Stockholm och resultatet kan då ej generaliseras 

för resten av Sverige. Anledningen till detta är att det under 2004 och 2005 etablerats nya, för 

den svenska marknaden, främmande dagligvarubutiker med nya produktnamn vilket utgör en 

bra undersökningsgrund för det uppkomna fenomenet. 

 

1.7. Definitioner 

För att underlätta läsningen och förståelsen för kommande metod och följande delar i 

undersökningen, har vi valt att lägga in en kort definitionslista. 

 

Brand Equity Varumärkets eget kapital. Det finns en del av företagets egna  

kapital som härrör från varumärket, symboler och företagsnamnet. 

Design Med design menar vi formgivning. 

Price premium Fördelaktigt pris. Price Premium mäts genom att jämföra vad 

konsumenter är villiga att betala för ett varumärke/produkter 

jämfört med konkurrenters varumärke/produkter. 

Varumärke Ett namn, tecken, symbol, design eller en kombination av dessa 

som identifierar producenten eller säljaren av produkten från dess 

konkurrenter. I bakgrunden benämner vi detta med produktnamn.  
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2. Metod 
Metodlära handlar bland annat om hur individer kan gå tillväga för att undersöka om deras 

antaganden överensstämmer med verkligheten eller ej.24  

 

2.1. Induktion och deduktion 

För att utveckla nya samt förbättra befintliga teorier finns det inom den vetenskapliga läran 

två typer av arbetssätt att utgå ifrån, induktion och deduktion.25  

 

Ett mål i samhällsvetenskaplig forskning är att integrera teori och empiri. En strategi är att 

börja undersökningen med utgångspunkt i empirin. Forskaren börjar med att samla in data 

med avsikten att hitta mönster som kan göras till generella begrepp eller till teorier. Detta, då 

empiri formar teorier, kallas för induktion.26 

 

Forskaren kan även utgå från teori till empiri, vilket innebär en avledning från det generella 

till det konkreta. Allmängiltiga teorier och påståenden testas med empirisk data. En sådan 

ansats kallas för deduktiv ansats eller deduktion.27 

 

I vårt undersökta fall använder vi oss av en deduktiv strategi då vi utformar en syntes utifrån 

etablerade teorier. Dessa teorier testas sedan med den empiri vi får fram i den 

enkätundersökning vi avser genomföra. 

 

2.2. Val av studieobjekt och urval 

2.2.1. Studieobjekt och avgränsning 

När vi planerar vad som ska undersökas utgår vi från den frågeställning och syfte vi kommit 

fram till: Syftet med denna uppsats är att genom en enkätundersökning analysera hur viktiga 

varumärken är för konsumenter vid inköp av dagligvaror samt undersöka vilka faktorer som 

skapar lojalitet hos dessa. 

 

                                                 
24  Johannessen, A & Tufte, P. A. 2003. Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö, Liber. s. 17. 
25  Ibid. s. 35. 
26  Ibid. s. 35. 
27  Ibid. s. 35. 
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Detta tillsammans med vår problemdiskussion som ledde fram till vår problemformulering; 

Vilka faktorer är viktiga för att skapa lojalitet till produktnamn hos konsumenter inom den 

idag hårt konkurrerande dagligvarubranschen? styrde oss fram till de frågor som vi 

formulerade i vår enkätundersökning. 

 

2.2.2. Urval 

Då en totalundersökning är alltför kostsam och tidskrävande görs istället ett urval av 

målpopulationen. På så sätt kan slutsatser från urvalet dras för hela den aktuella 

populationen.28 

 

Det finns två huvudgrenar utifrån urval som kan göras; sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. I sannolikhetsurvalen väljs varje enhet slumpmässigt och har en känd 

sannolikhet att komma med i urvalet. Uppfyller inte urvalet dessa två kriterier kallas det för 

icke-sannolikhetsurval, det vill säga icke slumpmässigt urval.29 

 

Urvalet vi använt oss av till vår enkätundersökning utanför Farsta Centrum, Stockholm består 

av ett bekvämlighetsurval, som med andra ord är ett icke-sannolikhetsurval. 

 

Med bekvämlighetsurval menas att undersökarna endast väljer ut de respondenter som har 

möjlighet att delta i undersökningen efter det att de blivit tillfrågade. Det är då graden av 

tillgänglighet som bestämmer vilka som ska ingå i urvalet, vilket påverkar resultatets 

representativitet. Detta kan även medföra att en viss typ av respondenter väljs ut och andra 

inte och för att förhindra detta kan exempelvis var fjärde väljas ut. 30  

 

Vi har valt att använda oss av denna metod för vår enkätundersökning då vi anser att de flesta 

brukar handla mat och då kan ha åsikter och attityder gentemot varumärken. Användningen 

av det icke slumpmässiga urvalet som påverkar resultatets representativitet och 

generaliserbarhet bör dock beaktas i analysen.  

 
 

                                                 
28  Christensen, L. et al. 1998. Marknadsundersökning – en handbok. Lund, Studentlitteratur. s. 86. 
29  Ibid. s. 89. 
30  Ibid. s. 107. 
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2.2.3. Val av plats för undersökningen 

Vi valde att genomföra undersökningen i Farsta Centrum. Detta grundades på att Farsta 

Centrum blivit ett uppmärksammat centrum med närhet till både butiker som säljer kända 

varumärken, såsom Coop Konsum och Hemköp, och Lidl några minuters resväg därifrån, som 

säljer utländska och egna varumärken. Farsta Centrum har under de senare åren fått ett flertal 

utmärkelser, till exempel 1999: "European Shopping Center Award", "Årets Köpcentrum", 

2000: "Årets Köpcentrum", 2001: "European Marketing Merit", 2002: "Stockholms bästa 

köpcentrum", 2005: "Stockholms bästa köpcentrum".31 

 

Platsen har även valts på grund av att många människor rör sig i och utanför centrumet och att 

vi upplever att många människor med olika bakgrund som representerar befolkningen har 

chans att komma med i undersökningen. 

 

2.3. Fallstudie 

Fallstudier är en forskningsstrategi och ingen egen metod. De kan innefatta olika 

datainsamlingstekniker såsom kvantitativa ansatser i form av befintlig statistik och 

enkätundersökningar, samt kvalitativa ansatser i form av observationer och öppna intervjuer. 

Dessa studier kännetecknas av att avgränsningar om vad som ingår i fallet samt vad som 

ligger utanför redovisas. Även en ingående beskrivning av det definierade fallet ska ingå.32  

 

Fallstudier handlar om att samla så mycket data som möjligt om ett avgränsat fenomen.33 

Fallet kan bestå av en eller några få individer, men också en specifik grupp individer till 

exempel ett samhälle, en organisation, en familj eller till och med en händelse.34 Detta 

undersöks i sin rätta miljö och inte i en konstlad situation, vilket gör det mer verkligt och 

naturligt.35 

 

Vi har valt att använda fallstudie som forskningsstrategi i denna uppsats. Detta då vi bestämt 

oss för att närmare gå in på konsumenters lojalitetsbyggande faktorer eftersom nya 

                                                 
31  http://www.farstacentrum.se/cristal_structure/webpage.asp?_page=312&PublicPageId=470 (2005-04-12  

kl: 13.37). 
32  Johannessen, A & Tufte, P. A. 2003. s. 56. 
33  Ibid s. 56. 
34  Ibid. s. 56. 
35  Denscombe, M. 2000. Forskningshandboken. Lund, Studentlitteratur. s. 42. 
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dagligvarukedjor har dykt upp på marknaden och konkurrerar genom försäljning av nya och 

för den svenska marknaden främmande varumärken till låga priser. Vi kommer således 

genomföra en enkätundersökning med valda frågor som ska få fram intressanta svar om 

konsumenters beteenden och attityder till varumärken. Informationen kommer även att 

kompletteras med sekundärdata i form av befintlig statistik och artiklar. Allt detta för att få en 

sådan stor förståelse som möjligt för det undersökta fenomenet. 

 

2.4. Kvantitativ undersökning 

I kvantitativa ansatser bearbetas kvantitativa det vill säga hårda data, som lämpar sig för 

räkneoperationer. De teoretiska variablerna görs om till operationaliserade sådana som kan 

mätas med tal eller genom att informationen görs om till talkoder. Den mest använda tekniken 

för att samla in kvantitativ data är frågeformulär eller så kallade enkäter.36 

 

2.4.1. Motiv till val av kvantitativ forskningsansats 

I vår uppsats vill vi fånga konsumenters attityder till varumärken och valde därför att 

genomföra en enkätundersökning för att få svar på vår frågeställning. Det för att få fram fler 

respondenters attityder än vad som skulle framkomma om kvalitativa djupintervjuer 

genomfördes. Skulle intervjuer användas torde vi vara beroende av väldigt många för att 

kunna generalisera och inte riskera att intervjuresultatet bara kom att spegla några få 

informanters attityder.  

 

2.4.2. Enkät 

Vi har med hjälp av framtagna generella teorier inom området som vi valt att undersöka 

formulerat frågorna till enkätundersökningen. I den teoretiska syntesen är variabler som är 

viktiga för fenomenet fokuserade samt angivna hur de avser mätas i den teoretiska 

referensramen.  

 

Enkäter kan vara utformade med prestrukturerade svarsalternativ det vill säga färdiga 

svarsalternativ. Består frågeformuläret istället av öppna frågor innebär det att respondenten på 

egen hand kan skriva ner sina svar. Enkäter kan bestå av både prestrukturerade och öppna 

frågor och då kallas de semistrukturerade.37 

                                                 
36  Johannessen, A & Tufte, P. A. 2003. s. 67-70. 
37  Ibid. s. 150. 
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I vår undersökning använder vi oss av en semistrukturerad enkät så att respondenten i de 

öppna frågorna ska kunna utveckla och personanpassa svaren vid behov, samt att i andra 

frågor kunna använda sig av föreslagna svarsalternativ. 

 

Genom att utgå från den specifika frågeställningen och den teoretiska referensramen, 

försäkrar vi oss om att frågeformuläret endast kommer att innehålla relevanta frågor. Det gör 

vi för att inte besvära respondenterna med onödiga sådana samt att se till att genom enkäterna 

får svar på det vi vill få svar på.  

 

Enkätfrågorna är formulerade så att de är uteslutande och uttömmande, det vill säga att alla 

svarsalternativ skall finnas med och vara möjliga att välja. Då vi i vissa fall är begränsade och 

inte vet vad respondenten kan vilja svara har ett öppet alternativ tagits med som de själva kan 

fylla i. Alternativen vet ej eller ingen uppfattning finns även med på en del av frågorna. 

 

Då denna undersökning baseras på attityder, har många av svarsalternativen formulerats som 

skalor där respondenten kan fylla i om de anser vissa faktorer vara mycket viktigt eller inte 

alls viktigt. Ett exempel på denna fråga är fråga 7, se bilaga 1. Vi har även i dessa frågor ett 

neutralt alternativ (varken eller). 

 

2.5. Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Data är inte verklighet, utan representerar den. En bra undersökning karakteriseras av en hög 

validitet, det vill säga giltighet.38 Med validitet menas om huruvida data reflekterar sanningen, 

verkligheten och täcker de avgörande frågorna. Det handlar om i vilken utsträckning data och 

metoderna för att erhålla denna anses exakta, riktiga och träffsäkra. 39 Dock bör det beaktas att 

variabler som mäter attityder kan vara svårare att mäta än exempelvis demografiska variabler 

såsom kön, bostad och ålder.  

 

Det grundläggande i forskning är datans reliabilitet, med andra ord dess tillförlitlighet. Det 

påverkas av den data som används, sättet att samla in datan och hur den bearbetas. Ett sätt att 

                                                                                                                                                         
 
38  Ibid. s. 47. 
39  Denscombe, M. 2000. s. 283. 
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undersöka reliabiliteten är om undersökningen går att upprepa vid olika tidpunkter eller av 

olika forskare och ändå erhålla samma resultat. Uppnås samma resultat oavsett tidpunkt eller 

metod innehar undersökningen hög reliabilitet.40 

 

Generaliserbarhet innebär att en undersöknings resultat kan föras över till andra liknande 

situationer.41 

 

Vi har för att i denna undersökning få så god validitet och reliabilitet som möjligt varit väldigt 

noggranna med de metodval som gjorts och motiverat dessa. Utöver detta har vi även sett till 

att enkätfrågorna är knutna till de variabler som avses undersökas i de valda teorierna. När 

frågor ställs som berör respondenters attityder och preferenser finns det alltid en risk att de 

inte är helt uppriktiga i sina svar. För att få så hög tillförlitlighet och giltighet som möjligt 

gjordes stora ansträngningar för att få så pålitliga svar som möjligt. Vi kommer med största 

möjliga noggrannhet informera respondenterna om avsikten med enkätundersökningen samt 

att den behandlas helt konfidentiellt. Detta för att erhålla så sanningsenliga svar som möjligt. 

Det faktum att vi använder oss av en kvantitativ metod för vår forskning bidrar med ökad 

reliabilitet då denna metod är särskilt lämpad för jämförelse och samband som varje analys av 

resultat eftersträvar. För att erhålla så stor generaliserbarhet som möjligt, valdes en plats för 

undersökningen som gör att många representanter för befolkningen ska få möjlighet att 

komma med i undersökningen. För att stärka slumpmässigheten i vårt icke-slummässiga 

bekvämlighetsurval, kommer vi att välja var fjärde person på platsen för undersökningen. 

Dock gör det begränsade urvalsantalet att det blir svårt att generalisera resultatet. 

 

2.6. Litteraturstudier 

Vi har valt att studera den litteratur som vi tidigare kommit i kontakt med under 

marknadsföringskurser på Södertörns högskola. Till dessa hör bland annat Philip Kotlers 

böcker Marketing Management42 och Principles of Marketing43, Henrik Ugglas bok 

Managing the brand-association base44, samt metodlitteratur såsom Introduktion till 

                                                 
40  Johannessen, A & Tufte, P. A. 2003. s. 28-29. 
41  Johannessen, A & Tufte, P. A. 2003. s. 260. 
42  Kotler, P et al. 2000. Marketing Management, Tenth international edition. New Jersey, Prentice Hall 
43  Kotler, P et al. 2005, Principles of Marketing. Fourth european edition, Harlow, Prentice Hall 
44  Uggla, H. 2000. Managing the brand-association base Exploring facets of Strategic Brand Management  
 from  the Imaginari Organization perspective. Edsbruk, Akademitryck AB. 
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Samhällsvetenskaplig metod45 och Forskningshandboken46 för att nämna några. Även sökning 

av artiklar i vetenskaplig litteratur samt aktuella tidningar, som till exempel Dagens Nyheter, 

Svenska Dagbladet och branschtidningar som Fri Köpenskap, har gjorts. Vi har vidare sökt 

artiklar på webben genom olika artikelsök. De sökord som användes var bland annat; 

dagligvaror, dagligvarukedjor, varumärken, kundlojalitet, konkurrens, Lidl och Netto med 

flera.  

 

2.7. Felkällor 

Vi kommer nedan att redogöra för de felkällor som kan uppkomma i och med en 

undersökning. Hur dessa är relaterade till vår genomförda enkätundersökning kommer att 

redovisas i slutet av uppsatsen under rubriken Källkritik och Felkällor. 

 

Urvalsfel uppstår då undersökaren dragit ett urval från totalpopulationen, men drar genom 

urvalet slutsatser för hela populationen. Det är med andra ord en avvikelse mellan värdet på 

beräkningen av urvalet och värdet som skulle ha uppkommit i en totalundersökning.47  

 

Bortfallsfel uppkommer då någon av respondenterna drar sig ur och inte medverkar i 

undersökningen.48 Bortfall kan uppstå både då en individ inte svarar på enkäten, 

individbortfall, eller då en respondent inte svarar på alla frågor i undersökningen, partiellt 

bortfall.49 Detta kan medföra att bortfallets egenskaper inte kommer med i undersökningen 

och kan på så sätt snedvrida resultatet.50 

 

I vår undersökning kan detta uppkomma då tillfrågade i enkätundersökningen inte vill, kan 

eller hinner svara på enkäten. Vi kommer i största mån analysera båda typerna av bortfall och 

se om någon gemensam variabel går att urskilja, det vill säga göra en mindre bortfallsanalys. 

Detta gör vi för att försöka få en sådan rättvis bild av verkligheten som möjligt.  

                                                 
45  Johannessen, A & Tufte, P.A. 2003. 
46  Denscombe, M. 2000.   
47  Dahmström, K. 2000. Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning. Lund, 

Studentlitteratur. s. 249-251. 
48  Johannessen, A & Tufte, P. A. 2003. s. 136. 
49  Dahmström, Karin. 2000. s. 253-254. 
50  Ibid. s. 255-258. 
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Mätfel är skillnaden mellan erhållet och sant värde och kan beskrivas med orden reliabilitet 

och validitet. Hög reliabilitet är nödvändig för att mätningen ska ha hög validitet. Då attityder 

och abstrakta begrepp mäts är operationaliseringen till mätbara variabler avgörande för 

erhållandet av validitet.51  

 

Mätfel kan bland annat orsakas av mätinstrument (frågeformuläret), mätmetoden, intervjuaren 

(intervjuareffekt) och respondenten (fel svar); 

 

Mätinstrument: I vårt fall kan validiteten analyseras genom att vi försäkrar oss om att vi mäter 

det vi avser att mäta.  

 

Mätmetoden: Metoden kan också medföra fel exempelvis då respondenten har funderingar om 

frågorna. I vår undersökning tror vi oss undvika dessa då vi finns på undersökningsplatsen 

och de som har frågor kan ställa dem till oss med en gång. 

 

Intervjuarens roll: Vi tror inte att fel som har med intervjuaren kommer att påverka vår 

undersökning märkbart då vi inte kommer att intervjua respondenterna, utan de kommer 

istället att fylla i enkäter själva.  

 

Respondenten: Respondenten kan medvetet eller omedvetet fylla i fel svar. De kan också 

minnas fel. Möjligheten till detta bör också tas i beaktande i undersökningens resultat. 

 

Bearbetningsfel är fel som uppstår vid kodningen, registreringen och datorbearbetningen.52  

                                                 
51  Ibid. s. 262-266. 
52  Ibid. s. 266. 
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3. Teori 
Det finns många teorier som berör vårt undersökta problem. Åtskilliga faktorer är relevanta 

för problemet såsom intern marknadsföring, extern marknadsföring, image, konsumenters 

olika behov gällande produkter etcetera. I den teoretiska syntesen fokuserar vi på 

engagemangs-, mervärde-, lojalitets- och varumärkesteorier då faktorer som marknadsföring 

grundas på just varumärken och syftet många gånger är att skapa just lojalitet och 

varumärkespreferens. Varumärken i sig är även imagebyggande och skapar engagemang. 

 

Vi har valt ut teorier som vi anser beröra det problem som vår problemformulering tar upp; 

Vilka faktorer är viktiga för att skapa lojalitet till produktnamn hos konsumenter inom den 

idag hårt konkurrerande dagligvarubranschen? Vi avser även med dessa kunna analysera och 

jämföra med empirin hur viktiga varumärken är för konsumenter inom dagligvarubranschen.  

 

3.1. Five Product Levels 

Modellen Five Product Levels är en modell som beskriver en produkts fem olika nivåer; 

produktidé, generisk produkt, förväntad produkt, totalprodukt och potentiell produkt. 53 

 

1. Core benefit, produktidé   

Produktens fördel eller förtjänst 

 

2. Basic product, generisk produkt   

Produktens själva basfunktion 

 

3. Expected product, förväntad produkt  

Den uppsättning av egenskaper och villkor som kunden normalt förväntar sig när denne 

köper produkten 

 

4. Augmented product, totalprodukt  

Denna nivå inkluderar de ytterligare tjänster och egenskaper som skiljer ett företags 

erbjudande från konkurrenterna 

                                                 
53  Kotler, P. 2000. s. 395. 
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5. Potential product, potentiell produkt  

Avser all den utveckling som produkten kan förväntas genomgå i framtiden 

 

Figur 1. Five Product Levels 

 

 

                           

    

        
     

 Källa: Kotler, P. Marekting Management. s. 395. 

 

 

Denna modell är intressant då den påvisar de känslomässiga fördelar produkter kan tillföra 

konsumenterna. Företag på en mättad marknad konkurrerar idag inte enbart med 

funktionaliteten hos produkterna utan snarare med de känslomässiga attributen. De fokuserar 

sig på de yttre nivåerna i modellen för att skapa mervärde och på så sätt skapa 

konkurrensfördelar. Dagens konkurrens inom dagligvarubranschen sker inte enbart med själva 

grundprodukten exempelvis pasta, utan snarare med det företaget lägger till såsom image, 

förpackning, service, reklam med mera. 54  

 

Vidare menar Kotler att det gäller för företag att arbeta med de yttre skikten i Five Product 

Level-modellen på den idag mättade marknaden med hård konkurrens. Totalprodukten 

inkluderar de ytterligare tjänster och egenskaper som skiljer ett företags erbjudande från 

konkurrenterna. Den potentiella produkten omfattar all utveckling som den kan förväntas gå 

igenom i framtiden. Dessa yttre skikt ska skapa lojalitet och positiva attityder. Det är av vikt 

att få konsumenten engagerad i produkterna. 55 

 

I vår uppsats hjälper denna modell till att belysa att image och varumärken är ett sätt att 

påverka totalprodukten och differentiera sig mot konkurrenterna inom samma bransch. 

                                                 
54   Ibid. s. 395. 
55  Ibid. s. 395. 
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3.2. Hög- och lågengagemang 

Denna teori är intressant då den djupare går in på beskrivningen av engagemang och hur 

beslutsprocesserna skiljer sig åt för hög- eller lågengagemang.  

 

Beslutsfattande för högengagemangsprodukter medför att konsumenten tar en hög risk samt 

att produkten tillför en personlig betydelse för konsumenten. Vanligtvis är 

högengagemangsprodukter sällanköpsvaror, exempelvis sommarhus och båt. För sådana köp 

krävs aktiv informationssökning samt mycket information för att minska konsumentens risk. 

Personlig försäljning används ofta i hög grad vid försäljning av dessa produkter för att föra 

individerna närmare dem och det tillåter intensiv inlärning.56 

 

Figur 2. Beslutsprocess för konsumenten gällande högengagemangsprodukter 

 
 

 

Källa: Fill, C. Marketing Communications s. 101.   

 

Vid beslutsfattandet för lågengagemangsprodukter tar konsumenten en låg risk och har ett lågt 

personligt engagemang. Exempel på lågengagemangsprodukter är mjölk och tvättmedel. 

Reklamen måste vara intensiv, ihållande och påminna konsumenten för att budskapet ska 

skapa meningsfulla associationer. Konsumenten genomgår en passiv informationssökning. 

Beslutet för köp tas vid själva köptillfället, det vill säga köpen planeras inte i förväg. Pris, 

paketering, promotion, köptillfälle och köpställe samarbetar för att få konsumenten att prova 

en specifik produkt.57 

 

Figur 3. Beslutsprocess för konsumenten gällande lågengagemangsprodukter 

 
 
 

Källa: Fill, C. Marketing Communications. s. 103. 

 

Dagligvaror som huvudprodukt kan ses som en lågengagemangsvara då det grundläggande 

syftet med dessa är att äta för att överleva. Kända och väletablerade varumärken kan dock ge 

                                                 
56  Fill, C. 2002. Marketing Communications. Third edition, New Jersey, Prentice Hall Inc. s. 100-101. 
57  Ibid. s. 101-103. 

Medvetenhet Kort internt informationssök Test Attityd Långtidsbeteende 

Medvetenhet Lång externt inforrmationssök Attityd Test Långtidsbeteende 
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en viss trygghet hos konsumenten som vet vad de får när de köper produkten. Detta kan göra 

konsumenten mer engagerad i varumärket än vad denne är i själva grundprodukten. 

Konsumenter kan med andra ord gå från lågengagemang mer åt högengagemang. 

 

3.3. Brand Equity Theory 

Ett varumärke är ett namn, tecken, symbol, design eller en kombination av dessa som 

identifierar producenten eller säljaren av produkten från dess konkurrenter. Det anses vara 

väldigt viktig för en produkt och kan även skapa mervärde för denna, men även förse 

produkten med garanti om pålitlighet och kvalitet. Detta är en av företagets största tillgångar 

och företagets överlevnad grundas ofta på produkten och varumärket.58 

 

Varumärken är mer än bara ett namn eller en symbol. Det representerar konsumentens 

uppfattning och känsla om produkten och dess utförande. Det riktiga värdet i ett starkt sådant 

är att fånga konsumentens lojalitet och användande. Bakom alla kända varumärken står dock 

många lojala kunder. Det är därför oerhört viktigt att vårda och behålla sina befintliga 

kunder.59 

 

David Aaker beskriver Brand Equity enligt följande:  

 

”Brand Equity is a set of assets (and liabilities) linked to a brand´s name and symbol 

that adds to (or subtracts from) the value provided by a product or service to a firm 

and/or that firm´s customers.”60 

 

Det är med andra ord en samling tillgångar som är förenade med ett varumärkesnamn och 

symbol som tillför eller minskar produktens eller tjänstens värde till ett företag eller dess 

kunder. De huvudsakliga tillgångskategorierna är; varumärkeskännedom, varumärkeslojalitet, 

upplevd kvalitet och varumärkesassociationer.61  

 

 

                                                 
58  Kotler, P. 2005. s. 549. 
59  Ibid. s. 555. 
60  Aaker, D. 2002. Building strong brands. London, Free Press Business, Simon & Schuster UK Ltd. s. 7-8. 
61  Ibid. s. 7-8. 
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I det finansiella perspektivet är enligt Aaker varumärket indelat i fem kategorier62; 

• Loyalty Measures - Varumärkeslojalitet 

• Percieved Quality/Leadership Measures - Upplevd kvalitet (ledarskap och populäritet) 

• Associations/Differentiation Measures - Varumärkets associationer (upplevt värde, 

varumärkespersonlighet och associationer till organsiationen/företaget) 

• Awareness Measures – Varumärkeskännedom  

• Market Behavior Measures - Övriga varumärkestillgångar (marknadsandel, pris och 

distribution) 

  

Brand Equity tillför eller minskar ofta värde för konsumenten genom att tolka, bearbeta och 

lagra stora kvantiteter av information om varumärken och produkter. De kan också påverka 

konsumenters trygghetskänsla vid inköpstillfället samt tillfredsställelsen vid användningen av 

produkten. Likväl som det ger värde för kunden, så ger det även värde för leverantören genom 

att förbättra marknadsföringen, märkesutvidgningen, konkurrensfördelarna, 

varumärkeslojaliteten, hävstångseffekten i distributionssystemet, priser och marginaler. 63 

 

Aakers Brand Equity Theory är intressant då den ser på varumärket genom ett externt 

perspektiv, det perspektiv som även konsumenter har till varumärket och är därigenom 

användbar i denna uppsats. 

 

1. Varumärkeslojalitet 

Lojalitet är själva kärnan i Brand Equity. Denna kategori är indelad i Price premium och 

Saticfaction/Loyalty. Price Premium mäts genom att jämföra vad konsumenter är villiga att 

betala för ett varumärke/produkter jämfört med konkurrenters varumärke/produkter. Detta är 

det bästa sättet att mäta varumärkets equity, märkets egna kapital eller värde, eftersom det 

direkt fångar konsumentens varumärkeslojalitet. En lojal kundbas representerar en 

inträdesbarriär för konkurrenter, en fördelaktig prissättning, tid att svara på konkurrenters 

innovationer och en mur mot priskonkurrens.64  

 

                                                 
62  Ibid. s. 319. 
63  Aaker, D. 1991. Managing Brand Equity, Capitalizing on the value of a brand name. New York, The Free 

Press. s. 16-18. 
64  Aaker, D. 2002. s. 319-323. 
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Lojaliteten kan stärka värdet av varumärket och symbolen på flera olika sätt. Först och främst 

kan varumärkeslojalitet sänka marknadsföringskostnaderna genom relationsorienterade 

aktiviteter och lojalitetssegmentering genom redan befintliga kunder istället för nya. Ett annat 

sätt är att varumärken som redan har etablerat ett lojalitetsmönster kan gynnas genom 

inflytande i handeln, bland annat i form av fördelaktiga hyllplaceringar i butikerna. Det kan 

även attrahera nya kunder genom skapande av varumärkeskännedom eller genom stimulans. 

Värdet av varumärkeslojalitet innebär även att företaget har tid på sig att svara på 

konkurrenternas innovationer. Kunderna byter inte företagets produkter mot konkurrenternas 

så snart nya produkter kommer ut på marknaden.65 

 

Om varumärket inte har någon lojal kundbas så är det oftast väldigt ömtåligt.66 Sett ur ett 

konkurrensperspektiv är det också viktigt att behålla sina redan existerande kunder eftersom 

kostnaden för att försöka få konsumenter att bryta deras lojalitet till andra konkurrerande 

varumärken för det mesta är väldigt kostnadskrävande. 67 

 
Ett sätt att bygga starka varumärken på är att skapa taktiska och strategiska insikter genom att 

fokusera på lojalitetssegmentering. Denna marknad kan delas in i fem grupper;68 

 

• Commited Buyer     De trogna och lojala kunderna. 

• Likes the brand Tycker om märket, men vet inte riktigt varför. Kan bland annat

 bero på association till symbolen eller tidigare användning. 

• Satisfied Buyer  Nöjda köpare med switching costs. De vill inte byta märke  

På grund av kostnader i både tid och pengar eller eventuell risk 

med det nya märket. 

• Habitual buyer Vanemässiga kunder. Är nöjd eller inte missnöjd i alla fall. 

• Noncustomers    Kunder som inte handlar inom den givna produktkategorin eller  

som köper konkurrerande varumärken. Är priskänsliga och 

varumärket spelar ingen roll. 

 
 
 
 

                                                 
65  Aaker, D. 1991. s. 46-53. 
66  Ibid. s. 19, 39-41. 
67  Ibid. s. 46-53. 
68  Ibid. s. 39-41. 
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Figur 4. How Brand Equity Generates Value 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Aaker, D. 1991. Managing Brand Equity. s. 270. 
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Alla dessa grupper ser på varumärkets equity på olika sätt69. Målet är att öka antalet kunder 

som inte är priskänsliga och dessutom behålla de kunder som byter mellan varumärkena 

genom att stärka och utveckla relationen till varumärket. Ett bra mätinstrument på lojalitet är 

hur ofta kunden köper varumärket. Varumärkeslojalitet är grunden till brand equity som 

skapas av många faktorer såsom användning, kännedom, medvetande och associationer. 

Existerar lojaliteten till produkten snarare än till varumärket, förekommer inte equity.70  

 

2. Upplevd kvalitet 

Upplevd kvalitet är konsumenters totala uppfattade kvalitet eller förtjänst hos en tjänst eller 

produkt med hänsyn till dess förväntade syfte. Den skiljer sig från tillfredställelse då den även 

baseras på förväntan och prisnivån på produkten. Upplevd kvalitet är en övergripande känsla 

för varumärket och grundas på produktens utformning och tillförlitlighet.71 Den kan generera 

värde genom differentiering, positionering, motivation till köp, skapa positiva attityder och 

känslor samt ligga till grund för varumärkesutvidgning.72 Denna punkt är uppdelad i upplevd 

kvalitet och ledarskap/popularitet, varav den första är en av huvudpunkterna i Brand Equity.73 

 

Kvaliteten kan delas in i följande;74 

• Verklig eller objektiv kvalitet Den grad produkten eller tjänsten tillför värde. 

• Produktbaserad kvalitet Antalet ingredienser, finesser eller inkluderade 

   tjänster. 

• Tillverkningskvalitet Målet noll fel. 

 

Ledarskap kan mätas i skalor där varumärket;75 

• Är en marknadsledare 

• Blir mer populärt 

• Är respekterat för dess innovation 

 

                                                 
69  Aaker, D. 2002. s. 320. 
70  Aaker, D. 1991. s. 41-43. 
71  Aaker, D. 2002. s. 323-326. 
72  Ibid. s. 323-326. 
73  Ibid. s. 323-326. 
74  Aaker, D. 1991. s. 85. 
75  Aaker, D. 2002. s. 325. 
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Kundupplevd kvalitet kan generera värde bland annat genom att varumärkesägaren kan 

minska prisets betydelse, skapa engagemang och intresse hos grossister och detaljister med 

flera. Kvaliteten kan även ligga till grund för varumärkesutvidgning.76 

 

Kundupplevd kvalitet är i själva verket den enda av alla associationer som driver finansiellt 

resultat. Den driver också ofta andra aspekter av hur varumärken upplevs. Dessutom är det en 

viktig strategisk inriktning för företaget. 77 

 

Priset på produkten kan vara en viktig indikator på dess kvalitet, men påverkas även av andra 

faktorer såsom konsumenten och produkten.78  

 

Avgränsning:   Vi kommer i vår uppsats att koncentrera oss på upplevd kvalitet snarare än  

 ledarskap/popularitet. Detta då vi i vår undersökning inte går in på specifika 

varumärken och varumärkestillverkare och analyserar dessa djupare, utan 

undersöker respondenternas generella attityder om kända respektive okända 

varumärken baserat på deras erfarenheter. Upplevd kvalitet kan också i sin 

tur leda till just ledarskap/popularitet och kan sonika inte helt skiljas från 

upplevd kvalitet. 

 

 

3. Varumärkets associationer 

Varumärkesassociationer är allt som förbinder ett varumärke i konsumentens minne och 

graden av styrka är olika. Varumärkesimage är än grupp av associationer som oftast är  

organiserade på olika meningsfulla sätt.79 Dessa associationer kan skapa värde genom att 

underlätta tolkningen och emottagandet av information. De kan också ligga till grund för 

differentiering, motivation till köp, skapa positiva attityder och känslor samt ligga till grund 

för varumärkesutvidgning. 80 Detta används speciellt av varumärken vars produkter inte skiljer 

sig nämnvärt mycket från dess konkurrenter.81 

 

                                                 
76  Aaker, D. 1991. s. 86-88. 
77  Aaker, D. 2002. s. 17. 
78  Aaker, D. 1991. s. 99-100. 
79  Ibid. s. 109. 
80  Ibid. s. 110-113. 
81  Aaker, D. 2002. s. 326-329. 
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Denna del av teorin är uppdelad i upplevt värde, varumärkets personlighet och associationer 

till organisationen. Varumärkets värde inkluderar oftast en funktionell fördel, vilket är själva 

grunden för de flesta sådana. De som inte genererar detta är känsliga för konkurrens. 82 

Varumärkesvärde kan mätas genom;  

• Om varumärket står för bra värde för pengarna 

• Om det finns en anledning att köpa varumärket framför andra 

 

Differentiering: Både upplevt värde, varumärkets personlighet och associationer till 

organisationen är sätt som företaget kan differentiera sig från dess konkurrenter genom. 

Differentiering är grundläggande för varumärken eftersom det annars är svårt att hålla priser 

på en högre nivå och behålla högre marginaler.83 

 

Avgränsning:  Denna del av teorin kommer vi ej att gå vidare in på i vår undersökning då 

den tar upp vilka associationer ett varumärke ger konsumenten. Vi kommer 

i vår undersökning utgå från respondenternas attityder, preferenser och 

inköpsvanor och inte specifikt gå in på vissa varumärken och hur de 

uppfattas. Dock bör läsaren beakta att okända varumärken har svårare att 

skapa varumärkesassociationer än kända varumärken84. 

 

 
4. Varumärkeskännedom 

Varumärkets kännedom reflekterar varumärkets närvaro och själva framträdandet i 

konsumentens medvetande.85 Uggla tolkar Aakers märkeskännedom som att den kan ses som 

ett långtidsminne till vilka andra associationer läggs till och skapar kännedomen runt den 

generiska tillgången.86  

 

När konsumenten handlar köper de oftast välkända märken eftersom de inger en viss trygghet. 

Okända märken däremot får oftast stå kvar på hyllan. Att se företagets reklam för ett 

varumärke kan också vara ett tecken på att varumärket är bra och innehar bra kvalitet. 

Märkeskännedom är något som ökar med tiden. Ju mer varumärket används och exponeras 

                                                 
82  Ibid. s. 326-329. 
83  Ibid. s. 326-329. 
84  Ibid. s. 326-329. 
85  Ibid. s. 10. 
86  Uggla, H. 2000. s. 109. 
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desto mer attraktivt blir det för kunden. Företagen bygger på detta sätt upp barriärer mot andra 

varumärken.87 

 

Varumärkets kännedom kan delas upp i följande kategorier; 88 

• Brand recognition    Märkesigenkännedom. Kunden tillfrågas om de  

  känner till varumärkena som räknas upp. 

• Brand recall    Märkeserinran. Detta märke nämns också, men inte  

 allra först. 

• Graveyard statistic Nivån av erinran hos de som känner igen  

 varumärket. 

• Top of mind    Är kundens första val när de ombeds att nämna olika  

  varumärken inom en och samma produktkategori. 

• Brand dominance  Varumärkesdominans. Det enda varumärket som  

  erinras. 

• Brand familiality  Varumärket familjaritet. Om varumärket är bekant. 

• Brand knowledge or salience Varumärkeskunskap. Finns åsikter om varumärket? 

 

Aaker tar i sin bok Managing Brand Equity, Capitalizing on the value of a brand name från 

1991 upp ytterligare en kategori;89 

 

• Unaware of brands     Kunden känner inte till varumärket. 

 

Kännedomen för ett varumärke skapar värde genom att information och känslor knutna till 

varumärken samlas i konsumenters minne. Det är därför viktigt att arbeta in ett varumärke för 

annars är varumärkeskommunikationen inte effektiv. Värde kan också skapas av 

igenkännande, familiarity, exempelvis ett varumärke med långa anor eller till och med då 

konsumenten utsatts för repetitiv exponering av exempelvis reklam. Ett annat värdeskapande 

är då kännedom om märket kan bero på att många föredrar märket och att de är engagerade i 

det.90 

 

                                                 
87  Aaker, D. 2002. s. 10-11. 
88  Ibid. s. 330. 
89  Aaker, D. 1991. s. 62. 
90  Ibid. s. 63-65. 
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För att företag ska uppnå varumärkeskännedom måste de först skapa ett varumärke och 

sammankoppla det med en produktklass. Sedan underlättar det om detta uppmärksammas lätt 

bland konsumenterna och att det lätt blir ihågkommet. Det är även bra att knyta en symbol till 

varumärket som sedan flitigt används i marknadsföringen.91 

 

Kännedomen för ett varumärke är viktigt vid beslutsfattande av flera olika anledningar. Det är 

viktigt att konsumenten känner till och tänker på varumärket när de tänker på 

produktkategorin. Detta ökar sannolikheten för att det kommer med i köpurvalet senare. 

Kännedomen kan även påverka beslut där det nästan inte finns några andra 

märkesassociationer. Vid köp av lågengagemangsprodukter kan det räcka med en väldigt låg 

nivå av märkeskännedom för att ett köp skall gå igenom. 92 

 

5. Övriga varumärkestillgångar 

Den sista kategorin inkluderar marknadsandel och marknadspris och distributionstäckning. 

Då ett varumärke har en relativ fördel i konsumenters medvetande ökar oftast dennes 

marknadsandel. Genom detta är storleken på varumärkets marknadsandel ett bra 

mätinstrument för Brand Equity. Hänsyn bör dock tas till marknadspriset vid tiden för 

mätningen av marknadsandelen eftersom tillfälliga prisreduktioner och kampanjer kan ha 

påverkat utslaget. Även distributionstäckningen kan påverka delen av marknaden då utökning 

eller minskning av försäljningsställen direkt påverkar försäljningen av varumärket. 

Distributionstäckningen kan mätas antingen genom procentandelen som säljer varumärket 

eller procentantalet människor som har tillgång till varumärket.93 

 

Avgränsning:  Vi kommer inte att gå närmare in på denna kategori då den utgår från 

marknadsbaserad information snarare än kundbaserad information, som 

denna uppsats skall bygga på. 

 

3.4. Teoretisk syntes 

I den teoretiska syntesen beskrivs hur de tidigare nämnda teorierna kommer att placeras in i 

den teoretiska referensramen. Teorierna är allmänna och kan därför tillämpas på många olika 

                                                 
91  Ibid. s. 66-77. 
92  Ibid. s. 66-77. 
93  Aaker, D. 2002. s. 331-333. 
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typer av branscher och företag i olika storleksklasser. De teorier vi redogjort för tidigare kan 

hjälpa oss att hitta de variabler som är viktiga med hänsyn till vårt problemområde, det vill 

säga vilka faktorer är viktiga för att skapa lojalitet till produktnamn hos konsumenter inom 

den idag hårt konkurrerande dagligvarubranschen? Utifrån våra valda teorier har vi plockat ut 

de variabler som kan hjälpa oss att belysa vårt undersökta problem. 

 

Five Product Levels 

Modellen för Five Product Level hjälper till att visa om konsumenterna upplever att de 

etablerade dagligvarukedjornas kända varumärken skiljer sig från dess konkurrenter det vill 

säga nya dagligvarukedjor med okända sådana. Vi ser här mervärde i form av varumärke som 

en beroende variabel av de oberoende variablerna preferens, kännedom och trygghet i 

varumärket. Känner kunden till märket och tycker att detta representerar något positivt kan 

denna känsla föras över på dagligvarubutiken och medföra en positiv attityd (mervärde) som 

kan leda till lojalitet vilket är målvariabeln. 

 
F(y)=x 
Oberoende variabler (y):  mervärde i form av preferens, kännedom och 

trygghet 

Beroende variabler och målvariabler (x):  mervärde och lojalitet  

 

Hög- och lågengagemang 

Teorin om hög- och lågengagemang belyser vikten av engagemang hos kunderna. Kunderna 

ställer inte längre bara krav på funktionaliteten hos dagligvarorna det vill säga att de ska 

mätta, utan även på de känslomässiga egenskaper de medför då högengagemangsprodukter i 

större utsträckning medför personlig betydelse. Dagligvaror i sig är lågengagemangprodukter, 

men de känslomässiga egenskaperna varumärken kan medföra innebär att vissa dagligvaror är 

mer högengagemangprodukter än lågengagemangprodukter.  

 

Viktiga variabler att titta på är här återköp i butiker och återköp av varumärken. Vidare är 

varför respondenten väljer en viss vara en variabel då det visar vad som engagerar 

respondenten. Ytterligare en variabel är trygghet i varumärket som kan vara engagerande då 

vissa respondenter kan söka just tryggheten i det som varumärken kan medföra. Även vilken 

produkt som respondenten kan tänka sig betala lite extra för att få är en variabel då det visar 

på produkter som de engagerar sig extra mycket i, det vill säga preferens. 
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Oberoende variabler (y):  återköp i butiker, återköp av varumärken, viktigt 

vid val av matvaror, trygghet, preferens 

Beroende variabler och målvariabler (x):  engagemang och lojalitet 

 

Varumärke, Brand Equity 

Teorin innefattar följande kategorier; varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, upplevd 

kvalitet, varumärkets associationer och övriga varumärkestillgångar. De två senare kommer vi 

inte, som vi tidigare nämnde i avgränsningen, att beröra i vår undersökning.  

 

Varumärkeslojalitet 

Lojalitet till varumärket stärker varumärket för företagen och kan minska deras 

marknadsföringskostnader. Lojalitet bland konsumenterna knyter dem närmare varumärket 

och företaget. Det är positivt på en marknad med hård konkurrens. Variabler som här är av 

betydelse är varumärkeslojalitet, lojalitet till butiker med kända varumärken, anledningen till 

val av butik med kända varumärken, återköp, lojalitet och varumärkeskännedom. 

 

Oberoende variabler (y):  återköp, lojalitet, varumärkeskännedom, anledning 

till val av butik med kända varumärken 

Beroende variabel och målvariabel (x):  varumärkeslojalitet 

 

Varumärkeskännedom 

Märkeskännedom kan ses som ett långtidsminne till vilka andra associationer läggs till och 

skapar kännedom kring produkten. Konsumenter handlar ofta kända varumärken då detta 

inger trygghet. Variabler som här är viktiga att föra fram är varumärkeskännedom, trygghet, 

återköp och varumärkesförknippning med produktkategorier. 

 

Oberoende variabler (y): trygghet, återköp och varumärkesförknippning 

Beroende variabler och målvariabler (x):  varumärkeskännedom och lojalitet 

 

Upplevd kvalitet 

Varumärken kan minska prisets betydelse genom att tillföra kunderna upplevd kvalitet. 

Viktiga variabler här är kvalitet, trygghet, mervärde och preferens. 
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Oberoende variabler (y): trygghet, mervärde, preferens 

Beroende variabler och målvariabler (x): Upplevd kvalitet och lojalitet 

 

 

Figur 5. Teoretisk syntes 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: egen modell 
 
 

 

Modellen visar hur de olika teorierna Five Product Levels, Hög- och lågengagemang samt 

Brand Equity knyts samman i vårt undersökta problem.  

 

Högst upp kan två typer av dagligvarubutiker urskiljas; nya utländska dagligvarubutiker och 

etablerade dagligvarubutiker. De nya utländska kan ha två typer av sortiment; nya utländska 

främmande varumärken eller blandat främmande med redan etablerade varumärken. De redan 

etablerade dagligvarubutikerna kan också ha två typer av sortiment; kända och etablerade 

varumärken eller en blandning av kända etablerade och nya främmande.  

 

Nedanför varumärkena finns de olika teorierna och hur de kan relateras till de olika butikerna 

och varumärkessortimentet.  
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Under utländska varumärken finns generisk produkt, vilket illustrerar att produkterna består 

av själva grundprodukterna och inte av ett uppbyggt varumärke. Även förväntad produkt finns 

med då konsumenten förväntar sig en rad egenskaper av produkten, exempelvis ska kunna 

baka med mjöl. Ytterligare ett steg ner så kommer graden av engagemang till produkterna. Då 

konsumenten inte känner till varumärket, så är de lågengagerade eftersom ingen kunskap om 

produkten finns.  

 

Under utländska och etablerade varumärken går generisk produkt, förväntad produkt och 

totalprodukt att urskilja. Med detta menas att då varumärket inte är känt så talar vi om 

generisk och förväntad produkt såsom tidigare. När det gäller kända och etablerade 

varumärken så talar vi om totalprodukt, det vill säga de inkluderar ytterligare egenskaper som 

skiljer varumärket åt från andra företag och varumärken. Dessa kan bland annat  ha byggts 

upp via marknadsföring. Det kan få konsumenten mer engagerad till varumärket 

(högengegerad till kända varumärken). Då butiker kan ha både främmande och kända 

varumärken kan konsumenterna vara både hög- och lågengegerade till varumärkena och även 

hög- och lågengagerade till butiken.  

 

Då det gäller kända och etablerade varumärken går förväntad och totalprodukt att finna. Som 

tidigare nämnts så förväntar sig konsumenten vissa egenskaper och varumärket bygger även 

om en totalprodukt med rykte och differentiering från andra företag och varumärken. 

 
Den sista rutan som tar upp teorin Brand Equity berör varumärkeslojalitet, 

varumärkeskännedom, upplevd kvalitet och varumärkesassociationer som alla berör kända 

och etablerade varumärken. 

  

3.5. Teoretisk referensram 

För att få fram så mycket relevant information som möjligt har den teoretiska referensramen 

fått styra vilken data som samlats in och utifrån den har vi format våra enkätfrågor. Den 

teoretiska referensramen skall även hjälpa till att tolka den insamlade informationen. Slutligen 

ska resultaten åter kunna relateras till den teoretiska referensramen. 

 

Då vi i den teoretiska syntesen tog upp teorierna Five Product Levels, Hög- och 

lågengagemang och Brand Equity och variabler som i och med dessa var intressanta att 



 33

undersöka och testa teorierna mot empirin med, kommer vi i den teoretiska referensramen att 

visa hur vi i enkätundersökningen avser mäta dessa. 

 

 

Figur 6. Teoretisk referensram 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: egen modell 
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varumärkeskännedom, upplevd kvalitet och lojalitet samt en översikt av enkätfrågor och 

vilken teori de ska belysa.  

Fenomenet: 
Nya dagligvarukedjors intrång på 

den svenska marknaden med 
delvis nya och för den svenska 

marknaden främmande 
varumärken 

Five Product Level
Variabler; mervärde i 
form av preferens, 
kännedom & trygghet 

Involvment Theory 
Hög- & 
lågengagemang 
Variabler; återköp i 
butiker, återköp av 
varumärken, viktigt vid 
val av matvaror, 
trygghet, preferens 

Varumärke, Brand Equity 

Mervärde och lojalitet 

Fråga: 5c, 
6c, 7 f, 8, 
10, 11, 12 

Engagemang och lojalitet 

1. Varumärkeslojalitet 
Variabler; återköp, lojalitet, 
varumärkeskännedom, anledning till 
val av butik med kända varumärken 

Varumärkeslojalitet 

2. Varumärkeskännedom 
Variabler; trygghet, återköp, 
varumärkesförknippning 

Varumärkeskännedom & 
lojalitet 

3. Upplevd kvalitet 
Variabler; trygghet, mervärde & 
preferens 

Upplevd kvalitet & lojalitet 

Fråga: 5, 6, 
7, 8, 9, 10, 
13, 14  
 

Fråga: 7, 
10, 11, 13 
 

Fråga:  
7 c 

Fråga: 5c, 
6c, 7 d, 8, 
9, 11, 14 

3 Teorier 

Målvariabler 



 34

 

Högst upp i modellen finns själva fenomenet att nya dagligvarubutiker har kommit in på den 

svenska marknaden och ökat konkurrensen. De tre pilarna leder sedan till de tre valda 

teorierna och viktiga utvalda variabler som hjälper oss att belysa och mäta fenomenet. Från de 

valda teorierna går pilar ner till de målvariabler som vill uppnås. Slutligen går det att i 

cirklarna urskilja vilka frågor som mäter de olika variablerna och till vilka teorier de kan 

knytas till. 

 

Five Product Levels 

I fråga 7 undersöker vi vad respondenten tycker är viktigt vid val av matvaror. Några av 

alternativen berör design, varumärket och varumärkets kändhet vilket just teorin Five Product 

Levels tar upp.  

 

Fråga 10 undersöker om butiken påverkar eventuella val av okända varumärken. Med andra 

ord om tryggheten i butiken förs över till dess okända produkter. 

 

Vi frågar i fråga 11 hur viktigt det är att varumärket är känt vid köp av vissa 

produktkategorier. Genom att undersöka detta får vi fram om det skiljer sig åt för olika 

produktkategorier samt för vilka som det är mer eller mindre viktigt att varumärket är känt. 

 

Vi frågar vidare respondenten i fråga 13 om det finns någon vara de skulle kunna betala lite 

extra för att få. Genom denna fråga avser vi mäta mervärdet för varumärket eller produkten. 

 

Hög- och lågengagemang 

I frågorna 5 a, 5 b och 5 c undersöker vi hur ofta respondenten handlar på stormarknader, 

namnet på den och varför. Vi vill genom detta få fram antalet återköp. Vi räknar med att 

genom detta kunna skilja på om respondenterna handlar på stormarknader och i sådant fall 

varför, till exempel låga priser, närhet, personalen med mera. Skiljer sig anledningen till detta 

från då respondenterna väljer närbutiker? 

 

I frågorna 6 a, 6 b och 6 c undersöker vi samma som i frågorna 5 a, 5 b och 5 c fast vi 

undersöker närbutiker. Vi avser genom dessa frågor få fram om det finns en annan lojalitet till 

exempelvis butiker, eller vad det är för butik och om det är en butik som huvudsakligen säljer 
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kända varumärken. Närheten till butiken kan också vara betydande för engagemanget hos 

respondenten. 

 

I fråga 7 undersöker vi vad respondenten tycker är viktigt vid val av matvaror. Genom att 

urskilja detta, går det att upptäcka vad som engagerar. 

 

Fråga 8 använder vi oss av för att se hur ofta respondenten köper kända varumärken. Det visar 

på hur engagerade respondenterna är i varumärken. Motsvarande undersöker vi i fråga 9 då vi 

frågar hur ofta de handlar främmande varumärken. 

 

I fråga nummer 10 tar vi reda på om butiken påverkar respondentens val av tidigare okända 

varumärken. Vi vill genom denna fråga se om kundens eventuella upplevda trygghet för 

butiken förs över till de okända varumärkena. 

 

Fråga 13 utreder om respondenterna har någon vara de skulle kunna betala lite mer för att få. 

Detta skulle visa på respondentens engagemang i varan eftersom de är villiga att betala lite 

extra för den. 

 

I frågorna 14 a och 14 b undersöker vi om respondenterna handlar på Lidl och i sådant fall 

varför. Genom detta får vi fram om de är lojala till kända varumärken eller ej eftersom Lidl i 

princip inte har några kända varumärken alls. Detta visar även respondenternas engagemang 

till varumärken. 

 

Varumärke, Brand Equity 

Teorin innefattar; varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet, varumärkets associationer, 

varumärkeskännedom och övriga varumärkestillgångar. 

 

Varumärkeslojalitet 

Fråga 5 c och 6 c tar reda på respondentens främsta orsak till val av butik. Vi avser genom 

detta få fram varumärkeslojaliteten då några av alternativen berör kända respektive 

främmande varumärken. 

 

I fråga 7 undersöker vi hur viktigt varumärket är för respondenten vid val av matvaror. Vi vill 

genom detta få fram respondenternas lojalitet mot varumärken. 
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Fråga 8 tar upp hur ofta respondenten handlar sedan tidigare kända varumärken. Vi avser 

genom denna fråga undersöka just varumärkeslojaliteten. 

 

Fråga 9 tar upp hur ofta respondenten köper okända varumärken. Detta är en motfråga till 

fråga 8, men är viktig för att undersöka varumärkeslojaliteten. 

 

Fråga 11 tar upp om respondenten tycker att det är viktigt att varumärket är känt vid köp av 

olika produktkategorier såsom mejeri, konserver, torrvaror, hygienartiklar med flera. Vi vill 

genom denna fråga mäta betydelsen av varumärkets kändhet. 

 

Vi undersöker vidare respondenternas varumärkeslojalitet i frågorna 14 a och 14 b genom att 

fråga om de handlar på Lidl och i sådant fall varför. Genom detta får vi fram om de lojala till 

kända varumärken eller ej eftersom Lidl i princip inte har några kända varumärken alls. 

 

Upplevd kvalitet 

I fråga 7 frågar vi respondenten vad som är viktigt vid val av matvaror. En fråga berör just 

kvaliteten. Vi vill på så sätt få fram hur viktig kvalitet är. 

 

Varumärkeskännedom 

Fråga 5 c och 6 c tar upp varför respondenten handlar i närbutiken eller på stormarknaden. Ett 

alternativ är på grund av kända varumärken. På så sätt undersöker vi om de handlar på ställen 

på grund av att de har kända varumärken. 

 

I fråga 7 undersöker vi hur viktigt det är att varumärket är känt för respondenten vid val av 

matvaror. Här får vi fram betydelsen av varumärkets kändhet. 

 

Fråga 8 tar upp hur ofta respondenten handlar sedan tidigare kända varumärken. Vi avser 

genom denna fråga undersöka just varumärkeskännedomen och den trygghet kända 

varumärken kan inge. Även butiker kan överföra trygghet till okända produkter och det 

undersöker vi i fråga 10, om butiken påverkar eventuella val av okända varumärken.  
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Fråga 11 tar upp om respondenten tycker att det är viktigt att varumärket är känt vid köp av 

olika produktkategorier såsom mejeri, konserver, torrvaror, hygienartiklar med flera. Vi vill 

helt sonika mäta betydelsen av varumärkets kändhet. 

 

I fråga 12 undersöker vi vilka varumärken respondenten främst tänker på när de tänker på en 

viss produktkategori. Genom denna fråga får vi fram deras varumärkesförknippning och Top 

of mind. 
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4. Empiri 
Den genomförda enkätundersökningen som ligger till grund för denna uppsats ägde rum 

utanför Farsta Centrum i Stockholm lördagen den 2 april 2005 kl: 12.10. Undersökningen tog 

två timmar och vädret var soligt och temperaturen låg kring 10 grader celcius. Vi hade till en 

början tänkt att genomföra enkätundersökningen i Farsta Centrum och den 29 mars 2005 

sökte vi tillstånd av Farsta Centrums marknadsassistent Sofia Aust. Hon meddelade dock att 

de aldrig godkände undersökningar som inte gjordes av dem själva då det kunde upplevas 

som störande av besökarna i centrumet. Vi undersökte då om vi kunde stå utanför och det 

hade de ingenting emot. Av totalt 99 tillfrågade svarade 63 personer på enkäten vilket ger ett 

bortfall på ca 36 %.  

 

Enkätfrågorna finns bifogade som bilaga 1. Resultaten av dessa enkäter kommer här att 

redogöras med hjälp av digram för att förtydliga informationen. Fullständiga 

undersökningssvar samt diagram återfinns i bilaga 2 och intressanta korstabuleringar baserade 

på resultatet går att beskådas i bilaga 3. 

 

4.1. Undersökning 

Av de 63 respondenterna som svarade på enkäten var 33 kvinnor och 30 män. Av dessa hade 

46 tillgång till bil i hushållet.  

 

70 % det vill säga 44 personer handlar på stormarknader 1 gång i veckan eller mer sällan. De 

mest populära stormarknaderna är ICA (ICA Maxi, ICA Kvantum, ICA Stop, ICA 

Supermarket) där 43 % av respondenterna handlar. På andra plats kom Willys med 22 % och 

på tredje kom Coop med 19 %. Anledningen till att de handlar på stormarknader är främst att 

de har bra sortiment/stort utbud (25%). Även låga priser är en vanlig orsak (21 %) och 

närheten till stormarknaden (15 %). 10 % handlar på stormarknader på grund av kända 

varumärken. Tre respondenter valde alternativet annat som bestod av inför fest, var i närheten 

och bra parkering. 

 

61 respondenter handlar i närbutiker. Av dessa handlar 21 % 5 – 7 gånger i veckan och 54 % 

2 – 4 gånger i veckan. De närbutiker som respondenterna oftast handlar på är ICA med 43 % 
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och Coop med 28 %. De resterande handlar på Hemköp, Vi, Rätt Pris med flera. Den främsta 

anledningen till att respondenterna handlar i närbutiker är närhet (38 %), bra sortiment/stort 

utbud (17 %) och kundkort (13 %). 8 % handlar i dessa på grund av kända varumärken. Fyra 

respondenter fyllde i svarsalternativet annat och dessa bestod av ekologiska varor, på väg 

hem, hittar bäst och postservice. 

 

På frågan om hur viktigt lågt pris är vid val av matvaror, svarade 54 % att det var viktigt eller 

mycket viktigt. 33 % av respondenterna tycker varken eller och 13 % tycker att det är mindre 

eller inte alls viktigt. 

 

Gällande kvalitetens betydelse vid val av matvaror, anser 54 % att det är viktigt eller mycket 

viktigt. 33 % av respondenterna tycker varken eller och 13 % att det är mindre eller inte alls 

viktigt. 

 

Diagram 1. Hur viktigt varumärket är för respondenterna. 
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Källa: Eget diagram från bilaga 2, Enkätsvar. 

 

Varumärkets betydelse vid val av matvaror upplever 34 % att det är viktigt, 29 % varken eller 

och 26 % mindre viktigt. 5 % anser att det är mycket viktigt. 

 

Angående butikens läge anger 48 % att det är viktigt och 35 % att det är mycket viktigt vid 

val av butik. 

 

På frågan om hur viktigt varumärkets kändhet är, svarade 34 % att det är viktigt, 29 % varken 

eller och 35 % att det är mindre eller inte alls viktigt. 
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Butikens personal/service anser 50 % att det är viktigt, 24 % att det är varken eller och  

16 % att det är mycket viktigt. 

 

Diagram 2. Hur ofta respondenterna handlar kända varumärken. 
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Källa: Eget diagram från bilaga 2, Enkätsvar. 
 

56 % av respondenterna handlar ofta kända varumärken, 17 % handlar det alltid och 

resterande är jämnt fördelade på ibland och varken eller. Inga svarade att de aldrig handlade 

kända varumärken. 

 

Då vi i en av frågorna undersökte hur ofta respondenterna handlar främmande varumärken, 

svarade 65 % ibland, 16 % varken eller, 5 % aldrig, 6 % ofta och resterande 3 % alltid. 
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Diagram 3. Hur viktigt känt varumärke är vid köp av chark och fisk. 
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Källa: Eget diagram från bilaga 2, Enkätsvar. 
 

I en annan fråga undersökte vi om det är viktigt med känt varumärke vid köp av olika 

produktkategorier. 75 % uppgav att det är viktigt eller mycket viktigt att varumärket är känt 

vid köp av mejeriprodukter, 75 % tycker att det är viktigt vid val av chark och fisk och 70 % 

anser att det är viktigt eller mycket viktigt vid köp av hygienartiklar. Vid köp av frukt och 

grönt upplever 22 % att det är viktigt eller mycket viktigt, 46 % varken eller och resterande  

32 % mindre eller inte alls viktigt. 

 

På frågan om vilket varumärke respondenterna tänkte på när de gäller pasta svarade 68 % 

Barilla och 22 % Kungsörnen. Resterande visste ej. På samma fråga gällande läsk så framkom 

nio olika märken varav 33 % svarade Coca Cola och 13 % Apotekarens. Gällande choklad 

svarade 71 % Marabou och 13 % Fazer. Resterande svar fördelades mellan tre andra 

varumärken och svaret vet ej. 

 

51 % av respondenterna hade någon vara som de kunde tänka sig betala extra för att få, 

medan 46 % inte hade det och 3 % inte visste. Fyra av respondenterna gav ett specifikt 

varumärke som svar (Arlas crème fraiche, Wapnö mjölk, Dancy konserver och Hellmans 

majonäs). Av de 28 som svarade produktkategorier bestod 15 av fisk och chark, 3 ekologiska 

produkter, 3 frukt och grönt, 3 mejeri, 2 svenskt kött, 1 kaffe och  bröd. 

 

Av de tillfrågade handlar 13 % (det vill säga åtta respondenter) på Lidl och av dessa är det två 
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som gör det 1 gång i veckan och sex personer som gör det mer sällan. Anledningen till att de 

handlar där uppgavs vara låga priser (63 % det vill säga fem personer) och en person för att 

Lidl har nya och främmande varumärken. De resterande två visste inte varför de handlade där. 

 

4.2. Analys 

Vi kommer i detta avsnitt att knyta samman syftet med vår teoretiska referensram. Utifrån vår 

referensram ämnar vi ge svar till syftet som var att genom en enkätundersökning analysera 

hur viktiga varumärken är för konsumenter vid inköp av dagligvaror samt undersöka vilka 

faktorer som skapar lojalitet hos dessa. 

 

För att ge en tydligare bild av teorierna och analysen av undersökningen har vi i analysdelen 

valt att behålla samma struktur som för den teoretiska syntesen och referensramen. Analysen 

är indelad efter de valda teorierna och dess delar, vilket kommer att innebära en del 

upprepningar av en del variabler och svar. Detta är dock oundvikligt eftersom teorierna ibland 

går in i varandra och tar upp samma variabler och en del av frågorna kan ge svar åt olika 

teorier. 

 

Five Product Levels 

Modellen för Five Product Levels menar att aktörer kan skapa mervärde i form av 

konsumenters upplevda mervärde och lojalitet. Det kan mätas genom att undersöka 

variablerna preferens, kännedom och trygghet.  

 

Preferens 

Några indikatorer på ovanstående variabler är hur viktig design, varumärket och varumärkets 

kändhet är. Flertalet av respondenterna (34 %) tycker att varumärket är viktigt vid val av 

matvaror till skillnad från design som endast 5 % tycker är viktigt. 5 % anser att varumärket 

är mycket viktigt, något att jämföra med 3 % som finner att design är mycket viktigt. 33 % av 

de tillfrågade upplever inte att design är viktigt alls. Den siffran kan jämföras med de 6 % 

som inte anser att varumärket är viktigt alls. Då det gäller varumärkets kändhet upplever 34 % 

att det är viktigt. Med andra ord prefererar respondenterna varumärket och dess kändhet 

framför design. 

 

Preferens kan också mätas genom att fråga respondenten vad de kan tänka sig betala extra för 
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att få. Svaren på denna fråga består av både varumärken och produktkategorier. 51 % har 

någon produkt de kan tänka sig betala extra för att få, medan 46 % inte har det. Flertalet kan 

tänka sig betala extra för chark och fisk.  

 

Kännedom och trygghet 

De tillfrågade respondenter upplever olika behov av att varumärket ska vara känt vid olika 

produktgrupper, det vill säga behovet av varumärkeskännedomen som i sig kan medföra 

trygghet för produkten är olika beroende på vad de handlar. Vid val av mejeri (75 %), chark 

och fisk (75 %) och hygienartiklar (70 %) anser de flesta av respondenterna att det är viktigt 

eller mycket viktigt att varumärket är känt. De produktkategorier som innefattar en mindre 

begäran om varumärkets kändhet är frukt och grönt och konserver. 32 % av respondenterna 

anser det vara mindre viktigt eller inte viktigt alls med känt varumärke då det gäller frukt och 

grönt, medan siffrorna för konserver tillsammans är 45 %. Summerat är kännedomen och 

behovet av trygghet större vid köp av mejerier, chark och fisk och hygienartiklar än för övriga 

produktkategorier. 

 

22 % av respondenterna upplever ibland att tryggheten i butiken förs över till deras nya 

främmande varumärken och skapar på så sätt trygghet i produkterna. 14 % gör det ofta och  

3 % gör det alltid och samma procentsats gör det aldrig. 44 % tycker varken eller. Som 

siffrorna visar upplever många att de tycker varken eller, medan drygt en tredjedel påverkades 

ibland eller ofta. Butikerna har med andra ord i många fall påverkan på främmande 

varumärken när det gäller trygghet. 

 

Hög- och lågengagemang 

Konsumenters engagemang belyses i hög- och lågengagemangsteorin. Dessa visar att 

specifika egenskaper hos en produkt kan leda till att konsumenten testar den och om 

konsumentens förväntningar uppfylls eller ej avgör framtida köpebeteenden. Vi har för att 

uppskatta kunders engagemang undersökt variablerna; återköp i butiker, återköp av 

varumärken, viktigt vid val av matvaror, trygghet och preferens. 

 

Återköp i butiker 

86 % av de tillfrågade handlar på stormarknader och 97 % handlar i närbutiker. 42 % handlar 

på stormarknader en gång i veckan och lika stor procentsats gör det mer sällan. Majoriteten  

(54 %) handlar i närbutiker 2 – 4 gånger i veckan, medan 13 % gör det på stormarknader.  
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21 % handlar där 5 – 7 gånger i veckan, medan siffran för stormarknader är 2 %. Av siffrorna 

går det att utläsa att respondenterna handlar oftare i närbutiker än på stormarknader. Namnen 

på de vanligaste stormarknaderna som förekommer i enkätsvaren är ICA (43 %), Willys  

(42 %) och Coop (19 %). Även när det gäller närbutiker ligger ICA i topp med 43 %. På andra 

plats kommer Coop med 28 %. Genom dessa siffror kan återköp och nivån av engagemang 

urskiljas. 

 

De främsta anledningarna till varför respondenterna handlar på stormarknader är bra 

sortiment/stort utbud (25 %), låga priser (21 %) och närhet (15 %). Anledningarna till valet av 

närbutiker är närhet (38 %), bra sortiment/stort utbud (17 %) och kundkort (13 %). 10 % 

handlar på stormarknader på grund kända varumärken och för närbutiker är siffran 8 %. Ur 

detta går det att se att kända varumärke inte är den främsta anledningen till återköp på 

stormarknader och/eller närbutiker. Detta visar att engagemanget är större i själva butiken 

med dess läge och sortiment än till själva varumärket. För stormarknader är lågt pris av stor 

betydelse och för närbutiker angavs kundkort som en anledning till inköp/återköp. 

 

13 % (8 personer) av dem som svarat på enkäten handlar på Lidl. Av dessa handlar 63 % (5 

personer) där på grund av låga priser. Detta tolkar vi som att det är priset som engagerar och 

inte varumärken. Eftersom det är 87 % som inte handlar på Lidl, så anser vi att engagemanget 

till kedjan är lågt. 

 

Återköp av varumärken 

Hur ofta de som svarat på enkäten handlar kända varumärken indikerar också på återköp.  

73 % handlar ofta eller alltid kända varumärken, medan 14 % gör det ibland. 70 % svarade att 

de ibland eller aldrig köper främmande varumärken. 9 % gör det ofta eller alltid. Här går det 

att uppfatta att kända varumärken engagerar majoriteten av respondenterna till återköp mer än 

främmande. 

 

Eftersom de flesta av de 13 % (8 personer) som handlar på Lidl gör detta på grund av låga 

priser, så anser vi att de inte är engagerade i kända varumärken. Detta för att Lidl i princip 

inte har några kända varumärken alls. 13 % (1 person) uppger att de handlar på Lidl på grund 

av främmande varumärken. Vi anser då att denna person ej är engagerad i kända varumärken. 
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Viktigt vid val av matvaror 

Genom att undersöka vad som är viktigt för respondenten vid val av matvaror, går det att 

urskilja vad som engagerar. Av respondenterna tycker 83 % att butikens läge är viktigt (48 %) 

eller mycket viktigt (35 %). 66 % anser att butikens personal och service är viktigt och 

mycket viktigt. 54 % upplever att lågt pris är viktigt eller mycket viktigt och motsvarande för 

kvalitet är också 54 %. 39 % menar att varumärket är viktigt eller mycket viktigt, medan 

jämförlig siffra för varumärkets kändhet är 37 %. Sist kommer design med 8 % som tycker att 

det är viktigt eller mycket viktigt. Här tolkar vi siffrorna som att butikens/stormarknadens 

läge är det som engagerar mest. På andra plats kommer butikens personal och service och på 

delad tredje plats befinner sig lågt pris och kvalitet. Varumärket och dess kändhet engagerar 

inte lika mycket som de nyss nämnda faktorerna.  

 

Trygghet  

Då vi analyserar om tryggheten i butiken kan föras över till främmande varumärken och på så 

sätt öka konsumenters trygghet till produkten som de inte tidigare kände till, ser vi att 22 % 

anser att de ibland påverkas av butiken då de handlar främmande varumärken, 14 % gör det 

ofta och 3 % gör det alltid och lika stor del gör det aldrig. Med andra ord kan tryggheten från 

butiken i vissa fall föras över till dess produkter och vi tolkar detta som om engagemanget till 

butiken då är högt. 

 

Preferens 

Preferens går att få fram genom att fråga respondenten om och i sådant fall vad de kan tänka 

sig betala extra för att få. Av de tillfrågade har 51 % någon vara de kan tänka sig betala extra 

för att få och 46 % har det inte. Flertalet kan tänka sig betala extra för chark och fisk, viket då 

gör dem mer engagerade i dessa produkter. 

 

Varumärke, Brand Equity 

Teorin tar upp en samling tillgångar som hör samman med ett varumärke och/eller en symbol 

som tillför eller minskar värdet av produkten för konsumenterna. Den innefattar; 

varumärkeslojalitet, upplevd kvalitet, varumärkets associationer, varumärkeskännedom och 

övriga varumärkestillgångar. 
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Varumärkeslojalitet 

Bra mätinstrument för varumärkeslojalitet är; återköp av varumärken, varumärkeskännedom, 

lojalitet (som även är målvariabeln) och anledning till val av butik med kända varumärken. 

 

Återköp av varumärken 

10 % av respondenterna handlar på stormarknader på grund av att de har kända varumärken. 

Samma anledning för närbutiker är 8 %. Detta kan tolkas som om flera andra faktorer spelar 

större roll för inköp i närbutiker och på stormarknader såsom till exempel bra sortiment/stort 

utbud, närhet och låga priser (för stormarknader).  

 

Även hur viktigt varumärket är för respondenten kan ge tecken på återköp då konsumenter 

som tycker att det är viktigt tenderar att köpa kända varumärken. 39 % tycker att det är viktigt 

eller mycket viktigt med varumärken vid val av matvaror. 32 % anser att det är mindre viktigt 

eller inte alls viktigt. Till synes är procentsatserna relativt lika vilket innebär att endast några 

fler respondenter tycker att det är viktigt än de som inte tycker att det är det. 

 

Hur ofta respondenterna handlar kända varumärken indikerar också på återköp. 73 % handlar 

ofta eller alltid kända sådana, medan 14 % gör det ibland. 70 % svarade att de ibland eller 

aldrig köper främmande varumärken, medan 9 % gör det ofta eller alltid. Här går det att 

urskilja att flertalet respondenter föredrar kända framför främmande. 

 

Varumärkeskännedom  

Behovet av varumärkeskännedomen visade sig i undersökningen vara olika beroende på vad 

respondenterna handlar. Vid val av mejeri (75 %), chark och fisk (75 %) och hygienartiklar 

(70 %) anser majoriteten av respondenterna att det är viktigt eller mycket viktigt att 

varumärket är känt. De produktkategorier som innefattar ett mindre krav av kändhet är frukt 

och grönt och konserver. 32 % anser det vara mindre viktigt eller inte viktigt alls med känt 

varumärke då det gäller frukt och grönt, medan siffrorna för konserver tillsammans var 45 %. 

Siffrorna visar att det är viktigare med kännedom om varumärken för mejeri, chark och fisk 

samt hygienartiklar. 
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Lojalitet 

För att mäta varumärkeslojaliteten tar vi reda på om respondenterna handlar på Lidl. Gör de 

det inte, tolkar vi det som att de inte är varumärkeslojala till kända varumärken eftersom Lidl i 

princip inte har några kända varumärken alls. 87 % av de tillfrågade handlar aldrig på Lidl. 

 

Anledning till val av butik med kända varumärken 

För att få fram de som väljer butik eller stormarknad för att de har kända varumärken, frågade 

vi om anledningen till val av närbutik eller stormarknad. De som svarade att de handlar där på 

grund av kända varumärken är redovisade nedan. Andra orsaker redovisas i 

slutsats/diskussionsdelen. 10 % av de tillfrågade handlar på stormarknader för att de har 

kända varumärken och 8 % handlar i närbutiker av samma anledning. Detta visar att kända 

varumärken är en mindre betydande del av anledningarna till varför de handlar i butiken eller 

på stormarknaden.  

 

Upplevd kvalitet 

Indikatorer på denna del av teorin är; trygghet, mervärde och preferens. Dessa skapar 

tillsammans just upplevd kvalitet. 54 % av de tillfrågade anser att kvalitet är viktigt eller 

mycket viktigt vid val av dagligvaror. Detta tolkar vi som att respondenterna prefererar 

kvalitet för att skapa trygghet och mervärde. Dock bör hänsyn ändå tas till att 8 % tycker 

kvalitet är mindre viktigt och 5 % inte alls viktigt. 

 

Majoriteten som tycker att kvalitet är viktigt och mycket viktigt handlar aldrig på Lidl. Dock 

har 2 personer uppgivit att de tycker att kvalitet är mycket viktigt, men handlar på Lidl 1 gång 

i veckan i alla fall. Dessa visade det sig handlar även både på stormarknader 2 gånger i 

veckan och i närbutiker 5 – 7 gånger i veckan. Därav tolkar vi detta som att de inte är lojala 

till Lidl och genom att de handlar oftare i andra butiker får upplevd kvalitet på flera olika sätt. 

 

Den största delen av dem som anser kvalitet vara viktigt och mycket viktigt, handlar också 

ofta eller alltid kända varumärken. Detta kan tolkas som om kända varumärken inger en 

kvalitetskänsla. 
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Diagram 4. Hur viktigt kvalitet är och hur ofta respondenterna handlar kända 

varumärken. 
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Källa: Eget diagram från bilaga 3, Korstabuleringar. 

 
Varumärkeskännedom 

För att mäta varumärkeskännedomen är variablerna; trygghet, återköp och 

varumärkesförknippning bra mätinstrument. 

 

Trygghet 

Då vi tittar på variabeln trygghet ser vi att 10 % av respondenterna handlar på stormarknader 

på grund av kända varumärken. Denna siffra kan jämföras med siffran 8 % som erhölls för 

närbutiker. Kända varumärken kan inge trygghet då konsumenten vet vad denne får. En 

tolkning är att andra faktorer spelar roll i anledningen till val av närbutik såsom närhet, affär 

på vägen etcetera som respondenterna även har svarat. 

 

Varumärkets kändhet skapar också en trygghet hos konsumenten som då känner till 

varumärket sedan tidigare. Respondenternas spridning av svar var här relativt jämt fördelade. 

37 % anser att varumärkets kändhet är viktigt eller mycket viktigt, medan 34 % tycker att det 

är mindre viktigt eller inte viktigt alls. För 29 % spelade varumärkets kändhet ingen roll. 

Dock går det att urskilja ett mindre övertag av dem som tycker att varumärkets kändhet är 

viktigt. Det kan bero på att de känner en viss trygghet i och med varumärkets kändhet. 

 

56 % av respondenterna köper ofta kända varumärken, 17 % gör det alltid. Ingen uppgav att 

de aldrig gjorde det. Här går det att urskilja att majoriteten köper kända varumärken och att 

det då finns ett visst behov av trygghet i varumärkena. 
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Vi undersökte vidare om tryggheten i själva butiken kunde föras över till främmande 

varumärken och på så sätt öka konsumenters trygghet till produkten som de inte tidigare 

kände till, med andra ord som en slags kvalitetssäkerhet. 22 % upplever att de ibland påverkas 

av butiken då de handlar främmande varumärken, 14 % gör det ofta och 3 % gör det alltid och 

lika stor del gör det aldrig. Tryggheten från butiken kan med andra ord i vissa fall föras över 

till dess produkter. 

 

Respondenterna upplever olika behov av att varumärket ska vara känt vid olika 

produktgrupper, det vill säga trygghetsbehovet är olika beroende på vad de handlar. Vid val 

av mejeri (75 %), chark och fisk (75 %) och hygienartiklar (70 %) anser majoriteten av 

respondenterna att det är viktigt eller mycket viktigt att varumärket är känt. De 

produktkategorier som innefattar ett mindre trygghetsbehov är frukt och grönt och konserver. 

32 % anser det vara mindre viktigt eller inte viktigt alls med känt varumärke då det gäller 

frukt och grönt, medan siffrorna för konserver tillsammans var 45 %. Med andra ord är 

trygghetsbehovet större för mejeri, chark och fisk samt hygienartiklar. 

 

Återköp  

Återköp mäts här hur ofta respondenterna köper kända varumärken eftersom teorin tar upp 

varumärkeskännedom. 56 % av respondenterna handlar ofta kända varumärken, medan 17 % 

alltid gör det. Endast 14 % handlar det ibland och inga gör det aldrig. Återköpen är som till 

synes mer förekommande för kända varumärken. 

 

Varumärkesförknippning  

Majoriteten av respondenterna (68 %) förknippar varumärket Barilla med pasta. På andra 

plats kommer Kungsörnen med sina 22 %. Dessa två är de enda varumärken som namngavs 

då vi undersökte pastamärken och kan då tolkas som starka varumärken som förknippas med 

produktkategorin. 

 

Då vi undersökte läskmärken fick vi av respondenterna tio olika varumärken. Av dessa bestod 

33 % av Coca Cola och 13 % av Apotekarens. Svaren mellan dessa skiljer sig relativt mycket 

från varandra i procentandel och var mer spridda än pastamärkena. Det kan tolkas som om det 

finns fler kända aktörer på dryckesmarknaden, men att den största varumärkesförknippningen 

var Coca Cola. 
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Fem varumärken dök upp i svaren då vi frågade om choklad. Det främsta varumärket är med 

sina 71 % Marabou vilket även är den största procentsatsen som något varumärke fick i 

enkätundersökningen. Fazer kommer på andra plats med 13 %. Här visar siffrorna att 

Marabou har en väldigt stor varumärkesförknippning till choklad. 

 

Det främsta varumärket gällande bröd är Pågen (41 %). Av de nio olika varumärkena som 

nämndes kommer Skogaholm på andra plats med 24 %. Även här visar siffrorna att flera 

aktörer finns gällande varumärkesförknippning, men att majoriteten är för Pågen. 

 

41 % förknippade tvättmedel med Via och 14 % med Ajax. På tredje plats kommer Ariel med  

10 %. Totalt namngavs sju olika tvättmedelsvarumärken. Varumärkesförknippningen är med 

andra ord störst för Via. 

 

Diagram 5. Kön och hur viktigt varumärket är vid val av matvaror. 
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 Källa: Eget diagram från bilaga 3, Korstabuleringar. 
 

Kvinnorna handlar oftare kända varumärken (24 % det vill säga 8 personer) jämfört med 

männen (10 % eller 3 personer). Det kan bero på att kvinnor handlar oftare dagligvaror än 

män. 
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Diagram 6. Inkomst och hur ofta de handlar kända varumärken. 
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 Källa: Eget diagram från bilaga 3, Korstabuleringar. 
 

Majoriteten av dem som alltid handlar kända varumärken har en inkomst per hushåll på  

31 000 – 48 999 kr/månad. Detta kan jämföras med respondenternas inkomst i frågan hur ofta 

de handlar främmande varumärken (diagrammet nedan). Inget hushåll med högre inkomst 

handlar okända varumärken ofta eller alltid. Av dem som aldrig handlar okända varumärken 

består större delen av hushåll med inkomst mellan 31 000 och 48 999. 

 

Diagram 7. Inkomst och hur ofta de handlar främmande varumärken. 
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Källa: Eget diagram från bilaga 3, Korstabuleringar. 
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4.2. Resultat 

Syftet med denna uppsats var att genom en enkätundersökning analysera hur viktiga 

varumärken är för konsumenter vid inköp av dagligvaror samt undersöka vilka faktorer som 

skapar lojalitet hos dessa. 

 

Teorierna stämmer i flertalet fall överens med vad respondenterna svarade så länge de 

prefererar kända varumärken. Är de bara på jakt efter låga priser, går inte teorierna att knyta 

till dessa respondenter på samma sätt då inte mervärde och varumärkespreferens är betydande 

för dem. Dock tar teorin Brand Equity upp Noncustomers i delen Varumärkeslojalitet och de 

kunderna är priskänsliga och bryr sig inte om varumärken. Då undersökningen även påvisade 

ett lojalitetsskapande till butiker och dess personal/service, kan teorierna knytas till dessa då 

antagandet om att butiker ses som ett koncept eller ett slags varumärke i sig.  

 

En större andel av dem som svarat på enkäten anser att varumärket är viktigt vid köp av 

dagligvaror. Endast ett fåtal tycker inte att det är viktigt alls. Majoriteten av respondenterna 

köper kända varumärken ofta eller alltid, vilket visar på återköp men också preferens, 

engagemang och lojalitet. Dessa variabler kopplas just till teorierna Hög- och 

lågengagemang, Brand Equity och Five Product Levels vilket visar på att teorierna till stor del 

stämmer överens med respondenternas enkätsvar. Teorin Brand Equity och delen 

varumärkeskännedom tar upp Top of mind, det vill säga kundens första val inom en 

produktkategori. I den genomförda undersökningen fick vi fram varumärkena Marabou, 

Barilla, Coca Cola, Pågen och Via. Dessa har med andra ord en stark varumärkesförknippning 

med respektive produktkategori och varumärkesförknippning och kännedom är faktorer som 

kan skapa lojalitet då dagligvaror enligt Brand Equity är beroende av en viss kännedom för att 

bli valda i butiken. 

 

Då det gäller varumärkets kändhet, upplever en större del att det är viktigt än de som inte 

anser det vara så. Det här knyter tillbaka till våra undersökta teorier och variablerna 

varumärkeskännedom och förknippning. Det kan också härledas till mervärde då teorierna 

Five Product Levels och Brand Equity tar upp värdet i varumärken. 

 

Många faktorer påverkar lojalitetsskapandet hos konsumenter. Vår undersökning visar att 

kvalitet är väldigt viktigt vid val av dagligvaror som Brand Equity tar upp i delen Upplevd 
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kvalitet och detsamma gäller för läget av butiken. Den sistnämnde skapar dock inte lojalitet 

till specifika varumärken utan till butiker, men då varumärket är viktigt tordes således den 

valda butiken inneha kända varumärken vilket även undersökningen påvisade. Majoriteten 

köper ofta eller alltid kända varumärken vilket tyder på lojalitet mot dessa. Även 

personal/service anser respondenterna vara viktigt och de gäller som lojalitetsskapare till butik 

och inte till varumärken. De tillfrågade anser även att låga priser är viktigt, men de handlar 

oftare kända varumärken än främmande och majoriteten anser kvalitet vara viktigt och 

mycket viktigt. 

 

Vårt resultat, utifrån de utförda undersökningarna, visar att varumärket och dess kändhet är 

viktigt, men att konsumenter även värdesätter och blir lojala till butiker i sig. 
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5. Slutsatser och diskussion 
Vår frågeställning om vilka faktorer som är viktiga för att skapa lojalitet till produktnamn hos 

konsumenter inom den idag hårt konkurrerande dagligvarubranschen kan inte enbart 

besvaras med vår utförda enkätundersökning då det skulle behövas kompletterande 

djupintervjuer med konsumenter. Dock har vi i enkätundersökningen fått fram faktorer som 

påverkar, såsom kvalitet hos produkterna, varumärkeskännedom och tillgänglighet. 

 

Den ökade konkurrensen på dagligvarumarknaden som ökat ännu mer i samband med 

utländska dagligvarukedjors etablering på den svenska marknaden är ett problem för de redan 

etablerade kedjorna. De är för sin egen överlevnad beroende av att konsumenter är 

varumärkeslojala då deras sortiment mestadels består av kända varumärken. Många är enligt 

vår undersökning varumärkeslojala då de ofta köper kända sådana, men inte alla. Detta 

kommer att påverka hur framtiden ser ut för de etablerade respektive de nyetablerade 

butikskedjorna. Det är således av intresse för de redan etablerade dagligvarukedjorna, som 

ICA, Coop, Vi med flera, att få reda på om konsumenter är varumärkeslojala. Har de denna 

insikt kan de bearbeta dem effektivt och har en konkurrensfördel gentemot de nya som ej 

saluför kända varumärken. Skulle inte konsumenter preferera kända varumärken blir det svårt 

för de redan etablerade butikerna med kända varumärken att konkurrera med de nya eftersom 

priskonkurrens då skulle vara dominerande, det vill säga konsumenterna prefererar låga priser 

framför kända varumärken. Om konsumenterna endast skulle preferera låga priser skulle de 

vara prisjägare och ständigt jaga produkter till lägsta pris och således inte vara lojala mot 

några varumärken eller butiker alls. De tillfrågade anser låga priser vara viktigt, men de 

handlar oftare kända varumärken än främmande och majoriteten anser kvalitet var viktigt och 

mycket viktigt. Detta kan tyckas säga emot varandra, speciellt då pris kan vara en indikator på 

kvalitet som teorin Brand Equity och Upplevd kvalitet tar upp. 

 

Graden av betydelse av kända varumärken delades upp i olika läger. De som anser kända 

varumärken vara viktigt kan även de tjäna på att nyetablerade butiker med främmande 

varumärken dyker upp i stan då de pressar priser för butiker med kända varumärken. De som 

inte anser varumärken vara viktigt får då nära till butiker som innehar varor av främmande 

märken och oftast till lägre priser såsom många också upplever vara viktigt. Då allt inte är 

enbart svart eller vitt finns det konsumenter som är intresserade av att både kunna handla 

kända och främmande varumärken och möjligheten till att kunna göra det och samtidigt ha 
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nära till respektive butiker ökar. Undersökningen visade också att konsumenter upplevde att 

varumärkets betydelse varierade för olika produktgrupper. Tilläggas bör även, som vi nämnde 

i bakgrunden, att enligt tidigare undersökning är inte de etablerade dagligvarukedjornas 

varumärken lika starka längre (NMA), speciellt inte i storstäderna. Det kan bero på att det är 

just i storstäderna som de nya utländska kedjorna såsom Netto och Lidl har etablerats och ökat 

konkurrensen för de etablerade butikerna och varumärkena. Ju fler främmande butiker med 

främmande varumärken som etableras i Stockholm, desto närmare har konsumenter till dessa 

och närhet visade sig vara en viktig faktor för val av butik.  

 

En annan viktigt faktor som kom fram i vår undersökning var bra sortiment/stort utbud. 

Många av de nya butikerna har inte lika stort utbud som de redan etablerade och det kan 

förklara den kompletteringshandling de som handlar på Lidl gör i andra butiker. Vår 

undersökning visade som vi nämnde tidigare även att konsumenter upplever att varumärket 

har olika betydelse för olika produktgrupper och det kan också förklara 

kompletteringshandling i flera butiker. Konsumenter kan med andra ord handla vissa 

produktkategorier i de nyetablerade butikerna och andra i de etablerade. 

 

Lojalitet uppstår inte enbart till varumärken eller priser, utan även till butiker och personal. 

Ett exempel på lojalitetsbindare till butik är kundkort, vilket var andledningen till val av butik 

hos flertalet respondenter. Lojalitet till kända varumärken kan bero på en trygghet då 

konsumenten vet vad denne får. Majoriteten av respondenterna köper alltid eller ofta kända 

varumärken vilket tyder på preferens, återköp och lojalitet. 

 

Undersökningen visade också att respondenterna inte upplevde design vara så viktigt. Dock 

som våra uttagna teorier även visar är frekvent marknadsföring väldigt viktigt för dagligvaror 

för att de ska kunna ha en chans att bli valda i butikerna med många andra konkurrerande 

produkter. Five Product Levels tar upp de yttre skikten och att mervärde är viktigt för 

produktens totala värde. Teorin Lågengagemang handlar bland annat om att pris, paketering, 

promotion, köptillfälle och köpställe samarbetar för att få konsumenterna att prova den 

specifika produkten. Reduceras någon av dessa faktorer bort kan det vara svårt för företagen 

att sälja produkten och för konsumenterna att få en uppfattning om produkten. Den sista av 

våra medtagna teorier är Brand Equity och speciellt delen varumärkeskännedom tar upp 

betydelsen av repetitiv reklam. Med andra ord prioriterar inte konsumenterna design, men 
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denna är nödvändig för att företagen ska kunna sälja dem, både genom marknadsföring och 

hyllplacering i butikerna. 

 

De som brukar handla på Lidl brukar även handla på stormarknader och närbutiker flera 

gånger i veckan, så frågan är hur lojala de är till Lidl och dess varumärken i grund och botten. 

Går det att vara lojal till en lågprisbutik med främmande varumärken som ofta byts ut på 

grund av vad de kan köpa in för sortiment billigt för tillfället? Kan prispressare det vill säga 

Noncustomers vara lojala, då det är lågt pris som upplevs som viktigast och de då alltid byter 

till den butik eller det varumärke som innehar lägst pris? 

 

Något som är värt att tillägga är funderingar om framtiden. Många idag främmande 

varumärken kan genom exponering och tillgänglighet i framtiden bli kända sådana. 

Varumärkeskännedomen kommer helt enkelt att öka med tiden. Ökad kännedom om ett 

varumärke kan också påverka förknippningen. I vår undersökning framkom ett varumärke 

som hade stark förknippning med en produktkategori och det var Marabou. 

 

Den ökade konkurrensen mellan dagligvarubutikerna är med andra ord till konsumenternas 

fördel som får tillgång till både fler butiker och ökat sortiment/utbud. De som prefererar 

kända varumärken kan erhålla dem till lägre priser, de som prefererar främmande kan tillgå 

sådana utan att behöva åka långt och de som vill handla båda varianter kan göra detta utan 

problem. 
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6. Källkritik 

6.1. Felkällor 

6.1.1. Urvalsfel 

Vi upplever att vi genom valet av platsen (Farsta Centrum) och att vi tillfrågat var fjärde på 

platsen undvikit urvalsfelen så mycket som möjligt. Dock kan vi inte garantera att vi fått fram 

samma svar som om vi gjort en totalundersökning. 

 

6.1.2. Bortfallsfel 

Då vi i vår genomförda enkätundersökning hade ett bortfall på 36 % det vill säga 36 personer, 

bör hänsyn tas till detta. De som inte ville svara på enkäten kan ha utmärkt sig från de andra 

respondenterna och således kunde deras svar ha påverkat undersökningens resultat. Vi har 

därför genomfört en mindre bortfallsanalys som vi nedan redogör för. 

 

6.1.2.1. Bortfallsanalys av individer 

Av de som nekade till enkätundersökningen var; 

• En boendes i London,  

• En pratade ej svenska  

• En bodde i Dalarna 

• Sex respondenter talade i mobiltelefon och frågades därför inte och många av de 

resterande respondenter som inte svarade var stressade. 

 

Vi uppfattade dock ingen annan gemensam variabel hos dem som valde att inte svara på 

enkäten, annat än att de var stressade. 

 

I bilaga 2 finns även bortfallen redovisade. Naturligt bortfall är då exempelvis respondenten 

inte fyller i ett alternativ som har med stormarknader att göra på grund av att denne inte 

handlar på stormarknader. 

 

6.1.2.2. Partiellt bortfall 

• Fråga 6 c. Varför de handlar i närbutiker: 1 bortfall. Då respondenterna kunde fylla i 

tre alternativ, så uteblev således tre alternativ i och med detta bortfall. 
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• Fråga 7 d. Hur viktigt varumärket är vid val av matvaror: 1 bortfall. 

• Fråga 7 e. Hur viktigt butikens läge är vid val av matvaror: 1 bortfall. 

• Fråga 7 f. Hur viktigt varumärkets kändhet är vid val av matvaror. 1 bortfall. 

• Fråga 7 g. Hur viktigt personal/service är vid val av matvaror. 1 bortfall. 

(Bortfallen på fråga 7 bestod av en och samma respondent) 

 

Vi var i vissa fall selektiva i urvalet av respondenterna. Vi frågade inte flera i en familj eller 

båda parter i ett par då det skulle kunna snedvrida resultatet då de med stor sannolikhet har 

liknande inköpsvanor. Vi frågade ej heller barn eftersom de oftast inte sköter inköpen i 

hemmen. 

 

En bidragande faktor till att svarsfrekvensen ändå var relativt hög för en enkätundersökning 

(36 %), tror vi vara det fina vårvädret som rådde dagen för undersökningen. Vi stod utomhus 

och många människor var i rörelse och några satt still och njöt i solen. Vi tror således att 

många tyckte det var trevligt att stanna till ett tag och svara på en enkät som inte tog så lång 

tid att fylla i. 

 

6.1.3. Mätfel 

Mätinstrument: I vårt fall kan validiteten analyseras genom att vi försäkrar oss om att vi mätte 

det vi avsåg mäta vilket vi gjorde i den teoretiska referensramen där vi knöt ihop teorier, 

variabler och med vilka frågor vi avsåg mäta dem genom. Vi testade även enkäten på fem 

testpersoner innan undersökningen för att se till att bara nödvändiga frågor fanns med samt att 

den var lättförståelig.  

 

Mätmetoden: I vår undersökning fanns vi på plats om respondenterna hade några frågor 

gällande enkäten och dess frågor, men vi upplevde inte att de hade det. Fråga 13 undersöker 

vi om respondenten har någon vara de kan betala lite extra för och en del svarade varumärken 

och andra produktkategorier eller annat. 

 

Intervjuarens roll: Vi upplevde inte att vi påverkade respondenterna märkbart. Vi hade inte 

många känsliga frågor (förutom frågan om bruttoinkomst som kan uppfattas som känslig och 

på vilken två respondenter valde svarsalternativet Vill ej svara) och vi fyllde heller inte i 

enkäten åt dem, så de var även anonyma. Den främsta kontakten vi hade med respondenterna 
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var när vi frågade dem om de ville vara med i enkätundersökningen och då vi berättade varför 

vi gjorde den. Vi talade även om för dem att undersökningen skulle ligga till grund för vårt 

examensarbete. Dock har enkätfrågorna präglats av oss då det är vi som utformat dessa. Det 

faktum att kända respektive okända varumärken är kopplat till varje individ och hur de 

uppfattar begreppet försvårar undersökningen ytterligare. Hur vi som författare tolkar detta 

kan alltså inte definieras som något allmänt vedertaget. 

 

Respondenten: Respondenterna har medvetet eller omedvetet kunnat fylla i fel svar och det 

kan vi inte vidare analysera. Hänsyn bör också tas till mittenalternativet i en del frågor. 

Respondenten kan ha valt dessa av bekvämlighet då de kanske inte riktigt orkar tänka efter 

eller då de vill göra enkäten så snabbt som möjligt. Tolkning: Hänsyn bör tas till att frågorna 

kan tolkas olika från person till person. Ett exempel är fråga 5 och 6 då vi undrar i vilken 

stormarknad respektive närbutik respondenterna handlar i. Stormarknad och närbutik kan 

tolkas olika. Frågorna 8 och 9 undersöker hur ofta respondenterna handlar kända respektive 

okända varumärken. De är varandras motsats, men svaren blev inte varandras motsats, vilket 

kan kritisera antingen frågans utformning eller respondenternas svar. 

 

6.1.4. Bearbetningsfel 

Vi upplever att vi har undvikit dessa fel i och med att vi har dubbelkontrollerat inkodningen 

av enkätsvaren, både vid inkodningen och även vid sammanställningen. Vi har även suttit två 

vid dessa moment för att den ena ska kunna kontrollera vad den andra fyller i.  

 

6.1.5. Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Undersökningens reliabilitet hade kunnat stärkas ytterligare om vi kunnat upprepa 

undersökningarna. Även validiteten skulle kunna stärkas om variablerna vi mätte var mer 

exakta och precisa. Dock är det svårt med attitydsfrågor då de kan tolkas olika beroende på 

vem som svarar på enkäten. Vi har i största möjliga mån påverkat datainsamlingen så att den 

skulle vara så reliabel och valid som möjligt, men hänsyn till urvalet, att inga djupintervjuer 

gjordes samt att begreppstolkningen kan skiljas mellan individer bör tas med i åtanke. 

 

Vi har även valt att avgränsa oss till Stockholm vilket medför att resultatet inte kan 

generaliseras till andra städer. 
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Då vi i vår enkätundersökning valde oss av ett icke slumpmässigt urval samt att 99 

respondenter deltog i urvalet till vår undersökning medför att vi inte kan hävda att de 63 svar 

vi fick är statistiskt generaliserbara, det vill säga representerar hela populationen. För att 

kunna generalisera krävs det ett slumpmässigt urval samt att urvalet hade varit tillräckligt 

stort. För att försöka uppnå en liten högre generaliserbarhet valde vi ut var fjärde person till 

vårt bekvämlighetsurval vilket ökade slumpmässigheten en aning. 

 

6.1.6. Allmän kritik 

Fler undersökta respondenter och längre tidsperiod för undersökningen hade sannolikt 

påverkat resultatet av undersökningen. Detta hade gett oss möjligheten att undersöka 

konsumenters attityd till varumärken under en längre period och då se om dessa förändrats. 

Komplettering med djupintervjuer till enkäterna hade också varit av intresse och kunnat ge 

oss en djupare förståelse av det undersökta problemet. Det hade också varit av intresse att 

utföra undersökningar i flera olika städer och se om resultaten skiljer sig åt från stad till stad. 

 

Det är svårt att analysera variabler som i sig är diffusa och ger stora utrymmen för tolkning. 

För att analysera krävs det att variablerna delas in i skarpa fack, vilket också kan vara svårt. 

 

Vi vill också kritisera att vi inte undersökte varför respondenterna inte handlar på Lidl, utan 

bara varför de gör det. Dock har vi för att inte få enkäten så lång, varit tvungna att ta bort 

frågor och koncentrera oss på de viktigaste. Allt för att inte respondenterna ska neka till att 

svara på dem. 
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7. Förslag till framtida forskning 

Det hade varit intressant om man hade gjort en enkätundersökning för något år sedan, en nu 

och en om något år för att se utvecklingen av attityden till varumärken och de nya 

dagligvarukedjorna. Då en enkätundersökning med frågorna vi hade i undersökningen inte 

gjordes för ett år sedan, så skulle det vara intressant att göra en ny om något år för att på så 

sätt se om attityderna till varumärken har ändrats.  

Även djupintervjuer med konsumenter skulle vara av intresse för att djupare få förståelse för 

vad som ligger bakom inköp av dagligvaror, val av butiker och attityder till varumärken. De 

skulle kunna kompletteras med en enkätundersökning som skulle vara mer utförlig och 

djupare gå in på attityder till varumärken och de nya dagligvarubutikerna. 
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Bilaga 1. Marknadsundersökningsenkät för dagligvarukonsumenter 
 
Vi kommer från Södertörns Högskola och genomför en attitydundersökning om varumärken 
som ska ligga till grund för vårt examensarbete. All information behandlas konfidentiellt. 
 
1 a. Kön   1 b. Ålder___________ 
 

 Kvinna 
 Man 

 
2. Civilstånd, fyll i en eller flera alternativ 
 

 Gift/sambo 
 Ensamstående (inkl änka/änkling och särbo) 
 Barn boende hemma 

 
 
3. Bruttoinkomst per hushåll 
 

 0 – 15 999 kr per månad 
 16 000 – 30 999 kr per månad  
 31 000 – 48 999 kr per månad 
 49 000 och mer per månad 
 Vill ej svara 

 
4. Har hushållet tillgång till bil 

 Ja  
 Nej  

 
 
5 a. Hur ofta handlar du mat på stormarknader ex ICA Kvantum, ICA Maxi, Willys? 
 

 5 - 7 ggr/veckan 
 2 - 4 ggr/veckan 
 1 g/veckan 
 Mer sällan 
 Aldrig  

 
 
5 b. Vad heter stormarknaden? ______________________________________________ 
(Välj 1 alternativ som du främst handlar på)   Vet ej 
 
 
5 c. Varför handlar du just på den stormarknaden? Främst på grund av: (välj tre 
alternativ som är viktigast och kryssa i dessa.) 
  
__ Låga priser 
__ Närhet 
__ Kundkort 
__ Bra erbjudanden 
__ Bra personal 
__ Bra sortiment, d v s stort utbud 
__ Kända varumärken 
__ Nya, främmande varumärken 

 Annat_________________________________________________________________ 



 
6 a. Hur ofta handlar du matvaror i närbutiker? 
 

 5 – 7 ggr/veckan 
 2 – 4 ggr/veckan 
 1 g/veckan 
 Mer sällan 
 Aldrig  

 
 

6 b. Vad är namnet på butiken?______________________________________________ 
(Välj 1 alternativ som du främst handlar i)   Vet ej 
 
 
6 c. Varför handlar du just i den butiken? Främst på grund av: (välj tre alternativ som 
är viktigast och kryssa i dessa.) 
 
__ Låga priser 
__ Närhet 
__ Kundkort 
__ Bra erbjudanden 
__ Bra personal 
__ Bra sortiment, d v s stort utbud 
__ Kända varumärken 
__ Nya, främmande varumärken 

 Annat_________________________________________________________________ 
 
 
7. Vänligen rangordna det du anser vara viktigt vid val av matvaror? (Sätt ett x på varje 
rad) 
 Inte alls viktigt  Mindre viktigt      Varken eller      Viktigt           Mycket viktigt 
  1 2 3 4 5 
Lågt pris       
Design       
Kvalitet       
Varumärket       
Butikens läge      
Varumärkets kändhet      
Butikens personal/Service      
Annat________________     
   
 
8. Hur ofta handlar du sedan tidigare kända varumärken som t ex Arla, Abba, Knorr, 
Heinz? 
 
Aldrig            Ibland   Varken eller        Ofta         Alltid 
1 2 3 4 5 

     Ingen uppfattning  
 
 
9. Hur ofta handlar du varumärken som du tidigare inte stött på? 
 
Aldrig            Ibland   Varken eller         Ofta         Alltid 
1 2 3 4 5 

     Ingen uppfattning  
 



10. Påverkar butiken du handlar i om du köper tidigare okända varumärken eller ej? 
(Handlar du t ex okända varumärken i butiken du känner dig trygg i och litar på dess 
sortiment). 
 
Aldrig            Ibland   Varken eller         Ofta         Alltid 
1 2 3 4 5 

     Ingen uppfattning  
 
11. Är det viktigt att varumärket är känt när du köper följande produkter; 
 
 Inte alls viktigt  Mindre viktigt     Varken eller      Viktigt           Mycket viktigt 
  1 2 3 4 5 
Mejeri       
Torrvaror       
Drycker       
Frysvaror       
Frukt & grönt      
Bröd       
Konserver       
Godis       
Rengöringsprodukter      
Hygienartiklar       
Chark & fisk       
 
 
12. Vilket varumärke tänker du på när du läser följande produkter. Fyll i varumärket 
som du först tänker på. 
   
Pasta _____________________________________ Vet ej    
Läsk _____________________________________ Vet ej    
Bröd _____________________________________ Vet ej    
Chokladkaka (godis)_________________________ Vet ej   
Tvättmedel ________________________________ Vet ej   
  
 
13. Finns det någon vara i dagligvarubutiker du gärna betalar lite mer för att få?  
Om ja, vilken? 
 

 Ja _____________________________________________________________  
 Nej 

 
14 a. Hur ofta brukar du handla på Lidl? 
 

 5 - 7 ggr/veckan 
 2- 4 ggr/veckan 
 1 g/veckan 
 Mer sällan 
 Aldrig  

 
14 b. Om du handlar på Lidl, varför? Främst på grund av: (välj ett alternativ) 
 

 Låga priser 
 Närhet 
 Bra personal 
 Bra sortiment 

 Kända varumärken 
 Nya, främmande varumärken 
Annat_________________ 
Vet ej

Tack för visad tid och intresse! 



Bilaga 2 Enkätsvar

1 a. Kön

Kvinna 33 52%
Man 30 48%
Totalt 63 100%

Fråga 1 b. Ålder

18 - 24 år 5 8%
25 - 31 år 22 35%
32 - 39 år 11 17%
40 - 47 år 8 13%
48 - 55 år 8 13%
56 - 63 år 7 11%
72 - 79 år 2 3%
Totalt 63 100%

Fråga 1b. Ålder
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2. Civilstånd

Gift/sambo med barn boende hemma 11 17%
Gift/sambo 22 35%
Totalt gifta/sambo 33 52%
Ensamstående med barn boende hemma 3 5%
Ensamstående 27 43%
Totalt ensamstående 30 48%
Totalt 63 100%

3. Bruttoinkomst per hushåll och månad

0 - 15 999 kr/mån 12 19%
16 000 - 30 999 kr/mån 24 38%
31 000 - 48 999 kr/mån 15 24%
49 000 kr & mer/mån 10 16%
Vill ej svara 2 3%
Totalt 63 100%

Fråga 3. Bruttoinkomst/hushåll
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Fråga 2. Civilstånd
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4. Om hushållet har tillgång till bil

Ja 46 73%
Nej 17 27%
Totalt 63 100%

Fråga 5 a. Hur ofta respondenten handlar på stormarknader

5 - 7 ggr/veckan 1 2%
2 - 4 ggr/veckan 8 15%
1 g/veckan 22 42%
Mer sällan 22 42%
Totalt som handlar på stormarknader 53 100%
Aldrig 10
Totalt antal respondenter 63

5 b. Namnet på stormarknaden.

Coop 10 19%
Citygross 1 2%
Ica 23 43%
Willys 12 22%
PrisXtra 3 6%
Annat (Rätt pris, Vi, Limgross och Netto) 4 7%
Vet ej 1 2%
Totalt antal som handlar på stormarknader 54 100%
Totalt antal respondenter 63

Fråga 5a. Hur ofta respondenterna handlar på 
stormarknader
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5 c. Varför respondenten handlar på stormarknaden.

Bra erbjudanden 17 10%
Bra personal 9 6%
Bra sortiment/stort utbud 41 25%
Kända varumärken 16 10%
Närhet 24 15%
Kundkort 18 11%
Låga priser 34 21%
Annat 3 2%
Totalt antal svar på denna fråga 162 100%
Totalt antal respondenter 63
Antal som ej handlar på stormarknader 9
d v s 27 svar finns då ej med (naturligt bortfall) 27
Antal respondenter som svarat på denna fråga 51

5.c. Varför respondenten handlar på stormarknader
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6 a. Hur ofta handlar respondenterna i närbutiker

5 - 7 ggr/veckan 13 21%
2 - 4 ggr/veckan 33 54%
1 g/veckan 7 11%
Mer sällan 8 13%
Totalt antal som handlar i närbutiker 61 100%
Aldrig 2
Totalt antal respondenter 63

6 b. Namnet på närbutiken

Ica 26 43%
Coop 17 28%
Willys 2 3%
Hemköp 5 8%
Vi 5 8%
Rätt pris 2 3%
Annat (Vissbygardes livs, Netto, Björnboda hallen, Hm´s livs) 4 7%
Totalt antal som handlar i närbutiker 61 100%
Naturligt bortfall (handlar ej i närbutiker) 2
Totalt antal respondenter 63

Fråga 6a. Hur ofta respondenterna handlar i närbutiker
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6 c. Varför respondenten handlar i närbutiker

Låga priser 8 6%
Närhet 54 38%
Kundkort 19 13%
Bra erjudanden 10 7%
Bra personal 12 8%
Bra sortiment dvs stort utbud 24 17%
Kända varumärken 11 8%
Annat 4 3%
Totalt antal svar på denna fråga 142 100%
Totalt antal respondenter 63
Antal som ej handlar i närbutikder 2
d v s ett naturligt bortfall på 6
Bortfall 1
d v s ett bortfall på 3
Bortfall antal svar 38

6 c. Varför respondenterna handlar i närbutiker
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7 a. Hur viktigt respondenten anser att lågt pris är vid val av matvaror.

Inte alls viktigt 3 5%
Mindre viktigt 5 8%
Varken eller 21 33%
Viktigt 25 40%
Mycket viktigt 9 14%
Totalt 63 100%

7 b. Hur viktigt respondenten anser att design är vid val av matvaror.

Inte alls viktigt 21 33%
Mindre viktigt 14 22%
Varken eller 23 37%
Viktigt 3 5%
Mycket viktigt 2 3%
Totalt 63 100%

Fråga 7a. Hur viktigt lågt pris är
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Fråga 7b. Hur viktigt design är
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7 c. Hur viktigt respondenten anser att kvalitet är vid val av matvaror.

Inte alls viktigt 3 5%
Mindre viktigt 5 8%
Varken eller 21 33%
Viktigt 25 40%
Mycket viktigt 9 14%
Totalt 63 100%

7 d. Hur viktigt respondenten anser att varumärket är vid val av matvaror.

Inte alls viktigt 4 6%
Mindre viktigt 16 26%
Varken eller 18 29%
Viktigt 21 34%
Mycket viktigt 3 5%
Totalt antal svar på denna fråga 62 100%
Bortfall 1
Totalt antal respondenter 63

Fråga 7c. Hur viktigt kvalitet är
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Fråga 7d. Hur viktigt varumärket är
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7 e. Hur viktigt respondenten anser att butikens läge är vid val av matvaror.

Inte alls viktigt 1 2%
Mindre viktigt 2 3%
Varken eller 7 11%
Viktigt 30 48%
Mycket viktigt 22 35%
Totalt antal svar på denna fråga 62 100%
Bortfall 1
Totalt antal respondenter 63

7 f. Hur viktigt respondenten anser att varumärkets kändhet är vid val av matvaror.

Inte alls viktigt 9 15%
Mindre viktigt 12 19%
Varken eller 18 29%
Viktigt 21 34%
Mycket viktigt 2 3%
Totalt antal svar på denna fråga 62 100%
Bortfall 1
Totalt antal respondenter 63

Fråga 7e. Hur viktigt butikens läge är
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7 g. Hur viktigt respondenten anser att butikens personal/service är vid val av matvaror.

Inte alls viktigt 1 2%
Mindre viktigt 5 8%
Varken eller 15 24%
Viktigt 31 50%
Mycket viktigt 10 16%
Totalt antal svar på denna fråga 62 100%
Bortfall 1
Totalt antal respondenter 63

7 h.  Hur viktigt respondenten anser att annat är vid val av matvaror.

Viktigt (butikens upplägg) 1 33%
Mycket viktigt (parkering & lång hållbarhet) 2 67%
Totalt antal svar på denna fråga 3 100%
Har ej fyllt i annat (naturligt bortfall) 60
Totalt antal respondenter 63

Fråga 7g. Hur viktigt personal/service är
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8. Hur ofta respondenten handlar kända varumärken

Ibland 9 14%
Varken eller 8 13%
Ofta 35 56%
Alltid 11 17%
Totalt 63 100%

9. Hur ofta respondenten handlar främmande varumärken

Aldrig 3 5%
Ibland 41 65%
Varken eller 10 16%
Ofta 4 6%
Alltid 2 3%
Ingen uppfattning 3 5%
Totalt 63 100%

Fråga 8. Hur ofta respondenten handlar kända 
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10. Påverkar butiken om respondenten köper främmande varumärken.

Aldrig 2 3%
Ibland 14 22%
Varken eller 28 44%
Ofta 9 14%
Alltid 2 3%
Ingen uppfattning 8 13%
Totalt 63 100%

11 a. Viktigt med känt varumärke när respondenten köper Mejeri

Inte alls viktigt 1 2%
Mindre viktigt 5 8%
Varken eller 10 16%
Viktigt 25 40%
Mycket viktigt 22 35%
Totalt 63 100%

Fråga 11a. Viktigt med varumärke när respondenten 
köper mejeri
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11 b. Viktigt med känt varumärke när respondenten köper torrvaror

Inte alls viktigt 3 5%
Mindre viktigt 9 14%
Varken eller 26 41%
Viktigt 24 38%
Mycket viktigt 1 2%
Totalt 63 100%

11 c. Viktigt med känt varumärke när respondenten köper drycker

Inte alls viktigt 3 5%
Mindre viktigt 13 21%
Varken eller 16 25%
Viktigt 23 37%
Mycket viktigt 8 13%
Totalt 63 100%

Fråga 11b. Viktigt med känt varumärke när respondenten 
köper torrvaror
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Fråga 11c. Viktigt med känt varumärke när respondenten 
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11 d.  Viktigt med känt varumärke när respondenten köper frysvaror

Inte alls viktigt 2 3%
Mindre viktigt 8 13%
Varken eller 22 35%
Viktigt 26 41%
Mycket viktigt 5 8%
Totalt 63 100%

11 e.  Viktigt med känt varumärke när respondenten köper frukt och grönt

Inte alls viktigt 5 8%
Mindre viktigt 15 24%
Varken eller 29 46%
Viktigt 9 14%
Mycket viktigt 5 8%
Totalt 63 100%

Fråga 11d. Viktigt med känt varumärke när respondenten 
köper frysvaror
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11 f.  Viktigt med känt varumärke när respondenten köper bröd

Inte alls viktigt 4 6%
Mindre viktigt 14 22%
Varken eller 23 37%
Viktigt 18 29%
Mycket viktigt 4 6%
Totalt 63 100%

11 g. Viktigt med känt varumärke när respondenten köper konserver

Inte alls viktigt 5 8%
Mindre viktigt 23 37%
Varken eller 15 24%
Viktigt 17 27%
Mycket viktigt 3 5%
Totalt 63 100%

Fråga 11f. Viktigt med känt varumärke när respondenten 
köper bröd
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11 h. Viktigt med känt varumärke när respondenten köper godis

Inte alls viktigt 6 10%
Mindre viktigt 11 17%
Varken eller 23 37%
Viktigt 17 27%
Mycket viktigt 6 10%
Totalt 63 100%

11 i. Viktigt med känt varumärke när respondenten köper rengöringsprodukter

Inte alls viktigt 2 3%
Mindre viktigt 14 22%
Varken eller 21 33%
Viktigt 21 33%
Mycket viktigt 5 8%
Totalt 63 100%

Fråga 11h. Viktigt med känt varumärke när respondenten 
köper godis

0

5

10

15

20

25

Inte alls viktigt Mindre viktigt Varken eller Viktigt Mycket viktigt

A
nt

al
 re

sp
on

de
nt

er

Fråga 11i. Viktigt med känt varumärke när respondenten 
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11 j. Viktigt med känt varumärke när respondenten köper hygienartiklar

Mindre viktigt 2 3%
Varken eller 17 27%
Viktigt 32 51%
Mycket viktigt 12 19%
Totalt 63 100%

11 k. Viktigt med känt varumärke när respondenten köper chark & fisk

Inte alls viktigt 3 5%
Mindre viktigt 1 2%
Varken eller 12 19%
Viktigt 27 43%
Mycket viktigt 20 32%
Totalt 63 100%

Fråga 11j. Viktigt med känt varumärke när respondenten 
köper hygienartiklar
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köper chark & fisk

0

5

10

15

20

25

30

Inte alls viktigt Mindre viktigt Varken eller Viktigt Mycket viktigt

A
nt

al
 re

sp
on

de
nt

er



12 a. Vilket varumärke tänker respondenten på när de tänker på pasta

Barilla 43 68%
Kungsörnen 14 22%
Vet ej 6 10%
Totalt 63 100%

12 b. Vilket varumärke tänker respondenten på när de tänker på läsk

Coca Cola 21 33%
Spendrups 6 10%
Fanta 6 10%
Pripps 4 6%
Pepsi 4 6%
Apotekarens 8 13%
Annat (Signum, Schweppes & Loka) 3 5%
Carlsbergs 2 3%
Vet ej 9 14%
Totalt 63 100%

12 c. Vilket varumärke tänker respondenten på när de tänker på bröd

Skogaholm 15 24%
Pågen 26 41%
Wasa 4 6%
Axa 3 5%
Fazer 3 5%
Annat (Mora, Polarbröd, Ekströms, Eskelids) 4 6%
Vet ej 8 13%
Totalt 63 100%



12 d. Vilket varumärke tänker respondenten på när de tänker på chokladkaka (godis)

Marabou 45 71%
Lindts 3 5%
Cloetta 2 3%
Toblerone 1 2%
Fazer 8 13%
Vet ej 4 6%
Totalt 63 100%

12 e. Vilket varumärke tänker respondenten på när de tänker på tvättmedel

Via 26 41%
Ajax 9 14%
Annat (Nopa, Absolut & Perla) 3 5%
Skona 6 10%
Ariel 6 10%
Vet ej 13 21%
Totalt 63 100%

13. Om respondenten vet någon vara som de kan betala lite extra för att få.

Ja 32 51%
Nej 29 46%
Vet ej 2 3%
Totalt 63 100%



14 a. Hur ofta handlar respondenterna på Lidl

1 g/veckan 2 25%
Mer sällan 6 75%
Totalt antal som handlar på Lidl 8 100%
Aldrig 55
Totalt antal respondenter 63

14 b. Varför handlar respondenterna på Lidl

Låga priser 5 63%
Nya främmande varumärken 1 13%
Vet ej 2 25%
Totalt antal svar (handlar på Lidl) 8 100%
Totalt antal respondenter 63

Fråga 14 a. Hur ofta respondenterna handlar på Lidl.
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Bilaga 3 Korstabuleringar

1. Fråga 4 om hushållet har tillgång till bil & 5a hur ofta de handlar på stormarknader.

Har bil % Har ej bil % Totalt %
5 - 7 ggr/v 1 2% 1 2%
2 - 4 ggr/v 7 15% 1 6% 8 13%
1 g/v 19 41% 3 18% 22 35%
Mer sällan 16 35% 6 35% 22 35%
Aldrig 3 7% 7 41% 10 16%
Totalt 46 100% 17 100% 63 100%

Tillgång till bil/hur ofta de handlar på stormarknader
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2. Fråga 1a kön & 5a hur ofta de handlar på stormarknader.

Kvinna % Man % Totalt %
5 - 7 ggr/v 1 3% 1 2%
2 - 4 ggr/v 6 18% 2 7% 8 13%
1 g/v 13 39% 9 30% 22 35%
Mer sällan 6 18% 16 53% 22 35%
Aldrig 7 21% 3 10% 10 16%
Totalt 33 100% 30 100% 63 100%

Kön/hur ofta de handlar på stormarknader
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3. Fråga 1b ålder & 5a hur ofta de handlar på stormarknader.

18 - 24 år % 25 - 31 år % 32 - 39 år % 40 - 47 år % 48 - 55 år %
5 - 7 ggr/v 1 5%
2 - 4 ggr/v 4 18% 3 38% 1 13%
1 g/v 2 40% 8 36% 3 27% 3 38% 1 13%
Mer sällan 1 20% 6 27% 8 73% 1 13% 3 38%
Aldrig 2 40% 3 14% 1 13% 3 38%
Totalt 5 100% 22 100% 11 100% 8 100% 8 100%

56 - 63 år % 72 - 79 år % Totalt %
5 - 7 ggr/v 1 2%
2 - 4 ggr/v 8 13%
1 g/v 4 57% 1 50% 22 35%
Mer sällan 3 43% 22 35%
Aldrig 1 50% 10 16%
Totalt 7 100% 2 100% 63 100%
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5. Fråga 1a kön & 6a hur ofta de handlar i närbutiker.

Kvinna % Man % Totalt %
5 - 7 gr/v 7 21% 6 20% 13 21%
2 - 4 ggr/v 16 48% 17 57% 33 52%
1 g/v 4 12% 3 10% 7 11%
Mer sällan 6 18% 2 7% 8 13%
Aldrig 2 7% 2 3%
Totalt 33 100% 30 100% 63 100%

Kön/hur ofta de handlar i närbutiker
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6. Fråga 1a kön & 7a om lågt pris är viktigt vid val av matvaror.

Kvinna % Man % Totalt %
Inte alls viktigt 2 6% 1 3% 3 5%
Mindre viktigt 2 6% 3 10% 5 8%
Varken eller 8 24% 13 43% 21 33%
Viktigt 13 39% 12 40% 25 40%
Mycket viktigt 8 24% 1 3% 9 14%
Totalt 33 100% 30 100% 63 100%

Kön/hur viktigt lågt pris är vid val av matvaror
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7. Fråga 1a kön & 7c om kvalitet är viktigt vid val av matvaror.

Kvinna % Man % Totalt %
Inte alls vikigt 9 27% 12 40% 21 33%
Mindre viktigt 6 18% 8 27% 14 22%
Varken eller 14 42% 9 30% 23 37%
Viktigt 2 6% 1 3% 3 5%
Mycket viktigt 2 6% 2 3%
Totalt 33 100% 30 100% 63 100%

Kön/hur viktigt kvalitet är vid val av matvaror
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8. Fråga 1a kön & 7d om varumärket är viktigt vid val av matvaror.

Kvinna % Man % Totalt %
Inte alls viktigt 2 6% 2 7% 4 6%
Mindre viktigt 7 21% 9 30% 16 25%
Varken eller 7 21% 11 37% 18 29%
Viktigt 15 45% 6 20% 21 33%
Mycket viktigt 2 6% 2 7% 4 6%
Totalt 33 100% 30 100% 63 100%

Kön/hur viktigt varumärket är vid val av matvaror
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9. Fråga 1a kön & 7e om butikens läge är viktigt vid val av matvaror.

Kvinna % Man % Totalt %
Inte alls viktigt 1 3% 1 2%
Mindre viktigt 1 3% 1 3% 2 3%
Varken eller 4 12% 3 10% 7 11%
Viktigt 13 39% 17 57% 30 48%
Mycket viktigt 15 45% 8 27% 23 37%
Totalt 33 100% 30 100% 63 100%

Kön/hur viktigt butikens läge är vid val av matvaror
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10. Fråga 1a kön & 8 hur ofta de handlar kända varumärken.

Kvinna % Man % Totalt %
Ibland 6 18% 3 10% 9 14%
Varken eller 1 3% 7 23% 8 13%
Ofta 18 55% 17 57% 35 56%
Alltid 8 24% 3 10% 11 17%
Totalt 33 100% 30 100% 63 100%

Kön/hur viktigt kända varumärken är vid val av matvaror
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11. Fråga 1a kön & 9 hur ofta de handlar okända varumärken.

Kvinna % Man % Totalt %
Aldrig 1 3% 2 7% 3 5%
Ibland 27 82% 14 47% 41 65%
Varken eller 2 6% 8 27% 10 16%
Ofta 2 6% 2 7% 4 6%
Alltid 1 3% 1 3% 2 3%
Ingen uppfattning 3 10% 3 5%
Totalt 33 100% 30 100% 63 100%

Kön/hur ofta de handlar okända varumärken
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12. Fråga 1b ålder & 8 hur ofta de handlar kända varumärken.

18 - 24 % 25 - 31 % 32 - 39 % 40 - 47 % 48 - 55 %
Ibland 3 14% 1 9% 2 25%
Varken eller 1 5% 2 18% 1 13% 3 38%
Ofta 4 80% 13 59% 5 45% 5 63% 4 50%
Alltid 1 20% 5 23% 3 27% 1 13%
Totalt 5 100% 22 100% 11 100% 8 100% 8 100%

56 - 63 % 72 - 79 % Totalt %
Ibland 2 29% 1 50% 9 14%
Varken eller 1 14% 8 13%
Ofta 3 43% 1 50% 35 56%
Alltid 1 14% 11 17%
Totalt 7 100% 2 100% 63 100%

Ålder/hur ofta de handlar kända varumärken
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13. Fråga 1b ålder & 9 hur ofta de handlar främmande varumärken.

18 - 24 % 25 - 31 % 32 - 39 % 40 - 47 % 48 - 55 %
Aldrig 1 20% 1 5% 1 9%
Ibland 2 40% 13 59% 6 55% 7 88% 6 75%
Varken eller 5 23% 2 18% 1 13% 1 13%
Ofta 3 14%
Alltid 2 40%
Ingen uppfattning 2 18% 1 13%
Totalt 5 100% 22 100% 11 100% 8 100% 8 100%

56 - 63 % 72 - 79 % Totalt %
Aldrig 3 5%
Ibland 5 71% 2 100% 41 65%
Varken eller 1 14% 10 16%
Ofta 1 14% 4 6%
Alltid 2 3%
Ingen uppfattning 3 5%
Totalt 7 100% 2 100% 63 100%

Ålder/hur ofta de handlar främmande varumärken
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14. Fråga 3 inkomst & 8 hur ofta de handlar kända varumärken.

0 - 15 999 % 16 000 - 30 999 % 31 000 - 48 999 % 49 000 - % Vill ej svara %
Ibland 3 25% 6 25%
Varken eller 1 8% 3 13% 2 13% 1 10% 1 50%
Ofta 5 42% 12 50% 9 60% 8 80% 1 50%
Alltid 3 25% 3 13% 4 27% 1 10%
Totalt 12 100% 24 100% 15 100% 10 100% 2 100%

Totalt %
Ibland 9 14%
Varken eller 8 13%
Ofta 35 56%
Alltid 11 17%
Totalt 63 100%

Inkomst/hur ofta de handlar kända varumärken
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15. Fråga 3 inkomst & 9 hur ofta de handlar främmande varumärken.

0 - 15 999 % 16 000 - 30 999 % 31 000 - 48 999 % 49 000 - % Vill ej svara %
Aldrig 1 4% 2 13%
Ibland 9 75% 15 63% 10 67% 6 60% 1 50%
Varken eller 1 8% 4 17% 2 13% 3 30%
Ofta 1 8% 3 13%
Alltid 1 8% 1 4%
Ingen uppfattning 1 7% 1 10% 1 50%
Totalt 12 100% 24 100% 15 100% 10 100% 2 100%

Totalt %
Aldrig 3 5%
Ibland 41 65%
Varken eller 10 16%
Ofta 4 6%
Alltid 2 3%
Ingen uppfattning 3 5%
Totalt 63 100%
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16. Fråga 2 civilstånd & 8 hur ofta de handlar kända varumärken.

Gift/sambo Ensamstående 
m barn hemma % Gift/sambo % m barn hemma % Ensamstående % Totalt %

Ibland 3 9% 1 33% 6 20% 9 14%
Varken eller 2 18% 5 15% 3 10% 8 13%
Ofta 5 45% 19 58% 2 67% 16 53% 35 56%
Alltid 4 36% 6 18% 5 17% 11 17%
Totalt 11 100% 33 100% 3 100% 30 100% 63 100%
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17. Fråga 2 civilstånd & 9 hur ofta de handlar främmande varumärken.

Gift/sambo Ensamstående
m barn hemma % Gift/sambo % m barn hemma % Ensamstående % Totalt %

Aldrig 2 18% 2 6% 1 3% 3 5%
Ibland 6 55% 19 58% 3 100% 22 73% 41 65%
Varken eller 2 18% 8 24% 2 7% 10 16%
Ofta 2 6% 2 7% 4 6%
Alltid 2 7% 2 3%
Ingen uppfattning 1 9% 2 6% 1 3% 3 5%
Totalt 11 100% 33 100% 3 100% 30 100% 63 100%

Civilstånd/hur ofta de handlar främmande varumärken
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18. Fråga 3 inkomst & 14a hur ofta de handlar på Lidl.

0 - 15 999 % 16 000 - 30 999 % 31 000 - 48 999 % 49 000 - % Vill ej svara %
1 g/v 2 17%
Mer sällan 1 8% 1 4% 1 7% 2 20% 1 50%
Aldrig 9 75% 23 96% 14 93% 8 80% 1 50%
Totalt 12 100% 24 100% 15 100% 10 100% 2 100%

Totalt %
1 g/v 2 3%
Mer sällan 6 10%
Aldrig 55 87%
Totalt 63 100%
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19. Fråga 7d hur viktigt varumärket är vid val av matvaror & 14a hur ofta de handlar på Lidl.

1 g/v % Mer sällan % Aldrig % Totalt %
Inte alls viktigt 2 100% 2 4% 4 6%
Mindre viktigt 1 17% 15 27% 16 25%
Varken eller 3 50% 15 27% 18 29%
Viktigt 2 33% 19 35% 21 33%
Mycket viktigt 4 7% 4 6%
Totalt 2 100% 6 100% 55 100% 63 100%

Hur viktigt varumärket är vid val av matvaror/hur ofta de handlar på Lidl
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20. Fråga 7a hur viktigt lågt pris är vid val av matvaror & 14a hur ofta de handlar på Lidl.

1 g/v % Mer sällan % Aldrig % Totalt %
Inte alls viktigt 3 5% 3 5%
Mindre viktigt 5 9% 5 8%
Varken eller 1 17% 20 36% 21 33%
Viktigt 1 50% 5 83% 19 35% 25 40%
Mycket viktigt 1 50% 8 15% 9 14%
Totalt 2 100% 6 100% 55 100% 63 100%

Hur viktigt lågt pris är vid val av matvaror/hur ofta de handlar på Lidl
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21. Fråga 9 hur ofta de handlar främmande varumärken & 14a hur ofta de handlar på Lidl.

1 g/v % Mer sällan % Aldrig % Totalt %
Aldrig 3 5% 3 5%
Ibland 1 50% 4 67% 36 65% 41 65%
Varken eller 1 17% 9 16% 10 16%
Ofta 4 7% 4 6%
Alltid 1 50% 1 2% 2 3%
Ingen uppfattning 1 17% 2 4% 3 5%
Totalt 2 100% 6 100% 55 100% 63 100%
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22. Fråga 2 civilstånd & 5a hur ofta de handlar på stormarknader.

Gift/sambo Ensamstående
m barn hemma % Gift/sambo % m barn hemma % Ensamstående % Totalt %

5- 7 ggr/v 1 9% 1 3% 1 2%
2 -4 ggr/v 2 18% 6 18% 1 33% 2 7% 8 13%
1 g/v 3 27% 13 39% 9 30% 22 35%
Mer sällan 5 45% 11 33% 1 33% 11 37% 22 35%
Aldrig 2 6% 1 33% 8 27% 10 16%
Totalt 11 100% 33 100% 3 100% 30 100% 63 100%
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23. Fråga 2 civilstånd & 6a hur ofta de handlar i närbutiker.

Gift/sambo Ensamstående
m barn hemma % Gift/sambo % m barn hemma % Ensamstående % Totalt %

5 - 7 ggr/v 1 9% 5 15% 1 33% 8 27% 13 21%
2 - 4 ggr/v 5 45% 17 52% 1 33% 16 53% 33 52%
1 g/v 3 27% 4 12% 3 10% 7 11%
Mer sällan 2 18% 5 15% 1 33% 3 10% 8 13%
Aldrig 2 6% 2 3%
Totalt 11 100% 33 100% 3 100% 30 100% 63 100%
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24. Fråga 7f hur viktigt varumärkets kändhet är vid val av matvaror & 14a hur ofta de handlar på Lidl.

1 g/v % Mer sällan % Aldrig % Totalt %
Inte alls viktigt 2 100% 1 17% 6 11% 9 14%
Mindre viktigt 1 17% 11 20% 12 19%
Varken eller 1 17% 17 31% 18 29%
Viktigt 2 33% 19 35% 21 33%
Mycket viktigt 1 17% 2 4% 3 5%
Totalt 2 100% 6 100% 55 100% 63 100%

Hur viktigt varumärkets kändhet är vid val av matvaror/hur ofta de handlar på Lidl
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25. 7c Hur viktigt kvalitet är & 14a hur ofta de handlar på Lidl

1 g/v % Mer sällan % Aldrig % Totalt %
Mindre viktigt 1 2% 1 2%
Viktigt 1 17% 26 47% 27 43%
Mycket viktigt 2 100% 5 83% 28 51% 35 56%
Totalt 2 100% 6 100% 55 100% 63 100%

Hur viktigt kvalitet är/hur ofta de handlar på Lidl
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26. 5a Hur ofta de handlar på stormarknader & 14a hur ofta de handlar på Lidl

1 g/v % Mer sällan % Aldrig % Totalt %
5 - 7 ggr/v 1 17% 1 2%
2 - 4 ggr/v 8 15% 8 13%
1 g/v 2 100% 3 50% 17 31% 22 35%
Mer sällan 2 33% 20 36% 22 35%
Aldrig 10 18% 10 16%
Totalt 2 100% 6 100% 55 100% 63 100%
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27. 6a Hur ofta de handlar i närbutiker & 14a hur ofta de handlar på Lidl. 

1 g/v % Mer sällan % Aldrig % Totalt %
5 - 7 ggr/v 2 100% 11 20% 13 21%
2 - 4 ggr/v 5 83% 28 51% 33 52%
1 g/v 7 13% 7 11%
Mer sällan 1 17% 7 13% 8 13%
Aldrig 2 4% 2 3%
Totalt 2 100% 6 100% 55 100% 63 100%

Hur ofta de handlar i närbutiker/hur ofta de handlar på Lidl
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28. 7b Hur viktigt design är & 8 hur ofta de handlar kända varumärken.

Ibland % Varken eller % Ofta % Alltid % Totalt %
Inte alls viktigt 5 56% 3 38% 11 31% 2 18% 21 33%
Mindre viktigt 1 11% 1 13% 10 29% 2 18% 14 22%
Varken eller 3 33% 4 50% 12 34% 4 36% 23 37%
Viktigt 1 3% 2 18% 3 5%
Mycket viktigt 1 3% 1 9% 2 3%
Totalt 9 100% 8 100% 35 100% 11 100% 63 100%

Hur viktigt design är/hur ofta de handlar kända varumärken
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29. 7c Hur viktigt kvalitet är & 8 Hur ofta de handlar kända varumärken.

Ibland % Varken eller % Ofta % Alltid % Totalt %
Mindre viktigt 1 1 2%
Viktigt 3 33% 3 38% 19 54% 2 18% 27 43%
Mycket viktigt 6 67% 5 63% 15 43% 9 82% 35 56%
Totalt 9 100% 8 100% 35 97% 11 100% 63 100%

Hur viktigt kvalitet är/hur ofta de handlar kända varumärken
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30. 7a Hur viktigt lågt pris är & 8 hur ofta de handlar kända varumärken.

Ibland % Varken eller % Ofta % Alltid % Totalt %
Inte alls viktigt 2 6% 1 9% 3 5%
Mindre viktigt 5 14% 5 8%
Varken eller 2 22% 5 63% 10 29% 4 36% 21 33%
Viktigt 4 44% 3 38% 15 43% 3 27% 25 40%
Mycket viktigt 3 33% 3 9% 3 27% 9 14%
Totalt 9 100% 8 100% 35 100% 11 100% 63 100%

Hur viktigt lågt pris är/hur ofta de handlar kända varumärken
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