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Förord 
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undersökning men framförallt tacka våra handledare Hans Zimmerlund och Renate 

Åkerhielm som har väglett oss genom hela uppsatsen. 
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Sammanfattning 
 

Titel Klicka hem middagen 

 

Kurs  Företagsekonomi C, C-uppsats 

 

Författare Sara Alhassani och Tanima Rahman Chowdhury 

 

Handledare Hans Zimmerlund och Renate Åkerhielm 

 

Nyckelord E-handel, mat på nätet, livsmedelsbranschen 

 

Bakgrund Transport och kommunikations utveckling har gett 

förutsättningar till globalisering, vilket har bidragit till 

en mer sammanlänkad värld. I dagsläget går 

kommunikationen snabbare på grund av IT 

utvecklingen som är en företeelse av globalisering. 

Företag inom dagligvaruhandelsbranschen utnyttjar 

denna företeelse som en utbytes kanal i form av 

elektronisk handel. Detta tar oss vidare in på den nya 

e-handels trend som skapats och dess förutsättningar.    

 

Hypotes H1: Livsmedelsbutiker som använder e-handel skapar 

högre värde för befintliga lojala kunder. 

 H0: Livsmedelsbutiker som använder e-handel skapar 

inte högre värde för befintliga lojala kunder.  
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Syfte Att utföra en hypotesprövning på 

livsmedelsbutikernas kunder för att sedan få fram om 

hypotesen stämmer eller om den skall förkastas. 

 

Metod Undersökningen delas upp i två faser där fas ett är en 

förstudie och fas två är en kvantitativ studie. Studien 

genomförs med hjälp av en deduktiv ansats. Kunder 

till tre företag inom livsmedelsbranschen undersöks 

med hjälp av en enkätstudie. 

 

Teoretiskt perspektivval Relationsmarknadsföring perspektivet 

 Transaktionsmarknadsförings perspektiv 

 

Teori  Involvement theory, Centrala kommunikationscirkeln, 

Marknadsföringsmixens 4:P och 

Kommunikationsprocessen 

 

Empiri  Empirin är hämtad från enkätundersökningen med 

svar från de tre företagens konsumenter.  

 

Analys Här har det utgåtts från sammanställningen i empirin 

som sedan ställts mot uppsatsens teori. 

 

Resultat Undersökningen visar att en stor andel av alla tre 

företagens kunder som kan tänka sig handla mat på 

nätet är låginvolverade. Detta leder vidare till att e-

handel kan skapa en större marknad för traditionella 

livsmedelsbutiker. Det har även visats att företagen 
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ska utgå ifrån transaktionsperspektivet då deras 

kunder är låginvolverade.  

 

Slutsats  Traditionella livsmedelsbutiker som kompletterar sin 

verksamhet med e-handel skapar inte högre värde för 

befintliga lojala kunder då dessa är låginvolverade. 
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Innehållsförteckning 
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Definitioner  

Elektronisk handel (e-handel) -  e-handel, näthandel, olika former av handel som på ett 

eller annat sätt sker med hjälp av datakommunikation; handel med varor och tjänster över 

Internet.1 

 

Globalisering - Processen för att öka förbundenhet mellan samhällen så att händelser i 

en del av världen mer och mer har effekter på folk och samhällen långt borta.2  

 

Internet - världsomspännande datornät bestående av hopkopplade regionala och lokala 

nät där hundratals miljoner datorer kommunicerar enligt kommunikationsprotokollen 

inom TCP/IP-familjen. 3 

 

Internetbank - bankfunktion där kunden kan genomföra sina bankärenden via Internet. 4 

 

Internet marknadsföring - Användandet av Internet som kanal för 

marknadskommunikation.5 

 

Nätverk - System som liknar ett nät, datanät.6 

 

Word-of-mouth - En obetald form av marknadsföring där nöjda kunder berättar för 

andra människor hur mycket de som ett företag, produkt eller tjänst.7 

                                                 
1 http://www.ne.se/elektronisk-handel  
2 Smith et al. 2008, 8. Emphasis added 
3 http://www.ne.se/internet 
4 http://www.ne.se/internetbank 
5 http://dictionary.sensagent.com/internetmarknadsf%C3%B6ring/sv-sv/ 
6 http://www.synonymer.se/?query=n%E4tverk 
7 Grönroos, Christian & Rubinstein, Dan, Totalkommunikation 
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1. Inledning 

En rapport från svensk Handel som publicerades i DN 2009 visar att 12 procent av 

Sveriges konsumenter handlar via nätet vilket ökade omsättningen med 40 procent,. 

Omsättningen kom totalt upp till 1,5 miljarder kronor under 2010 för all näthandeln.8   

IT har påverkat dagligvaruhandel och deras försäljning samt utbytet mellan kund och 

företag. Uppsatsen kommer att gå in på de förutsättningar IT:s roll har genererat 

företaget. 

 

 

1.1. Bakgrund 

Under rubriken bakgrund kommer fenomen som globalisering och uppkomsten av 

Internet att presenteras, vilket har lett till trenden att handla på nätet. 

 

 

 

1.1.1. Globalisering 

Globalisering innebär att världen har blivit integrerad eller sammanlänkad.9 Utvecklingen 

av transporten och kommunikationen har gett förutsättningar till globalisering.  

 

Under 1800-talet fick frihandel en snabb spridning och nya kommunikationstekniker 

framställdes.10 Tanken bakom frihandel var att ge länder friheten att göra goda affärer 

med varandra för att utbyta resurser som de var i behov av. Resurserna utnyttjades till att 

framställa, sälja varor och tjänster samt tjäna pengar. Detta medförde att den 

internationella handeln växte, vilket i sin tur tillförde att länder blev och är än idag 

ömsesidigt beroende av varandra. Nuförtiden tillverkas vardagsvaror i mer än ett land då 

                                                 
8 http://www.dn.se/ekonomi/fler-koper-mat-via-internet  Publicerad 2011-04-14 08:45 
9 McGregor, Harriet (2009), Globalisering. 
10 Bowden Rob, (2003) Globalisering. 
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det finns färre hinder för handel. Förflyttningen av varor, tjänster och kapital igenom 

länder stärker och utvecklar globaliseringen.  

 

En orsak till globalisering är att företag siktar på att öka sin vinst och kan uppnå detta 

genom att sälja till fler kunder och minska sina tillverknings-, marknadsförings-, och 

distributions kostnader.11 Därför väljer många företag att flytta sin produktion till andra 

länder som är billigare i arbetskraft, har låga skatter eller är flexibla och inte styrs av 

lagar och regler. 

 

Ännu en orsak till globalisering är konkurrenskraften i marknaden.12 Säljer flera företag 

samma produkt eller tjänst på en marknad så kan det bli svårt att konkurrera om 

kunderna. Då kan företaget behöva flytta till en ny marknad i ett annat land med få eller 

inga konkurrenter för att lyckas få kunder. För att nå ut till dessa kunder på den nya 

marknaden och öka människors kännedom om deras varor har företag marknadsfört sig 

genom olika mediekanaler. Människor kan på så sätt bli alltmer medvetna om att 

produkten finns och efterfrågan ökar, tack vare den världsomfattande marknaden som 

media bidragit till. Media har blivit den viktigaste källan till informationsdelning. I 

dagens media ingår TV, tidningar, radio, Internet och andra mediekanaler. Internet är den 

snabbaste informationskällan som finns tillgänglig globalt, vilket är en förutsättning för 

de företag som använder sig av denna kanal för att nå ut till en större målgrupp. 

 

Under de senaste åren har Internet utvecklandet varit en företeelse av globalisering.13 

Denna mediekanal har gett möjligheten att kommunicera med människor över hela 

världen på ett snabbare och smidigare sätt. Internet är inte bara en kommunikationskanal 

men även den snabbaste informationskälla som uppdateras med ny information konstant. 

Det är ett globalt nätverk och ses som en symbolik till globalisering.  

                                                 
11 McGregor, Harriet (2009), Globalisering. 
12 McGregor, Harriet (2009), Globalisering. 
13 Bowden Rob, (2003) Globalisering. 
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1.1.2. Internets historia  

Idén om Internet kom från försvarsmakten i USA under 1960-talet då ett nätverk 

utvecklades (ARPANET) för att “främja vetenskaplig kontakt” med universitet.14 1969 

kopplades fyra universitet i USA till nätverket ARPANET. Efter bara några år hade 

antalet anslutna universitet ökat och omfattade även brittiska och norska enheter. I mitten 

på 1970-talet utvecklade ARPA-forskarna ett kommunikations nätverk som kom att 

kallas Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP), vilket blev Internets 

universella språk 1983. Med IP-adresser kunde varje dator hittas av andra datorer utan att 

behöva anpassas till en gemensam teknisk standard. Detta ledde till att persondatorer 

stimulerade utvecklingen av Internet som blev allt vanligare inom universitetsvärlden. 

Under 1990-talet avvecklades ARPANET och kvar blev Internetsystemet med en 

lansering av World Wide Web (www) som fullborda dagens Internet.   

 

“Internet med dess hemsidor har på några år utvecklats från att primärt ha varit en 

informationsplats, en elektronisk broschyr och anslagstavla, till att bli en marknad där 

man köper och säljer.”15 

Genom Internethandel kan konsumenter köpa varor och tjänster, betala räkningar via 

Internetbanken samt kommunicera med varandra.16 Här kan konsumenter utbyta 

information om kvalitén på varor och tjänster samt leverantörer. Företag kan 

marknadsföra sig samt hitta information om kunder och deras efterfrågan, vilket är en 

förutsättning till Internet användandet. Enligt Kotler och Keller (2008) “har 

marknadsföring via Internet en viktig roll att bygga upp företagets varumärke och 

försäljning av produkter och tjänster”.17 Vidare tar författarna upp ett exempel på en 

hemsida av Carnival Connections som gjordes för att underlätta för kunderna att jämföra 

destinationer av olika kryssningar, samt nöjen som fanns på kryssningarna. Några 

                                                 
14 Dahlgren, Peter. (red.) (2002) Internet, medier och kommunikation. Lund:Studentlitteratur 
15 Gummesson, Evert. (2002) Relationsmarknadsföring från 4 P till 30 R. 
16 Gummesson, Evert. (2002) Relationsmarknadsföring från 4 P till 30 R. 
17 Kotler, Philip and Keller, Kevin (2008) Marketing Management, 13th edition 
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månader senare hade 2000 av 13 000 registrerade kunder på hemsidan bokat en resa via 

Carnival Connections som genererade företaget 1,6 miljoner dollar. 

Genom att starta en e-handel kan Internet användandet även generera en högre 

omsättning för företaget.18 Företag föreslås använda sig av ett elektroniskt nätverk, då de 

annars inte anses existera på marknaden. Men det innebär inte att den elektroniska 

marknaden kommer att dominera över den fysiska marknaden utan att de istället 

kompletterar varandra. Internetutvecklingen visar att en trend har skapats som företag är 

tvungna att ta del av för att bygga upp sin image samt stärka sitt varumärke.   

 

 

1.1.3. Ny trend inom dagligvaruhandeln 

Idag har den svenska befolkningen ett större förtroende för näthandel.19 Enligt en rapport 

om den svenska Internetekonomin visar det sig att 92 procent av den svenska 

befolkningen har tillgång till Internet. En beräkning av Boston Consulting Group visar att 

värdet av Internetsektorn under 2009 var upp till 205 miljarder kronor varav över hälften 

kom från konsumtion. 80 procent av den svenska befolkningen skulle vilja handla via 

nätet, dock visar rapporten att endast 25 procent av svenska bolag har e-handel. De 

företag som kompletterat sin verksamhet med e-handel har upplevt en ökad omsättning, 

dock är det oftast etablerade butikskedjor som har möjlighet och kapital att starta en.   

 

Ett världskänt företag som lyckats med e-handel är HM som under november 2009 utsågs 

till Sveriges bästa e-handel 2009 och kom på fjärde plats vad gäller Sveriges 100 bästa 

sajter.20 Motiveringen för bästa e-handeln löd:  

 

Trots att e-handel bidrar till en hög omsättning och konsumenter börjar blir vana att 

handla via nätet är inte denna typ av tjänst till för alla företag. Ikea är ett världskänt 

möbelföretag som har tagit ett steg bakåt i utvecklingen och anser att de bör fokusera på 
                                                 
18 Gummesson, Evert. (2002) Relationsmarknadsföring från 4 P till 30 R. 
19 http://www.ehandel.com/nyheter/matbutiker-pa-natet-en-aterkommande-trend/ 
20 http://www.ehandel.com/nyheter/hm-sveriges-basta-e-handel-2009/ 
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den viktigaste kanalen nämligen varuhusen.21 I dags läget kan Ikeas möbler köpas via 

nätet på 10 utav 24 av Ikea koncernens marknader. Dock kommer detta att reduceras eller 

läggas ned när koncernledningen får en översikt i verksamheten. De menar att det skapas 

en bättre kundupplevelse i varuhusen, där det även sker merförsäljning av varor. Ikea har 

en stor potential när det kommer till e-handel på grund av sitt omtyckta varumärke och 

dess starka affärsidé. Men de anser att det kostar pengar att driva en sådan tjänst och att 

det är få i möbelbranschen som har startat en e-handel dock har de inte gått i förlust. 

Internet visar sig vara en risk som dagligvaruhandel tar när de ger sig in på 

Internetmarknaden utan rätt strategier, då företagen kan förlora merförsäljning som sker 

i butik. 

 

Prispress man kan få en kanalisering genom att ha en e-handel

                                                 
21 http://www.e24.se/entreprenor/ikea-kan-lagga-ner-e-handelsaffarer_135763.e24 
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Problemdiskussion 

Internet är en symbol för globalisering, då det är en kommunikations kanal samt en snabb 

informationskälla. Internet används dagligen inom den svenska befolkningen och detta 

bör företag utnyttja som en marknadsföringskanal för att nå ut till sina konsumenter. 

 

En del svenska företag använder sig av Internet genom att skapa hemsidor för att visa upp 

företagets profil, andra har även elektronisk handel för att kunderna skall kunna handla 

via deras hemsida. Stora klädkedjor, elektroniska butiker, med mera använder sig av 

elektronisk handel där de både marknadsför sig samt erbjuder kunder att handla via nätet. 

Internet fungerar som en utbyteskanal mellan företaget och deras kunder. Detta har visat 

en växande omsättning hos företaget då de kan nå ut till en så stor målgrupp som möjligt 

utan att behöva ha höga kostnader.  

 

Människors dagliga användande av Internet har skapat en trend som företagen känner sig 

tvungna att ta del av för att stärka sitt varumärke. Företagen tar sig in på 

Internetmarknaden för att inte halka efter denna trend. Genom att följa trenden tar företag 

inte hänsyn till risken som finns på Internetmarknaden. När en dagligvaruhandel säljer 

via nätet kan det antingen nå ut till en befintlig målgrupp som skapar ett mervärde eller 

en större målgrupp som skapar en större marknad. Dock kan Internetförsäljningen 

medföra att konsumenter får en bättre översikt på sina inköpskostnader när de handlar via 

nätet än i butik, vilket kan upplevas som ett problem för företagen. Företagen kan på så 

sätt förlora impulsköpen som sker i butik precis som i Ikeas fall. 
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1.2. Hypotes 

1.2.1. H1 

Livsmedelsbutiker som använder e-handel skapar högre värde för befintliga lojala 

kunder.  

 

1.2.2. H0 

Livsmedelsbutiker som använder e-handel skapar inte högre värde för befintliga lojala 

kunder.  

 

 

1.3. Syfte 

Syftet är att utföra en hypotesprövning på livsmedelsbutikernas kunder för att sedan få 

fram om hypotesen stämmer eller om den skall förkastas. 

 

 

1.4. Avgränsningar och perspektiv 

Studien kommer att fokusera på livsmedelsbutiker som driver en e-handel som stöd för 

deras varumärkes strategi. Studien utgår från företagsperspektivet samt kundperspektivet 

för att sedan få fram om hypotesen stämmer eller om den skall förkastas. 
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Metod 

Här redogörs studiens tillvägagång sätt och vilka metoder som används för att kunna 

bekräfta studiens hypotesprövning.  

INTE motiverat varför  

 

 

 

1.5. Tillvägagångssätt 

För att kunna utföra en hypotesprövning har tre aktörer inom branschen med e-handel 

valts ut. Undersökningen delas upp i två faser där fas ett är förstudien som innehåller en 

kort bakgrund om de tre aktörerna. Fas två består av den kvantitativa studien där en 

enkätundersökning utförs.  

 

 

1.5.1. FAS 1 förstudie  

Här görs en förstudie om varje företag där en kort presentation framförs om deras 

verksamhet i empirin. Avsikten är att få en bild av företaget och deras image.  

  

 

1.5.2. FAS 2 Kvantitativ studie 

I fas två utförs en kvantitativ studie i form av en enkätundersökning med kunderna från 

varje företag. Detta för att se om kunderna är hög-, eller låginvolverad och om hypotesen 

stämmer eller inte.  

 

 

1.6. Val av metod 
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Vi har valt att utgå från en deduktiv ansats, vilket innebär att man kommer utgå ifrån 

teorier som sedan fastställs i empirin.22 Studiens empiri kommer från en insamlad data 

bestående av kvantitativa ansatser. Den kvantitativa ansatsen består av en 

enkätundersökning med ett innehåll av tio stycken pre-strukturerade frågor som fylls i av 

konsumenter. Pre-strukturerade frågor innebär förberedande frågor som ställs till 

kunderna, samt att vissa frågor har svaralternativ.  

 

 

1.7. Val av företag och population  

Vi har valt tre livsmedelsbutiker som har undersökts, ICA, Coop samt Prisxtra. Dessa 

väletablerade butikskedjor har både konceptbutik och e-handel. Enkätundersökningen 

uppdelas på 25 respondenter per företag det vill säga totalt 75 individer. Respondenterna 

är slumpmässigt valda i de tre olika livsmedelsbutikerna inom Stockholms område.  

 

 

1.8. Reliabilitet 

 

Fler respondenter i större utsträckning ger högre reliabilitet till de insamlade data, därför 

har vi valt att undersöka totalt 75 respondenter från butiker i centrala Stockholm.  

 

Reliabiliteten av undersökningen innebär hur tillförlitlighetsgraden är på den insamlade 

data.23 Man kan mäta reliabiliteten på olika sätt. Ett sätt är att upprepa samma 

undersökning på samma grupp vid två olika tidpunkter. Om undersökningen får samma 

resultat varje gång har data en hög reliabilitet. Ett annat sätt är om andra forskare 

undersöker samma fenomen och kommer fram till samma resultat, då är det också en hög 

reliabilitet.  

 

                                                 
22 A. Johanessen, P. A. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2007) uppl. 1:2 
23 A. Johanessen, P. A. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2007) uppl. 1:2 
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1.9. Valididet 

 

Vår insamlade data består av kundernas beteende som kännetecknar deras 

involveringsgrad vilket ger en god representation av fenomenet.  

 

Den insamlade data är inte själva verkligheten utan är en representation av den.24 

Validiteten av data innebär hur väl den representerar fenomenet. Det finns tre olika 

former av validitet, begreppsvaliditet, inre validitet och yttre validitet. Den första formen 

rör relationen av det generella fenomenet av undersökningen och det konkreta data, hur 

bra den representerar fenomenet.  

 

 

 

1.10. Primär- och Sekundärdata  

 

Vår primärdata är den information som samlats in genom vår enkätundersökning, medan 

sekundärdata är information som samlats ifrån litteratur, Internet och  tidningsartiklar.   

I en undersökning bör författarna tänka på hur information som behövs kan samlas in. 

Vid datainsamling finns det två alternativ som går att välja mellan, primär- och 

sekundärdata. Valet av metoderna kan bero på tillgängligheten av data eller insamlingen 

av data.  

 

 

                                                 
24 A. Johanessen, P. A. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod (2007) uppl. 1:2 
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2. Teori  

Uppsatsen handlar om fenomenet Internet och hur det påverkat dagligvaruhandelns 

varumärkesstrategi. Syftet är utföra en hypotesprövning på livsmedelsbutikernas kunder 

för att sedan få fram om hypotesen stämmer eller om den skall förkastas. Hypotesen 

lyder; Livsmedelsbutiker som använder e-handel skapar högre värde för befintliga 

lojala kunder. Denna hypotes ska prövas med hjälp av de utvalda teorierna för denna 

studie som sedan bildar en teoretisk syntes samt referensram. I den teoretiska 

referensramen omvandlas faktorer till variabler. Därefter utgås det från dessa variabler 

för att bygga upp frågorna till undersökningen.  

 

 

2.1. Teoretisk utgångspunkt  E-handelsstrategi 

2.2. Den teoretiska grundmodellen visar hur E-handelsstrategier kan påvera utbytet 

mellan kund och företag samt kundernas köpbeteenden. Genom att företaget a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Teoretisk utgångspunkt 
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2.3. Teoretisk perspektivval  

Inom marknadsföring finns det två olika perspektiv, relationsmarknadsföring och 

transaktionsmarknadsföring.25 Vi har valt att utgå från dessa perspektiv för att sedan ta 

reda på vilket perspektiv som passar bäst för företaget och dess kunder.  

 

Relationsmarknadsföring är en form av tvåvägs kommunikation där målet är en långsiktig 

relation och utveckling mellan kund och företag.26 Den huvudsakliga funktionen för 

relationsmarknadsföring är interaktion. Grönroos nämner att interaktionen bygger upp 

relationen mellan kunden och företaget över en långsiktig period. Fördelen med 

relationsmarknadsföring är att det finns ett nutids feedback system av kunder samt att 

konsumenterna blir mindre priskänsliga med tiden. Internmarknadsföring är också viktig 

inom den här typen av marknadsföring. Det är viktigt att skapa en god relation med 

personalen som sedan skapar den goda relationen med kunderna. Internmarknadsföring 

ger goda förutsättningar för företag att bli framgångsrika på långsikt. Med andra ord 

anses relationsmarknadsföring som en utvecklingsprocess.  

 

 

Transaktionsmarknadsföring är en envägskommunikation där målet är ett utbyte mellan 

kund och företag.27 Pris, produkt, plats och påverkan, med andra ord 

marknadsföringsmixens 4:P är det som dominerar transaktionsmarknadsföring. Detta 

innebär att kunderna är väldigt priskänsliga och väljer det företag som erbjuder produkter 

med bästa priset. Företaget vill få in så mycket pengar som möjlig på kortsikt. Fokus 

ligger därför inte på kunderna utan på själva produkten. Det är den tekniska biten av 

produkten som modifieras för att sedan vinna marknadsandelar. Företaget skapar inga 

långsiktiga relationer med sina kunder eller personal. Målet är att sälja varorna så snabbt 

som möjligt. Därför betraktas transaktionsmarknadsföring som en utbytesprocess.  

 
                                                 
25 Grönroos, Christian (2002), Service management och marknadsföring – En CRM ansats Upplaga 1:2 
26 Grönroos, Christian (2002), Service management och marknadsföring – En CRM ansats Upplaga 1:2 
27 Grönroos, Christian (2002), Service management och marknadsföring – En CRM ansats Upplaga 1:2 
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2.4. Teoretisk bakgrund 

Utifrån relationsmarknadsföring finns det en rad olika marknadsföringsteorier som kan 

användas till studien. Dessa teorier skapar ett mervärde hos kunden då fokus ligger på 

relationen mellan företag och kund. Teorier som kommer att användas utifrån 

relationsmarknadsföringsperspektivet är Involvement theory och den centrala 

kommunikationscirkeln. Involvement theory visar om kunden är låg- eller höginvolverad. 

Om kunden är låginvolverad kan företaget utesluta relationsmarknadsföring och utgå från 

en transaktionsmarknadsföring istället. Om kunden visar sig vara höginvolverad måste 

företaget utgå ifrån relationsmarknadsföring då en interaktion mellan kund och företag är 

viktigt för att generera ett återköp.  

 

Inom transaktionsmarknadsföring finns det teorier som kan användas till studien om 

kunden är låginvolverad. En av teorierna som kan användas av företaget är 

marknadsföringsmixens 4:P. Med denna teori går det att nå ut till låginvolverade kunder 

på ett effektivare sätt. Kommunikationsprocessen är en teori som företaget kan utgå ifrån 

när kunderna är låginvolverade.  
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2.5. Teoretisk genomgång 

2.5.1. Varumärkesstrategi 

2.5.1.1. Brand extensions 

“Brand extensions” innebär att utvidga sitt varumärke genom att introducera nya 

produkter i marknaden.28 Författarna Kotler och Keller (2008) förklarar att det finns 

generella grupper inom brand extension. En av dessa grupper kallas för Line extension, 

och menas att företaget tar fram en ny produkt inom den befintliga produktkategorin som 

redan finns i marknaden. Det kan vara en ny smak, form, färg, ingrediens eller 

förpackningsstorlek. Den andra gruppen kallas för “category extension” och innebär att 

företaget tar fram en helt ny produktkategori än den befintliga som redan finns på 

marknaden.  

 

 

2.5.1.2. Line-extension 

Line-extension sker när ett företag utvidgar sin produktlinje utöver sitt nuvarande 

intervall.29 Kotler och Keller (2008) berättar att företag kan rikta sin produktlinje mot 

down-market stretch, up-market stretch eller både och. Down-market stretch innebär att 

företaget positionerar sig i en större marknad där priset och kvalitén på produkterna är 

låga. Kunderna är då oftast priskänsliga samt låginvolverade. Up-market stretch innebär 

att företag positionerar sig i en marknad där produkterna har bättre kvalitet med högre 

pris. Här skapar företaget ett mervärde till kunderna. Kunderna är oftast höginvolverade 

och är inte lika priskänsliga som låginvolverade kunder.   

 

Relevans: Detta är relevant till studien, då livsmedelsbutikernas positionering av 

produkten i marknaden kommer att undersökas. Denna strategi kan kopplas till 

involvement theory där man får fram om kunden är hög- eller låginvolverade, för att 

                                                 
28 Kotler, Philip and Keller, Kevin (2008) Marketing Management, 13th edition 
29 Kotler, Philip and Keller, Kevin (2008) Marketing Management, 13th edition 
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sedan kunna dra en parallell slutsats till om företaget har positionerat sig inom up-market 

stretch eller down-market stretch.  Om kunderna kännetecknas av att vara låginvolverade 

skall företaget utgå från marknadsföringsmixens 4:P parallellt med 

kommunikationsprocessen.Detta innebär att företaget skall använda 

transaktionsmarknadsföringsperspektivet. Om kunderna kännetecknas att vara 

höginvolverad ska företaget utgå från den centrala kommunikationscirkel modellen, 

vilket innebär att företaget skall använda sig utav relationsmarknadsföringsperspektivet.  

 

 

2.5.2. Involvement theory 

I Involveringsteori finns det två typer av konsumenter; hög involverade konsumenter 

samt låg involverade konsumenter.30 Det finns även två dimensioner inom 

involveringsteori; den ena är involvering och den andra är emotionell/rationell. Den 

emotionella/rationella dimensionen innebär att man mäter kundens beteende. Antingen är 

köpet ett impulsköp eller ett noga grundande köp som skett med logik och passion eller 

med klokhet. Teorin är ett sätt att förstå konsumentbeteendet och vad som ligger bakom 

ett köp ur ett psykologiskt perspektiv. Enligt Chris Fill “A central framework, critical to 

understanding consumer decision-making behavior and associated communications, is 

involvement theory”.  

 

Höginvolverade konsumenter är informationssökande, handlar efter rätt pris, är lojala och 

chansen till återköp är hög.31 En låginvolverad konsument söker sig efter säljande 

information, handlar produkter med lägsta pris och är inte lojala. Både hög- och 

låginvolverade kunder kan vara rationella eller emotionella. Detta är något som företag 

måste ta hänsyn till för att förstå kunderna och sedan använda rätt 

marknadsföringsstrategi till rätt kund.  

 

                                                 
30 Fill, Chris (2001),”Marketing Communications: context, strategies and applications”. 602-603 
31 Fill, Chris (2001),”Marketing Communications: context, strategies and applications”. 602-603 



 
 
 
 

24 
 

Relevans: Uppsatsens fokus ligger både på transaktionsperspektivet och 

relationsperspektivet. För att kunna ta ett beslut om vilket perspektiv som passar bäst till 

företaget måste kunderna utvärderas för att se om de är låginvolverade kunder eller 

höginvolverade kunder. Om kunderna är höginvolverade måste företaget fokusera på 

relationsperspektivet. Om kunderna är låginvolverade måste företaget istället fokusera på 

transaktionsperspektivet. 

 

 

2.5.3. Den centrala kommunikationscirkeln 

 

Figur 2. Kommunikationscirkeln 

 

Word-of-mouth kommunikation är betydligt effektivare än planerad kommunikation.32 

Tillförlitligheten och trovärdigheten är mycket högre när en person berättar till en annan 

person om ett företag, dess arbetssätt samt företagets varor eller tjänster. Tjänster baseras 
                                                 
32 Grönroos, Christian & Rubinstein, Dan, Totalkommunikation, sid 11 
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på kundrelationer där muntliga referenser är uppskattat av kunden. Vidare skriver 

författaren att “Word-of-mouth kommunikation är ur ett relationsperspektiv baserad på 

kundernas långvariga erfarenheter och engagemang”. Med detta menar författaren att den 

muntliga kommunikationen är värdefull när den förmedlar något positivt om företaget. 

Den centrala kommunikationscirkeln består av fyra delar, förväntningar/inköp, 

interaktion/tjänstemöten, upplevelser och word-of-mouth kommunikation. Den fungerar 

genom att en kund eller potentiell kund har utvecklat vissa förväntningar och därför finns 

det en chans till att kunden gör ett inköp. Detta innebär att relationen mellan kunden och 

företaget fortsätter eller att en helt ny relation skapas. Kunden övergår till 

konsumtionsfasen där kunden hamnar i interaktion med företaget. Här upplever kunden 

den funktionella och det tekniska dimensionerna hos företagets tjänster.  Kunden tar emot 

företagets budskap genom interaktiv marknadsföring. Även personaler som jobbar i 

företaget förmedlar ett budskap till kunden om dess trovärdighet och intresse för kunden. 

Detta förvandlas en del av kundens erfarenhet som sedan förs över till andra kunder 

genom word-of-mouth kommunikation. 

 

Relevans: Denna teori är relevant då den utgår ifrån relationsmarknadsförings perspektiv. 

Livsmedelsbutikerna erbjuder kunderna en helt ny tjänst där de levererar hem färdiga 

matkassor med recept. Detta riktar både mot befintliga kunder samt potentiella kunder. 

Det är viktigt att företaget skapar en långsiktig kundrelation genom interaktion om 

kunderna är höginvolverade för att generera ett återköp. Både företaget och personalen 

som jobbar i butiken ska skapa en interaktiv marknadsföring då detta påverkar kundernas 

Word-of-mouth kommunikation. Företaget måste uppskatta vad word-of-mouth 

kommunikationen kan åstadkomma för att lyckas med kommunikationscirkeln. Detta är 

dock relevant när företaget utgår från relationsperspektivet där interaktion är den centrala 

funktionen samt att kunderna är höginvolverade.  
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2.5.4. Marknadsföringsmixen 4:P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3. Marknadsföringsmixen  

 

Marknadsföringsmixen består av fyra komponenter, pris, plats, produkt och påverkan.33 

Under varje komponent finns det variabler som marknadsföraren kan använda för att 

                                                 
33 Kotler, Philip and Keller, Kevin (2008) Marketing Management, 13th edition 
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erbjuda det som passar bäst för kundgruppen. Därför är det viktigt att företaget först vet 

och förstår sin kundgrupp för att sedan kunna veta vilka variabler som skall användas. 

Företaget kan ändra priset, försäljningspersonaler och marknadsförings kostnader 

kortsiktigt men kan endast utveckla samt förbättra produkter på långsikt. De 4:Pna utgår 

från säljarens synvinkel för att kunna påverka köparen. Från köparens synvinkel är varje 

komponent designat för att kunna leverera till kundens fördel. 

 

Produkt: Det är produktens egenskaper som tillfredställer kunden. Kategorin 

kännetecknas av produktens bredd, kvalité, design, funktion, varumärkesnamn, tjänster, 

storlek, förpackning, garantier och returer.  

 

Plats: Tillgängligheten av produkten eller tjänsten samt hur den exponeras är det som 

påverkas av det andra P:et det vill säga plats. Kategorin kännetecknas av 

distributionskanaler, butiksbredd och vart lokaliseringen betraktas.  

 

Pris: Här innebär det att företaget utbyter sina varor och tjänster mot pengar av sina 

kunder. Här kan ordinariepris, kreditvillkor, rabatter kännetecknas.   

 

Påverkan: Påverkan innebär företagets marknadsföringsaktiviteter som är utöver 

personlig försäljning och PR. Här vill företaget stimulera konsumenterna till ett köp 

genom dessa aktiviteter. Det kan vara allt från utställningar till skyltning.  

 

Relevans: Denna teori är relevant om kunderna visar sig vara låginvolverade då säljande 

information är det som dessa kunder söker efter. Detta innebär att företaget ska utgå från 

ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv. Om kunderna visar sig vara höginvolverade, 

måste företaget kommunicera med kunderna genom tvåvägskommunikation och då 

räcker inte marknadsföringsmixen för att nå ut till dessa kunder.  
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2.5.5. Kommunikationsprocessen 

 

Figur 4. Kommunikationsprocessen 

 

Kommunikationsprocessen bygger på att nå ut till en målgrupp genom att skapa en delad 

förståelse, det kan rent generellt ses som en utväxling av information, tecken eller 

signaler mellan två eller flera parter. 

 

I kommunikationsprocessen finns det alltid en sändare som når ut till en målgrupp.34 Ett 

budskap sänds genom kodning till media för att sedan vidarebefordra det till mottagare. 

Mottagare/målgruppen i sin tur avkodar budskapet och utvecklar feedback kanaler för att 

övervaka respons. Ibland kan brus uppkomma vilket kan vara slumpmässiga och 

konkurrerande budskap som kan störa den avsedda kommunikationen. 

 

Relevant: Kommunikationsprocessen är till för att få en överblick över hur 

konsumenterna tar emot företagets budskap i form av olika mediekanaler, speciellt 

genom Internet. Denna teori utgår från transaktionsperspektivet och kan kombineras med 

                                                 
34 Kotler, Philip and Keller, Kevin (2008) Marketing Management, 13th edition, 515 
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marknadsföringsmixens 4 P. Dock är detta endast relevant om kunderna är 

låginvolverade.  

 

 

2.6. Teoretisk syntes 

 

Figur 5. Teoretisk syntes modell 

 

Här ovan presenteras en modell med teorier, där kundperspektivet och 

företagsperspektivet ställs mot varandra, för att ta fram strategier som riktar sig mot hög- 
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eller låginvolverade kunder, vilket i sin tur leder till lönsamhet. Utvärderingen kommer 

att utgå ifrån varumärkesstrategin, (Brand extensions) som visar om företaget positionerar 

sig i up-market eller down-market stretch. Om företaget positionerar sig i up-market 

stretch ska de utgå ifrån relationsmarknadsföring, och om de positionerar sig i down-

market stretch ska de utgå ifrån transaktionsmarknadsföring. För att veta om företaget har 

positionerat sig på up-market stretch eller down-market stretch vänder sig studien till 

kunderna där deras involveringsgrad undersöks.  

 

När företaget utgår från relationsperspektivet är det viktigt att skapa höginvolverade 

kunder. En tvåvägskommunikation måste skapas där interaktion är en viktig funktion som 

leder till ett köp. Därför är kommunikationscirkeln viktig då den hjälper företaget att 

skapa en löpande interaktion med kunden som genererar ett återköp. När företaget utgår 

från transaktionsperspektivet är det viktigt att skapa låginvolverade kunder som inte är 

lojala och är priskänsliga. Här måste företaget använda någon form av 

envägskommunikation. Kommunikationsprocessen och en bra marknadsföringsmix av de 

4 p:na kan användas för att tillfredställa kunden. Beroende på vilket perspektiv som 

företaget utgår ifrån, skall detta leda till rätt val av strategier för att uppnå lönsamhet.  

 

 

2.7. Teoretisk referensram  

Syftet är att utföra en hypotesprövning på livsmedelsbutikernas kunder för att sedan få 

fram om hypotesen stämmer eller om den skall förkastas. 

Om kunderna är höginvolverade bör företaget utgå från relationsperspektivet men om 

kunderna är låginvolverade så bör företaget utgå från transaktionsperspektivet. Faktorer 

som kännetecknar en höginvolverad kund är att de är informationssökande, vilket innebär 

att de lägger mer tid inför ett köp för att minska risken, samt har en hög personlig 

relevans. Dessa kunder är även lojala, gör ett återköp samt har en låg priskänslighet. Här 

är det viktigt med relationsbyggandet då den skapar högre värde till kunden. Faktorer 

som kännetecknar låginvolverade kunder är hög priskänslighet, uppskattar säljande 
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information och de är inte lojala. Här är produkten i fokus då den skapar högre värde till 

kunden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6. 

Faktorer och 

variabler 

 

 

Utifrån den teoretiska referensramen finns två viktiga faktorer som tagits fram som 

kommer att redogöras i matrisen har nedan. Dessa huvudfaktorer ar varumärkesstrategin 

Brand extension samt involvering. Matrisen visar och förklarar vilket resultat som ger i 

varje kolumn.  

 

 

 

 

 

 

Teoretiskt 

område  

Teori   Faktorer Variabler 

Kundbeteende  Involvement 

theory 

Höginvolverad •  Ej 

Priskänslig 

•  Service 

•  

Information 

•  

Mervärde 

Kundbeteende Involvement 

theory 

Låginvolverad  • Priskänslig 

• Bekvämlighet 

• Ej lojal 
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Figur 7. Matris 
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Kolumn 1: Här har företaget positionerat sig i en up-market stretch där kunderna är 

höginvolverade. Här skapar företaget högre värde till kunderna samt en långsiktig 

kundrelation. Om företaget hamnar i kolumn 1 betraktas hypotesen giltig och skall inte 

förkastas.  

Kolumn 2: Här är kunderna låginvolverade och företaget har då positionerat sig i down-

market stretch. Företaget når ut till en större marknad men skapar dock ingen långsiktig 

relation med kunderna. Därmed motsäger kolumn 2 hypotesen och måste förkastas.  

Kolumn 3: I denna kolumn har företaget positionerat sig i down-market stretch som 

kännetecknas av lågt pris och låg kvalitet. Dock är kunderna höginvolverade och anser 

inte att priset är en viktig faktor. Företaget kommer att förlora sina kunder då de inte 

skapar ett mervärde och det finns ingen interaktion mellan dem.  

Kolumn 4: Här upplever företaget samma problem fast tvärtom. De positionerar sig i up-

market stretch men har låg involverade kunder som anser att priset är en viktig faktor. 

Det höga priset skjuter bort fler kunder då dessa kunder är priskänsliga.  
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3. Empiri 

För att få en bättre inblick över de tre utvalda livsmedelsbutikerna framförs det en kort 

presentation om respektive företag. Därefter presenteras enkät undersökningens resultat 

i form av stapel- och paj diagram. 

 

 

3.1. Objektbeskrivning 

I denna uppsats har tre livsmedelsföretag valts ut för en kvantitativ undersökning. 

Följande butiker valdes för att de både har en traditionell handel samt driver en näthandel 

vid sidan om; ICA, Coop och Prisxtra. Här nedan presenteras en kort bakgrund om varje 

livsmedelsbutik samt när de grundades. Därefter presenteras det kvantitativa data från 

undersökningen som har sammanställts.  

 

 

3.1.1. ICA 

Namnet ICA kom till år 1938 då samarbetet mellan Hakonbolaget, Speceristernas 

Varuinköp (SV), Eol och Nordsvenska Köpmanna AB inleddes.35 Men grundandet av 

ICA betraktas idag vara mycket tidigare än så. Det är grundandet av AB Hakon Swenson 

(Hakonbolaget) år 1917, som anses vara hela ICA-rörelsens/koncernens stiftelseår. ICAs 

vision är att varje dag göra det lite enklare och deras mål är att bli det ledande 

detaljhandelsföretaget med fokus på mat och måltider.36 ICA har idag cirka 2200 butiker 

med ett medeltal på 20412 anställda i ICA-koncernen. ”ICAs värdeskapande börjar och 

slutar alltid med kunden. ”Butikerna är ICAs huvudaffär det är här som de högsta 

intäkterna kommer från och relationen med kunderna byggs.” 37 

                                                 
35 http://www.ica-historien.se/Organisation/Regionbolagen/Pa-gamla-valv-och-grunder--om-ICAs-historia-fore-1917/ 
36 http://www.ica.se/Om-ICA/Detta-ar-ICA/ 
37 http://www.ica.se/Om-ICA/Detta-ar-ICA/ICA-ar-unikt/ 
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3.1.2. Coop 

Coop är en del av det kooperativa förbundet(KF). Coop Norden grundades 2002. 38 KFs 

verksamhetsidé är att de skall erbjuda hushållets behov av mat och övriga dagligvaror. 

Deras mål är att erbjuda ett brett sortiment av varor som är prisvärda med god kvalitet, ett 

kunnigt, engagerande och vänligt bemötande samt förtroende, trygghet och miljöansvar. 
39 

 

 

3.1.3. Prisxtra 

Prisxtra grundades år 1991 och kunde erbjuda stockholmarna produkter som då var 

ovanliga på marknaden.40 Prisxtra består av cirka fem butiker i Stockholm och inriktar sig 

på matintresserade storstadskunder som anser att priset är en viktig faktor. 

Livsmedelsbutiken har även ett premium segment som är lite dyrare än deras andra 

sortiment. Prisxtra står för prisvärda produkter med ett stort urval av dessa. Deras 

vision är att ”vara den ledande dagligvarukedjan inom storstadssegmentet. De är först 

med mattrender och är bäst i branschen på dessertostar, frukt & grönt samt nybakat 

bröd.” 

 

 

                                                 
38 http://www.coopnorden.org/upload/modul/coopnorden/diverse/Coop_AR06_se.pdf  
39 http://www.ica.se/Om-ICA/Detta-ar-ICA/ICA-ar-unikt/ 
40 http://prisxtra.se/Om-PrisXtra/Om-PrisXtra/ 
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3.2. Enkätundersökningens resultat 
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36%

36%

28%

Ålder

18-35

36-55

56-

 

32%

44%

24%

Ålder

18-35

36-55

56-

 

40%

32%

28%

Ålder

18-35

36-55

56-

  
 

 

 

 

 

 

Åldern och kön på respondenterna har valts slumpmässigt då vikten inte ligger på dessa 

variabler utan mer på hur hög och låginvolverade kunderna är.   
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80 procent av respondenterna svarade att de handlar ofta på ICA samt 68 procent handlar 

minst en gång i veckan. På Coop är det 60 procent av respondenterna som handlar ofta 

samt 56 procent som handlar minst en gång i veckan. Prisxtra har 52 procent av 

respondenterna som handlar ofta hos de samt 52 procent som handlar minst en gång i 

veckan.   

 

 

ICA Coop Prisxtra 

 

Här har alla respondenter fått rangordna sex stycken variabler efter vad de tycker är 

viktigast när de handlar i respektive butik. Dessa variabler var följande: Pris, service, bra 

information, bekvämlighet, kvalitet och bra utbud. Pris, bekvämlighet och bra utbud 

kännetecknas av låginvolverade kunder medan service, bra information samt kvalitet 

kännetecknas av höginvolverade kunder. Här har kundernas svar sammanställts efter den 

rangordningen de tycker är viktigast. De tre första variablerna respondenten nämner som 

viktigast har räknats med för att avgöra om kunden är låg eller höginvolverad. När en 

respondent rangordnar; pris, bekvämlighet och kvalitet, betraktas kunden vara 

låginvolverad då två av de tre först valda variabler kännetecknas för låginvolvering. 

Rangordnar kunden; bra information, kvalitet och bekvämlighet, så kännetecknas två av 

dessa variabler för höginvolvering och då betraktas kunden som höginvolverad.  
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I frågan om kunderna har handlat mat på nätet, var det ingen av ICAs respondenter som 

hade gjort det tidigare. 68 procent av respondenterna svarade att de inte kan tänka sig 

handla mat på nätet. 2 utav 25 av Coops respondenter hade handlat mat på nätet tidigare 

och 64 procent av respondenterna kan tänka sig handla mat på nätet. Av Prisxtras kunder 

var det 4 utav 25 respondenter som hade handlat mat på nätet tidigare samt 56 procent av 

respondenterna som kan tänka sig göra det. 

 

 

 

 

 

• Med upplevelse menas att kunden vill se, känna och lukta på maten de handlar. 

• Med billigare menas att priset på färdiga matkassor är dyrt och önskas sig vara 

billigare.  

• Med hemkörning menas att kunderna ansåg detta som en bekvämlighet att få 

maten hemlevererad.  

• Med enkelt menas att det ska vara lätt att beställa och navigera sig på hemsidan.  
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• Med mer/bättre information menas att kunden vill ha rekommendationer från 

andra personer som har handlat eller handlar på nätet, samt information om 

tidigare upplevelser. 

• Kunderna vill ha bättre utbud och större sortiment, mer att välja mellan, samt 

bättre kvalitet.  

• Med inget menas att dessa kunder inte fann något som lockar dem till att handla 

mat på nätet.  
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4. Analys 

Här nedan redogörs en analys för varje företag utifrån de kvantitativa data som samlats 

in. Sedan analyseras samt jämförs alla tre aktörer med varandra.   

 

 

4.1. ICA 

Enligt ICAs värdeskapande ligger fokus alltid på kunden. De anses ha en hög 

kundlojalitet vilket visas även i empirin där 80 procent av respondenterna svarade att de 

handlar ofta på ICA. Utav dessa respondenter är det 68 procent, det vill säga 17 av 25 

respondenter, som handlar minst en gång i veckan vilket innebär att ICA har ständigt 

återkommande lojala kunder. Dessa återkommande kunder består av 15 låginvolverade 

kunder samt 2 hög involverade kunder. Enligt Involvement theory är låginvolverade 

kunder inte lojala på grund av priskänslighet. I ICA:s fall är de flesta kunderna 

låginvolverade även återkommande kunder vilket gör att de anses vara lojala kunder så 

länge priset inte påverkar deras köpbeslut vid val av livsmedelsbutik.    

 

Det visas även att ICA har flest höginvolverade kunder jämfört med de andra 

livsmedelskedjorna där 20 procent av respondenterna anser inte att priset är lika viktigt 

utan kvalitet på maten, bra information samt service i butiken är det viktigaste. Trots 

detta består 80 procent av ICA:s respondenter utav låginvolverade kunder. Enligt 

Varumärkesstrategin Brand Extension borde ICA positionera sig i down-market stretch 

för att nå ut till en större marknad då ICA:s kunder består till dels av låginvolverade 

kunder.  

 

 På frågan ”Vad skulle locka dig till att handla mat på nätet?”, svarade 9 av 25 att köp 

upplevelsen i butiken är viktig. Alla dessa respondenter svarade även att de inte kan tänka 

sig handla mat på nätet på grund av att köp upplevelsen går förlorad. Här ska företaget 

utnyttja teorin; den centrala kommunikationscirkeln, för att ett köp ska ske hos en kund. 

Inom den centrala kommunikationscirkeln är upplevelsen en av de fyra byggstenarna som 
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skapar denna cirkel. 4 av 25 respondenter svarade att det inte fanns någonting som kunde 

locka dem till att handla mat på nätet och samtidigt nämnde att upplevelsen i butiken var 

viktigt. En respondent nämnde att den ville ha mer/bättre information om tjänsten.  

 

Utav de befintliga lojala kunderna som är höginvolverade var det en som inte kunde 

tänka sig köpa mat på nätet medan den andra kunde tänka sig köpa. Utav de 

låginvolverade kunderna var det fyra respondenter som kunde tänka sig handla mat på 

nätet medan 11 kunde inte tänka sig göra det. Totalt var det 12 av 17 som inte kunde 

tänka sig handla mat via nätet.  

 

 

4.2. Coop  

Coops mål är att erbjuda ett brett sortiment av varor som är prisvärda med god kvalitet, 

ett kunnigt, engagerande och vänligt bemötande samt förtroende, trygghet och 

miljöansvar.  60 procent av Coops respondenter handlar ofta, varav 56 procent av 

respondenterna handlar minst 1 gång i veckan. Detta innebär att dessa kunder är ständigt 

återkommande kunder vilket kan även tolkas som lojala kunder.  Dessa ständigt 

återkommande kunder består av 13 låginvolverade kunder samt en höginvolverad kund. 

Även Coop har, precis som i ICA:s fall, fler låginvolverade kunder som är återkommande 

än höginvolverade. Totalt består 84 procent av Coops respondenter utav låginvolverade 

kunder och 16 procent består utav höginvolverade kunder. Här ska Coop enligt Brand 

extension positionera sig i Down-market stretch då de når ut till en större målgrupp som 

kännetecknas av låg involverade kunder.  

 

På frågan ”Vad skulle locka dig till att handla mat på nätet?”, svarade de flesta av 

respondenterna att hemkörning lockar dem till att handla mat på nätet. Hemkörning ger 

en form av bekvämlighet där maten blir hemlevererad till dörren. Fyra av respondenterna 

svarade att handla mat på nätet är dyrt och skulle lockas till att handla om det vore 

billigare. Billigt samt bekvämlighet är två egenskaper som kännetecknas av en 
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låginvolverad kund, enligt Involvement Theory, vilket bevisar att majoriteten av 

respondenterna är låginvolverade. Jämfört med ICA:s fall hade Coops respondenter en 

positiv reaktion till e-handel då 16 utav 25 av respondenterna kan tänka sig handla mat på 

nätet, varav 11 var låginvolverade kunder. Enligt dem återkommande kunderna var det 11 

låginvolverade kunder som kunde tänka sig handla mat på nätet samt en höginvolverad 

återkommande kund som inte kunde göra det. 

 

 

4.3. Prisxtra 

Prisxtra erbjuder prisvärda produkter med ett stort urval av dessa. Deras målgrupp är 

matintresserade storstadskunder som är prismedvetna. I empirin visas det att 48 procent 

av respondenterna handlar oftast på Prisxtra, varav dessa är det 13 respondenter som 

handlar minst 1 gång i veckan. Detta innebär att dessa är återkommande kunder. 11 av 

dessa 13 återkommande kunder är låginvolverade och de resterande är höginvolverade 

kunder. Av Prisxtras totala respondenter består 92 procent utav låginvolverade kunder 

samt 8 procent utav höginvolverade kunder. Här ska Prisxtra enligt varumärkesstrategin 

Brand Extension positionera sig på Down-market stretch för att nå ut till en större 

marknad.  

  

På frågan ”Vad skulle locka dig till att handla mat på nätet?”, svarade de flesta av 

respondenterna att de ville ha ett billigare pris på tjänsten. Enligt Involvement theory 

kännetecknas låginvolverade kunder vara priskänsliga. Detta visar att Prisxtra har en stor 

kundgrupp som består av låginvolverade kunder där priset är en viktig faktor. I 

jämförelse med de andra två livsmedelskedjorna, ICA och Coop, har Prisxtra flest 

låginvolverade kunder och som inte handlar lika ofta.  

 

Utifrån dessa 13 respondenter som är återkommande lojala kunder, är det 10 

låginvolverade kunder som kan tänka sig köpa färdiga matkassor på nätet. Av de 
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resterande respondenter, är det två höginvolverade samt en låginvolverad kund som inte 

kan tänka sig handla mat på nätet.  
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71%

29%
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tänka sig handla på nätet.

ja

nej

5. Resultat 

I detta kapitel kommer resultatet för uppsatsen att redovisas med utgångspunkt från 

analysen. Med resultatet besvaras hypotesen då syftet med denna uppsats är att genomgå 

en hypotesprövning. Hypotesen samt mot hypotesen är följande; H1: Livsmedelsbutiker 

som använder e-handel skapar högre värde till befintliga lojala kunder. H0: 

Livsmedelsbutiker som använder e-handel skapar inte högre värde till befintliga lojala 

kunder.  

 

 

5.1. ICA 

I analysen har det lyfts fram att 80 procent av 

ICA:s respondenter är låginvolverade. Av alla 

lojala kunder är det 6 respondenter som kan 

tänka sig handla mat på nätet varav en är 

höginvolverad och resten låginvolverade. 

Företaget bör positionera sig inom down-market 

stretch då de når ut till en större marknad men skapar ingen långsiktig relation med 

kunderna. Det vill säga ICA bör ligga inom kolumn nummer 2 i matrisen som finns i den 

teoretiska referensramen.  

 

H1 förkastas i detta fall och H0 kvarhålls då e-handel inte skapar ett högre värde till 

befintliga lojala kunder för ICA. 

 

 

5.2. Coop 

84 procent av respondenterna är låginvolverade 

hos Coop. Utifrån de 25 respondenter är det 14 

som är lojala befintliga kunder. Av det totala 

antalet lojala kunder är det 10 som kan tänka sig 
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Lojala kunder som kan/inte 
tänka sig handla på nätet.

ja

nej

handla på nätet, alla dessa är låginvolverade kunder. Detta innebär att Coop bör 

positionera sig inom kolumn nummer 2 i matrisen, precis som i ICAs fall, för att behålla 

sina kunder. 

 

Även här förkastas H1 och H0 kvarhålls då e-handel inte genererar företaget ett högre 

värde men en större marknad när de endast når ut till låginvolverade kunder. 

 

 

5.3. Prisxtra 

I analysen har det lyfts fram att 92 procent av 

respondenterna är låginvolverade kunder. 

Utifrån de 25 respondenterna är det 13 som är 

lojala befintliga kunder, varav 10 av dessa kan 

tänka sig handla mat på nätet, alla dessa är 

låginvolverade kunder. Även i Prisxtras fall bör 

de positionera sig inom kolumn nummer 2, då det inte finns några höginvolverade kunder 

som kan tänka sig handla på nätet. Företaget når ut till en större marknad genom att 

endast de låginvolverade kunderna kunde tänka sig handla på nätet.  

 

H1 förkastas och H0 kvarhålls.  
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6. Slutsats och diskussion 

Vår hypotesprövning är; H1: Livsmedelsbutiker som använder e-handel skapar högre 

värde till befintliga lojala kunder.  H0: Livsmedelsbutiker som använder e-handel skapar 

inte högre värde till befintliga lojala kunder.slutsats ska landa i ftg perpektiv vad kan ftg 

landa här? Ska vara ett hjälp medel för ftg .. ftg faktor antingen har man it elr inte. 

Strategin att implementera e-handel som ska besvara.  

För vissa ftg e det bra och andra inte.  

 

Utifrån vårt resultat kan vi konstatera att hypotesprövningen visar att e-handel inte skapar 

ett högre värde till lojala befintliga kunder, men istället skapar en större marknad för 

dessa tre livsmedelsbutiker. Därför skall H1 förkastas samt H0 behållas vilket innebär att 

hypotesen inte stämmer.  

 

Det visar starkt i resultatet att alla dessa livsmedelsbutiker har flera kunder som är 

låginvolverade, dock finns det en skillnad på graden av låginvolvering mellan butikerna. 

Prisxtra är den livsmedelsbutiken som har flest låginvolverade kunder jämfört med Coop 

och ICA. De flesta låginvolverade kunder i undersökningen ansåg att pris men framförallt 

bekvämlighet är det som viktigast när man handlar mat. Även dessa kunder handlade 

minst en gång i veckan i respektive butik vilket är vår motivering till att dessa är 

butikernas befintliga lojala kunder.  För att kunna skapa lojala kunder krävs det för 

livsmedelsbutikerna att anpassa sig efter kunderna, vilket i det här sammanhanget är pris 

och bekvämlighet.  

 

Majoriteten av de befintliga lojala kunder, där flest är låginvolverade kunder, kände att de 

kunde tänka sig handla mat på nätet medan höginvolverade kunder inte kunde tänka sig 

göra det. Därför skapar detta inte ett högre värde till befintliga lojala kunder då e-handel 

tilltalar mer låginvolverade kunder än höginvolverade.  

 



 
 
 
 

47 
 

En annan aspekt som vi tycker är viktigt att ta med är att de flesta kunder ansåg att 

upplevelsen i butiken är viktig när man handlar mat och att e-handel gör att den 

upplevelsen går förlorad. Detta var ett problem hos IKEA som insåg att kunderna förlorar 

den värdefulla upplevelsen som de får när de handlar i ett varuhus, och därför beslöt sig 

till att inte satsa på en e-handel. Varuhuset skapar mervärde till kunden samt bidrar till 

mer försäljning för IKEA, vilket går förlorat med en e-handel.   
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7. Förslag på vidare forskning 

Utifrån resultatet finns möjligheten till att vidare undersöka:  

• Varför det är flest låginvolverade kunder som kan tänka sig handla på nätet.  

• Varför e-handel skapar en större marknad?  

• En större övergripande studie kan genomföras av traditionella livsmedelsbutiker 

med e-handel för att komma fram med ett mer generellt resultat.   

 

 

8. Kritisk granskning 

Undersökningen består av en kvantitativ ansats vilket ger ett resultat endast från kundens 

perspektiv. På grund av tidsbrist har det inte funnits någon möjlighet till att intervjua 

företagen, vilket kunde ha ökat undersökningens validitet. För att öka undersökningens 

reliabilitet samt testa relevansen i frågorna kunde en förstudie av enkätundersökningen 

utföras. Detta görs med hjälp av ett få antal respondenter som väljs ur ett 

bekvämlighetsurval. Reliabiliteten ökar då samma resultat uppnås i bägge 

undersökningarna. 
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10. Bilagor 

Datum och tid  

Enkätstudie - Mathandel på nätet 

 

 

1. Kön       

Kvinna  Man 

 

 

2. Ålder .................... 

 

 

3. Handlar du ofta här?  

Ja   Nej 

 

 

4. Hur ofta handlar du här? 

Mer än 1g i veckan   1g/v  1-2g/mån  Första gången 



 
 
 
 

51 
 

  

 

5. Vad är den främsta anledningen till att du handlar här? Rangordna från 1-6 

där 1 är viktigast och 6 minst viktigt. 

 

Pris Service  Bra info Bekvämlighet Kvalitet Bra utbud  

 

 

 

6. Har du handlat mat på nätet förut? 

Ja  Nej  (hoppa över till fråga 9) 

 

 

7. Vilken/vilka mat nätbutiker har du handlat på? 

 

............................................................................................................................. 

 

 

8. Hur många gånger har du handlat mat på nätet? 

1 gång   2-5 gånger  Mer än 5 gånger 

 

 

9. Kan du tänka dig handla mat på nätet? (Svara och gå vidare endast om du 

aldrig handlat mat på nätet förut) 

Ja  Nej  Kanske i framtiden 

 

 

10. Vad skulle främst locka dig till att handla mat på nätet?  
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............................................................................................................................. 

 

 


