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Sammanfattning 
Titel - Fysisk Lojalitet vs Cyber Lojalitet? 

Författare - Adrian Czech,  

studerande vid Södertörns Högskola.  

Handledare - Besrat Tesfaye – Högskolelektor. 

 Institutionen för ekonomi och företagande. 

Bakgrund 

I dagens utvecklingssamhälle kan vi observera att även matkulturen expanderat med 

stormsteg och intresset för mat och matlagning tar allt större plats i det svenska 

folkhemmet.Per Moberg, Mat Tina och program som ”Halv åtta hos mig” har kommit för 

att stanna och konkurrerar med hundratals andra idoler och program. TV- tablån är 

fullmattad av matlagningsprogram, olika förslag på olika recept. Mottagaren erbjuds en 

uppsjö av mattrender och möjligheter. Frigående höns, ekomärkning eller ”faretrade” är 

olika kraftord som fått större inverkan på vårt sätt att förhålla oss till och konsumera 

olika matprodukter. Konsumenten har blivit allt mer medveten över vad som ska och 

inte ska ätas. Med ett ökat intresse för mat, har tillgång och distributionskanaler blivit 

allt viktigare för de större dagligvaruhandlarna (Jordbruksverket 2011). Ett nytt sätt att 

köpa mat har tagit form, att handla över nätet vilket har blivit allt mer möjligt och 

modernt. Flera aktörer lanserar olika matkoncept och försäljning över internet har blivit 

ett mer och mer populärt sätt att köpa mat på. (www.hui.se/arets-julklapp).  

Problemformulering 

Kommer konsumentens lojalitet att hålla mot den fysiska butiken kontra butiken på 

nätet? Väljer konsumenten att övergå till konkurrenter på nätet? Med den fortsatta 

utveckling inom dagligvaruhandeln på webben, hur kommer den framtida fysiska 

butiken att påverkas av den nya formen av mathandel?  

Syfte  

Att ta reda på hur lojal konsumenten är mot COOP Konsums webbtjänster.  

Metod  

Uppsatsen är baserad på kvantitativ data i form av enkätundersökningar med kunder på 

Coop Konsum Bondegatan.  

Teori 

Uppsatsen kommer att luta sig mot teorier kring lojalitet, e-lojalitet och 

köpbeslutprocessen. 
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Abstract 
Title - Physical Loyalty - Cyber Loyalty? 

Author - Adrian Czech, student at Södertörn University.  

Supervisor - Besrat Tesfaye, University Lecturer. Department of Business Studies. 

Background 

Recently, the Swedish food culture has expanded by leaps and bounds. Interest in food 

and cooking has taken more space in the Swedish welfare state. Products and icons, such 

as organic free range chicken or Per Moberg have had greater impact on the way we 

consume food. Consumers have become increasingly aware of what they should and 

should not be eating. With an increased interest in food, supply and distribution 

channels have become increasingly important for the major grocery retailers (Board of 

Agriculture 2011). A new way to buy food has taken shape over the net. Several 

companies launch various food concepts, and shopping over the Internet has become a 

popular way to buy food. (www.hui.se/arets-julklapp).  

Problem 

Will consumer's loyalty keep up towards the physical store on the web or will the 

consumer switch to competitors? With the continuing development in the grocery stores 

on the web, how will the future physical store be affected by the new form of grocery 

shopping? 

Purpose 

To find out how loyal consumers are towards COOP Konsums webbservices.  

Method 

By finding out where the consumer would consider shopping over the web, will prove 

how loyal they are towards the physical store. The essay is based on quantitative data in 

the form of surveys of customers at the COOP Konsum Bondegatan.  

Theory 

The essay will rely on theories about loyalty, e-loyalty and purchasing decision process. 
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Förord 

Vill först ge ett stort tack till alla trevliga kunder på COOP som deltagit i 

enkätundersökningen. Speciellt tack till mina opponenter, Henrik Hellemar och Olof 

Fjellström som stått ut med alla mina kompletteringsfrågor.  

Jag vill också tacka min handledare Besrat Tesfaye för alla extra seminarietider ni ordnat 

och all feedback ni gett mig.  

Ett stort tack till Chefen på Konsum Bondegatan, Niclas Johansson och ett litet tack till 

min skolkamrat Pierre Gardell. 

Stort tack allihop! 

 

Största tack till min fru, Christina Franzen. För hennes tålamod och inspiration.  
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Inledning

Följande stycke är en sammanfattning till informationen, bakgrund.

 

Under en vis period har jag fått möjligheten att arbeta på en av Coop Konsums Butiker. 

Där kunde jag observera en intressant process hur en av ansvariga chefer försökte 

marknadsföra ett nytt sätt att bemöta gamla kunder samt skapa nya, ge de en ny 

möjlighet nämligen att näthandla. Detta väckte mitt stora intresse och gav grunden till 

iden för min uppsats. En dag på jobbet bevittnade jag en innovation.  Butikschefen 

placerade vid taket ett antal stora lådor med följande text: ”Vår Middag”. Dessa lådor är 

färdiga förslag på matpaket med olika ingredienser.  Tanken var att lådorna kunde 

beställas över nätet och sedan hämtas i butiken.  En stor, modern nyhet, för butiken, 

kunden och inte minst mig. Tidigare hade jag hört talas om mataffären.se samt 

linasmatkasse.se dock inte haft mer, varken kontakt eller uppfattning om liknande 

processer, inte butiken heller hade någon direkt marknadsföring för näthandel förut. 

Min tanke var; hur kommer våra kunder att tänka när de börjar handla över nätet? 

Kommer de att fortfarande handla av oss på webben då mataffären är ett dotterbolag till 

KF eller vänder de sig till en annan återförsäljare? Kan webbhandeln representera oss 

som butik?  Skulle våra kunder vara oss lojala? Min uppsatts skulle ta reda på ifall 

kunder väljer oss även över internet. Lojalitet mot butiken, mot oss. På webben kunde ju 

inte jag, som jobbar i den fysiska butiken vara närvarande när mina stamkunder 

handlar. Inte heller skulle jag kunna erbjuda dem bättre service eller tips, om de valde 

att vända sig till någon annan återförsäljare. Om vi nu som butik väljer att börja sälja 

varor över nätet vill vi ju självklart att kunden följer med oss över till internethandeln. 

Det ligger i vårt intresse att följa kunden även över till cyberrymden.   
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Bakgrund 

Internet är inte längre bara ett verktyg för att hålla kontakt med omvärlden utan också ett 

verktyg för att få tag på de saker vi konsumenter vill ha. Idag går det att få tag på det mesta 

med bara ett litet klick. Flygbiljetter, biobiljetter och alla möjliga produkter från böcker till 

hemelektronik. Då internet har blivit ett allt mer användarvänligt verktyg har konsumenter 

också nappat på att handla dagligvaror över nätet. En tjänst där kunden väljer ut produkter och 

får de hemlevererade till dörren. Svensk Handel som arbetar med näringspolitik och 

arbetsgivarfrågor för handelsföretag gjorde under 2010 en undersökning kring 

dagligvaruhandel över webben. Undersökningen visade att nästan 20 procent av de som 

deltog kunde tänka sig att handla mat över webben (Mat på Nätet s.4).  Många större 

dagligvaruaktörer har på senaste tiden satsat mer och mer på internethandel som tjänst. 

Konsumenten har fått en ny möjlighet att köpa hem alla produkter de vill ha, på ett 

enklare sett över webben. Detta fenomen har tagit fart och vi kan se ett flertal nya 

företag på marknaden så som bland annat linasmatkasse.se och mataffären.se. I Svensk 

Handels studie Mat på Nätet (2010)uppges att svenskarna är överlag positivt inställda 

till att handla mat över nätet. Men själva utförandet har sina nackdelar då konsumenter 

hellre vill se och känna på de råvaror de vill köpa än att få det hemlevererat och utvalt av 

någon annan (Mat på Nätet s. 4). Det positiva med att kunna handla mat på internet är 

hemleveransen som underlättar, så kunden slipper själva bära och att de sparar mycket 

tid.   

Detalj och Dagligvaruhandeln på nätet 

E-handeln med dagligvaror är fortfarande en liten del av den totala handeln över nätet. 

De som lyckats bäst på marknaden är de företag som erbjuder nischade produkter, men 

också konceptet med färdiga matkassar har blivit allt mer populärt. Det finns tre typiska 

kategorier att handla dagligvaror på. Ett koncept som bygger på att man kan beställa 

många olika produkter och få hemlevererade. Här får konsumenten välja bland en lista 

av produkter och kategorier beroende på vad de vill ha. De färdiga middagspaketen är 

komponerade av företaget själva, där en anställd har skrivit ihop recept med 

instruktioner för hur det ska tillagas. Detta koncept är det som har haft mest genomslag 

på marknaden som också är ett koncept som alla de större aktörerna har att erbjuda. Det 
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tredje är där kunden är ute efter nischade produkter som är svåra att hitta i närbutiker 

(Mat på Nätet s.4). Det kan vara specifika närodlade produkter men också vitaminer och 

näringstillskott.  

Sedan 2003 ses en tydlig tillväxt av e-handel. Prognosen är tagen från HUI 

undersökning, E-barometer q 11 från 2011 och är baserad på hela detaljhandeln på 

webben som domineras av hemelektronik och kläder. Detta har även påverkat tillväxten 

av dagligvaruhandeln på nätet.  

 (Diagrammet är taget från en undersökning som AB Handelns Utredningsinstitut har 

gjort (HUI) s. 5).  

 

KF och COOP Konsum Bondegatan  

Historien om Kooperativa Förbundet börjar år 1899, personen med initiativet heter 

Richert Gerhard Halfred. Han arbetade bland annat som förvaltare till olika 

storjordbruk, men han kom även till att bli en framträdande politiker. Idag har 

Kooperativa förbundet 42 konsumentföreningar med över 3 miljoner medlemmar. KF 

koncernen äger hälften av landets butiker medan resterande Coop butiker ägs av 39 

olika konsumentföreningar. Dagligvarugruppen är indelad i 5 grupper – Coop butiker 

och stormarknader, MedMera bank, Coop marknad, Coop inköp och kategori och Coops 

butiksutveckling (www.coop.se). 



10 
 
 

Konceptet ”Vår middag” lanserades av COOP, 2 mars 2011 på vårmiddag.se. COOP 

Konsum butiken på bondegatan lanserade konceptet i november 2011(se bilaga 4, 

intervju med Niclas Johansson).  Butiken har cirka 50 000 kunder varje månad och på 

hemsidan vårmiddag.se kan kunder beställa matpaketet med recept och ingredienser 

och få det levererat hem till sig. ”Vår middag” är det koncept som Konsum Bondegatan 

marknadsför mest, men även en del reklam för mataffären.se. Butiken har lanserat 

konceptet med matlådor, men har haft en låg försäljning av produkten (se bilaga 4). 

COOP har satsat hårt med att marknadsföra mataffären.se och vårmiddag.se i både 

tidningar och i TV-reklam på bästa sändningstid (se bilaga 4). 

Grundarna till mataffären.se heter Claes Hessel och Niklas Zeitlin, båda kommer tidigare 

från NetXtra.  Med tanke på hur hushållens internetvanor har ökat med åren såg de en 

stor chans att starta en mataffär på nätet. 2007 förverkligade de sina tankar tillsammans 

med KF och kunde sedan slå upp webbutiken i april 2008. www.mataffären.se är ett 

helägt dotterbolag till COOP. Det man kan handla på mataffären.se är dagligvaror som 

man får levererat hem i Stockholm och Uppsalaområdet. 

I bilaga 4 och 5 visas bilder över den marknadsföring som Butiken COOP Konsum 

Bondegatan har mot den webbtjänst de förmedlar. I butiken ser kunderna främst reklam 

för vårmiddag.se och deras matlådor. 

Utgångspunkt 

I denna studie kommer enkätfrågorna riktas mot en mindre COOP Konsum butik i 

centrala Stockholm.  Förhållandet mellan kunder och personal i denna butik är väldigt 

nära och stark, kunderna kan anses som överlag högt lojala (bilaga 10). Därför väljs att i 

denna uppsats titta på just fenomenet lojalitet hos kunderna.  

Problemformulering 

I dagliga varubutiker finns det många produkter som kan uppfylla en konsuments 

behov. Allt från mat, tvättmedel, toalettartiklar och tobak som konsumenter kan tänka 

sig att köpa. I det stora hela har de större butikerna idag snarlikt sortiment och priser.  

Köparen har en viss förväntan och krav av produkterna som finns. Till exempel 

förväntar sig den att det alltid ska finnas färsk mjölk eller bröd i butiken, med andra ord 

inget annat än bra produkter och fyllda hyllor. Det som påverkar kunden till ett 
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återkommande besök är upplevelsen och bemötandet den får. Då produkterna inte 

skiljer sig åt så mycket hos de olika dagligvaruhandlarna söker konsumenten ett högre 

mervärde i andra variabler vare sig det är att handla mjölk i en butik eller annan. 

Upplevt mervärde kan till exempel vara bra service, korta köer och trevlig personal 

(Kotler, P. et al 2009 s. 85). Det förmedlade kravet och ansvaret (datummärkning eller 

att produkten innehåller det som anges på paketet) ligger hos producenten och därefter 

återförsäljaren. Sist men inte minst de som jobbar med försäljningen av produkterna. 

Det är butiken som väljer vilka produkter som ska köpas in och därefter är det upp till 

butiken att förmedla en speciell känsla och kvalité bakom en produkt. I det stora hela är 

det ett viktigt samspel, mellan produkt, butikspersonal och kund.  En tillfredställd kund 

är inte tillräckligt idag, utan en lojal kund är vad dagligvaruhandlarna strävar efter 

(Richard L. Oliver 1999).  Problematiseringen i sammanhanget är hur butiken ska hålla 

kvar sina lojala kunder, även när de väljer att övergå till att handla mat över nätet. 

Det finns en tydlig trend för butiker så som COOP att de satsar på koncept för att få fler 

lojala kunder(www.svenskalivsmedel.se). Det sker ett ”tänk skifte” inom strategier på 

marknaden, att byta målet från att bara tillfredsställa konsumenten till att lägga fokuset 

på och förstå fördelarna med lojala kunder(Richard L. Oliver 1999). Problemet i detta 

val av strategibyte är väldigt motsägelsefullt då andra forskare menar att lojala kunder 

inte har någon direkt koppling till bättre försäljningssiffror. Men i denna fråga handlar 

det inte om att öka sin omsättning, utan att hålla konsumenterna nöjda och lojala. 

Lönsamhet hos lojala och icke lojala kunder kan inte mätas som ett ekonomiskt resultat, 

då lojalitet är ett mänskligt beteende. 

”En vanlig föreställning är att lojala kunder är mer lönsamma än andra kunder” (Richard 

L. Oliver 1999) 

Det som avses är; problematiken ligger i hur butiken ska få kunderna att handla på deras 

webbsidor. Men att mäta lojalitet, vilket anses av majoriteten svårt, är en invecklad 

företeelse att genomföra. Dagligvaruhandel över webben är en växande marknad, men 

hur den framtida marknaden av dagligvaror kommer att se ut är svårt att säga. Många 

större aktörer har redan påbörjat e-handelsverksamhet och det finns även ett flertal 

”ren” e-handels aktörer på marknaden, sådana som bara sysslar med handel över nätet. 

Problematiken ligger i konkurrensen på webbhandelsmarknaden jämfört med dagens 
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konkurrens i den fysiska världen. Marknadsledarna så som COOP får idag möta nya 

aktörer som kan erbjuda samma produkter och samma koncept för konsumenten. I 

butiken kan konsumenten påverkas mot ett återbesök, genom erbjudanden och reklam, 

men på webben kan konsumenten jämföra priser lättare och skapa sig en jämförande 

bild av alla aktörer, båda har sina egna fördelar.  

Denna uppsats kommer att täcka problematiken i en COOP Konsum butik i centrala 

Stockholm på Bondegatan. En problematik kring lojalitet som ännu är oviss.  

Syfte  

Är att ta reda på hur lojala konsumenterna är mot webbtjänsterna som butiken COOP 

konsum på Bondegatan förmedlar. För att ta reda på det måste vi först ta reda på hur 

hög lojalitet konsumenten har mot butiken. På så vis kan det redas ut hur lojala 

kunderna är mot COOPs webbhandel, mataffären.se och vårmiddag.se. 

Avgränsningar  

Studien är avgränsad till COOP Konsum Bondegatan, en COOP butik i centrala 

Stockholm. Butiken har cirka 1400 kunder, framför allt familjer och singelhushåll. Valet 

av deltagare i undersökningen väljs efter bekvämlighetsurval, därför att studien vill få 

en helhetsuppfattning över butikens alla kunder. Åldersintervallet kommer att vara 

mellan 18 år och 60 år plus då de åldrarna täcker de vuxna i samhället.  

Material 

Svensk Handels undersökning, MAT PÅ NÄTET, som är en kvantitativ undersökning om 

svenska konsumenters matinköp på internet. En studie gjord av Handelns 

Utredningsinstitutet, E-barometer Q11. Artiklar kring matvaror på Jordbruksverket 

samt människors matvanor på Livsmedelsverket. Information kring koncept och andra 

webbaktörer har hittats över webben. Forskningsartiklar kring de teorier har hittats på 

J-store som är en sökningsmotor över forskningsartiklar. Studie över framtida handel 

skriven av Mats Johnsson och Gunilla Jönsson har bidragit till denna uppsats. Samt den 

enkätundersökning som gjorts i denna uppsats. 
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Metod 

För att kunna besvara uppsatsens syfte och problemformulering utgår jag från 

metodavsnittet nedan där jag redogör hur jag ska gå tillväga med avseende på data- och 

informationssamling. 

 

Vetenskapligt förhållningssätt 

Studieämnet är lojalitet och mer detaljerat konsumentens lojalitet mot en COOP butik, 

men syftet med uppsatsen är inte att söka efter en absolut sanning utan mer att skapa en 

tolkning kring hur stark konsumentens lojalitet är i den undersökta, lokala butiken. 

Lojalitet ligger i det samhällsvetenskapliga området och kommer därför att mätas med 

hjälp av enkäter.  

Informationen insamlad kommer att testa teorierna för att bekräfta teorierna. Teorier är 

valda efter vad som skrivs kring ämnet lojalitet idag.  Anledning till att jag väljer att läsa 

kring ämnet lojalitet innan jag gör mina undersökningar är för att jag vill se hur 

fenomenet betraktas i verkligheten.  

Kvantitativ ansats  

Jag kommer att utföra mina enkätundersökningar i en COOP butik i centrala Stockholm 

där jag frågar kunderna om de vill ta del av min undersökning. Jag har ingen förkunskap 

kring huruvida lojala kunderna jag möter är eller hur deras köpvanor ser ut. Frågorna 

kommer att vara utformade på sådant vis att man kan härleda de till teorierna då de 

kommer att bygga på de teorier jag valt att titta på. För att få så tillförlitlig data som 

möjligt kommer jag vara närvarande vid enkätundersökningen utifall att deltagarna har 

några frågor eller funderingar. Deltagarna kommer att vara anonyma i undersökningen. 

Urval 

I min enkätundersökning kommer jag att använda mig av ett bekvämlighetsurval då jag 

håller undersökningen utanför en butik och deltagarna som jag får chans att prata med 

kommer in slumpmässigt. Anledning till att jag väljer just COOP konsum Bondegatan är 

för att jag har en uppfattning att de flest kunder är stamkunder och då möjligen mer 

lojala mot just den butiken. Uppsatsen vill ta reda på hur lojala kunderna är och ifall de 

kan tänka sig handla på webben.  
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Enkätundersökning 

Jag väljer att utföra en ”Case Study”- en fallstudie.  

”En fallstudie är en empirisk undersökning som 

 undersöker ett samtida fenomen inom dess verkliga sammanhang, särskilt när 
 

 gränserna mellan fenomen och kontext inte är uppenbara.” (Yin 2003 s.13) 
 
Ovannämnda fenomenet kan även tillämpas för lojalitet, där gränserna mellan lojalitet 

och icke lojalitet är svåra att tyda. I min enkätundersökning kommer frågorna vara 

byggda på de teorier jag tar upp i uppsatsen. Teorier kring lojalitet är grunden till 

undersökningen.  

Ett problem som Ulrika Holmberg uppmärksammade i sin bok, Nöjd och trogen kund? 

Från 2004 var att konsumenter ansåg att ordet lojalitet var överdrivet, speciellt i frågan 

om lojalitet mot en butik (Holmberg, U. 2004 s. 132). Inte heller kunde lojalitet alltid 

anses som något positivt. Då det också kan innebära ett extremt beteende hos individer 

som inte vågar ifrågasätta eller lämna det de är lojala, på grund av sin starka lojalitet. 

Därför väljer jag att inte använda ordet lojalitet i enkätundersökningen. Istället kommer 

frågorna att analysera hur kunden relaterar till butiken och handel över webben. En 

annan viktig åsikt som Holmberg tar upp bland konsumenters åsikter var att de ansåg 

att lojalitet ska ses som ett ömsesidigt fenomen som även butiken måste ta ansvar för. 

Därför kommer frågor kring hur butiken tar sitt ansvar mot sina kunder att ställas och 

hur de bemöts. Frågorna kommer att bekräfta vad konsumenten anser om butiken och 

hur internetvana de är. Därefter kan jag härleda resultaten och hur ofta de handlar, mot 

hur lojala de är mot butiken. 

Primär- och sekundärdata 

Mitt arbete kommer att stödjas av primärdata i form av en den undersökning jag utför. 

Jag kommer endast att använda mig av data insamlad från enkätundersökningarna som 

bygger på de teorier jag använt. Sekundärdata kommer från opartiska studier kring e-

handeln och studier gjorda av bland annat jordbruksverket (se material).  

Källkritik 

Jag har valt att använda mig av källor med hög tillförlitlighet då ämnet jag undersöker  

täcker ett väldigt brett område där det kan skilja sig i information. De källor jag använt 
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mig av har främst varit forskningsartiklar, aktuell litteratur och uppgifter från diverse 

verk och opartiska intressenter. Alla källor som används i min bakgrund är kritiskt 

granskade för att öka trovärdigheten.  

Teorier 

 
Här nedan visas och förklaras de teorier valda för studien. De valda teorier ska redogöra 

vad uppsatsen ska täcka för slags område. 

 

Lojalitet 

Det diskuteras mycket kring lojalitet då det är ett väldigt brett fenomen som är svårt att 

mäta och konkret definiera. Lojalitet kan ses som ett beteende hos konsumenten, ett 

beteende som uppstår då konsumenten vill få ett behov, en önskan eller mål 

tillfredställt. Lojalitet kan direkt kopplas till tillfredställelse men enligt många 

akademiker är det mer än bara så. En förklaring till detta fenomen är ifall ett behov blir 

tillfredställt kan det leda till att kunden vill få tillfredställelsen upprepad. Ifall behovet 

tillfredställs över förväntan eller åtminstone inte lägre är den förväntning från början, 

blir resultatet lojalitet eller åtminstone ett återkommande behov. Kundlojalitet och 

tillfredställelse har en stark sammanknytning men det är ändå väldigt svårt att 

konstatera att tillfredsställelse av ett behov leder direkt till lojalitet (Richard L. Oliver, 

1999).  

”Några forskare föredrar att se lojalitet som handling (beteende)/…/Andra menar att det 

är nödvändigt att ta hänsyn till konsumenters tankar och känslor (kognition och emotion) 

för att förstå lojaliteten.” (Holmberg, U. 2004, sid 7) 

Tillfredställelse kan ses ha ett starkt samband med lojalitet, men denna bild är 

motsägelsefull då akademiker på senare tid har antytt att fallet inte är så. Den nya bilden 

av lojalitet är att det inte bara bygger på att tillfredställa eller ge konsumenten fria val, 

utan även att det ska bidra till självstyrka och socialt sammanhang på flera 

nivåer(Holmberg, U. 2004, sid 7).  

”Lojalitet. Begreppet lojalitet används ofta för att beteckna vissa typer av starka 

mellanmänskliga relationer (Edwin 1992), men också för att karakterisera hur människor 
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förhåller sig till en rad företeelser som politiska partier(S.Holmberg 1981), organisationer 

(Alvesson 1996) och varumärken (Jacoby & Kyner 1973).” (Holmberg, U 2004 s. 17) 

I artikeln; Whence Consumer Loyalty? ( Richard L. Oliver, 1999) förklarar forskarna att 

det finns en direkt koppling mellan lojalitet och tillfredställelse, åtminstone en 

oundviklig koppling mellan dessa två företeelser och ses nästan som en självklarhet.  

Två frågor ställs inför lojalitet och tillfredsställelse. (Richard L. Oliver, 1999) 

1. Vilken aspekt av tillfredsställelse är av betydelse för lojalitet? 

2. Vilken beståndsdel av lojalitet beror på tillfredsställelse? 

Med andra ord ställs dessa två variabler mot varandra för att analysera hur de påverkar 

fenomenets uppbyggnad och förklaring. Detta avser frågan; varför är konsumenten lojal 

om det är av anledning, tillfredställelse eller annat? Annat avser ifall det finns faktorer 

utöver det som exempelvis en butik eller varumärket förmedlar. Det kan bland annat 

vara attityds förändring mot varumärket eller sociala faktorer som bidrar till den 

lojalitet som konsumenten känner. (Richard L. Oliver, 1999) Tillfredsställelse ses då som 

bara en bidragande variabel bland andra som påverkar lojalitet.  

För att titta närmare på lojalitet och tillfredställelse visas sex stycken figurer som 

förklarar olika samspel mellan dessa två variabler. (se bilaga 1) 

1) Antagandet att tillfredsställelse och lojalitet är separata demonstrationer av 

samma begrepp, att de är identiska sysselsättningar.  

2) Tyder på att tillfredsställelse är ett centralt begrepp för lojalitet, utan vilken 

lojalitet inte kan existera.  

3) Tillfredsställelserollen ses som en komponent av helheten, alltså bara en del av 

lojalitet i stort.  

4) Här ses en ”ultimat lojalitet” som en större del av helheten, där tillfredsställelse 

och lojalitet bara är tillhörande komponenter.  

5) Denna modell visar som föregående modell, då här bygger lojaliteten över 

tillfredställelsen. Tillfredsställelsen är bara en bråkdel och är inte i kärnan av 

lojalitet.  
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6) Tillfredställelse är början till lojalitet. Vägen till lojalitet bygger på flertalet 

sekvenser som till sitt slut faller på hel lojalitet. Men detta kan också ses som att 

lojalitet kan vara oberoende av tillfredställelse så att lojalitet inte påverkas då 

tillfredställelse påverkas fram och tillbaka i sekvenserna.   

Ur dessa sex figurer kan konsumenter placeras efter hur de ser på sin egen lojalitet mot 

en butik eller varumärke. Deras uppfattning av sin egen lojalitet kan vara skev då ens 

egen uppfattning inte alltid behöver vara sann.  

I marketing Management står det om hur marknadsförare ter sig se på lojalitet i fyra 

uppdelade grupper. (Kotler 2009, s. 247) 

 Hardcore lojalitet: konsumenter som bara köper ett varumärke hela tiden. 

 Delad lojalitet: Konsumenter som är lojala mot två eller tre varumärken. 

 Växlad lojalitet: Konsumenter som flyttar sin lojalitet från ett varumärke till ett 

annat.   

 Växlad lojalitet: Konsumenter som inte visar någon lojalitet mot något varumärke.   

Dessa fyra sorters lojalitetstyper kan företag ta stor nytta av då de kan ta reda på vilka 

typer av produkter de säljer till vilken sorts konsument. Därefter kan de ta reda på vad 

som måste göras för att förbättra utifall de vill satsa på att få ”hardcore” konsumenter 

om de strävar efter det.  

E-lojalitet 

Då denna uppsats tar upp lojalitet och e-handel har information tagits från artikeln From 

Brand Loyalty to E-Loyalty: A Conceptual Framework. Marcel Gommans, Krish S, Krishnan 

& Katrin B. Scheffold. Journal of Economic and Social Research 2001 s. 43-58.  

Att bibehålla ett starkt varumärke är idag av stor betydelse för företagen och har blivit 

allt viktigare. Fördelar med att hålla ett starkt varumärke är bland annat att företaget 

kan hålla priser nere, ge fler erbjudande till sina kunder, sänka försäljningskostnader 

samt hålla starkare barriärer mot nyetablerade företag. Svårigheterna med att uppnå 

och bibehålla styrkan i ett varumärke är beroendet av lojala kunder. Det är de lojala 

kunderna som håller varumärkets position levande(Marcel Gommans, Krish S, Krishnan 
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& Katrin B. Scheffold s. 43). Genom den teknik och de fördelar internet har kan företag 

lägga större vikt på skräddarsydda tjänster och service. Samtidigt testas företagen 

hårdare för sin trovärdighet, sekretess och hur de tillgodogör sina kunder. Lojala 

konsumenter tenderar att hålla sig lojala, förutsatt att deras tillfredställelse fortsätter, 

samtidigt som deras attityd mot produkten eller varumärket fortfarande är positivt. 

Köpbeteendet över webben skiljer sig mot det beteende en konsument har i 

verkligenheten. Över webben förkortas köptiden betydligt och då måste företagen 

fokusera på det direkta köpbeslutet istället för konsumentens köp beteende. Det är då 

väldigt viktigt kring vilken information företag väljer att visa och väljer att låta 

konsumenten få del av, då de besöker en hemsida. Det första intrycket och information 

som är relevant är lika viktigt på webben som placering av en produkt med skylt i 

verkligenheten i en butik till exempel. Lojalitet är svårare att uppnå över webben då det 

är innebär ett mer komplex köpsätt än på en fysisk marknad. Anledning till detta är just 

för den tid konsument lägger ner på informationsökning kring en vara eller tjänst. På 

webben håller sig konsumenten borta från ”för mycket information” även om 

information av alla de slag finns tillgängliga.  

Det finns ett ramverk kring e-lojalitet och vad lojalitet bygger på (se bilaga 2) bestående 

av sex grupper, sammanlänkande mot en huvuddel (Marcel Gommans, Krish S, Krishnan 

& Katrin B. Scheffold s. 47). De sex grupperna består av Webbsida & Teknologi, Värde 

erbjudande, Tillit & Säkerhet, Kundtjänster och Varumärkesuppbyggnad. Dessa sex 

grupper fungerar på så vis att, uppfyller företaget dessa punkter, så skapar de dem rätta 

förutsättningar för att bibehålla sina kunder med hög lojalitet. Majoriteten av 

internetanvändare föredrar hemsidor med skräddarsydda lösningar då de handlar 

produkter eller tjänster. Kundanpassning där kunden själv är mer involverad i sitt köp 

är av största vikt då det bidrar till konsumentens sökande efter den ideala produkt eller 

tjänst den letar efter. Därför är enkelhet väldigt viktigt i webbsidors namn, 

informationsletande, betalningsmetoder, leverans och så vidare. Alla faktorer som 

underlättar men ändå uppfyller konsumentens behov och förväntningar ska finnas 

under ett enkelt system. Samtidigt måste företaget ge en seriös bild av sig och den tjänst 

eller produkt de säljer. Säkerhet, sekretess och tredjepartsgodkännande stärker 

varumärket vilket i sin tur leder till att kunden får lättare att hitta tillbaka till samma 

webbsida och använda sig av de tjänster och produkter. En viktig del i processen är hålla 
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fortsatt kontakt med kunden, då problem kan uppstå och kunden är i behov av att 

kontakta kundtjänst. Denna bit är lika viktig som första intrycket och själva köpet. Vill 

företaget ha lojala kunder, som med andra ord innebär återkommande kunder så bör de 

satsa på bra kundtjänst, garantier och enkel produktutbyte. Samtidigt är det en fördel 

ifall företaget använder sig av välkända produkter i sitt sortiment. Produkter som 

konsumenten kan relatera till från tidigare erfarenheter. 

Det finns två typer av aktörer på e-handelmarknaden; de som har startat som rena 

webbaktörer och de som har ett tidigare företag och vill etablera sina tjänster på 

internet. Nedan ses en modell som visar hur företag använder sig av de produkter och 

tjänster de vill erbjuda och hur deras väg från affär eller direkt till webbhandel ser ut.  

Modellen är tagen från; From Brand Loyalty to E-Loyalty: A Conceptual Framework. 

Marcel Gommans, Krish S, Krishnan & Katrin B. Scheffold. Journal of Economic and Social 

Research 2001 s. 53. 

Titel: Alternativa e-Lojalitets Strategier 

                                       Marknadsledare.            Marknads-efterföljare. 

Ren e-verksamhet Underlätta upprepar 

köp med hjälp av 

teknik. 

Förbättra 

varumärkeskännedom 

och tillit. 

”Brick to Clicks” 

(befintligt företag som 

satsar på webbhandel) 

Omvandla nuvarande 

märkeslojalitet till   

e-lojalitet. 

Följ en nischstrategi. 

 

Ur denna modell kan olika strategier skapas beroende på var företaget befinner sig i sin 

utveckling. Marknadsledare med ren e-verksamhet har en hög igenkänningsgrad bland 

konsumenter och måste satsa på bättre webbsida, leverans, kundtjänst och utveckling. 

Det kommer att styrka deras position på marknaden. De företag som är efterföljare till 

ren e-verksamhet måste bygga upp sitt varumärke för att få nya kunder genom att skapa 

bättre förtroende. Fokus bör läggas på att överglänsa konkurrensen genom att 

överträffa konsumentens förväntningar. På längre sikt kommer företaget att få högre 

igenkänning och starkare position på marknaden. ”Brick to Clicks” innebär att ett redan 
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etablerat företag ger sig in på e-handel marknaden (Marcel Gommans, Krish S, Krishnan 

& Katrin B. Scheffold s. 53). Genom att dra nytta av befintlig kundlojalitet får företaget 

med sig sina konsumenter till e-handeln. Marknadsledarna bör se detta som deras 

viktigaste uppgift, i och med att de redan har så många lojala kunder, vilket borde ge en 

riskfriare start. Samtidigt kan företaget använda sig av två vägar i och med 

webbsatsningen; att använda sig av samma namn för igenkänning eller starta nytt men 

som ändå håller sig till den företagsstil de redan har. Använder företaget sig av annat 

namn så får de möjligheter och förutsättningar att skapa något helt nytt och dra nytta av 

det i framtiden. De som är efterföljare till ”Brick to Click” ska ta över den biten av 

marknaden som marknadsledaren håller sig ifrån, därav nischade produkter eller 

nischade strategier. Skapa nya tjänster eller nya system kring till exempel unika tillfällen 

som kan skapa efterfråga.  

Köpbeslutsprocessen  

Den psykologiska processen är viktig och avgörande i hur konsumenter genomför sina 

köp. Som modellen på nästa sida visar genomgår kunden fem steg i 

köpbeslutsprocessen. I dessa fem steg förklaras frågor kring ”vem, vad, var, hur, varför 

och vilken”? (Kotler, P. et al 2009 sid 246) 

 Vem köper vår produkt eller service? 

 Vem tar beslutet att genomföra köpet? 

 Hur är köpbeslutet avgjort? 

 Vad köper konsumenten?  

 Varför köper kunden ett specifikt varumärke?  

 Var letar kunden efter en vara eller service? 

 Vilken social faktor påverkar köpbeslutet? 
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Bilden är hämtad från <http://saraohman.se/tag/kopbeslutsprocessen/> 

 

Konsumenten behöver inte alltid välja denna väg i beslutprocessen då konsumenten 

kanske redan har klart för sig om vilken sorts produkt den tänker köpa. I processen för 

att handla i en fysisk butik och att handla över nätet appliceras köpbeslutsprocessen 

likadant. Även om konsumenten är en förstagångshandlare över nätet eller en van 

internetanvändare sker beslutet likadant. Köpbeslutet börjar då konsumenten står inför 

ett problem eller inför ett behov som måste tillfredställas. Till exempel hunger eller 

törst. Därefter sker ett informationssökande och i fallet över dagligvaruhandel, dess 

utvärdering av valmöjligheter (Kotler, P.et al 2009 s. 247). Köpbeslutsprocessen 

innefattar ingen planeringstid eller väntetid, den tar ingen hänsyn till att konsumenten 

inte kan få tag på sina varor samma dag. Detta kan i sin tur vara en nackdel då 

konsumenten står inför ett problem som den vill lösa inom rimlig tid. Istället borde 

problemet definieras som ett planerat problem. Ett problem som konsumenten vet 

kommer komma. Förslaget för att lösa detta problem är att köpa varorna över nätet. 

Självklart tas hänsyn mot de som har funktionshinder eller på något annat sätt inte kan 

ta sig till den fysiska butiken. Deras förutsättningar förändrar köpbeslutet med en 

naturlig planering för veckans handling.  
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Motivering och Avgränsning av Teorier 

 
I detta avsnitt motiverar jag hur teoridelarna passar in i undersökningen. 

 

Lojalitet 
Med de sex representationer av lojalitet (bilaga 1) kan frågor utformas till 

enkätundersökningen och härledas till slutsatser. Alla representationer är av vikt för 

denna undersökning. Genom att ta reda på hur konsumenten uppfattar butiken, 

näthandeln och deras egna köpvanor kan slutsatser visa vilken sorts lojalitet och 

tillfredställelse som kunden har mot butiken.   

För att ta reda på vilken vilka sorts frågor och för vilken målgrupp enkätundersökningen 

ska bygga på kommer en del forskning att ses över ur boken ”Nöjd och trogen kund?” av 

Ulrika Holmberg (forskare och lärare i marknadsföring vid Handelshögskolan, Göteborgs 

universitet). I boken delar Ulrika Holmberg upp konsumenten i fyra olika typer av 

grupper. Deltagarna delades in i konsumenter A, B, C och D. Konsument A hade bara en 

så kallad huvudbutik att handla i, konsument B hade en huvudbutik och två andra 

butiker som komplement. Konsument C handlade i olika butiker och D handlade fördelat 

mellan två butiker (Holmberg, U. 2004 s. 100). Dessa frågor är direkt kopplade till 

marketing Management och de fyra lojalitetsgrupper. (Kotler 2009, s. 247) 

Holmberg utförde en studie kring hur en grupp konsumenter såg på sig själva, mot dessa 

fyra typer av kunder.  Med intervjuer tog hon reda på hur människor ser sig själva som 

konsumenter. I studien ansåg de intervjuade att de kunde relatera mest till konsument 

B. I verkligheten visade det sig att konsumenternas egen uppfattning över vilken av A, B, 

C eller D de tillhörde skilde sig en aning (Holmberg, U. 2004 s. 101-102). Då uppsatsen 

tar upp lojalitet och hur övergången från att handla i den fysiska butiken till att handla 

dagligvaror över webben, kommer den inte att använda ordet lojalitet i 

enkätundersökningen. I alla fall inte då resultat och slutsatser ska bedömas från de 

uppgifter undersökningen gett. På så vis ska informationen kunna bidra till en lösning 

på ett möjligt framtida problem. Då kan butikerna möta de kunder som övergår från just 

den fysiska butiken till handel över nätet och marknadsföra sig mot den kundgruppen.  
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E-lojalitet 
Större företag kan dra nytta av sin starka marknadsposition. Som ledande på marknaden 

kan de välja hur deras tjänster ska se ut och vad de ska förmedla. Med den stora 

kundkretsen kan de se till kundernas fördel på ett bättre sätt. Att skräddarsy tjänster 

och se till alla konsumenters behov bemöts är ytterst viktigt. Detta innebär vikten av att 

satsa på ny teknik och lösningar. Större företag har större möjligheter att satsa på nya 

tjänster. Dock finns det problematik för marknadsledare, då de tenderar att vara för 

bekväma i sin position och inte vågar ta steget till ny utveckling. Detta anspelar på sunk 

cost effect (Besanko, 2010 s.256) där teorin tar upp jämförandet över företag som redan 

satsat på ny teknologi och de som planerar att göra så. Större företag som anses 

marknadsledare är sådana företag som redan satsat på teknologi och så säkerligen en 

hel del kapital och resurser. Marknadsledare satsar ogärna på ny teknologi eller nya 

koncept utan håller sig till det befintliga.  

Köpbeslutsprocessen 
Vid utvärdering av alternativ kan kunden ta beslut över vilka butiker som finns i 

närheten med de produkter som kan tillfredställa personens behov. Även hur långt det 

är till närmaste butik och vid vilken tidpunkt kunden måste ha sina produkter. E-handel 

har den nackdel att de inte kan tillfredställa konsumentens behov inom rimlig tid då 

behovet kanske är som starkast och då konsumenten istället letar sig till en fysisk butik. 

Problemet ligger i distributionen av produkter från e-handels återförsäljare då 

beställning och transport av varor sker dagen efter eller ännu senare.  

Problemet kvarstår då konsumenten vill få sitt behov tillfredställt inom en rimlig 

tidsram. Fördelar med e-handeln är bekvämligheten av att konsumenten själv inte 

behöver åka till en butik och inhandla alla produkter. Det är den form av tjänst som 

dagligvaruhandeln över webben kan erbjuda (Kotler, P. et al 2009 s. 249). E-handeln 

med dagligvaror har skapat ett nytt koncept då planering inom köpbeslutsprocessen tar 

mer plats. Informationen om problemet konsumenten står inför, måste komma tidigare 

än deras förväntade behov. De vet att de kommer att vara hungriga även imorgon.  

Problemidentifiering måste ske för framtiden, då kan konsumenten planerar inköpen av 

mat och dryck. Köpbeslutsprocessen kommer även att tas upp i uppsatsdelen Slutsats. 

Där tas processen upp för hur butiken ska möta de kunder som står inför ett köpbeslut 

och informationssökning kring val av webbplatser.  
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Insamling av Enkätundersökningen

 
I denna del kommer resultaten från enkätundersökningen att redovisas. Det är enbart 

en redovisning av de insamlade data och förklaring där till. Inte någon redogörelse över 

innebörden av empirin. 

 

Informationen nedan kommer att redogöra resultaten av enkätundersökningarna samt 

innebörden av frågorna. Undersökningen ägde rum vid entrén på COOP Konsum, 

bondegatan i centrala Stockholm den 4 januari 2012 (se enkätundersökning bland 

bilagor) mellan tiderna 1230 och 1530, samt 2015 och 2200 samma dag. 68 kvinnor och 

42 män deltog i enkätundersökningen, totalt 110 personer fick vara med i denna studie. 

Åldrarna varierade från 18 år till 60+. Enkäten bestod av 13 olika frågor, alla kopplade 

till teoridelen. Fråga 1-3, frågar efter kön, ålder och deltagarens årliga inkomst (ses i 

bilaga 3).  

Resultaten i bilagorna är uppdelade män för sig och kvinnor för sig, därför att det kan 

vara intressant hur lojalitet skiljer sig män och kvinnor i mellan. Redovisningen i 

uppsatsen är sammanfattad för alla deltagarna och resultaten kommer även att 

analyseras efter de åldersgrupper som deltagarna har angett. På så vis kan resultaten 

visa bättre vilken målgrupp som skiljer sig från studien.  

Enkätundersökningen blev väl utförd och reaktionen från deltagarna var positiv. Det 

fanns vissa frågetecken kring frågorna men de besvarades av mig på plats.  
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Redovisning av Undersökningen  
Stapeldiagrammet visar de antal män och kvinnor som deltog i undersökningen, totalt 

var de 110 som deltog. Fråga 1 och 2 frågar om kön och ålder. Det var en jämn bredd på 

ålder bland de manliga deltagarna och en större spridning bland de kvinnliga 

deltagarna. Det var även ett högre antal kvinnor som deltog jämfört med män där 42 var 

manliga och 68 kvinnliga deltagare.  

18-30 år 31-40 År 41-50år 51-60+år

10 10
12

10

7

21

17

23

Fråga 1-2, Kön & Ålder

Män Kvinnor

Fråga 3 tar reda på deltagarnas årliga inkomst. Nedan ser vi hur olika inkomsterna är, i 

detta fall är det fler kvinnor i studien med hög inkomst. Procentuellt är antalen ungefär 

lika, jämfört mellan män och kvinnor.  
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Fråga 4 tar reda på hur många medlemmar konsumenten delar sitt hushåll med, 

beroende på hur stor familj kunden har, är matkonsumtionen även större. Deltagarna i 

undersökningen representerade en större del som småbarnsfamiljer med 3-4 personer i 

varje hushåll. Totalt representerade männen minst 97 personer i enkätundersökningen 

och de 68 kvinnliga deltagarna representerar 171 medlemmar i sina hushåll (se bilaga, 

fråga 4). Detta är räknat på ifall två personer var med i ett hushåll av fyra vardera så 

representerade de åtta totalt och så vidare. Alla pajdiagram nedan visar summan av alla 

deltagarnas svar.  

22%

33%

27%

18%

1st

2st

3st

4st

Fråga 4

 

Fråga 5 bygger på teorier kring lojalitet. Frågan söker efter ett direkt svar över vilken 

sorts konsument kunden ser sig själv vara. Män i åldrar 31-50 har en väldigt spridd 

köpkraft och handlar i olika butiker. Större delen av de kvinnliga deltagarna ansåg 

däremot att COOP Konsum var deras huvudbutik (se bilaga, fråga 5).  

35%

28%

26%

25%

90

50/50

50/25/25

33/33/33

Fråga 5
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Fråga 6. Varför konsumenten väljer att handla på just COOP Konsum bondegatan? En 

tydlig majoritet av konsumenterna handlar där för att det är nära, men också för att 

personalen är serviceinriktad och trevlig. Här kunde deltagare kryssa i fler alternativ om 

de så ville, men understryka det alternativ de kunde känna sig starkast vid. Många av 

deltagarna bockade just av den kombinationen av olika val. Både män och kvinnor ansåg 

att närheten till butiken var av störst vikt och att personalen var bra. Kvinnor i åldrar 

18-31 gav ingen vika utan var konsekventa i sitt val (se bilaga fråga 6).  

11%

35%
53%

1%

Spec varor

Personal

Närhet

Pris

Fråga 6

 

Fråga 7 berör konsumentens planering och den tid de lägger inför butiksbesöket. Frågan 

ska besvara ifall kunden planerar sina inköp eller inte. Anledning till denna fråga är 

sambandet mellan väntetiden till leverans, då konsumenten handlar mat över webben, 

och hur de planerar sina inköp innan de besöker den fysiska butiken. Genom att ta reda 

på hur hög eller låg planeringstid kunden har kan studien dra slutsatser utifall kunden 

kan acceptera väntetiden när de beställer mat över nätet.  

6%

44%

30%

20%

Mån-Sön

Innan butiksbesök

2-3 dagar

Beslutar i butik

Fråga 7
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Fråga 7:s resultat kan vara beroende av hur konsumentens civilstatus ser ut, om de har 

barn och hur många de är i hushållet. Överlag planerar de flest något innan 

butiksbesöket. Kundernas planeringstid hoppar lite, där de flesta planerar innan 

besöket, sedan de som planerar 2-3 dagar innan. De som tar beslut i butiken kan inte 

påstås att de planerar alls, utan möjligen att de vill bli påverkade av det som erbjuds i 

butiken. Det finns en liten grupp som planerar veckovis och består främst av den äldre 

generationen.  

Fråga 8 lutar mot hur butikens lojalitet och ansvar mot sina kunder bygger upp det 

ömsesidiga förhållandet. Denna fråga är ytterst viktig då det handlar om vilka 

förutsättningar butiken jobbar med för att bygga upp ett förhållande med kunderna. 

Majoritet är nöjd med hur butiken bemöter deras behov och en större del kvinnor är 

väldigt nöjd.  

35%

50%

12%

3%

Väldigt Nöjd

Nöjd

Varken eller

Missnöjd

Fråga 8

 

Fråga 9 bevisar en redan skapad lojalitet, medlemskortet, då det är en sorts 

lojalitetssymbol. Med ett medlemskort får konsumenten ta del av specifika förmåner och 

erbjudanden. Så som återbäring, billigare matpaket på vårmiddag.se och så vidare. 

Samtidigt får de vara delägare i COOP och på så vis få sin röst hörd och även ett ansvar 

att hålla butiken levande. Resultatet blev 86 av 110 deltagare var medlemmar i COOP 

men fyra ”nejsägare” planerade att skaffa sig ett. 
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78%

18%

4%

Ja

Nej

Nej, men planerar att skaffa.

Fråga 9

 

Fråga 10 ställs frågan kring internetvanor, då internet är en förutsättning för hela 

webbtjänsten för de olika dagligvaruaktörerna.  

69%

17%

10%
4%

Hög 

Medel

Låg

Obefintlig

Fråga 10

  

Här får kunden ange hur hög eller låg internetvana de anser att de behärskar. 

Majoriteten av alla deltagarna ansåg sig ha hög internetvana. Det vara bara den äldre 

målgruppen som hade en spridd nivå i frågan.  

- Då jag närvarade vid undersökningen fick jag chansen att få en hel del feedback, speciellt 

från de äldre. Många berättade ungefär samma sak, att de ansåg att dagligvaruhandel på 

nätet inte var något för dem, så länge benen höll. Självklart använde de internet och var 

insatta i hela den biten. Men promenaden till och från butiken var väldigt viktig och den 

sociala biten att få träffa folk i butiken var ännu viktigare.  
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Fråga 11 tar reda på ifall deltagaren redan varit med om att handla mat över webben.  

27%

25%

48%
Ja, flertal ggr

Ja, har hänt

Nej

Fråga 11

 

Det finns en tydlig majoritet i åldern 31-50 som antingen handlat dagligvaror flertal 

gånger eller någon enstaka gång tidigare. Den grupp som skiljer sig mest i frågan är 18-

30 och 51-60+ åringar, den målgrupp som ännu inte provat.  

Fråga 12 vill ta reda på ifall de som redan har handlat på webben är positivt inställda 

eller de som kan tänka sig att prova. Åsikten över att antingen börja eller fortsätta 

handla mat över nätet är jämnt fördelad mellan de tre alternativen. Styrkan ligger i att 

nästan hälften svara ja. 

31%

44%

25%

Nej

Ja

Vet ej

Fråga 12
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Fråga 13 är den slutliga frågan och avgörande kring lojalitet. För att testa lojaliteten hos 

deltagarna får de välja mellan vilka eller vilken webbaktör de kan tänka sig handla från 

eller redan handlar i. Enkäten har därför alternativen mataffären.se, ICA:s webbhandel, 

linasmatkasse.se, vårmiddag.se och middagsfrid.se. Då frågan är tvetydig och besvarar 

både ifall konsumenten redan är eller kan tänka sig vara kund hos en vis aktör gör att 

frågan och svaret kan anses bli vagt. Men enkäten och denna uppsats vill inte besvara 

frågor kring den verklighet, alltså utifall deltagaren är eller inte är kund hos någon 

konkurrent. Frågan har med lojalitet och inställning hos konsumenten att göra. Därför 

ställs frågan på sådant vis, då det är inställningen och hur kunden tänker sig framtiden 

och nuet. Även här kunde deltagaren kryssa i fler alternativ men understryka 

förstahandsvalet.  

Denna fråga är väldigt intressant då deltagarnas val av dagligvaruförsäljare på webben 

är väldigt blandade.  

 Nedan ses en illustration av deltagarnas val av webbaktör.  

 

mataffären.se
24%

vårmiddag.se
9%

ICAs 
webbhandel

17%

middagsfrid.se
1%

linasmatkasse.se
14%

Annan
16%

Obetydligt
19%

Vilken webbaktör?
Fråga 13
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Analys 

 
I detta avsnitt kommer teorier att ställas mot den empiri jag samlat in med 

enkätundersökningen. De variabler som valts ut kommer att redogöras för att 

ifrågasätta resultaten. 

 

Den viktigaste variabeln eller de viktiga bakomliggande tankarna till variabeln handlar 

om lojalitet. Med de data som tagits fram, kan tre starka påståenden redovisas. 

1. Större delen av deltagarna är positivt inställda till e-handel med dagligvaror. 

(bortsett från den äldre generationen, med motivering från fråga 10 i 

enkätundersökningen)  

2. Kunderna är mycket lojala mot butiken.  

3. Det finns ingen stark lojalitet mot mataffären.se och vårmiddag.se. Kunderna 

skiljer sig i val av webbaktörer. 

Första påståendet gäller frågan om inställning till webbhandel. De som var negativt 

inställda var den äldre generationen, men inte på grund av att webbtjänsten med 

matvaror är dålig utan med motivering att de behöver motion. Vilket är förståligt då de 

flesta äldre anser att de är i behov av den motion de får, från och till butiken. De tycker 

också att de behöver den sociala kontakten de får i butiken (se motivering efter fråga 

10). Samtidigt var det många, bland de äldre, som hade låga eller obefintliga 

internetvanor. Detta bidrar till en negativ inställning, men bortses med motiveringen. 

Oavsett om den äldre generationen var positivt eller negativt inställda mot 

dagligvaruhandel över webben så var majoriteten redan väldigt nöjda och tyckte väldigt 

bra om själva butiken. Då utveckling av webben och mer teknologi kring smarta 

lösningar påverkar människors vardag kan den yngre generationen bättre representera 

vad som kommer att ske. Hur framtiden kommer att se ut.  Men hur kan detta bidra till 

att bevisa lojalitet? Då frågorna utformades efter teorierna kan påståenden mot den 

riktningen konstatera lojaliteten. Den äldre generationen var den åldersgrupp i 

undersökningen som ansågs sig vara lojalast. Men det tyckte även många av de andra 

också. Frågor 5, 6, 8, och 9 motiverar resultatet mot hög lojalitet hos kunderna. Därav 
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motiveras påstående två, med att kunderna har överlag hög lojalitet mot butiken. Det 

visade sig också att många i enkätundersökningen valde att ange att deras inköp av 

dagligvaror var till 90 procent inhandlade på COOP Konsum, Bondegatan. Tittar vi 

tillbaka på teoridelen kan ”Hardcore lojalitet” implementeras, där ”konsumenter som 

bara köper ett varumärke hela tiden” antas som giltig (Kotler 2009, s. 247). Påstående 

tre motiveras med fråga 13. Totalt kan vi bortse från 21 utav 110 deltagare i 

enkätundersökningen, de 51-60+ som angav antingen att; val av webbaktör var 

obetydlig eller att deras internetvanor var antingen låga eller obefintliga. Nedan ses en 

förändring av pajdiagrammet i till fråga 13, en förändring som vi kan kalla för version 

1.2.  

mataffären.se
30%

vårmiddag.se
11%

ICAs webbhandel
21%

middagsfrid.se
1%

linasmatkasse.se
17%

Annan
20%

Fråga 13, version 1.2

 

Hela 41 % väljer någon av COOPs webbtjänst i undersökningen. Detta kan anses som en 

hög siffra, dock kan det inte direkt kopplas till hög lojalitet. I modellen över 
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Representationer av Tillfredsställelse & Lojalitet kan konsumenten placeras mellan 

alternativen 3 och 4 (se bilaga 1).  

 Tillfredsställelserollen ses som en komponent av helheten, alltså bara en del av 
lojalitet i stort.  

Eller –  

 Här ses en ”ultimat lojalitet” som en större del av helheten, där tillfredsställelse och 
lojalitet bara är tillhörande komponenter. 

Antingen är konsumenten ”ultimat lojal” eller så ser de sin tillfredställelse som en 
tillhörande komponent. 

 

Resultat 

Här nedan redovisas resultatet av studien. 

 

Resultatet av undersökningen fick en intressant utveckling då det inte bevisade någon 

direkt lojalitet mellan butiken och webbaktörer hos kunder. Men den lojalitet 

konsumenten har mot sin huvudbutik, är väldigt hög och kan anses som stark. 

Konsumenter på COOP Konsum har inte någon tydlig lojalitet mot webbutikerna 

mataffären.se och vårmiddag.se.  

Slutsats 

Nedan redogörs de slutsatser som sammanfattar detta arbete. Samt tas teorier kring e-

lojalitet upp för återgärder. 

 

Den låga lojaliteten mot COOPs webbutiker är uppbyggd kring felaktig kommunikation 

med kunderna. Marknadsföringen som COOP genomför är något som måste tas upp 

kring ifall den har den effekt butiken letar efter. Marknadsföringen är inte tillräckligt så 

som den ser ut idag, åtminstone den i butiken. 

Slutsatsen för uppsatsen blev; COOP bör jobba mot att få fler lojala kunder som 

använder deras webbtjänster. Det finns stort behov att utöka den befintliga hemsidan 

med fler och bättre tjänster mot kunden.  Förbättringen skall göras med hjälp av kunden. 

Här menar jag att COOP borde marknadsunderöka konsumentens – kundens behov.  På 
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så vis kan butiken och webbaktörerna bemöta och tillfredsställa kunden på bästa 

möjliga sätt. Skräddarsydda lösningar är vägen mot att möta behovet, samtidigt se till att 

lösningarna hjälper kunden i sina val av dagligvaror. Satsa på lättanvändliga hemsidor 

där konsumenten enkelt kan hitta, välja och betala för tjänster och produkter. Genom att 

få konsumenten mer involverad i den fysiska butiken om de webbtjänster som finns, kan 

det leda till att kunden väljer att använda sig av just de. Bredare satsning av 

marknadsföring och diskussion i butiken ökar möjligheterna att få kunderna att handla 

från COOPs webbtjänster. 

I informationssökandet bör COOP vara bättre närvarande än den marknadsföring de 

bedriver nu. Att satsa på idén hos konsumenten i ett tidigare skede för att lyckas få 

konsumenten att tänka på just mataffären.se och vårmiddag.se.  

Studien visade att konsumenter överlag planerade sina inköp. Där finns en möjlig lucka 

för butiken att bistå kunderna med någon form av tjänst.  

 

Självkritik 

En viktig del som bör tas upp är självkritiken för denna uppsats. 

 

Självkritiken kan riktas mot uppsatsskrivaren, då denne är tillfälligt anställd i butiken 

där undersökningen utfördes. Dock hölls en kritisk inställning till den information som 

bidrog i denna uppsats.  Medan undersökningen gjordes presenterades undersökaren 

som student från Södertörns Högskola och att denna studie var del av dennes C-uppsats.   

Annan kritik bör läggas på själva enkätundersökningen där 110 personer deltog i 

studien. Frågan är ifall antalet är tillräckligt representativt för att styrka de teorier och 

slutsatser studien tagit.  

En tanke som dök upp efter studien är att undersökningen borde ha riktats enbart mot 

de högt lojala kunder och inte alla som deltog. Detta hade bidragit till ett klarare resultat 

över hur lojaliteten ser ut i butiken. Det är då något som skulle kunna tänkas på vid 

vidare undersökningar och studier.  
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Bilagor  

Bilaga 1 – Representationer av Tillfredsställelse & Lojalitet 

 

1) Antagandet att tillfredsställelse och lojalitet är separata demonstrationer av samma 
begrepp, att de är identiska sysselsättningar.  

2) Tyder på att tillfredsställelse är ett centralt begrepp för lojalitet, utan vilken lojalitet inte 
kan existera.  

3) Tillfredsställelserollen ses som en komponent av helheten, alltså bara en del av lojalitet i 
stort.  

4) Här ses en ”ultimat lojalitet” som en större del av helheten, där tillfredsställelse och 
lojalitet bara är tillhörande komponenter.  

5) Denna modell visar som föregående modell, då här bygger lojaliteten över 
tillfredställelsen. Tillfredsställelsen är bara en bråkdel och är inte i kärnan av lojalitet.  

6) Tillfredställelse är början till lojalitet. Vägen till lojalitet bygger på flertalet sekvenser 
som till sitt slut faller på hel lojalitet. Men detta kan också ses som att lojalitet kan vara 
oberoende av tillfredställelse så att lojalitet inte påverkas då tillfredställelse påverkas 
fram och tillbaka i sekvenserna.  
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Bilaga 2 – The e-Loyalty Framework 

From Brand Loyalty to E-Loyalty: A Conceptual Framework. Marcel Gommans, Krish S, 

Krishnan & Katrin B. Scheffold. Journal of Economic and Social Research 2001 s. 48.  
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Bilaga 3 - Denna enkätundersökning genomförs av Adrian Czech, för datainsamlig för c-

uppsats inom marknadsföring. Obs! Skriv ej namn, alla svar behandlas anonymt. 

Kryssa för det alternativ som stämmer bäst överens med Er som konsument. 

1. Kön? 
 Man  

 Kvinna 

 

2. Ålder? 

 18-30  

 31-40 

 41-50 

 51-60+ 

 

3. Årlig inkomst? 

 0-100 000kr 

 100 001-200 000kr 

 200 001-300 000kr 

 300 001-400 000kr 

 400 001kr+ 

 

4. Hur många är Ni i ert hushåll? 
 1 

 2 

 3 

 4+ 

 

5. Vilken typ av konsument anser ni 

vara mot denna butik?  

 

 Handlar +90% av alla mina dagligvaror i 

denna butik. 

 

 Handlar här och i en annan butik.  

 
 Handlar här och växlar mellan två 

butiker till för att komplettera min 

veckohandling.  

 
 Handlar i tre olika butiker och ungefär 

lika mycket i varje. 

 

6. Ange den orsak som passar bäst in 

på varför Ni handlar i just denna 

butik? 

 
 Specifika varor. 

 Personalen är serviceinriktad, trevlig osv. 

 Har nära till denna butik. 

 Bra priser och erbjudande. 

 

7. Hur långt fram planerar ni Er 

veckohandling? 

 
  Hel vecka mån-sön?  

  Samma dag innan butiksbesöket?   

  Två-tre dagar framåt?  

  Planerar inte, beslutar i butiken?  

8. Hur nöjd/missnöjd är Ni med hur 

denna butik bemöter era behov? 

 
 Väldigt nöjd. 

 Nöjd. 

 Varken nöjd eller missnöjd. 

 Missnöjd. 

 

9. Är Ni medlemmar i Coop? 

 
 Ja.  

 Nej. 

 Nej, men planerar att skaffa.  

 

10. Hur internetvana anser Ni er vara? 

 
 Hög. 

 Medel.  

 Låg. 

 obefintlig 

 

11. Har Ni någon gång handlat mat över 

nätet? 

 

 Ja, flertal gånger. 

 Ja, det har hänt. 

 Nej, har inte provat.  

 

12. Kan ni tänka Er att börja/fortsätta 

handla mat över nätet? 

 
 Nej. 

 Ja. 

 Vet inte.  

 

13. Vilken webb-butik handlar Ni/kan Ni 

tänka er handla från? 

 
 ICA:s webbhandel 

 www.mataffären.se  

 www.linasmatkasse.se 

 www.middagsfrid.se 

 www.vårmiddag.se 

 annan……………………………………………………… 

 Obetydligt 

 

 

 

Tack för Ert deltagande! 
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Bilaga 4 – Mail-frågor till Chefen, Niclas Johansson på COOP Konsum Bondegatan. 

 

Hur många kunder har Ni i månaden? 

Ungefär 50 000 kunder. 

Hur mycket marknadsför Ni www.mataffären.se och www.vårmiddag.se? 

Vi har gått ut väldigt hårt i marknadsföringen både i tidningar och i TV-reklam på bästa 

sändningstid. 

- Om lite? Varför lite? 

 

När började Bondegatan sälja Vårmiddag? 

- November 2011. 

Hur mycket av de färdiga ”matpaket” har Er butik sålt? 

10 st. totalt. 

Hur har intresset för dessa matpaket varit hos kunderna?  

Vi hade räknat med mer åtgång på middagskassen men det har inte riktigt fått det 

genomslag vi vill ha. Dock planerar vi en aktivitet till våren med mycket inslag på färdig 

middagslösning via nätet, alltså Vår Middag. 

Hur har Ni uppfattat kundernas reaktion kring dessa färdiga ”matpaket”? 

De kunder som testat Vår Middag är glatt överraskade hur enkelt det är, hur bra maten 

blir och även hur mycket mat man får för pengarna. 

Vilken/vilka målgrupper vill butiken rikta sig mot? 

Framför allt familjer och singelhushåll som har ont om tid men känner att man vill hinna 

med att laga sin egen mat trots stressen. Barnfamiljer är extra tacksamma då man heller 

inte behöver stanna i butiken alltför länge utan bara plocka upp sin middag färdig och 

klar. 

Hur tror Ni butiken kan öka intresset för vårmiddag.se och mataffären.se? 

Information till kunder via kassalinjen och större aktiviteter där vi riktar oss mot just 

färdig middagslösning. 
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Bilaga 5 – Bilder över den marknadsföring som finns i butiken på COOP, Konsum 

Bondegatan.  

 

- På en pelare till höger precis vid ingången, kan kunder ta del av ”veckans sparpaket”. I en folder 

får kunden ta del av olika recept som vårmiddag erbjuder.  

 

- Vid kassa 3, har butiken hängt upp de lådor kunden får när de beställer på vårmiddag.se. 
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Bilaga 6 – Fortsättning på bilder över den marknadsföring som finns i butiken på COOP, 

Konsum Bondegatan.  

 

- Här ses en skylt som presenterar ”Veckans Sparpaket”. Den är placerad ut mot gatan.  

 

- Även inne i butiken hänger foldrar som marknadsför konceptet.  
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Bilaga 7 – Sammanfattade resultat av enkätundersökningen. 

Här sammanfattas resultatet för fråga 1,2 och 3. Män och kvinnor för sig, lika så ålder 

uppdelad och inkomst.  

Ålder hos deltagare 18-30år 31-40år 41-50år 51-60+år Totalt 

Män 10 10 12 10 42 

Kvinnor 7 21 17 23 68 

Årlig inkomst Män: 
0-100 
000kr 

100 
001kr-
200 
000kr 

200 001kr-
300 000kr 

300 
001kr + 

 

 
18-30år 4 6 0 0 10 

 
31-40år 0 2 2 6 10 

 
41-50år 0 2 10 0 12 

 
51-60+år 3 0 0 7 10 

Totalt MÄN: 7 10 12 13 42 

      Årlig inkomst 
kvinnor: 

      

 
18-30år 3 0 4 0 7 

 
31-40år 0 5 7 9 21 

 
41-50år 0 3 4 10 17 

 
51-60+år 7 0 8 8 23 

Totalt KVINNOR: 
 

10 8 23 27 68 

       
Totalt för alla deltagare 17 18 35 40 110 
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Bilaga 8. – Fråga 4. 

Parenteserna representerar den mängd människor som deltagaren representerar.  

 
Fråga 4.  
 

Hur många är ni i ert hushåll? 
MÄN 1st 2st 3st 4st+ 

Antal tillfrågade. 

18-30år 3 5(10) 2(6) 0(0) 

 
 

10 

31-40år 1 2(4) 3(9) 4(18) 

 
 

10 

41-50år 2 2(4) 6(18) 2(8) 

 
 

12 

51-60år+ 6 4(8) 0(0) 0(0) 

 
 

10 

Totalt MÄN: 12 13(26) 11(33) 6(26) 

 
 

42(97) 

KVINNOR 
    

 

18-30år 3 4(8) 0(0) 0(0) 

 
 

7 

31-40år 2 3(6) 12(36) 4(12) 

 
 

21 

41-50år 1 2(4) 4(12) 10(40) 

 
 

17 

51-60år+ 6 14(28) 3(9) 0(0) 

 
 

23 

Totalt KVINNOR: 12 23(46) 19(57) 14(56) 

 
68(171) 

Totalt för undersökningen:  24 36(52) 30(63) 20(62) 

 
110(268) 
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Bilaga 9 – Fråga 5 & 6.  

 

 

På fråga 6 fick deltagaren välja flera av alternativen, parenteserna är deras andra och 

möjligen tredje val. Samma gäller i fråga 13.  

 

Fråga 5.          
Vilken typ av konsument anser ni vara 
jämte mot denna butik? 
MÄN +90%  

50/5
0 

50/25/2
5 

33/33/3
3 

18-30år 0 6 4 0 

31-40år 2 4 2 2 

41-50år 3 4 2 3 

51-60år+ 6 2 2 0 

Totalt MÄN: 11 16 10 5 

     KVINNOR 
    18-30år 2 4 0 1 

31-40år 8 7 6 0 

41-50år 7 2 4 4 

51-60år+ 10 2 7 4 

Totalt KVINNOR: 27 15 17 9 

Totalt alla deltagare: 38 31 27 14 

Fråga 6.          
Ange den orsak som passar bäst 
in på varför Ni handlar i just 
denna butik?  
MÄN Spec., varor. Personal Nära Pris 
18-30år 0(0) 5(2) 5(0) 0(0) 
31-40år 1(0) 4(6) 5(6) 0(0) 
41-50år 0(0) 3(0) 9(20) 0(0) 
51-60år+ 2(1) 6(6) 2(6) 0(0) 

Totalt MÄN: 3(1) 18(14) 21(12) 0 

     KVINNOR 
    18-30år 0(0) 0(0) 7(0) 0(0) 

31-40år 1(0) 5(0) 15(0) 0(4) 
41-50år 5(0) 6(3) 6(5) 0(0) 
51-60år+ 3(1) 10(7) 9(7) 1(0) 

Totalt KVINNOR: 9(1) 21(10) 37(12) 1(4) 

Totalt alla deltagare: 12(2) 39(24) 58(24) 1(4) 
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Bilaga 10 – Fråga 7 & 8. 

 

 

Fråga 
7.          
Hur långt fram planerar Ni 
er veckohandling? 
MÄN Mån-sön.  

Innan 
butiksbesök. 

2-3 
dagar. 

Beslutar I 
butik. 

18-30år 0 5 2 3 

31-40år 1 6 0 3 

41-50år 1 7 3 1 

51-60år+ 3 1 5 1 

Totalt MÄN: 5 19 10 8 

     KVINNOR     

18-30år 0 1 0 6 

31-40år 0 10 11 0 

41-50år 1 10 2 4 

51-60år+ 1 8 10 4 

Totalt KVINNOR: 2 29 23 14 

Totalt alla deltagare: 7 48 33 22 

Fråga 8.          
Hur nöjd/missnöjd är Ni med 
hur denna butik bemöter era 
behov? 
MÄN Väldigt nöjd. Nöjd. 

Varken 
eller. 

Missnöj
d. 

18-30år 0 10 0 0 

31-40år 2 4 2 2 

41-50år 2 7 3 0 

51-60år+ 5 5 0 0 

Totalt MÄN: 9 26 5 2 

     KVINNOR     

18-30år 0 3 4 0 

31-40år 10 8 3 0 

41-50år 5 11 1 0 

51-60år+ 14 8 0 1 

Totalt KVINNOR: 29 30 8 1 

Totalt alla deltagare: 38 56 13 3 
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Bilaga 11 – Fråga 9 & 10. 

 

 

 

Fråga 10.          
Hur internetvana anser 
Ni er vara? 
MÄN Hög.  Medel. Låg. Obefintligt. 

18-30år 10 0 0 0 

31-40år 9 1 0 0 

41-50år 10 1 1 0 

51-60år+ 3 3 3 1 

Totalt MÄN: 32 5 4 1 

     
KVINNOR     

18-30år 7 0  0 0 

31-40år 19 2 0 0 

41-50år 15 2 0 0 

51-60år+ 3 10 7 3 

Totalt KVINNOR: 44 14 7 3 

Totalt alla deltagare: 76 19 11 4 
 

Fråga 9.        
Är Ni medlem i COOP? 
MÄN Ja. Nej. 

Nej, men plan att 
skaff. 

18-30år 3 5 2 
31-40år 8 2 0 
41-50år 8 3 1 
51-60år+ 9 1 0 

Totalt MÄN: 28 11 3 

    KVINNOR    
18-30år 1 5 1 
31-40år 21 0 0 
41-50år 16 1 0 
51-60år+ 20 3 0 

Totalt KVINNOR: 58 9 1 

Totalt alla deltagare: 86 20 4 
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Bilaga 12 – Fråga 11 & 12. 

 

 

 

Fråga 11.        
Har Ni någon gång handlat mat över 
nätet? 
MÄN Ja, flertal ggr. Ja, har hänt.  Nej. 

18-30år 2 3 5 

31-40år 7 2 1 

41-50år 4 6 2 

51-60år+ 2 3 5 

Totalt MÄN: 15 14 13 

    KVINNOR    

18-30år 0 0 7 

31-40år 5 12 4 

41-50år 10 0 7 

51-60år+ 0 1 22 

Totalt KVINNOR: 15 13 40 

Totalt alla deltagare: 30 27 53 

Fråga 12.        
Kan Ni tänka Er att 
börja/fortsätta handla mat 
över nätet? 
MÄN Nej.  Ja.  Vet ej. 
18-30år 1 7 2 
31-40år 2 4 4 
41-50år 2 8 2 
51-60år+ 4 4 2 

Totalt MÄN: 9 23 10 

    KVINNOR    
18-30år 0 2 5 
31-40år 5 11 5 
41-50år 5 10 2 
51-60år+ 15 2 6 

Totalt KVINNOR: 25 25 18 

Totalt alla deltagare: 34 48 28 
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Bilaga 9 – Fråga 13. 

 

 

Fråga 13. Vilken webb-butik kan ni tänka er/handlar ni redan från? 
  

MÄN 
ICA:s 

webbhandel Mataffären.se 
Linasma
tkasse.se 

 
Midda
gsfrid.

se 

 
Vårmidd

ag.se 

 
Anna

n 

 
Obetyd. 

18-30år 4(0) 3(0) 0(0) 

 
 

0(0) 

 
 

2(0) 

 
 

0(0) 

 
 

1(0) 

31-40år 0(1) 4(0) 3(0) 

 
 

0(0) 

 
 

1(0) 

 
 

1(0) 

 
 

1(0) 

41-50år 3(2) 3(3) 3(2) 

 
 

1(1) 

 
 

1(0) 

 
 

0(0) 

 
 

1(0) 

51-60år+ 1(0) 3(0) 0(0) 

 
 

0(0) 

 
 

2(0) 

 
 

0(0) 

 
 

4(0) 

Totalt MÄN: 8(3) 13 6(2) 

 
 

1(1) 

 
 

6 

 
 

1 

 
 

7 

KVINNOR     

   

18-30år 2(0) 1(0) 3(0) 
 

0(0) 

 
 

0(0) 

 
 

1(0) 

 
 

0(0) 

31-40år 2(5) 7(5) 0(5) 0(5) 

 
 

4(5) 

 
 

8(5) 

 
 

0(5) 

41-50år 2(1) 3(2) 6(3) 0(2) 

 
 

0(0) 

 
 

6(0) 

 
 

0(0) 

51-60år+ 5(0) 2(0) 0(0) 0(0) 

 
 

0(0) 

 
 

2(0) 

 
 

14(0) 

Totalt 11(6) 13 9(8) 0(7) 

 
 
4(5) 

 
 

17(5) 

 
 

14(5) 

Totalt alla 
deltagare: 19(9) 26(10) 15(10) 1(8) 

 
 

10(5) 

 
 

18(5) 

 
 

21(5) 


