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Sammanfattning 

  

EMV spelar idag en allt viktigare roll i dagligvaruhandeln och tillväxten drivs delvis av 

egenintresse från återförsäljare som ser EMV som starka bidragsgivare till lönsamhet och 

avkastning på försäljning. På många av butikers EMV framkommer det inte vem som är den 

bakomliggande leverantören, utan det står bara att varan är tillverkad för butiken. Detta leder 

till syftet med uppsatsen vilket är att undersöka huruvida dagligvarubutikers kunder är 

medvetna eller icke medvetna om vem som producerar butikernas EMV, om det spelar någon 

roll för kunderna vem det är, samt om eventuellt omedvetna kunder väljer fabrikantmärken 

framför EMV och i så fall varför. Uppsatsens problemformulering är: Är dagligvarubutikers 

kunder medvetna om att butikernas EMV har bakomliggande leverantörer? Om det finns en 

omedvetenhet i denna fråga, kommer kunders förtroende och lojalitet gentemot butiken och 

dess varor i så fall ändras om de blir medvetna? Väljer eventuellt omedvetna kunder 

fabrikantmärken framför EMV och i så fall varför?  

 

Författarna har använt sig av teorier inom fältet marknadsföring, framförallt teorier inom 

konsumentbeteenden och relationsmarknadsföring. Studien utgår från en kvantitativ metod 

med en digital enkätundersökning som verktyg för att samla in data. Enkätundersökningen 

baseras på ett bekvämlighetsurval.  

 

Studien visar på att det finns en omedvetenhet hos respondenterna om vem som producerar 

butikers EMV. Majoriteten av de omedvetna respondenterna fick dock inte en förändrad syn 

på produkten eller varumärkena efter att de blivit medvetna och de kommer heller inte byta 

varumärke. Mer än en femtedel av respondenterna kommer dock variera mer och en tiondel 

vet inte hur deras val i framtiden kommer att se ut. Detta visar på att bakomliggande 

leverantörer kan ha en betydande roll för vissa men att majoriteten kommer stå fast vid sitt val 

mellan fabrikantmärken och EMV.  
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Abstract 

  

Private labels play an increasingly important role in the current food retail sector and the 

growth is driven partially by self-interest from retailers who sees private labels as a strong 

contributor to the profitability and return on sales. On many of the stores' private labels it 

does’nt show who the underlying provider is, it only says that the product is made for the 

store. This leads to the aim of the essay, which is examining whether the grocery stores' 

customers are aware or not aware of who produces the stores' private labels, if it matters to 

customers who it is, and if the potential unaware customers choose manufacturer brands in 

front of private labels and if so, why. Essay problem is: Are grocery stores customers aware 

of that the stores' private labels have underlying suppliers? If there is a lack of awareness on 

the issue, will the customers' trust and loyalty to the store and its products change if they 

become aware? Do the potential unaware customers choose manufacturer brands in front of 

private labels and if so, why? 

 

The authors have used theories in the field of marketing, especially theories of consumer 

behavior and relationship marketing. The study is based on a quantitative method with a 

digital questionnaire survey tool to collect data. The survey is based on a convenience sample. 

 

The study shows that there is a lack of awareness among the respondents about who produce 

stores' private labels. The majority of the respondents who were unaware has not change their 

view on the product or the brands after becoming aware, and they will not change brand. 

However, more than a fifth of the respondents will vary more, and one-tenth do not know 

what their choices in the future will look like. This shows that the underlying providers can 

have a significant role for some, but the majority will stand by its election of manufacturer 

brands or private labels. 
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1. Inledning 

På tio år har andelen egna märkesvaror, förkortat EMV, i dagligvaruhandeln mer än 

fördubblats och ligger i dag på över 25 procent av den totala försäljningen i Sverige. Det är 

fortfarande lite i en internationell jämförelse, men andelen ökar stadigt för varje år. 
1
 På 

många av butikers egna märkesvaror framkommer det inte vem som är den bakomliggande 

leverantören, utan det står bara att varan är tillverkad för butiken. Detta kan göra det svårare 

för konsumenten att veta var maten kommer ifrån. 2
 Denna studie går närmare in på frågan 

om dagligvarubutikernas kunder är medvetna om att det inte är butiken själva som producerar 

deras egna märkesvaror, utan att det är bakomliggande leverantörer.  

 

1.1 Bakgrund 

Egna märkesvaror är alla varor som säljs under ett varumärke som skapats av återförsäljaren. 

Tillverkningen av dessa varor innebär ett avtal som undertecknas mellan återförsäljaren och 

producenten. 
3
 EMV fick sitt genombrott i mitten av 2000-talet och många trodde då att detta 

skulle leda till minskad kvalité. Trots denna oro har andelen av dessa varor mer än fördubblats 

de senaste 10 åren och 25 procent av den totala försäljningen i dagligvaruhandel är EMV. 
4
 

 

EMV spelar idag en allt viktigare roll i dagligvaruhandeln och tillväxten drivs delvis av 

egenintresse från återförsäljare som ser EMV som starka bidragsgivare till lönsamhet och 

avkastning på försäljning.
5
 Tillväxten av dessa varor utgör en av de mest anmärkningsvärda 

trenderna inom marknadsföring under de senaste decennierna. Faktum är att EMV utgör 15% 

av försäljningsvärdet för snabbrörliga konsumentvaror över hela världen. Till skillnad från 

fabrikantmärken, är EMV ofta de enda kedje-exklusiva varumärket som erbjuds i butikerna, 

och detaljister har en direkt inverkan på deras pris och kvalitetspositionering. Differentiering 

genom EMV är ett genomgripande mål bland detaljhandeln, med detta kan butikerna bättre 

differentiera sig själva och sina varumärken och de kan även öka kundlojaliteten. Dock har 

                                                 
1

 Testfakta, Egna varumärken kan ge större valfrihet, 2014, hämtad 2015-03-02 från http://www.testfakta.se/guider-och-

artiklar/livsmedel/egna-varum%C3%A4rken-kan-ge-st%C3%B6rre-valfrihet 
2

  Sveriges radio, Kritik mot Icas egna märkesvaror, 2013, hämtad 2015-03-02 från 

http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5623222 
3

 Paché, G. (2007). Private label development: The large food retailer faced with the supplier’s opportunism, The Service Industries Journal, 

volume 27, issue 2, 175-188 
4

 Testfakta, Egna varumärken kan ge större valfrihet, 2014, hämtad 2015-03-02 från http://www.testfakta.se/guider-och-

artiklar/livsmedel/egna-varum%C3%A4rken-kan-ge-st%C3%B6rre-valfrihet 
5

 Olsen, N., Menichelli, E., Meyer, C. & Naes, T. (2011) Consumers liking of private labels. An evaluation of intrinsic and extrinsic orange 

juice cues, Appetite, volume 56, issue 3, 770-777 

http://www.testfakta.se/guider-och-artiklar/livsmedel/egna-varum%C3%A4rken-kan-ge-st%C3%B6rre-valfrihet
http://www.testfakta.se/guider-och-artiklar/livsmedel/egna-varum%C3%A4rken-kan-ge-st%C3%B6rre-valfrihet
http://www.testfakta.se/guider-och-artiklar/livsmedel/egna-varum%C3%A4rken-kan-ge-st%C3%B6rre-valfrihet
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5623222
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5623222
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=5623222
http://www.testfakta.se/guider-och-artiklar/livsmedel/egna-varum%C3%A4rken-kan-ge-st%C3%B6rre-valfrihet
http://www.testfakta.se/guider-och-artiklar/livsmedel/egna-varum%C3%A4rken-kan-ge-st%C3%B6rre-valfrihet
http://www.testfakta.se/guider-och-artiklar/livsmedel/egna-varum%C3%A4rken-kan-ge-st%C3%B6rre-valfrihet
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nya bevis visat på att det finns gränser för detta synsätt. Det finns indikationer på att 

konsumenter inte uppfattar någon skillnad mellan butikernas olika varumärken. Detta kan 

delvis komma från, eller åtminstone förstärkas av det faktum att de traditionella 

livsmedelskedjorna använder vanligtvis samma kundproposition ("jämförbara i kvalitet med 

fabrikantmärken men till ett lägre pris") för deras standard EMV. 
6
 

 

Forskning om EMV i dagligvaruhandeln har varit av stort intresse för både akademiker och 

branschpraktiker. Sedan det nyskapande arbetet av Myers gjordes har en rad olika 

undersökningar genomförts för att undersöka egenskaperna hos köparna av EMV i 

dagligvaruhandeln och förhållandet mellan köp av dessa varor och butikslojalitet. De flesta 

studier har fokuserat på sociodemografiska och personliga egenskaper som skiljer köpare från 

icke-köpare. Forskare har också undersökt uppfattningen om kvalitén på EMV, och fann att 

konsumenter konsekvent betygsätter dessa lägre än fabrikantmärken. Alla studier visar på att 

EMV lider av en låg kvalitetsimage jämfört med fabrikantmärken. De flesta av dessa studier 

utfördes för 15-20 år sedan, då EMV fortfarande befann sig i ett tidigt utvecklingsstadium. 
7
 

 

1.2 Problemdiskussion  

Inom relationsmarknadsföring spelar förtroende en viktig roll, men det är svårt att definiera 

begreppet.8 Förtroende för en part kan beskrivas som en förväntning om att den andra parten 

kommer att bete sig på ett visst förutsägbart sätt i en viss situation. Om parten inte beter sig på 

det förväntade sättet kommer parten som känner förtroende uppleva situationen som mer 

negativ än vad som annars vore fallet. 
9
 En annan definition säger att förtroende är viljan att 

förlita sig på en partner som man känner tilltro till.
10

 Morgan och Hunt menar att förtroende 

existerar när ena parten litar på den andra partnerns pålitlighet och integritet. För att förtjäna 

förtroende måste en part vara trovärdig, pålitlig, ha hög integritet och förknippas med 

kompetens, ansvar, ärlighet samt hjälpsamhet. 
11

 

                                                 
6

 Gijsbrechts, E. & Szymanowski, M. (2012). Consumption-Based Cross-Brand Learning: Are Private Labels Really Private? Journal of 

Marketing Research, volume 49, issue 2, 231-246 
7

 Olsen, N., Menichelli, E., Meyer, C. & Naes, T. (2011) Consumers liking of private labels. An evaluation of intrinsic and extrinsic orange 

juice cues, Appetite, volume 56, issue 3, 770-777 
8

 Cousins, P. & Stanwix, E. (2001). It’s only a matter of confidence!: A comparison of relationship management between Japanese- and UK 

non-Japanese-owned vehicle manufacturers, International Journal of Operations & Production Management, volume 21, issue 9, 1160-1180 
9

 Grönroos, C. Service management och marknadsföring: kundorienterat ledarskap i tjänstekonkurrensen. Liber, malmö, 2008, 53. 
10

 Moorman, C., Deshpandé, R. & Zaltman, G. (1993). Factors Affecting Trust in Market Research Relationships, Journal of Marketing, 

volume 57, issue 1, 81-101 
11

 Morgan, R. & Hunt, S. (1994). The Commitment-Trust Theory of Relationship Marketing,Journal of Marketing, volume 58, issue 3, 20-38  
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Förtroende inom konsumentsammanhang kan minska osäkerheten hos båda parterna. 

Varumärken är exempelvis ett viktigt medel för att skapa förtroende eftersom det är ett sätt att 

förmedla information. Starka varumärken kan ge konsumenter tillräckligt med information för 

att göra beräknade köpbeslut när de saknar kunskap om varan. Med detta menas att 

konsumenten på ett sätt överlåter sitt ansvar och beslutsfattande åt varumärket med ett 

förtroende. Genom att konsumenter har ett förtroende till varumärket kan den mängd 

kommunikation som annars går till att övertyga kunden reduceras. 
12

 Förtroende mellan parter 

är betydelsefullt då en av de två huvudsakliga orsakerna till varför konsumenter byter från ett 

företag till ett annat är brist på förtroende. Företag bör inte ta sina kunder för givet utan 

behandla dem med respekt då det är svårt att ersätta förlorade kunder. 
13

  

 

Det finns samband mellan konsumenters förtroende och kundlojalitet genom att konsumenters 

förtroende och tillit till varuhus och säljare ökar kundlojaliteten.
14

 Shoemaker and Lewis 

definierar kundlojalitet som, kunder som starkt känner att företaget kan tillgodose deras behov 

på ett så bra sätt att all annan konkurrens är så gott som utesluten. Detta gör att dessa kunder i 

princip enbart handlar från detta företag. 
15

 Food business news definierar kundlojalitet som 

det starkaste möjliga förhållandet mellan återförsäljare och kunder, så att människor känner 

att de kommer sakna något om de går till en annan butik. Huddleston och Whipper har gjort 

en undersökning där de frågar deltagarna hur de skulle beskriva lojala kunder. För många av 

dessa var lojala kunder till en butik mindre benägna att stödja en konkurrent. Andra menade 

att konsekvent gå till samma butik även om priset är lägre någon annanstans eller tillbringa 

större delen av matbudgeten i en viss affär. Lojalitet associerades också med 

besöksfrekvensen till en butik eller att rutinmässigt välja en viss butik framför en annan, 

exempelvis att kunden besöker en viss affär en gång i veckan. En deltagare uppgav att lojalitet 

är att gå till samma butik för majoriteten av sina behov. 
16

 Lojala kunder är värdefulla för 

företag då dessa kunder kan leda till ökade intäkter. Dessutom är lojala kunder mer benägna 

                                                 
12

 Baines, P., Fill, C. & Page K. Marketing. 2 uppl. Oxford university press, 2011, 577 
13

 Kotler, P. et al. Marketing Management, Pearson Education Limited, 2009. 396.  
14

 Hartmann, P. & Apaolaza Ibáñez, V. (2007). Managing customer loyalty in liberalized residential energy markets: The impact of energy 

branding, Energy policy, volume 35, issue 4, 2661-2672 
15

 Shoemaker, S. & Lewis, R. (1999). Customer Loyalty: the future of hospitality marketing, International Journal of Hospitality, volume 18, 

issue 4, 345-370 
16

 Huddleston, P., Whipple, J. & Vanauken, A. (2004). Food store loyalty: Application of a consumer loyalty framework, Journal of 

Targeting, Measurement and Analysis for Marketing, volume 12, issue 3, 213-230 
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att köpa ytterligare varor. En annan fördel är att de ofta genererar fler kunder då de ger så 

kallade word-of-mouth rekommendationer till andra. 
17

 

 

Ovan diskuteras definitionen av förtroende och lojalitet, samt dess betydelse för företag. Hur 

kan då lojalitet skapas? Ett sätt är genom EMV då betydelsen av hög kundlojalitet enligt 

Ailawadi, Pauwels och Steenkamp är den tredje främsta orsaken till att återförsäljare har 

dessa varor.
18

 Butikernas EMV hjälper återförsäljare att få fler kunder samt att få kundlojalitet 

genom att erbjuda produkter med etiketter som inte finns i konkurrerande butiker.
19

 Private 

Label Manufactures Association skriver på sin hemsida att återförsäljare använder egna 

märken för att öka affärerna liksom att vinna kundlojalitet.
20

 

 

Utifrån denna diskussion uppstår en problematik huruvida medvetenhet kring bakomliggande 

leverantörer hos EMV förändrar förtroende eller lojalitet för dagligvarubutikens varor. En 

butik som säljer EMV är dagligvarubutiken ICA. År 2012 kom mejeriföretaget Arla ut med 

att de har tecknat ett avtal med ICA om tillverkning av färsk svensk mjölk under ICAs eget 

varumärke med start första kvartalet 2013.
21

 Studien vill därför ta reda på hur medvetenheten 

om denna nyhet ser ut och hur förtroende och lojalitet påverkas.  

 

1.2.1 Problemformulering 

Är dagligvarubutikers kunder medvetna om att butikernas EMV har bakomliggande 

leverantörer? Om det finns en omedvetenhet i denna fråga, kommer kunders förtroende och 

lojalitet gentemot butiken och dess varor i så fall ändras om de blir medvetna? Väljer 

eventuellt omedvetna kunder fabrikantmärken framför EMV och i så fall varför?  

 

 

                                                 
17

 Gremler, D. & Brown, S. (1999). The Loyalty ripple effect: Appreciating the full value of customers. International Journal of Service 

Industry Management, volume 10, issue 3, 271-291 
18

 Ailawadi, K., Pauwels, K. & Steenkamp, J-B. (2008). Private-label use and store loyalty. Journal of Marketing, volume 72, issue 6, 19-30 
19

 Richardson, P., Jain, A. & Dick, A. (1996). Household store brand proneness: A framework, Journal of Retailing, volume 72, issue 2, 

159-185 
20

 Ailawadi, K., Pauwels, K. & Steenkamp, J-B. (2008). Private-label use and store loyalty. Journal of Marketing, volume 72, issue 6, 19-30 
21

 Arla, Arla gör EMV-mjölk till Ica, 2012, hämtad 2015-05-28 från http://arla.mynewsdesk.com/pressreleases/arla-goer-emv-mjoelk-till-

ica-813470 

http://arla.mynewsdesk.com/pressreleases/arla-goer-emv-mjoelk-till-ica-813470
http://arla.mynewsdesk.com/pressreleases/arla-goer-emv-mjoelk-till-ica-813470
http://arla.mynewsdesk.com/pressreleases/arla-goer-emv-mjoelk-till-ica-813470
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1.3 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka huruvida dagligvarubutikers kunder är medvetna eller 

icke medvetna om vem som producerar butikernas EMV, om det spelar någon roll för 

kunderna vem det är, samt om eventuellt omedvetna kunder väljer fabrikantmärken framför 

EMV och i så fall varför. 

. 
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2. Teoretisk referensram 

 

I den teoretiska referensramen presenteras den teori som uppskattas vara till störst nytta för 

undersökningen. De delar som valts ut är teorier inom konsumentbeteende och 

relationsmarknadsföring som ligger till grund för den problematik uppsatsen behandlar. 

Avsnittet avslutas med en teoridiskussion.  

 

2.1 Konsumenters köpbeteende 

Konsumenters köpbeteende är summan av konsumenters attityder, preferenser, avsikter och 

beslut angående konsumenters beteende på marknaden när de köper en produkt eller tjänst. 

Studien om konsumenters beteende bygger på samhällsvetenskapliga discipliner om 

antropologi, psykologi, sociologi och ekonomi. 
22

 

 

2.1.1 Motivation 

Det pågår fortfarande en debatt om huruvida en köpare av produkter och tjänster i första hand 

motiveras av rationella eller irrationella motiv. Holbrook, Lehman och O'Shaughnessy 

började överväga irrationella motiv när de föreslog att våra behov kan vara latenta, passiva 

eller aktiva, och vara relaterade till både inre och yttre orsaker.
23

 

 

När våra behov är aktiva kan de enligt Holbrook, Lehman och O'Shaughnessy uppstå antingen 

genom vana, eller genom en process att välja ett varumärke, som författarna kallar plockning. 

Plocka är processen för ett avsiktligt val av en produkt eller tjänst bland en repertoar av 

acceptabla alternativ, trots att konsumenten anser att alternativen är väsentligen identiska i 

deras förmåga att tillfredsställa konsumentens behov. Det kan motiveras av inre eller yttre 

utvärderingar eller både och. En inre utvärdering beror på att en konsument gillar en produkt, 

kanske på grund av den förväntade njutningen från att använda produkten. Alternativt kan en 

yttre utvärdering ske eftersom en vän nämnde att det var en bra produkt. Yttre utvärderingar 

kan också innebära tydliga kostnadsnyttoanalyser. Yttre orsaker till köp kan delas in i fem 

kategorier, bland annat följande: 

                                                 
22 

Study, What Is Consumer Buying Behavior? - Definition, Types & Quiz, 2003-2015, hämtad 2015-05-09 från 

http://study.com/academy/lesson/what-is-consumer-buying-behavior-definition-types-quiz.html
  

23
 Baines, Fill, & Page, Marketing, 98  
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1. Ekonomisk - rör frågan utgifter angående pengar, tid och ansträngningen i att köpa 

och konsumera en produkt eller tjänst. Ekonomer hänvisar till begreppet priselasticitet 

för att avgöra hur efterfrågan påverkas när priset höjs eller sänks. 

2. Teknisk - rör frågan om produktens upplevda kvalitet i den situation den förväntas 

användas i.   

3. Social - rör frågan i vilken utsträckning ett köp kommer att öka en persons känslor av 

aktning, personliga värde i förhållande till andra, och allmän anslutning till 

gruppnormer och effekter. 

4. Legal - rör frågan om vad som uppfattas som legitima krav från andra (t.ex. köpa på 

uppdrag av ett företag eller för ett barn eller make). 

5. Adaptiv - rör frågan att imitera andra, att man söker råd från experter (t.ex. från en 

konsument-webbplats eller industri- och konsumenttidningar), eller genom att förlita 

sig på ett visst företag eller varumärkes rykte i fall det finns en osäkerhet eller en 

begränsad inköpsinformation.
24

 

 

2.1.2 Konsumentattityder till varumärken och produkter 

Konsumenters attityder visar kontinuerligt på att det påverkar konsumenternas val. 

Attitydbildning-teorin från socialpsykologin anser att konsumenter bildar bottom-up och top-

down attityder, som båda påverkar deras preferenser. Bottom-up bildningen av attityder 

innebär att inställningen till en produkt eller ett varumärke formas utifrån den kunskap 

konsumenten har om produkten. Konsumenter skapar föreställningar om produktens 

egenskaper. De gillar några av dessa egenskaper, medan de ogillar andra. Den resulterande 

attityden är ett vägt genomsnitt av utvärderingen av dess förmodade risker och förmåner. Top-

down bildandet av attityder handlar om en attityd som är inbäddad i ett system av allmänna 

attityder och värderingar. Dessa allmänna attityder styr de slutledande attityderna mot mer 

specifika produkter eller varumärken. Tidigare studier om konsumentattityd-bildning med 

avseende på livsmedel har funnit att allmänna sociopolitiska attityder, såsom inställning till 

naturen och miljön, och inställningen till ny teknik i allmänhet, spelar en viktig roll för att 

påverka konsumenternas inställning till ny mat. 
25

 

 

                                                 
24

 Baines, Fill, & Page, Marketing, 99 
25

 Olsen, N., Menichelli, E., Meyer, C. & Naes, T. (2011) Consumers liking of private labels. An evaluation of intrinsic and extrinsic orange 

juice cues, Appetite, volume 56, issue 3, 770-777 
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2.2 Relationsmarknadsföring 

Kundrelationscykeln innebär att kunder som kommer tillbaka för att köpa från en viss 

leverantör är lojala. Ett problem med detta förslag är att det som uppfattas som "lojalitet" 

kanske faktiskt inte är något annat än ren bekvämlighet eller vana. En person som regelbundet 

handlar på samma stormarknad är inte nödvändigtvis medvetet lojal till stormarknadens 

varumärke, men är nöjd med bekvämligheten av platsen och den övergripande kvaliteten och 

värdet av de produkter och tjänster som erbjuds. 
26

 

 

2.2.1 Relationsmarknadsföringsstegen av lojalitet 

Olika författare har använt en stege för att skildra stigande nivåer av lojalitet. En av de mer 

kända är kallad relationsmarknadsföringsstegen av lojalitet. Efter en inledande transaktion blir 

en eventuell kund en köpare. Dessa köpare eller kunder betecknas som klienter efter flera 

genomförda transaktioner, men är fortfarande ambivalent mot säljorganisationen. Kunder som 

gör regelbundna inköp kan fortfarande vara passiva till organisationen, men sägs ändå vara 

anhängare. Förespråkarna är en viktig grupp eftersom de inte bara stödjer en organisation 

och/eller dess produkt utan de rekommenderar det aktivt till andra människor genom den 

positiva word-of-mouth kommunikationen. På toppen av stegen är partners. Deras 

kännetecken är det kompletta förtroendet och stöd det har till organisationen. 
27

 

                                                 
26

 Baines, Fill, & Page, Marketing, 571-572 
27

 Ibid, 572 
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Figur 1. The relationship marketing ladder of loyalty 

Källa: Christopher, Payne, and Ballantyne (2002). 

 

2.2.2 Typer och nivåer av lojalitet  

Begreppet lojalitet har lockat till sig mycket forskningsuppmärksamhet, inte minst på grund 

av den senaste tidens och nuvarande populariteten av denna strategi. Det finns fyra generella 

typer av lojalitet som kan observeras: emotionell lojalitet, prislojalitet, incitamentlojalitet och 

monopollojalitet. Dessa hierarkiska system föreslår att konsumenter är kapabla till olika 

grader av lojalitet. Denna typ av kategorisering har ifrågasatts av flera forskare. Fournier och 

Yao tvivlar på giltigheten av sådana metoder, medan Baldinger och Rubinson stöder tanken 

att konsumenter arbetar inom en framkallad uppsättning och växlar mellan varumärken. 

Denna uppfattning stöds av det skälet att många konsumenter visar inslag av nyfikenhet i sina 

inköpsvanor, gillar variation, och är positiva till att byta varumärken till följd av 

marknadsföringskommunikationsaktiviteter och produktupplevelse. 
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Lojalitet kan anses handla om att öka försäljningsvolymen, det vill säga att främja 

lojalitetsinköpsbeteende. Höga nivåer av upprepade köp, är dock inte nödvändigtvis ett 

tillräckligt mått av lojalitet, eftersom det kan finnas ett antal situationsfaktorer som avgör 

inköpsbeteende såsom varumärkestillgänglighet. På den nivå av lojalitet, där behållandet av 

kunder är av största vikt och varken beteende eller attityd mäts enbart är lämpliga indikatorer 

på sann lojalitet. 
28

 

 

Emotionell lojalitet är en sann form av lojalitet och drivs av personlig identifikation med 

verkliga eller upplevda värden och fördelar. 
29

  

 

Prislojalitet drivs av rationellt ekonomiskt beteende och de viktigaste motiven är försiktig 

hantering av pengar eller ekonomisk nödvändighet. 
30

 

 

Incitamentlojalitet avser promiskuösa köpare: Dessa har inget favoritmärke men genom att 

bevisa för kunderna upprepade gånger så ser de värdet av att vara lojala. 
31

 

 

Monopollojalitet uppstår när en konsument inte har något köpval på grund av ett nationellt 

monopol. Detta är alltså inte en sann form av lojalitet. 
32

 

 

2.2.3 Förtroende, engagemang och tillfredsställelse 

Förtroende inom ett konsumentsammanhang är viktigt eftersom det kan minska osäkerheten. 

Som exempel, varumärken är ett viktigt medel för att ingjuta förtroende främst eftersom de är 

ett sätt att kondensera och förmedla information. Starka varumärken ger tillräcklig 

information för konsumenterna att göra beräknade köpbeslut i avsaknad av fullständig 

kunskap. På sätt och vis, överlåter konsumenter sitt ansvar för varumärkesbeslutsfattande, och 

därmed varumärkets prestanda, till själva varumärket. Genom regelbundna varumärkesinköp, 

vanor eller rutinmässiga svar utvecklas beteende. Detta är viktigt inte bara för att det 

                                                 
28

 Baines, Fill & Page, Marketing, 573 
29

 Ibid, 573 
30

 Ibid, 573 
31

 Ibid, 573 
32

 Ibid, 573 
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komplexa beslutsfattandet förenklas, men eftersom mängden kommunikation som behövs för 

att bistå och provocera köp har minskat avsevärt. 
33

 

 

2.3 Teoridiskussion 

För att kunna svara på studiens syfte har det varit väsentligt att titta på teorier inom 

konsumentbeteende och relationsmarknadsföring. Teorin inom konsumenters köpbeteende 

förklarar bland annat att det finns olika faktorer som motiverar en individ till ett köp. Den 

förklarar även att konsumenters attityder visar kontinuerligt på att det påverkar konsumenters 

val vid köp av produkter och tjänster. Dessa olika teorier ska hjälpa författarna till att förstå 

varför eventuellt omedvetna kunder väljer fabrikantmärken framför EMV och i så fall varför. 

Teorin inom relationsmarknadsföring fokuserar på lojalitet och förtroende. Den beskriver 

bland annat en modell som skildrar stigande nivåer av lojalitet hos en individ och förklarar att 

det finns olika typer och nivåer av lojalitet. Slutligen förklaras det att förtroende och 

engagemang spelar stor roll i frågan om att behålla en kund, minska osäkerheten och även för 

att kunna bygga en relation med kunden. Dessa teorier ska hjälpa författarna att svara på 

frågan om det spelar någon roll för kunder vem som är den bakomliggande leverantören på 

butikers EMV. Författarna ska även försöka svara på frågan om det finns en omedvetenhet om 

att det är bakomliggande leverantörer på butikers EMV och om kunders förtroende och 

lojalitet gentemot butiken och dess varor i så fall ändras om de blir medvetna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33

 Baines, Fill & Page, Marketing, 577 
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3. Metod 

 

I detta kapitel presenteras studiens metod samt tillvägagångssätt i undersökningen. Det 

redogörs för vilket vetenskapligt förhållningssätt som använts för studien och även för vilken 

forskningsmetod som använts. Vidare går kapitlet in på urval, bortfall, reliabilitet, replikation 

och validitet samt forskningsetiska riktlinjer och etiskt förhållningssätt. Slutligen diskuteras 

metod- och litteraturkritik.  

 

3.1 Vetenskapsteoretiskt förhållningssätt 

Epistemologi betyder i stort sätt samma sak som kunskapsteori, det vill säga en teori om vad 

kunskap egentligen är.
34

 Det finns två klassiska epistemologiska riktningar, rationalismen och 

empirismen. Denna studie utgår ifrån den empiriska riktningen, vilken menar att kunskap 

erhålls genom erfarenheter. 
35

 Den ståndpunkt som säger att det är viktigt att imitera eller följa 

naturvetenskapens synsätt hör samman med den kunskapsteoretiska uppfattning som kallas 

positivism. Inom positivismen ska vetenskapen vara värderingsfri, det vill säga objektiv. 
36

 

Författarna förhåller sig till detta genom att distansera sig från forskningsprocessen. Det finns 

även en noggrannhet med att kunna belägga påståenden genom att ha olika bevis för det. 

Deduktiv teori representerar den vanligaste uppfattningen om hur förhållandet mellan teori 

och empiri inom samhällsvetenskaperna ser ut.
37

  En deduktiv ansats har använts då 

författarna utgår från den teori de har valt inom området och sedan härleder fram det som ska 

undersökas som därefter underkastas empirisk granskning. Forskarna har i denna studie utgått 

ifrån objektivism, enligt denna ståndpunkt är verkligheten entydig.
38

 

 

3.2 Forskningsmetod 

Det existerar en rad olika typer av undersökningsdesign inom kvantitativ forskning och 

vanligtvis används tvärsnittsdesign med enkäter och strukturerade intervjuer (survey) som 

forskningsmetod.
39

 Uppsatsen bygger på en kvantitativ studie som har genomförts bland 

                                                 
34

 Bryman, A. & Bell, E. Företagsekonomiska forskningsmetoder. 1 uppl. Liber ekonomi, Malmö,  2005, 588 
35

 Historiefilosofi, Epistemologi, 2005, hämtad 2015-05-14 från http://www.wadenstrom.net/~d639670/histfil/epistemologi.htm 
36

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder,  26-27 
37

 Ibid, 23 
38

 Historiefilosofi, Ontologi, 2005, hämtad 2015-05-14 från http://www.wadenstrom.net/~d639670/histfil/ontologi.htm 
39

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder,  65 

http://www.wadenstrom.net/~d639670/histfil/epistemologi.htm
http://www.wadenstrom.net/~d639670/histfil/epistemologi.htm
http://www.wadenstrom.net/~d639670/histfil/ontologi.htm
http://www.wadenstrom.net/~d639670/histfil/ontologi.htm
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kunder hos dagligvarubutiken ICA. En tvärsnittsdesign valdes för att få in stor mängd data 

och på så sätt kunna upptäcka åsikter och uppfattningar hos respondenterna. Detta för att 

kunna se mönster och skillnader i svaren. 
40

 Med hjälp av de valda teorierna inom 

konsumentbeteende och relationsmarknadsföring formulerades frågor som ansågs relevanta 

för enkäten och för att vidare kunna uppnå syftet och besvara forskningsfrågan. Enkäten 

skickades i form av en websurvey till personer som är kunder hos ICA och det strävades efter 

att få in en representativ data för analys. Materialet samlades in i löpande takt med att 

respondenterna skickade in sina svar. Frågorna ställdes på samma sätt till alla respondenter 

för att öka trovärdigheten och alla svar behandlades anonymt. 

 

3.2.1 Enkätundersökning 

En kvantitativ metod har valts och datainsamlingen har skett genom en digital 

enkätundersökning. Syftet med studien är att undersöka huruvida dagligvarubutikers kunder 

är medvetna eller icke medvetna om vem som producerar butikernas EMV, om det spelar 

någon roll för kunderna vem det är, samt om eventuellt omedvetna kunder väljer 

fabrikantmärken framför EMV och i så fall varför. För att undersöka detta vill författarna få 

fram numerisk data för att på så sätt kunna göra troliga beräkningar av vilken relation som 

finns mellan begreppen.
41

 En enkätundersökning har valts då enkäter framförallt är effektiva 

vid hantering av större mängder data insamlad från personer som kan vara utspridda 

geografiskt i landet.
42

 Mätningen underlättar även när det gäller att beskriva små skillnader 

mellan människor när det gäller variabler som är aktuella.
43

  

 

Enkätens första frågor handlar om profildata där respondenterna får besvara frågor som kön 

och ålder. Dessa två frågor om profildata är de som ansetts relevanta för studien. Därefter har 

det ställts frågor om respondenternas vardagliga inköp på ICA samt deras vetskap om 

butikens EMV. Följaktigen kommer ett rutnät med nio påståenden där respondenterna får 

kryssa i vad som instämmer på dem vid inköp av mjölk. Detta görs genom en skala på 1-5, 

där 1 är stämmer inte alls och 5 är stämmer helt. Sedan efterfrågas respondenternas kunskap 

                                                 
40

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder, 65-66 
41

 Ibid,  89 
42

 Paloma. För- och nackdelar med enkäter. Tillgänglig: <http://www.paloma.se/skola/enkater/for-och-nackdelar-med-enkater/> (2015-04-

29) 
43

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder,  89 

http://www.paloma.se/skola/enkater/for-och-nackdelar-med-enkater/
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om ICAs egen mjölk och de som inte kände till vilken den bakomliggande leverantören är får 

även besvara frågor om deras reaktion och framtida handlingar.  

 

3.2.1.1 Websurvey 

En websurvey har använts för att skapa en enkät på internet. Denna valdes då det är en lättsam 

mall som kan hjälpa till med konstruktionen av enkäten som sedan enkelt kunde skickas ut till 

respondenterna. En fördel med websurveys är att den kan skapa interaktiva undersökningar 

där svaren på en fråga styr vilka efterföljande frågor som ställs, vilket gjorde undersökningen 

smidigare.
44

 Frågor kunde också göras obligatoriska så att respondenterna inte missade att 

kryssa i någon fråga. Websurveyn sammanställer även resultatet på varje fråga vilket 

underlättar vid sammanställningen av data.  

 

Enkätundersökningen skickades ut via det sociala nätverket Facebook med möjligheten att 

kunna skicka ut många enkäter på en kort tid. Undersökningen skedde under en veckas tid 

vilket ansågs lämpligt för att respondenterna skulle kunna svara när det passade dem. Att 

respondenterna kunde svara på enkäten när de själva hade tid kan ha gjort att de tänkt igenom 

frågorna och svaren mer noga. Flera svar trillade in efter några dagar och på så sätt var det bra 

att undersökningen var öppen under en vecka så dessa svar också kunde räknas med i 

resultatet. Många Facebook-användare har Facebook i mobilen vilket gjorde enkäten 

lättillgänglig och respondenterna kunde svara på enkäten var de än befann sig. Genom att 

enkäten skickades ut via Facebook kan respondenter ha känt att det är jobbigt att ta hjälp om 

de undrar över något. Om de funderade över något är det möjligt att de inte orkade skriva 

tillbaka och fråga vad som menas, vilket kan leda till misstolkningar. Eftersom 

respondenterna är bekanta till författarna kan detta innebära att fler svar kommer in då de 

bekanta vill hjälpa till. Det kan också göra att respondenterna lägger lite extra tid på enkäten 

vilket kan undvika tolkningsfel och ge mer eftertänkta svar. En nackdel kan dock vara att de 

bekanta svarar så som de tror att författarna vill, vilket kan påverka resultatet negativt.  

 

3.2.2 Urval 

I studien gjordes ett bekvämlighetsurval vilket gav författarna möjligheten att välja ut de 

individer som var av intresse för studien. Enkäten skickades ut genom Facebook, vilket 

                                                 
44

 Trost, J. Enkätboken. 3:2 uppl. Författarna och studentlitteratur, 2007, 127 
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innebär att alla respondenter är bekanta med författarna på något sätt. Cirka 200 respondenter, 

både män och kvinnor, av totalt 1571 individer tillfrågades att besvara enkäten. Av de 200 

respondenterna var det 163 som svarade. Majoriteten av de som tillfrågades att besvara 

enkäten ses som unga vuxna i 20-30 års ålder. Detta innebär att de flesta har flyttat hemifrån 

och gör sina egna matinköp. En del respondenter bor dock fortfarande hemma men de gör 

ändå egna matinköp.  

 

3.2.3 Bortfall 

En nackdel med websurveys är att bortfallet tenderar att vara högre än vid postenkäter. 

Eftersom respondenterna kontaktades via Facebook kan detta orsakat en del av bortfallet i och 

med att respondenterna kan uppleva att ett inkräktande sker i deras privatliv, något som kan 

skapa en ovilja att besvara enkäten. En del av de respondenter som kontaktades kan ha varit 

personer som inte var aktuella för undersökningen på grund av att de inte köper mjölk eller 

handlar hos ICA.  

 

För att minska bortfallet genomfördes en pilotstudie för att försöka undvika oklarheter och 

andra problem i enkäten samt att för att se om respondenterna uppfattar frågorna korrekt och 

svarar på det som efterfrågas. Pilotstudien gjorde det möjligt att testa frågeformuleringarna 

och svarsalternativen för att sedan kunna förbättra undersökningen. Fem personer valdes ut 

för att besvara enkäten och delge sina tankar kring den. Förslag på förbättringar som de fem 

personerna delgav användes till att utveckla huvudenkäten som sedan skickades ut till 

respondenterna. För att minska bortfallet ytterligare förklarades syftet med enkäten tydligt och 

enkäten gjordes relativt kort med tydliga instruktioner 

 

Av enkäterna som skickades ut kom det in 163 svar från respondenterna. När enkäten gjordes 

utformades det två kontrollmekanismer för att sortera bort interna bortfall. Den första 

kontrollmekanismen var hur ofta respondenten handlar på ICA, om respondenten svarade 

“aldrig” avslutades enkätundersökningen. Den andra kontrollmekanismen var om 

respondenten köpte mjölk och i så fall vilket märke, om svaret var “jag köper inte mjölk” eller 

”annat”, avslutades enkätundersökningen även där. Med hjälp av dessa kontrollmekanismer så 

blev det 27 stycken bortfall av det totala 163 svaren. 
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3.3 Reliabilitet, replikation och validitet 

Tre av de viktigaste kriterierna för bedömning av forskning inom företagsekonomi är 

reliabilitet, replikation och validitet. De tre begreppens innebörd kommer därför beskrivas och 

undersökningen kommer bedömmas utifrån dessa kriterier. 

  

Reliabilitet rör frågan om huruvida resultaten från en undersökning blir detsamma om 

undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om de påverkas av slumpmässiga eller 

tillfälliga betingelser.
45

 Websurveyn gjorde att respondenternas svar på en fråga kunde styra 

vilka efterföljande frågor som ställdes. Genom detta kunde förvirring som kan uppkomma i 

postenkäter när respondenterna ombes hoppa över frågor som inte gäller dem undvikas. 

Förvirringen och fel som kan uppkomma på det sättet kunde elimineras och ökar därför 

reliabiliteten. Används krångliga ord i en fråga så är det inte osannolikt att respondenter 

missuppfattar frågan, detta kan leda till låg reliabilitet. Används istället enkla satser med 

begripliga och vanliga ord så uppfattas frågan på samma sätt och graden av reliabilitet ökar. 
46

 

I enkäten har svåra begrepp undvikits och ett enkelt språk har använts för att minska risken 

för feltolkningar som påverkar insamlad data. 

  

Validitet går ut på en bedömning av om de slutsatser som genererats från en undersökning 

hänger ihop eller inte.
47

 Om ett mått för ett begrepp verkligen mäter begreppet ifråga.
48

 

Frågorna i enkätundersökningen är utformade så att de ska hålla en hög validitet. Genom att 

ställa relevanta frågor som har ett samband med det undersökningen syftar till att mäta ska 

detta således försöka besvara problemformuleringarna och samtidigt generera hög validitet. I 

reliabilitetavsnittet gäller det att om många missuppfattar frågan så är inte bara reliabiliteten 

låg utan då är även validiteten låg. Detta eftersom man inte alls mäter eller delvis mäter det 

man avser att mäta. 
49

 Författarna har försökt hålla en hög reliabilitet i studien vilket gör att de 

mäter det de avser att mäta och på så sätt ökar validiteten. Författarna har valt att inte 

presentera all insamlad data då vissa enkätfrågor i efterhand inte ansågs relevanta för studien. 

                                                 
45

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder,  48 
46

 Trost, Enkätboken, 65 
47

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder,  48 
48

 Ibid, 95 
49

 Trost, Enkätboken, 66 
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Den borttagna datan mäter inte det som skall mätas och det ansågs lämpligt att ta bort denna 

för att öka validiteten.  

  

Replikation handlar om att forskare försöker replikera en undersökning och de resultat som 

andra forskare kommit fram till tidigare. En anledning till replikation kan vara att forskaren 

har en känsla av att de ursprungliga resultaten inte stämmer med dem från andra relevanta 

studier. För att kunna genomföra en replikation krävs det att forskaren beskriver sitt 

tillvägagångsätt i detalj. 
50

 För att underlätta en möjlig replikation har därför studiens 

metoddel och tillvägagångssätt beskrivits utförligt. 

 

3.4 Forskningsetiska riktlinjer och etiskt förhållningssätt 

De forskningsetiska riktlinjerna har till syfte att ge normer för förhållandet mellan forskare 

och undersökningsdeltagare/uppgiftslämnare så att en god avvägning kan ske mellan 

forskningskravet och individskyddskravet.
51

 De fyra etiska riktlinjerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Nedan presenteras dessa 

riktlinjer samt hur författarna förhållit sig till dem. 
52

 

 

Informationskravet handlar om att forskaren skall informera uppgiftslämnare och 

undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet och vilka villkor som gäller för deras 

deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att 

avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i den aktuella 

undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 
53

 Vid utskicket av 

enkäterna informerades respondenterna om att det är två studenter på Södertörns högskola 

som skriver sin C-uppsats under våren 2015 som håller i undersökningen. Respondenterna 

fick även beskrivningen att studenterna behandlar ämnet konsumentbeteende och skulle vilja 

ta del av hur respondenternas inköp av mjölk hos ICA ser ut. 

 

I Samtyckeskravet har deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan. Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. 

I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för 

                                                 
50

 Bryman & Bell, Företagsekonomiska forskningsmetoder,  48 
51

 Rikskriscentrum, Forskning och utveckling, 2014, hämtad 2015-05-15 från http://rikskriscentrum.se/forskning/ 
52

 Vetenskapsrådet, Forskingsetiska principer, 2014, hämtad 2015-05-15 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   
53

 Ibid 

http://rikskriscentrum.se/forskning/
http://rikskriscentrum.se/forskning/
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
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otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan 

forskaren och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 
54

 När 

enkätundersökningen skickades ut till utvalda respondenter var det ett fritt val att medverka 

och besvara på enkäten. 

 

Enligt konfidentialitetskravet ska uppgifter om alla personer i en undersökning ges största 

möjliga konfidentialitet och personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan ta del av dem. Frågan om konfidentialitet har ett nära samband med frågan om 

offentlighet och sekretess. All personal i forskningsprojekt som omfattar användning av etiskt 

känsliga uppgifter om enskilda, identifierbara personer bör underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt beträffande sådana uppgifter. 
55

 Att enkäten skapades via internet gör att svaren 

samlas och förvaras där. Detta är inte den säkraste förvaringen då svaren kommer ligga kvar 

på internet. Inga personuppgifter eller känsla frågor har dock ställs vilket gör att obehöriga 

inte kan ta del dessa.  

 

Det sista kravet är nyttjandekravet som handlar om att uppgifter om enskilda, insamlade för 

forskningsändamål, inte får användas eller utlånas för kommersiellt bruk eller andra icke-

vetenskapliga syften.
56

 Svaren från enkätundersökningen kommer inte offentliggöras, 

författarna är dock medvetna om risken med att enkätsvaren ligger samlade på internet. 

Uppgifterna kommer endast användas i detta sammanhang. 

 

3.5 Metodkritik 

En enkätstudie ansågs mest lämpligt för studien, även om det finns nackdelar med denna 

metod. Det är möjligt att frågor, termer och begrepp uppfattats felaktigt vilket kan påverka 

resultatet. Det är möjligt att respondenterna är ganska lika författarna själva, då man ofta 

umgås med personer som har liknande åsikter och liknande uppväxt, vilket i så fall kan 

minska variation i svaren. Genom att skicka ut enkäten till bekanta finns risken för så kallade 

anpassningssvar, vilket innebär att respondenterna svarar så som de tror att intervjuaren vill 

att de ska svara.  

  

                                                 
54

 Vetenskapsrådet, Forskingsetiska principer, 2014, hämtad 2015-05-15 från http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf   
55

 Ibid 
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Det valda bekvämlighetsurvalet gör att resultatet inte går att generalisera eftersom författarna 

inte vet vilken population stickprovet är representativt för.
57

 På grund av ett icke 

representativt resultat kommer detta heller inte vara ett slutgiltigt resultat utan en bra grund 

för senare forskning inom området. 

 

3.6 Litteraturkritik 

Det material som använts i uppsatsen är hämtat ifrån vetenskapliga artiklar, tryckt litteratur, 

elektroniska källor och egen insamlad data. De vetenskapliga artiklarna anses ha en hög 

tillförlitlighet eftersom de har granskats innan de har publicerats i vetenskapliga tidsskrifter. 

Den tryckta litteraturen anses även den ha hög tillförlitlighet då den är hämtad från 

studentlitteratur. Det är dock svårt att veta hur pass tillförlitliga de elektroniska källorna är. 

De elektroniska källorna har kritiskt valts ut av författarna men nivån och säkerheten av 

tillförlitlighet är lägre än de vetenskapliga artiklarna och den trycka litteraturen. Kritik till 

egen insamlad data nämns i stycket om metodkritik, denna kritik påverkar tillförlitligheten av 

insamlad data. 
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4. Empiri 

 

Detta avsnitt presenterar de data som framkommit ur den digitala enkätundersökningen. 

Informationen som framkommit från respondenterna har behandlats helt anonymt. Relevant 

datamaterial för analysen har valts ut och det finns således insamlat material som inte 

behandlas i detta avsnitt. 

 

4.1. Hur ofta handlar du hos ICA? 

 

Tabell 1. Hur ofta handlar du hos ICA? 

 

I enkätundersökningen medverkade totalt 163 personer, varav 100 stycken var kvinnor och 63 

stycken var män. Bland respondenterna var det 7 stycken som handlade på ICA varje dag, 114 

stycken som handlade någon gång i veckan, 37 stycken som handlade någon gång i månaden, 

4 stycken som handlade någon gång per år och 1 person som aldrig handlade på ICA. Efter 

denna fråga blev det alltså 1 bortfall då respondenten som aldrig handlade på ICA inte var 

relevant för studiens syfte.  

 

4.2 Vid köp av mjölk hos ICA, vilket varumärke väljer du främst? 

 

Tabell 2. Vid köp av mjölk hos ICA, vilket varumärke väljer du främst? 
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I frågan om vilket varumärke respondenten väljer främst vid köp av mjölk hos ICA väljer 

majoriteten Arla. Bland respondenterna var det 128 stycken som väljer Arla, 8 stycken väljer 

ICA, 16 stycken väljer ett annat varumärke och 10 stycken köper inte mjölk. Efter denna fråga 

blev det ytterligare 26 bortfall då respondenterna som inte köper mjölk och de respondenter 

som köpte ett annat varumärke inte var relevanta för studiens syfte. Totalt blev det 27 bortfall 

i enkätundersökningen.  

 

4.3 Markera hur väl de olika alternativen stämmer in på dig vid köp av mjölk hos ICA. 

Där 1 är "stämmer inte alls" och 5 är "stämmer helt".  

 

Denna enkätfråga var annorlunda utformad än övriga enkätfrågor. Respondenterna skulle 

välja en siffra mellan 1-5 på hur bra de olika alternativen i frågan stämmer in på dem vid köp 

av mjölk hos ICA. De svar som redovisas nedan är endast svar från de respondenter som var 

omedvetna om att det är Arla som producerar ICAs egen mjölk. Detta på grund av studiens 

ena forskningsfråga om eventuellt omedvetna kunder väljer fabrikantmärken framför EMV 

och i så fall varför? Författarna har även valt att endast redovisa svaren från de respondenter 

som väljer Arla vid köp av mjölk då författarna anser att antalet svar från respondenter som 

väljer ICAs egen mjölk var för få för att kunna analyseras och dra en slutsats ifrån.   

 

 

Tabell 3. Markera hur väl de olika alternativen stämmer in på dig vid köp av mjölk hos ICA. Där 1 är 

"stämmer inte alls" och 5 är "stämmer helt" 

 



22 

 

Denna fråga visade på att de faktorer som främst ligger bakom de omedvetna respondenternas 

val av Arla vid köp av mjölk är att de gillar varumärket, att de gillar smaken på mjölken eller 

att de väljer varumärke av ren vana. 

 

4.4 Visste du om att det är Arla som producerar ICAs egen mjölk?  

 

Tabell 4. Visste du om att det är Arla som producerar ICAs egen mjölk? 

 

I denna enkätfråga fick respondenterna som främst väljer Arla och ICA vid köp av mjölk 

först läsa en kort text om att mejerikooperativet Arla har sedan 2012 ett avtal med ICA om 

tillverkning av färsk svensk mjölk under ICAs eget varumärke. Efter denna text fick 

respondenterna svara Ja eller Nej på om de visste om att det är Arla som producerar ICAs 

egen mjölk. Det var 15 stycken som svarade Ja och 121 stycken som svarade Nej. 

Enkätundersökningen avslutades här för de respondenter som svarade Ja eftersom de 

nästkommande enkätfrågorna endast var relevanta för de respondenter som svarade Nej. 

Empirin visar på att det är 121 respondenter av totalt 136 som inte visste om att det är Arla 

som är den bakomliggande leverantören på ICAs egen mjölk.  

4.5 Förändrades respondenternas syn på ICA och Arla? 

 

Tabell 5. Förändrades respondenternas syn på ICA och Arla? 

 

Efter att de 121 respondenterna som svarade Nej i föregående fråga fick reda på att det är Arla 

som producerar ICAs egen mjölk fick de svara på om deras syn på ICAs mjölk hade 

förändrats efter denna information. Det var 60 stycken som fick en positiv syn, 1 stycken fick 

en negativ syn, 11 stycken fick en både positiv och negativ syn, 41 stycken hade ingen 

förändrad syn på ICAs mjölk och 8 stycken svarade att de inte visste. 
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De 121 respondenterna fick sedan svara på om deras syn på ICA som varumärke hade 

förändrats efter informationen. Det var 36 stycken som fick en positiv syn, 2 stycken fick en 

negativ syn, 9 stycken fick en både positiv och negativ syn, 67 stycken hade ingen förändrad 

syn på ICA som varumärke och 7 stycken svarade att de inte visste. 

 

De 121 respondenterna fick även svara på om deras syn på Arla som varumärke hade 

förändrats efter informationen. Det var 18 stycken som fick en positiv syn, 9 stycken fick en 

negativ syn, 11 stycken fick en både positiv och negativ syn, 76 stycken hade ingen förändrad 

syn på Arla som varumärke och 7 stycken svarade att de inte visste.  

 

4.6 Kommer du att köpa samma varumärke på mjölk som innan efter att du fått reda 

på detta? 

 

Tabell 6. Kommer du att köpa samma varumärke på mjölk som innan efter att du fått reda på detta? 

 

Slutligen fick de 121 respondenterna svara på om de kommer köpa samma varumärke på 

mjölk efter informationen. Det var 76 stycken som svarade Ja, 3 stycken som svarade Nej, 27 

stycken som svarade att de kommer variera sina köp mer, 14 stycken svarade att de inte visste 

och 1 stycken svarade att “Det beror på; jag har alltid baserat mina mjölkinköp på pris”. 
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5. Diskussion 

 

Studiens diskussion tar upp funderingar och reflektioner kring resultatet i empirin och 

studiens problemområde.  

 

5.1 Valet av fabrikantmärke 

Utifrån undersökningen visade det sig att majoriteten av respondenterna köper 

fabrikantmärken för att de gillar varumärket, gillar smaken på mjölken och de väljer 

varumärke av ren vana. Eftersom mjölk är en relativt billig produkt väljer troligen 

respondenterna som köper Arlas mjölk av ren vana just det varumärket utan att fundera på det 

eller jämför med andra märken innan. Detta i jämförelse med exempelvis kött som är en 

dyrare produkt. Vid köttdisken ser man ofta folk stå med två olika förpackningar i sina händer 

och jämföra dem. Det är dock inte ofta ser man ser folk stå och läsa på olika mjölkpaket. Det 

stämmer också in på att alternativen som ”jag tänker på bönderna”, ”jag köper närproducerat” 

och ”jag köper ekologisk” inte är lika viktiga vid valet mellan olika varumärken på mjölk, 

vilket ofta är det man jämför vid köp av kött, förutom pris. 

 

Att folk väljer varumärke av ren vana skulle kunna vara en anledning till att 121 av 136 

respondenter inte är medvetna om att Arla är den bakomliggande leverantören till ICAs 

mjölk. Vid förstudien var det svårt att hitta information om denna fråga i tidningsartiklar. 

Författarna hittade inte mycket information om detta i exempelvis Aftonbladet, Metro, 

Dagens nyheter eller Svenska dagbladet. Personer som köper mjölk av ren vana söker troligen 

inte efter information om mjölk självmant utan för att dessa personer skulle bli 

uppmärksammade om detta skulle det förmodligen ske genom exempelvis media. Då det varit 

svårt att hitta tidningsartiklar om detta så är det möjligt att informationen inte nått ut till 

människor och därav har de som köper Arla av ren vana inte heller fått den informationen. 

Varför det finns lite information om detta är svårt att veta men en anledning kan vara att Arla 

och/eller ICA inte vill att det ska uppmärksammas. Arla kanske trodde att deras kunder skulle 

byta varumärke från Arla till ICA om kunderna fick reda på att det är samma mjölk. 

 

Även om det hade funnits information om detta är det möjligt att den inte har nått ut till våra 

respondenter. De flesta av respondenterna i undersökningen är unga vuxna runt 20-30 år. 

Dessa respondenter kanske bara läser olika dagstidningar på mobilen och aldrig söker sig in 
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på andra hemsidor som exempelvis testfakta där författarna hittade en del av informationen. 

Det är också möjligt att intresset för mjölk i denna ålder inte är så stort och även om någon 

blivit medveten om detta så har det inte blivit ett samtalsämne i deras umgängeskrets. 

 

Att respondenterna gillar varumärket och smaken på mjölken skulle kunna vara anledningen 

till att de köper Arlas mjölk av ren vana. De är nöjda med Arla som varumärke och gillar 

smaken på mjölken och har därför fortsatt köpa Arlas mjölk, vilket sedan blivit till en vana. 

Om en person tycker något smakar gott låter det rimligt att fortsätta köpa produkten. I detta 

fall där det inte handlar om någon dyr produkt kan det vara många som köper produkten de 

tycker är godast. Respondenter som gillar ett varumärke har troligen bra erfarenheter av det. 

Kanske har varumärket bra kvalitet eller står för något speciellt som gör att respondenterna 

gärna väljer det varumärket framför ett annat.  

 

5.2 Förändrades respondenternas syn på ICA och Arla? 

Respondenterna fick svara på frågan om huruvida deras syn förändrats gentemot ICAs mjölk, 

ICA som varumärke samt Arla som varumärke efter att de blivit medvetna om ICA och Arlas 

kontrakt. Utifrån dessa resultat diskuterar författarna hur den förändrade synen skulle kunna 

påverka förtroendet gentemot dessa företag. Nästan hälften av respondenterna fick en mer 

positiv syn på ICAs mjölk. Detta kan tyda på att de tycker att ICAs mjölk blivit bättre i deras 

ögon nu när de vet att det är Arla som producerar mjölken. Då majoriteten av respondenterna 

köper Arla, kan det antas att de tycker att Arla har bra mjölk och att ICAs mjölk numera anses 

vara bättre än innan. Den mer positiva synen på ICAs mjölk kan ge ett ökat förtroende för 

den. Det var endast en av alla respondenter som fick en mer negativ syn på ICAs mjölk. 

Denna respondent kan efter att ha blivit medveten om detta fått ett sämre förtroende för ICAs 

mjölk. Denna person kanske inte gillar Arla som varumärke och blev därför besviken på att 

ICAs mjölk är samma som Arlas. 

 

De respondenter som svarade att deras syn på ICAs mjölk blivit både mer positiv och negativ 

skulle kunna vara lite tveksamma. Det är svårt att veta om deras förtroende till mjölken blir 

starkare eller svagare. Det kan bero på om det positiva eller det negativa väger tyngst. Om det 

positiva väger tyngst är det möjligt att de tänker lika som de som var positiva till frågan, att de 

får ett ökat förtroende. Om det negativa väger tyngst är det möjligt att de tänker som personen 

som tänker negativt och får ett minskat förtroende. Det är också möjligt att de inte kan 
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bestämma sig och att de då får ett oförändrat förtroende till mjölken. Det var 41 respondenter 

som inte fick någon förändrad syn på ICAs mjölk vilket kan bero på att de helt enkelt inte 

bryr sig om vem som tillverkar ICAs mjölk. De kanske har en negativ syn på EMV överlag 

eller vet att de oavsett vad kommer köpa Arlas mjölk och stödja Arla som varumärke.   

 

Den positiva reaktionen till ICA som varumärke var inte lika stor som den positiva reaktionen 

till ICAs mjölk, men ändå har 39 respondenter fått en mer positiv syn till ICA som 

varumärke. Dessa respondenter kanske fick en positiv syn om bakomliggande leverantörer 

eftersom det kanske är fler välkända fabrikantmärken som är bakomliggande leverantörer till 

ICAs andra EMV. De kanske tycker att ICA har tagit ett bra ansvar och att deras EMV 

faktiskt är bra mat. Det är möjligt att respondenterna genom detta fått en mer positiv syn på 

ICA som varumärke och ett ökat förtroende för varumärket. 

 

Det intressanta i detta fall är frågan om förändrad syn till ICAs mjölk där fler respondenter 

valde alternativet ”en mer positiv syn” än alternativet ”ingen förändrad syn”. I denna fråga om 

förändrad syn till ICA som varumärke var det dock tvärtom, det var fler som valde ”ingen 

förändrad syn” än ”en mer positiv syn”. De positiva i frågan om ICAs mjölk har i denna fråga 

hoppat över till ingen förändrad syn på varumärket. Det är möjligt att respondenterna har fått 

en mer positiv syn till ICAs mjölk, men att detta inte förändrar synen eller förtroendet till ICA 

som varumärke. Respondenterna kanske tror att Arla som bakomliggande leverantör endast är 

en tillfällighet. Att respondenterna fortfarande är omedvetna om vilka de bakomliggande 

leverantörerna på andra produkter är. De vet inte om de andra leverantörerna också är bra och 

välkända fabrikantmärken. Mjölk kan vara något som vissa människor ställer krav på, 

exempelvis att den ska vara producerad på svenska mjölkgårdar. Dessa människor kanske 

tycker att det är ICAs skyldighet att ha bra mjölk för att vara ett bra varumärke och att 

respondenterna därför inte får någon förändrad syn på ICA som varumärke. Det skulle också 

kunna vara så att de blev positiva över att det faktiskt är Arla som producerar ICAs mjölk men 

att det ändå inte är tillräckligt positivt för att förändra synen på ICA som varumärke. 

 

Resultaten för ”förändrad syn på arla som varumärke” är ganska likt ICAs resultat. Här är det 

något fler respondenter som inte fick en förändrad syn på Arla som varumärke vilket kan tyda 

på att deras förtroende för Arla är detsamma som innan. På denna fråga är det dock 9 personer 

som fått en mer negativ syn på Arla som varumärke, i jämförelse med ICA där 2 respondenter 

fick en mer negativ syn. Det kan reflekteras i varför fler respondenter har fått en mer negativ 
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syn på Arla som varumärke. En mer negativ syn som kan betyda ett minskat förtroende. Det 

är möjligt att respondenterna känner sig lurade, att de brukar köpa Arla men att de inte visste 

att Arlas mjölk var samma som ICAs och att de tidigare betalat mer för att få Arlas mjölk. Att 

de inte gav negativ respons till ICA kan bero på att de tycker det är bra av ICA att ha Arlas 

mjölk. Det är också möjligt att respondenterna ser negativt på att Arla har börjat producera till 

ett varumärke som de själva kanske ser som ett varumärke med sämre kvalitet. 

 

5.3 Kommer respondenten köpa samma varumärke på mjölk som innan? 

Beroende på hur respondenternas förtroende har förändrats är det möjligt att även deras 

lojalitet gentemot val av mjölk kan förändras. Hur förtroendet och på så sätt lojaliteten har 

påverkats kan vi se i resultatet av den sista frågan. Kommer respondenter fortsätta köpa 

samma mjölk som innan? Undersökningen visade att 76 respondenter kommer fortsätta vara 

lojala till respektive märke. De respondenter som inte fick något förändrat förtroende när de 

blev medvetna om att Arla är bakomliggande leverantör är troligen med bland dessa lojala 

respondenter. De respondenter som fick ett förändrat förtroende gentemot butiken men som 

ändå väljer samma märke, kommer också troligen stanna som en lojal kund. Detta tyder på att 

även om förtroendet förändras till det positiva eller negativa för något av företaget så kommer 

inte lojaliteten brytas, utan respondenterna gillar varumärket så pass starkt och står därför fast 

vid det. 

 

Det är 27 stycken som kommer variera sina köp mer, vilket är över 20%. Detta är ganska 

många med tanke på att författarna endast skrev ut en kort text med information om hur läget 

ser ut och sedan frågade hur respondenterna kommer handla i framtiden. Dessa 27 

respondenter kommer inte fortsätta vara lojala kunder. Genom exempelvis det ökade 

förtroendet för ICAs mjölk är det möjligt att Arlas kunder som inte är starkt lojala till 

varumärket väljer att byta till ICAs mjölk. Ett exempel på detta kan vara respondenter som 

fick en mer positiv syn till ICAs mjölk, de kanske kan tänka sig variera mer eftersom de då 

insåg att det är samma mjölk och att ICAs mjölk är billigare. De kan dock ha varit lojala 

kunder men genom att tilliten och förtroendet brast så bryts lojaliteten och de väljer att variera 

mer. De respondenter som fick en mer negativ syn till ICA eller Arla som varumärke skulle 

kunna vara exempel där tillit och förtroende förändras till det sämre och kan orsaka en 

bristande lojalitet. 
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Det var 14 respondenter som inte visste hur deras inköp av mjölk kommer se ut i framtiden. 

Dessa respondenter kanske behöver tänka lite mer och eventuellt söka efter lite mer 

information innan de bestämmer sig. Det är alltså inte omöjligt att dessa också börjar variera 

mer och bryter lojaliteten, även om de lika gärna kan fortsätta vara lojala och köpa samma 

mjölk som innan. Att respondenterna inte riktigt kan bestämma sig skulle kunna göra att de 

fortsätter köpa samma mjölk av ren vana. 

 

Det var 3 respondenter som var helt bestämda på att de skulle byta märke på mjölk. Det är 

möjligt att deras förtroende försvunnit helt för det ena märket och de istället väljer det andra. 

Det kan också vara så att personerna helt enkelt inte är så intresserade av något av 

varumärkena men exempelvis gillar Arlas mjölk och har därför tidigare köpt den. När de nu 

fått reda på att det är samma kan de lika gärna köpa ICAs eftersom den är billigare. I så fall 

var dessa inte särskilt lojala från början. De var lojala på så sätt att de brukade köpa Arlas 

mjölk, men inte så pass lojala att de exempelvis skulle stanna vid Arla när förtroendet för 

ICAs mjölk ökade och priset var billigare. 
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6. Analys 

 

I detta avsnitt analyseras resultatet från empirin utifrån den teoretiska referensramen och 

med hjälp av detta besvaras uppsatsens forskningsfråga. De frågeställningar som formulerats 

för uppsatsen och som ska besvaras är ”Är dagligvarubutikers kunder medvetna om att 

butikernas EMV har bakomliggande leverantörer? Om det finns en omedvetenhet i denna 

fråga, kommer kunders förtroende och lojalitet gentemot butiken och dess varor i så fall 

ändras om de blir medvetna? Väljer eventuellt omedvetna kunder fabrikantmärken framför 

EMV och i så fall varför?”.  

 

6.1 Vad driver den omedvetna kunden till att välja fabrikantmärken framför EMV? 

Majoriteten av respondenterna väljer Arla framför ICA när de köper mjölk (128 stycken av 

136). De faktorer som främst ligger bakom de omedvetna respondenternas val av Arla vid köp 

av mjölk är att de gillar varumärket, att de gillar smaken på mjölken eller att de väljer 

varumärke av ren vana. Valet av en produkt eller tjänst kan uppstå genom vana när våra 

behov är aktiva vilket var en av de främsta faktorerna till varför respondenterna väljer just 

fabrikantmärken. Det kan också ske genom en process att välja ett varumärke, så kallat 

plockning. Plockning kan motiveras av inre eller yttre utvärderingar eller både och. En inre 

utvärdering beror på att en konsument gillar en produkt, kanske på grund av den förväntade 

njutningen från att använda produkten vilket också var en av de främsta anledningar till varför 

respondenterna väljer Arla. 
58

  

 

En yttre utvärdering till köp är bland annat adaptiv. 
59

 Eftersom många av respondenterna 

väljer Arla av ren vana kan det grunda sig i att de någon gång läst bra recensioner om just det 

varumärket och därefter börjat köpa det. Det kan även ha varit en bidragande faktor till att de 

sedan börjar gilla varumärket och köper Arla av den anledningen. Just fabrikantmärken kan 

ha en mer utvecklad image och identitet och även ett bättre rykte vilket gör att kunder hellre 

väljer fabrikantmärken när de har begränsad köpinformation istället för att välja EMV.  

 

Majoriteten av respondenterna visste inte om att det är Arla som är den bakomliggande 

leverantören på ICAs egen mjölk vilket kan innebära att de främst väljer Arla för att de 
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kanske har mer kunskap om det varumärket eftersom det är mer etablerat och därför har en 

bättre inställning till det. Detta kan kopplas till bottom-up bildningen av attityder som innebär 

att inställningen till en produkt eller ett varumärke formas utifrån den kunskap konsumenten 

har om produkten. 
60

 Majoriteten av våra respondenter fick antingen en positiv syn på ICAs 

mjölk eller ingen förändrad syn alls efter att de blev medvetna om frågan att det är Arla som 

är den bakomliggande leverantören på ICAs egen mjölk. Respondenterna fick ingen 

förändrad syn på ICA eller Arla som varumärke och empirin visar på att majoriteten av 

respondenterna kommer fortsätta att köpa samma varumärke på mjölk efter att de blev 

medvetna. Respondenterna i detta fall fick alltså en mer positiv inställning till just produkten 

men inställningen till varumärkena förändrades inte och deras köpbeteende kommer inte att 

ändras efter en ökad kunskap om produkten. Det kan bero på att just medvetenheten om vem 

som är den bakomliggande leverantören inte är en särskilt påverkade faktor för våra 

respondenter vid val av mjölk då andra faktorer har en större betydelse som för exempel de 

ovan nämnda.  

 

Tidigare studier om konsumentattityd-bildning med avseende på livsmedel har funnit att 

allmänna sociopolitiska attityder, såsom inställning till naturen och miljön spelar en viktig 

roll för att påverka konsumenternas inställning till ny mat.
61

 Undersökningen visade på att 61 

av de respondenter som köper Arlas mjölk satte 3-5 på skalan på frågan om de köper 

ekologisk mjölk. Dessa tycker antagligen att naturen och miljön spelar en viktig roll. De 

respondenter som dessutom satte högsta siffran på skalan skulle troligen inte byta märke på 

mjölk om det nya märket inte var ekologiskt då detta är så pass viktigt för dem. 

 

6.2 Har kundens förtroende och lojalitet gentemot butiken och dess varor ändrats? 

Kundrelationscykeln innebär att kunder som kommer tillbaka för att köpa från en viss 

leverantör är lojala. Ett problem med detta förslag är att det som uppfattas som "lojalitet" 

kanske faktiskt inte är något annat än ren bekvämlighet eller vana. 
62

 Majoriteten av de 

omedvetna respondenterna väljer Arla av just ren vana och valet av fabrikantmärke framför 

EMV behöver alltså inte bero på att respondenterna är lojala till ett visst varumärke. Detta kan 

också förklara varför majoriteten av respondenterna inte fick en förändrad syn på ICA eller 
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Arla som varumärke eller kommer byta varumärke på mjölk efter att de blev medvetna, 

eftersom de delvis köper ett visst varumärke av ren bekvämlighet eller vana och inte har något 

avsevärt engagemang i köpet av mjölk.  

 

På relationsmarknadsföringsstegen av lojalitet finns det en nivå på stegen som beskriver 

kunder som gör regelbundna inköp och som fortfarande kan vara passiva till organisationen, 

men sägs ändå vara anhängare. 
63

 Majoriteten av respondenterna handlar på ICA någon gång i 

veckan vilket visar på att de räknas som anhängare enligt teorin. Majoriteten av de omedvetna 

respondenterna väljer dock Arla när de handlar mjölk på ICA vilket visar på att 

respondenterna är just passiva till ICA som organisation även fast de är anhängare.  

 

Det finns fyra generella typer av lojalitet som kan observeras och en av dem är emotionell 

lojalitet. Emotionell lojalitet är en sann form av lojalitet och drivs av personlig identifikation 

med verkliga eller upplevda värden och fördelar. 
64

 Detta kan kopplas samman med att 

majoriteten de omedvetna respondenterna väljer Arla för att de gillar smaken på mjölken och 

för att de gillar varumärket.  De anser förmodligen att genom att välja Arla upplever de 

värden och fördelar med detta, t.ex. genom smaken på mjölken.  

 

Majoriteten av de omedvetna respondenterna handlar på ICA någon gång i veckan men en av 

de främsta anledningarna till att majoriteten väljer Arla är att de väljer det av ren vana. Detta 

kan innebära att respondenterna inte alls är lojala utan mest köper det som finns tillgängligt. 

Höga nivåer av upprepade köp är alltså inte nödvändigtvis ett tillräckligt mått av lojalitet, 

eftersom det kan finnas ett antal situationsfaktorer som avgör inköpsbeteende såsom 

varumärkestillgänglighet. 
65

 Dock valde även majoriteten av respondenterna Arla för att de 

gillar varumärket vilket kan tyda på att de ändå är lojala till en viss grad.  

 

Förtroende inom ett konsumentsammanhang är viktigt eftersom det kan minska osäkerheten. 

Starka varumärken ger tillräcklig information för konsumenterna att göra beräknade köpbeslut 

i avsaknad av fullständig kunskap. 
66

 Majoriteten av de omedvetna respondenterna väljer Arla 

vid köp av mjölk vilket kan grunda sig att detta är ett så pass starkt varumärke vilket ger 
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konsumenten tillräcklig information för att kunna göra ett köpbeslut och välja detta 

varumärke framför EMV.  
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7. Slutsatser 

 

Denna del av uppsatsen för fram de slutsatser som dragits från den vetenskapliga 

undersökningen och analysen av denna. Även förslag till framtida forskning tas upp. 

 

7.1 Studiens slutsatser  

 

Syftet med studien är att undersöka huruvida dagligvarubutikers kunder är medvetna eller 

icke medvetna om vem som producerar butikernas EMV, om det spelar någon roll för 

kunderna vem det är, samt om eventuellt omedvetna kunder väljer fabrikantmärken framför 

EMV och i så fall varför. 

 

De slutsatser som dragits utifrån undersökningen är följande:  

 

● Det finns en omedvetenhet om vem som producerar butikens EMV.  

 

● De omedvetna kunderna väljer fabrikantmärken framför EMV och de faktorer som 

främst ligger bakom detta val är att de gillar varumärket, de gillar smaken på mjölken 

och att de väljer varumärke av ren vana. 

 

● Det spelar ingen större roll för kunderna vem den bakomliggande leverantören är och 

det finns en lojalitet gentemot fabrikantmärken och EMV. För vissa kunder har detta 

dock en betydelse och de kommer inte längre vara lojala kunder.  

 

7.2 Förslag på fortsatta studier  

Författarna föreslår vidare forskning inom detta ämne eftersom det finns många andra faktorer 

att undersöka. För exempel kan man använda sig av samma problemformulering men 

undersöka vad olika åldrar och geografiska platser har för syn på dessa frågor. Man kan även 

utföra undersökningen i flera olika dagligvarubutiker och försöka se skillnader och likheter 

mellan dessa butikers kunder och EMV.  Om det skulle finnas en större medvetenhet om 

bakomliggande leverantörer på EMV hos andra respondenter skulle detta kunna analyseras 
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istället för omedvetenheten. En mer omfattande undersökning och för en population mer 

representativ är också ett förslag för att få ett resultat som kan generaliseras i högre grad.  
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