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Sammanfattning 

Titel: En sömlös upplevelse – från recept till färdig rätt: En kvantitativ studie om 

omnikanalers påverkan på kundbeteende i livsmedelsbranschen.  

Författare: Elin Andersson, Rebecca Neilan & Vilma Nordén  

Handledare: MaxMikael Wilde Björling 

Examinator: Kaisa Lund 

Kurs: 2FE66E Företagsekonomi III - Detaljhandel och Service management, 

examensarbete (kandidat), 15 högskolepoäng. 

 

Problemformulering: Digitaliseringen har bidragit till utökad kanalanvänding i 

kundens köpprocess och har medfört att kunder ställer krav på att upplevelsen ska 

vara likartad i samtliga kanaler. Det är integreringen mellan kanaler som skapar 

omnikanaler. Vi undersöker fenomenet ur ett kundperspektiv och sätter 

omnishoppers i fokus i relation till kundtyper, värde och lojalitet. 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att undersöka omnikanaler och dess påverkan på 

kunder i livsmedelsbranschen. Vidare vill vi ta reda på varför omnishoppers 

använder omnikanaler, vilka funktioner de värdesätter och vilka följder det får på 

deras lojalitet till livsmedelsföretag.  

 

Forskningsfrågor: 

1. Vilka kundtyper av omnishoppers, utifrån engagemang och shoppingmotiv finns 

det inom livsmedelsbranschen? 

2. Hur värdesätter kundtyperna omnikanalers funktioner inom livsmedelsbranschen? 

3. På vilka sätt skiljer sig lojaliteten till ett livsmedelsföretag mellan omnishoppers 

och icke-omnishoppers? 

 

Metod: Studien är baserad på en kvantitativ metod med en deduktiv ansats. Empirin 

samlades in genom enkäter som besvarades av 263 respondenter och den insamlade 

datan behandlades sedan i SPSS. Vidare utformades hypoteser som sedan 

accepterades eller förkastades.  

 

Slutsats: Studien resulterade i tre kundtyper av omnishoppers inom 

livsmedelsbranschen utifrån engagemang och shoppingmotiv, vilket vi benämnt De 

hedonistiska, De utilitariska och De engagerade. Vidare visade resultatet att 

kundtyperna värdesätter omnikanalernas funktioner olika. Slutligen visar studien att 

det inte finns någon skillnad i lojaliteten till ett livsmedelsföretag mellan 

omnishoppers och icke-omnishoppers. 

 

Nyckelord: Omnikanal, omnishopper, värde, lojalitet, hedonism, utilitarism, 

engagemang, shoppingmotiv.  
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Abstract 

Title: A seamless experience – from recipe to a complete dish: A quantitative study 

about the effects of omnichannels on consumer behaviour in the grocery retail. 

Authors: Elin Andersson, Rebecca Neilan & Vilma Nordén 

Mentor: MaxMikael Wilde Björling 

Examiner: Kaisa Lund 

Course: Business Administration III - Retail and Service Management, Degree 

Project (Bachelor), 15 credits.  

 

Problem definition: The digitalization has created increased channel-usage in 

customers buying process. Customers have started to demand consistency and 

recognition in every channel. The use of multichannel and the integration of these 

channels has established the concept omnichannels which purpose is to create a 

seamless experience for the customer. Previous research has shown a strategic 

orientation, mainly focusing on how companies should manage their channels. 

Thereby we are going to examine this phenomenon from a customer’s point of view. 

On this basis we are going to investigate how omnichannels affect value creation and 

customer loyalty. 

 

Purpose: The purpose with this study is to investigate omnichannels and how they 

affect customers in grocery retailing. Furthermore we aim to examine why 

omnishoppers use omnichannels, which features they value and how this affect their 

loyalty to a grocery company. 

 

Research questions: 

1. What types of omnishoppers, based on involvement and shopping motives, can be 

identified in the grocery retailing? 

2. How do the different types of customers value the different features of 

omnichannels? 

3. How does the customer loyalty in grocery retailing differ between omnishoppers 

and non-omnishoppers? 

 

Method: This study is based on a quantitative method with a deductive research 

approach. The research question has formed our hypotheses and the hypotheses are 

tested through an online survey, answered by 263 respondents. Our empirical data is 

analyzed in SPSS, and the hypotheses are then accepted or rejected. 

 

Conclusion: We could identify three different customer types in our study, one 

hedonic group, one utilitarian group and one high involvement customer type. The 

results from our study showed that the customer types valued different features of 

omnichannels and that the omnichannels did not affect the loyalty of a customer. 

 

Keywords: Omnichannel, omnishopper, value, loyalty, hedonism, utilitarism, 

involvement, shopping motives.  
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Begreppsförklaring 

Omnikanal - Omnikanal är ett begrepp som har vuxit fram genom multikanaler. 

Omnikanal innebär hur kunder använder sig av flera kanaler i sin köpprocess och att 

de ges möjligheten för kunden att röra sig fritt mellan de olika kanalerna (Verhoef, 

Kannan & Inman, 2015).  

 

Kanaler - Innebär de punkter där kund och företag kommer i kontakt, som 

exempelvis fysisk butik, sociala medier, hemsidan eller marknadsföring. I dessa 

kanaler kan kunden exempelvis genomföra sitt köp eller utvinna information från 

företag (Payne & Frow, 2004). 

 

Touchpoints - Det kan finnas flera touchpoints inom varje kanal. Exempel på 

touchpoints är miljön runt en fysisk butik, personalen eller rabattkuponger som ett 

företag skickar ut till kund (Dhebar, 2013). 

 

Omnishopper - En kund som använder sig av flera kanaler under sin shoppingtur 

samt ställer högre krav på att det ska vara likartad upplevelse genom samtliga kanaler 

(Juaneda-Ayensa, Mosquera & Murillo, 2016). 

 

Kund/Konsument - Med kund/konsument syftar vi till slutkund inom B2C. Dessa 

två ord används synonymt i vår uppsats.  

 

Köpprocess - Innebär processen från att ett behov har uppstått till ett genomfört köp. 

Denna process avser vad som påverkar kunden innan, under och efter ett köp och kan 

beskrivas i olika steg (Solomon, Bamossy, Askegaard & Hogg, 2013). 

 

Hedonism - Ett hedonistiskt beteende är att kunden shoppar för nöje. Kundens motiv 

skapas av kundens önskan av tillfredsställelse och glädje, vilket kunden får av 

produkten och shoppingturen (Ryu, 2013; Sauer & Seo, 2014).  

 

Utilitarism - Utilitarism innebär att kunden shoppar för nytta . Kundens motiv är att 

lösa ett problem och tillfredsställelse uppstår då problemet är löst (Ryu, 2013; Yim, 

Yoo, Sauer & Seo, 2014).  
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Kundvärde - Kundvärde skapas vid kundens medverkan i erbjudandet, aktiviteten 

och processen. Vad kunden värdesätter är personligt då olika konsumenter 

värdesätter olika faktorer i sin köpprocess (Babin, Darden & Griffin, 1994; 

Makkonen, 2015). 

 

Lojalitet - En lojal kund är återkommande till ett specifikt företag oavsett vad 

konkurrenter erbjuder. Från kundens sida finns det för det mesta en känslomässig 

koppling till företaget vid en lojal inställning. Lojalitet kan delas in i två 

dimensioner; beteendelojalitet och attitydslojalitet (Oliver, 1999; Dick & Basu, 

1994).  
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Förord   

Under vår studietid på Linnéuniversitetet har det under hela utbildningen varit stort 

fokus på marknadsföring och hur företag når ut till önskad målgrupp genom olika 

kanaler. Då det var dags att välja inriktning för vårt examensarbete bestämde vi oss i 

tidigt skede för att fokusera på kanalstrategi, då det är ett aktuellt ämne både idag och 

för framtiden. Vårt fokus i studien blev integrering av kanaler, benämnt omnikanaler, 

och hur detta uppfattas ur ett konsumentperspektiv.   

 

Under arbetets gång har vi behövt stöd och vi vill tacka alla personer som möjliggjort 

utförandet av studien. Vi vill börja med att tacka de personer i vår närhet som gett 

oss konstruktiv kritik och råd som lett till förbättringar i vår uppsats. Vidare vill vi 

tacka de respondenterna som deltog i vår enkätundersökning, vilket gav oss 

empiriskt underlag till studien. 

 

Vi vill även visa vår uppskattning till vår examinator Kaisa Lund som hjälpt oss 

utforma vår uppsats. Under seminariumen har vi fått givande feedback och tillfälle 

för diskussion. Ett stort tack riktar vi även till vår handledare MaxMikael Wilde 

Björling som varit vårt stora stöd under uppsatsen. Han har uppmuntrat oss till att 

tänka ett steg längre och väglett oss när vi stött på problem. Vi vill även tacka Niklas 

Åkerman för sitt engagemang och för hjälpen vi fick med att analysera vårt 

empiriska material.  

 

Kalmar den 23 maj 2017 

 

 

 

       ___________________           __________________           _________________ 

             Elin Andersson                       Rebecca Neilan                      Vilma Nordén 
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1 Inledning 
I inledningskapitlet redovisas tidigare teorier och fakta kring omnikanaler, vilket 

motiverar relevansen för studien. Kapitlet börjar med en bakgrundsbeskrivning av 

omnikanalernas framväxt, följt av en beskrivning av omnikanaler inom 

livsmedelsbranschen. Vidare förs en problemdiskussion som mynnar ut i presentation 

av syfte och forskningsfrågor. Avslutningsvis redovisas avgränsningarna för denna 

studie.  

 

1.1 Bakgrund  

Tänk dig att du ska åka och handla veckans mat. Du är stressad som de flesta är idag 

och har ingen inspiration till vad du ska laga för mat i veckan. Du tar upp 

mobiltelefonen och startar en livsmedelsbutiks-applikation, där du hittar flera lockande 

recept att laga. Du sparar recepten i applikationen, som sedan skapar en inköpslista 

utifrån de varor som ingår i recepten. Väl i den fysiska butiken använder du dig av den 

digitala inköpslistan, som smart nog har lagt varorna i den ordningen som du går 

igenom affären. Därmed behöver du inte gå runt i cirklar och får med dig alla varor som 

du behöver. Du betalar och åker hem, förmodligen helt ovetande om att du använt dig 

av omnikanaler. Föreställ dig ytterligare ett scenario. Du är sjuk och kylskåpet ekar 

tomt. Du tar fram datorn och väljer matvaror på internet för hemleverans, smidigt nog 

genom samma affär som du brukar handla fysiskt i, vilket medför att du känner dig 

trygg. Nästa morgon levereras varorna till din dörr och du slapp ta dig till affären. Även 

denna gång har du använt dig av omnikanaler.  

 

Lazaris och Vrechopulos (2014) beskriver att den ökade digitaliseringen har möjliggjort 

för kunden att nå företag genom flera kanaler och därmed har användningen av 

multikanaler vuxit fram. Omnikanaler är en utveckling av multikanaler där syftet är att 

integrera kanaler med varandra. Enligt Rodríguez-Torrico, Cabezudo och San-Martín 

(2017) är målet att skapa en enhetlig och utökad upplevelse för kunden, genom att låta 

kunden att röra sig sömlöst mellan de kanaler som företaget erbjuder. Peltola, Vainio 

och Nieminen (2015) beskriver att omnikanalers framväxt skett i tre steg. Det första 

steget var på nittiotalet då handel introducerades på internet. Den nya tekniken 

genererade nya möjligheter vilket medförde att företag började skapa kanaler även 

online, främst i form av hemsidor med information. Det andra steget beskriver Peltola et 

al. (2015) var när kunden började använda digitala lösningar i vardagen. Vilket gjorde 



  
 

2 

att redan existerande fysiska butiker började utveckla e-handel mot kunder. Här lades 

grunden för en ny marknad med dagens e-handel och företag började utveckla samt 

implementera e-handelsstrategier. Dessa kanaler var dock inte sammankopplade under 

denna tid, utan varje kanal behandlades separat. Det tredje steget som enligt Peltola et 

al. (2015) pågår just nu har etablerats i takt med smartphones. Detta medfört att 

multikanaler utvecklats till en självklar del av samhället och kunden rör sig dagligen 

fritt mellan mängder av kanaler. 

 

Verhoef, Kannan och Inman (2015) beskriver att företag har gått från en 

multikanalstrategi till en omnikanalstrategi. Ny teknik har skapat och utvecklat nya 

kanaler, både online och offline. Författarna spekulerar även i att online-, och 

offlinekanaler kommer vävas samman tills att väggen mellan dem försvinner helt. 

Verhoef et al. (2015) menar att det är utifrån denna utveckling som begreppet sömlös 

upplevelse har skapats. Peltola et al. (2015) förklarar att målet med omnikanaler är att 

skapa en upplevelse för kunden som är så hinderfri och smidig som möjligt. Författarna 

menar att kunden ska kunna välja mellan flertalet kanaler oavsett vart i köpprocessen 

kunden befinner sig. Peltola et al. (2015) menar att målsättningen är att kunden ska 

kunna välja kanal utifrån behov och situation. 

 

Enligt Verhoef et al. (2015) har detaljhandeln under de senaste åren utvecklats drastiskt. 

Författarna menar att det är uppkomsten av nya digitala kanaler som sociala medier och 

e-handel som har bidragit till den förändring som skett. HUI research (2016) påpekar att 

digitaliseringen märkbart nått livsmedelsbranschen vilket bidragit till att e-handeln 

utvecklats enormt den senaste tiden. Detta har enligt HUI research (2016) kommit till 

att påverka konsumenternas köpmöjligheter och shoppingupplevelser samt 

dagligvaruhandelns möjlighet att nå sina kunder på ett effektivare sätt. Enligt en rapport 

utgiven av HUI research (2016) är livsmedelsbranschen den bransch där e-handeln ökar 

som mest. E-handel inom livsmedelsbranschen ökade med 39 procent under 2015 

jämfört med samma period året innan. HUI research (2016) beskriver att år 2015 

omsatte e-handeln inom livsmedel 4,1 miljard kronor och står för 1,4 procent av 

branschens totala omsättning. Mathandeln på nätet är i stark medvind och befinner sig i 

en expansiv fas, då den haft en dubbleringstakt i två år. HUI research (2016) menar att 

det beror på flera saker. Dels att stora aktörer väljer att ge sig in på den digitala 

marknaden samt att aktörer som redan är etablerade på nätet satsat på sin 
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marknadsföring och utökar sina upptagningsområden. HUI research (2016) rapport 

visar att tidsbristen är en stark drivkraft för många konsumenter att handla online och att 

de flesta redan är digitalt aktiva, vilket sänker tröskeln för dem att gå från fysisk handel 

till e-handel. Aylott och Mitchell (1998) stärker detta då de förklarar att kunder inom 

livsmedelsbranschen upplever mer stress än kunder inom andra branscher, främst för att 

kunderna handlar under tidspress. 

 

I en rapport utgiven av HUI research (2016) dominerades livsmedelsbranschen på 

internet till en början främst av nischade e-handlare, som Linas matkasse och Mathem 

som enbart ebjuder försäljning online. Detta har förändrats då majoriteten av de stora 

livsmedelsföretagen idag erbjuder någon form av e-handel, exempelvis ICA, City 

Gross, Coop och Willy:s. Dessa aktörer erbjuder omnikanalshandel, då företagen finns i 

både virtuella och fysiska kanaler. HUI research (2016) rapport visar att mathandling på 

internet kan göras på olika sätt. Antingen genom att kunden använder sig av butikens e-

handel för att få maten hemlevererad, eller genom click-and-collect som innebär att 

kunden lägger en order på nätet och sedan hämtar upp den i butiken. ICA har utvecklat 

click-and-collect konceptet genom att bygga drive-thru lösningar i sina butiker. I 

konceptet får kunden lägger sin orden på ICAs nätbutik för att sedan köra fram till 

utlämningsstället och få sina beställda matvaror (ICA gruppen, 2015). 

 

Hübner, Kuhn och Wollenburg (2016) menar att det i dagsläget är vanligast att kunder i 

livsmedelsbranschen gör sina inköp i butiken. Forskarna påpekar dock att 

livsmedelsbranschen förväntas växa på den digitala marknaden till att bli den näst 

största branschen inom e-handel under nästkommande år. Hübner et al. (2016) beskriver 

att livsmedelskedjor som enbart varit verksamma offline tvingats förändra sin strategi 

som ett resultat av e-handelns framväxt för att anpassa sig till rådande utveckling och 

förändring. Marques och Salgueiro (2017) styrker detta genom att berätta att 

livsmedelsbranschen är konstant växande och står för de största marknadsandelarna 

inom detaljhandeln. Därför menar forskarna att det behövs innovativa strategier för att 

behålla kunder och att locka nya.  
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1.2 Problemdiskussion 

Enligt Wallström, Ek Styvén, Engström och Salehi-Sangari (2017) har den ökade 

kanalintegreringen skapat ett skifte i kundens köpbeteende. Juaneda-Ayensa, Mosquera 

och Murillo (2016) beskriver att omnikanaler har skapat nya situationer för kunden. 

Författarna menar att integrationen mellan fysiska och virtuella kanaler har skapat ett 

utvidgat landskap för kunden, vilket kommit att förändra deras beteende. 

Balasubramanian, Raghunathan och Mahajan (2005) diskuterar komplexiteten av 

kosumentbeteendet sedan införandet av flera kanaler. Dels då digitaliseringen medfört 

att kunder idag har fler handelskanaler att konsumera från, men också att de har tillgång 

till fler informationsflöden under sin köpprocess. Balasubramanian et al. (2005) 

beskriver vidare att befintlig forskning är fokuserad på kanalanvändning, men att det 

saknas undersökningar på när och varför kunden använder sig av kanaler i olika 

situationer och hur de navigerar mellan kanalerna. Forskare har försökt att definiera 

kunder som använder sig av olika kanaler under sin köpprocess och Juaneda-Ayensa et 

al. (2016) har angett dessa kunder som omnishoppers. Författarna menar att dessa 

kunder ställer höga krav på en sömlös upplevelse genom alla kanaler. Cook (2014) har 

också försökt skapa en definition av dessa kunder och benämner dem som 

blandkonsumenter, då forskaren syftar på att de blandar olika kanaler. 

 

Bell, Gallino och Moreno (2013) menar att omnikanaler ur kundens perspektiv skapar 

en flexibel shoppingupplevelse då omnikanaler erbjuder dem fler möjligheter under 

köpprocessen. Författarna poängterar att konsumenter tenderar att i allt större 

utsträckning röra sig mellan de olika kanalerna under köpprocessens olika steg. Kunden 

kan själv välja vilka av företagets kanaler de vill använda sig av, beroende på hur deras 

behov ser ut. Enligt Bell et al. (2013) medför det att kunden själv kan bestämma hur de 

vill handla, vilket bidrar till högre ställda krav från kunden. Enligt en rapport utgiven av 

HUI research (2015) förväntar sig dagens kund att kunna handla när, var och hur de vill 

på sina egna villkor. Vilket kräver att företag erbjuder dem möjligheten att växla mellan 

exempelvis mobilen, surfplattan, datorn och den fysiska butiken friktionsfritt. Juaneda-

Ayensa et al. (2016) samt Cook (2014) menar att det är viktigt att de fysiska och digitala 

kanalerna stämmer överens. Piotrowicz och Cuthbertson (2014) styrker det då de menar 

att kunder förväntar sig en konsekvent och enhetlig bild av företaget och upplevelsen av 

dess kanaler. Även Hsieh et al. (2012) menar att bemötandet i såväl offline-, som 

onlinekanaler är viktigt för kunden. Författaren påpekar att kunder som använder sig av 
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omnikanaler utvärderar sin tillfredsställelse på ett annat sätt då de har högre 

förväntningar, vilket gör att de har svårare att bli nöjda.  

 

Balasubramanian et al. (2005) beskriver att kundens kanalval baseras på vilka mål eller 

motiv de har med sin shopping. Babin, Darden och Griffin (1994) diskuterar att 

shoppingmotiv kan delas in i två olika dimensioner vilka är utilitaristiskt och 

hedonistiskt. Ryu (2013) styrker detta och beskriver att utilitaristiska shoppingmotiv 

innebär att kunden shoppar för nytta medan ett hedonistiska shoppingmotiv innebär att 

kunden shoppar för nöje. Dock menar Verhoef et al. (2015) att kunder kan ha en önskan 

om att uppfylla både hedonistiska och utilitaristiska behov i köpprocessen, vilket 

innebär att det går kombinera dessa olika beteenden. Enligt Yim, Yoo, Sauer och Seo 

(2014) är livsmedelsbranschen en bransch som vanligtvis styrs av utilitariskt beteende 

där personer handlar av nyttomaximerande, prestations- och effektivitetssökande skäl. 

Enligt Agndal och Axelsson (2012) karaktäriseras livsmedelsbranschen även av 

lågengagemang hos kunden, vilket enligt Solomon (2013) innebär att inköpet sker med 

likgiltighet och snabba beslut eftersom att det inte spelar en stor roll i kundens liv.  

 

Filipe, Marques och Salgueiro (2017) beskriver att kunder idag har blivit mer rationella 

när de handlar och menar att det har bidragit till att konsumenterna har lättare för att 

avsluta relationen med sin livsmedelsbutik för att hitta det bästa erbjudandet. Johnston 

och Bauman (2014) menar samtidigt att trender i samhället som miljömedvetenhet och 

hälsosammare livsstilar skapat en tid där intresset för mat och bra råvaror blivit allt 

större. Johnston och Bauman (2014) beskriver vidare att ur det växande intresse vuxit 

fram en ny kundtyp inom livsmedelsbranschen vilket han beskriver som foodies. 

Foodies ställer sig tvärt emot det rationella och är kunder med högt engagemang i en 

rådande lågengagemangsbransch. En foodie är enligt Johnston och Bauman (2014) en 

person som gör mat till en livsstil och lägger ner mycket tid på matinköpet genom att 

söka efter recept, planera måltider och köpa råvaror. Begreppen engagemang och 

intresse är tydligt sammankopplade och dessa påverkar enligt Wu (2002) kundens 

köpbeteende i butik. Engagemang leder enligt Beharrell och Denison (1995) till ett 

intresse vilket gör att ett stort intresse påverkar entusiasm och beslutsamhet inför val av 

varor och företag. Foodies känner stort engagemang inför mat och har på grund av det 

ett framstående intresse vilket gör dem till pålästa och mycket medvetna kunder.  
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Enligt Babin et al. (1994) värdesätter olika konsumenttyper olika faktorer i sin 

köpprocess. Vad som skapar värde för en konsument är inte säkert att det är applicerbart 

på samtliga konsumenter. Författarna menar att det därmed är av stor betydelse för 

ledningen i handelsföretag att känna till vilka kundgrupper deras kunder tillhör, för att 

kunna bemöta deras behov och på så sätt bidra till värdeskapande för kunden i deras 

köpprocess vilket leder till tillfredsställelse för dem. Oliver (1999) diskuterar tidigare 

forskning som visar att kundtillfredsställelse och kundlojalitet är två begrepp som går 

hand i hand. Författaren beskriver detta som att kunden blir tillfredsställd när dennes 

önskan, mål och behov uppnås.  

 

Hsieh et al. (2012) förklarar att nöjda kunder skapar större chans för att bli lojala 

kunder. Författarna menar att om företag lyckas tillfredsställa kunden så är det större 

chans att de blir lojala mot ett företag. Enligt Shankar, Smith och Rangaswamy (2003) 

saknas det forskning om hur kundernas stora valmöjlighet av företag samt deras kanaler 

påverkar lojaliteten. Även Jacoby och Chestnut (1978) betonar behovet av tydligare 

analyser om kundlojalitet och hur detta är kopplat till beslutsfattande processer. Oliver 

(1999) har i enlighet med Kumar (2008) samt Dick och Basu (1994) diskuterat att 

lojalitet kan delas upp i två dimensioner; beteende och attityd. Beteendelojalitet handlar 

om hur kunden gör upprepade köp inom ett visst företag och attitydslojalitet innebär hur 

högt kunden värderar företaget i förhållande till konkurrenterna.  

 

Shankar et al. (2003) menar att kundnöjdhet och lojalitet har liknande betydelse i en 

offline-, som en onlinemiljö. De virtuella plattformarna skapar en mer personlig 

marknadsföring och möjliggör interaktion mellan kund och företag. Enligt Hsieh et al. 

(2012) har det har skett en utveckling i hur ett företagens integrerade kanaler påverkar 

kunderna, det har bland annat genererat fler möjligheter för företag att skapa 

touchpoints. Touchpoints beskriver Payne och Frow (2004) som en punkt där kunder 

möter företag och en interaktion mellan dessa kan ske. Enligt Kim och Ko (2012) är 

sociala medier som Facebook, Instagram och Youtube exempel på touchpoints. 

Författarna anser att genom användning av dessa kanaler så kan företag interagera med 

kunden vilket är en möjlighet att främja lojaliteten. Kundlojalitet har även blivit mer 

komplext sedan uppkomsten av internet och e-handelns framväxt. Enligt Srinivasan, 

Anderson och Ponnavalou (2002) samt Shankar et al. (2003) har kunden idag fler 

alternativ att välja varifrån de vill göra sina inköp, vilket har bidragit till att kunden 
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blivit mindre lojal mot företag, eftersom att konkurrenterna endast finns några klick 

iväg.  

 

Genom ovanstående resonemang har vi insett att det finns ett tomrum kring kundens 

uppfattning av omnikanaler. Tidigare forskning har främst fokuserat på ett 

företagsperspektiv och på vilka strategier ett företag kan implementera (Zhang et al. 

2010; Bell et al. 2013). Vi upplevde begränsad forskning kring konsumenters beteende 

sedan införandet av omnikanaler i livsmedelsbranschen, något som är av betydande roll 

för livsmedelsföretagen att förstå innan implementering av omnikanalsstrategier. Bell et 

al. (2013) beskriver att integrerade kanaler ger kunden fler möjligheter, men frågan är 

om kunden uppfattar värde och kan utvinna nytta eller nöje från omnikanaler. Babin, 

Darden och Griffin (1994) har diskuterat värde som något som är personligt för varje 

individ och då tidigare forskning visar att det finns olika konsumentgrupper inom 

livsmedelsbranschen undrar vi om värdet som utvinns av omnikanaler skiljer sig åt 

mellan dem. Forskare som Lee och Kim, (2008), Zhang et al. (2010) & Juaneda-Ayensa 

et al. (2016) har diskuterat hur kundbeteendet, lojaliteten och värdeskapandet har 

förändrats sedan införandet av omnikanaler, denna studie ämnar undersöka om tidigare 

diskussion är applicerbart även inom livsmedelsbranschen. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka omnikanaler och dess påverkan på kunder i 

livsmedelsbranschen. Vidare vill vi ta reda på varför omnishoppers använder 

omnikanaler, vilka funktioner de värdesätter och vilka följder det får på deras lojalitet 

till livsmedelsföretag. 

 

1.4 Forskningsfrågor 

1. Vilka kundtyper av omnishoppers, utifrån engagemang och shoppingmotiv finns det 

inom livsmedelsbranschen? 

2. Hur värdesätter kundtyperna omnikanalers funktioner inom livsmedelsbranschen? 

3. På vilka sätt skiljer sig lojaliteten till ett livsmedelsföretag mellan omnishoppers och 

icke-omnishoppers? 
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1.5 Avgränsningar 

Vi har valt att studera fenomenet ur ett konsumentperspektiv och därmed avgränsas 

studien från företagsperspektiv och ledningsstrategier. Studien avgränsar sig till 

marknaden som benämns B2C (Business-to-Consumer) med fokus på 

livsmedelsföretag, studien kommer inte fokusera på relationer eller marknaden inom 

B2B (Business-to-Business). Vi har även valt att avgränsa oss till Sverige och studien 

innefattar således inte den internationella marknaden.  
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2 Metod   
I detta kapitel redovisas samt motiveras val av metod. Metoden är avgörande för 

hanteringen och utförandet av empirin. Tillvägagångssättet beskrivs samtidigt som det 

råder en kritisk granskning genomgående i avsnittet. Enkätens utformning redovisas 

och en operationaliseringsmodell presenteras. Det beskrivs även i kapitlet hur 

databearbetningen genomförts, kvalitetsmått och till slut kritik för metodval.   

 

2.1 Metodval  

Bryman och Bell (2013) delar in metoden i två huvudsakliga tillvägagångssätt för 

företagsekonomisk forskning. Dessa två sätt är kvantitativ eller kvalitativ 

forskningsmetod. Metoderna skiljer sig åt i de kunskapsteoretiska grundvalen och 

forskningsstrategier. I denna studie används en kvantitativ forskningsmetod vilket 

betonar kvantifiering när det gäller insamling av data samt analysering. Enligt Bryman 

och Bell (2013) ligger tyngden i en kvantitativ metod i teoriprövning.   

 

Enligt Olsson och Sörensen (2007) kännetecknas kvantitativ forskningsmetod av en 

strukturerad metod där frågeställningar formuleras i förväg till respondenter som 

forskaren har lite eller ingen personlig kontakt med. Det kännetecknas även av ett stort 

antal individer som undersöks med ett färre antal variabler. Bryman och Bell (2013) 

nämner även hypoteser vilket används i en kvantitativ metod. En hypotes är en variant 

av en forskningsfråga, en spekulation, som testas eller prövas i uppsatsen. Bryman och 

Bell (2013) förklarar att hypoteserna ska grundas i teorin för att sedan kunna prövas. 

 

Vårt metodval för studien föll naturligt på en kvantitativ forskningsansats då avsikten 

var att undersöka en större del av populationen i form av kunder. Att denna studie 

bygger på en kvantitativ forskningsmetod lämpar sig då vi utifrån respondenterna ville 

få fram specifik information kring valt ämne. För att skapa en bättre bild av marknaden 

krävs empiri till studien vilket samlades in genom enkäter. Enkäterna utgår från vår 

teoretiska referensram, vilket även användes som grund för analys av empirin. Enligt 

Patel och Davidson (2003) är val av forskningsansats av betydelse för att kunna 

analysera samband mellan teori och insamlad empiri.  
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2.2 Datainsamling 
2.2.1 Primär och sekundärdata 

Insamlad data kan enligt Halvorsen och Andersson (1992) delas in i primärdata och 

sekundärdata. Sekundärdata är den information som någon annan publicerat vilket kan 

vara tidigare forskning, artiklar från databaser eller litteratur. I denna uppsats användes 

både primär och sekundärdata. Enligt Halvorsen och Andersson (1992) är primärdata 

den information som samlas in på egen hand, exempelvis genom intervjuer eller 

enkäter. Primärdatan utgörs av svaren från enkäten. Denna data används för att stärka 

antaganden och för att kunna analysera en viss population inom det ämne som valts att 

studera. Hox och Boeije (2005) skriver att primärdata är sådan data som samlats in till 

det specifika ändamålet kring att lösa ett forskningsproblem. Därför menar Hox och 

Boeije (2005) att primärdata är ny data till forskning. 

 

Sekundärdata beskriver Hox och Boeije (2005) som data som skapats av andra forskare 

som används igen för att antingen förklara, jämföra eller lära ut. Sekundärdatan är 

således litteratur, artiklar eller annan information hämtad från internet. I detta fall har 

datan inte skapats av den personen som skriver studien, utan en annan forskares data 

används för att kunna stärka resonemang i en specifik situation. För att kunna diskutera 

och analysera data samt kunna få fram ett trovärdigt resultat så behövs en teoretisk 

grund. För att sammanställa den teoretiska referensramen har delvis tidigare 

kurslitteratur samt ämnesrelevant litteratur från Universitetsbiblioteket i Kalmar 

använts. Främsta underlaget för diskussion och tidigare forskning är hämtad från 

akademiska artiklar genom databaserna Onesearch och Google Scholar. För att vara 

säkra på att teorin som studerats varit trovärdig har vi under processens gång varit 

källkritiska. Detta genom att undersöka vart artiklarna blivit publicerade, hur många 

citeringar artikeln har samt artiklarnas utgivningsår. Då ett relativt nytt ämne studeras 

har främst material som publicerats de senaste åren valts. Våra mest frekventa sökord i 

databaserna har varit omnikanal, kundbeteende, kundtyper, shoppingmotiv, lojalitet, 

värde och livsmedelsbranschen, vilket även är nyckelord som är knutna till uppsatsen. 

 

2.2.2 Deduktiv ansats  

Den kvantitativa forskningsmetoden utfördes på det sätt att grunden för våra hypoteser 

samlades in genom teoretiskt underlag utifrån tidigare forskning inom det valda ämnet. 

Utifrån den teoretiska referensramen skapades hypoteser som är vad Bryman och Bell 

(2013) benämner som en deduktiv process.Vidare betonar författarna att en deduktiv 
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ansats utgår från teori och tvärtom i en induktiv ansats som utgår från empiri med avsikt 

att skapa teori. Hypoteserna som presenteras undersöks genom datainsamling och 

resultatet ska bekräfta eller förkasta hypoteserna som ställts upp. Detta är enligt Bryman 

och Bell (2013) en process som förklarar förhållandet mellan teori och praktik. 

Deduktion utgår från teori för att genomföra observationer eller undersökningar för att 

få fram ett resultat om verkligheten.   

 

2.2.3 Enkätundersökning  

Enkätundersökningar innebär enligt Patel och Davidson (2003) undersökning på en 

större avgränsad grupp med hjälp av frågeformulär. Vilket författarna menar är en 

metod som skapar möjlighet till att samla information om flera variabler, likaväl som 

mycket information om ett fåtal variabler. Bryman och Bell (2013) beskriver att enkäter 

som respondenterna själva får besvara är ett av de huvudsakliga instrumenten som finns 

för att samla in data med survey-design.  

 

I denna studie användes en elektronisk enkät som publicerades online under en 

begränsad tidsperiod. Christensen, Andersson, Engdahl och Haglund (2010) förklarar 

att fördelarna med att använda elektroniska enkätundersökningar är att det är 

kostnadseffektivt, tidsbesparande och  respondenten har möjlighet att vara helt anonym. 

Författarna menar även att denna insamlingsmetod skapar möjligheter till att nå större 

geografisk räckvidd än med pappersenkäter. Vi ansåg det vara lämpligt att använda en 

elektronisk enkät dels för att underlätta insamlingen av data samt för att det skapar 

möjligheten att nå ut till många respondenter på samma gång. Det var även tidseffektivt 

då datan enkelt kunde exporteras till SPSS.   

 

Bryman och Bell (2013) beskriver ytterligare fördelar med enkäter. De hävdar att 

enkäter är en kostnadseffektiv metod som även är smidig att administrera. Författarna 

menar även att enkäter inte medför någon intervjuareffekt, som vanligtvis uppstår vid en 

kvalitativ metod. Med detta menas eftersom ingen intervjuare finns närvarande när 

respondenterna besvarar enkäten, så kan inte intervjuaren själv skapa egna uppfattningar 

om respondenterna. Bryman och Bell (2013) beskriver även nackdelar att beakta vid 

utformningen av enkäter. Som tidigare nämnt är skaparen av enkäten inte närvarande 

när respondenten svarar, vilket kan bidra till tolkningsproblem kring frågorna i enkäten. 

För att förhindra detta är det enligt Bryman och Bell (2013) viktigt att vara tydlig i 

frågorna så att de är enkla att besvara. En ytterligare sak som ska beaktas vid en 
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utformning av enkät är sättet frågorna ställs på. Bryman och Bell (2013) menar att det 

bör undvikas att ställa för många öppna frågor och frågor med en komplicerad karaktär.  

 

2.2.4 Utformning av enkät  

Bryman och Bell (2013) beskriver att för att få en stor mängd respondenter till en 

studie, är en kortare enkät att föredra. Det är av stor betydelse att layouten ser 

professionell ut och i största mån undvika en enkät med mycket text, då det skapar 

ansträngande intryck hos respondenterna. Bryman och Bell (2013) beskriver betydelsen 

av vilket typsnitt som används för att skapa en lättläst och ren enkät. Även Christensen 

et al. (2010) förklarar att ett enkelt upplägg av en enkät är att föredra då detta minskar 

risken till att skapa förvirring för respondenten. Bryman och Bell (2013) förklarar 

betydelsen av att skilja mellan öppna och slutna frågor vilket påverkar tydligheten i 

enkäten. Vid slutna frågor med svarsalternativ är det viktigt att dessa ställs i ordning. 

Författarna beskriver även att enkäten tydligt ska visa hur varje fråga ska besvaras för 

att undvika missförstånd i största möjliga mån. Vår enkät skapades utifrån en mall på en 

hemsida som erbjöd ett färdigt format för enkätundersökningar, enkäten som användes i 

vår undersökning är i enhet med de förutsättningar Bryman och Bell (2013) 

rekommenderar (Bilaga 2). 

 

Enkäten bestod av tretton obligatoriska frågor som respondenterna var avsedda att 

besvara. Med undantag för frågan om ålder var samtliga frågor stängda i vår enkät. 

Bryman och Bell (2013) menar att ju färre öppna frågor en enkät har desto lättare är det 

för respondenten att besvara den. I enkäten ställdes fem frågor där svaren motsvarar 

bakgrundsvariabler, vilka har som syfte att ge bakgrundsinformation om våra 

respondenter, som exempelvis kön och sysselsättning. Vidare bestod enkäten av åtta 

frågor som utgör grunden för vår empiriska undersökning. Dessa frågor behövdes för att 

kunna svara på ställda hypoteser och forskningsfrågor. Majoriteten av dessa frågor var 

ställda med en likertskala, vilket Bryman och Bell (2013) beskriver som en sexstegs-

skala från “Håller inte med” till “Håller helt och hållet med”, där respondenterna måste 

ta ställning. Likertskala användes i största möjliga utsträckning eftersom respondenten 

då kan utforma sina svar mer specifikt. 
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2.2.5 Pilotundersökning 

För att reducera missförstånd och varierande tolkningar hos våra respondenter samt för 

att forma hög kvalitet i undersökningen genomfördes en pilotundersökning innan den 

faktiska enkäten skickades ut. Eliasson (2013) beskriver att en enkät bör testas innan 

den huvudsakliga insamlingen börjar. I pilotundersökningen användes ett 

bekvämlighetsurval. Vi ansåg att ett bekvämlighetsurval vara det bästa alternativet i 

denna situation, då pilotundersökningen enbart avsåg att undersöka om frågorna var 

förståeliga för respondenten. I undersökningen deltog tio respondenter i 20-30 års ålder 

och samtliga respondenter var representativa för den population som ämnats undersöka. 

Pilotundersökningen genererade användbara synpunkter som resulterade i några 

förtydliganden av enkäten. Vi fick anmärkningar om några frågeformuleringar där 

enbart ordföljd behövdes ändras för att förbättra frågan. Vi tog även emot synpunkter på 

layouten som exempelvis att texten var skriven med smal marginal. Vid försök till att 

åtgärda problemet visade det sig endast gälla respondenter som öppnade enkäten i  

mobiltelefonen. Vi kunde inte åtgärda detta då programmet vi använde för att utforma 

enkäten inte var tillräckligt mobilanpassat. Utöver det fick vi inga anmärkningar då 

respondenterna ansåg att enkäten var lättläst och förståelig.  

 

2.2.6 Operationalisering  

Eliasson (2013) beskriver operationalisering som ett sätt att ta fram begrepp ur teorin 

som är i fokus i undersökningen. Även Patel och Davidson (2011) diskuterar betydelsen 

av att skapa en operationalisering innan utformningen av enkäten. En operationalisering 

görs enligt Eliasson (2013) genom att sätta teori i förhållande till problemformulering. 

Operationalisering förtydligar på så sätt de begrepp som är relevanta för studien och är 

även viktig för att göra begreppen mätbara och möjliga att undersöka i en kvantitativ 

metod. Eliasson (2013) sammanfattar genom att beskriva de två delarna av 

operationalisering som teoretisk definition och operationella definitioner. Den teoretiska 

definitionen är att klargöra begreppen i förhållande till teorin, vilket görs under 

teorikapitlet samt i våra nyckelord. Den operationella definitionen beskriver 

mätbarheten i begreppen. Detta har klargjorts genom en matris, där forskningsfrågor har 

kopplats till begrepp, teori och enkätfrågorna.  
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Forskningsfråga Nyckelord Hypotes Enkätfråga Teori 

1. Vilka kundtyper av 

omnishoppers, utifrån 

engagemang och 

shoppingmotiv finns det 

inom 

livsmedelsbranschen? 

Omnishopper 

Touchpoints 

H1: Det finns olika 

kundtyper av 

omnishoppers utifrån 

engagemang och 

shoppingmotiv, inom 

livsmedelsbranschen. 

I vilka kanaler 

kommer du i 

kontakt med 

livsmedelsföretag? 

Chen och 

Popovich (2003) 

Dhebar (2013) 

Juaneda-Ayensa 

et al. (2016) 

 Omnikanaler  Hur ofta vid 

livsmedelsinköp 

använder du dig av 

respektive kanaler? 

Peltola et al. 

(2015) 

Bell et al. 

(2013) 

 Hedonistisk/ 

utilitarisk 

Kundtyp 

 Vad är viktigt för 

dig när du handlar 

livsmedel? 

Ryu (2013) 

Babin, Darden 

och Griffin 

(1994)  

Yim et al. 

(2014) 

 Kundtyp 

Engagemang 

 Jag är engagerad  i 

mina 

livsmedelsinköp 

vad det gäller 

planering eller 

medvetna val? 

Gbadamosi 

(2009)  

Solomon et al. 

(2013) 

2. Hur värdesätter 

kundtyperna 

omnikanalers funktioner 

inom 

livsmedelsbranschen? 

 

Värde H2: Kundtyperna 

värdesätter 

omnikanalers 

funktioner olika 

inom 

livsmedelsbranschen. 

Vid användning av 

en butiks kanaler är 

det viktigt för mig? 

Bell et al. 

(2013) 

Verhoef et al. 

(2015) 

 Intresse 

Foodie 

 Hur ser du på mat? Johnston och 

Bauman (2014) 

3. På vilka sätt skiljer sig 

lojaliteten till ett 

livsmedelsföretag mellan 

omnishoppers och icke-

omnishoppers? 

Lojalitet 

Beteende 

H3: Det finns ett 

samband mellan att 

en kund använder sig 

av omnikanaler i sin 

köpprocess med att 

de blir lojala till ett 

visst 

livsmedelsföretag 

Sker majoriteten av 

dina 

livsmedelsinköp 

från samma kedja? 

Oliver (1999) 

Dick och Basu  

(1994) 

Zhang et al. 

(2010) 

 Lojalitet 

Attityd 

 Vad är anledningen 

till att du 

återkommer till en 

butik?  

Oliver (1999) 

Dick och Basu 

(1994) 

Modell 1: Operationaliseringstabell. 
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2.3 Respondenter och urval 

Då en population kan bestå av många människor så krävs det enligt Bryman och Bell 

(2013) ett urval eller ett stickprov från den totala populationen. Författarna menar att vid 

en kvantitativ undersökning så är det nästintill ett krav att använda sig av urval. 

Christensen et al. (2010) antyder att utförande av urvalsundersökning ur en 

målpopulationen är mer kostnadseffektivt och tidsbesparande än att göra en 

totalundersökning. Urvalet för vår undersökning är kvinnor och män mellan åldrarna 

16-75 i Sverige som handlar i livsmedelsvaror regelbundet. Det finns olika 

urvalstekniker som kan användas vid dessa situationer, vilket är viktigt att tänka på om 

avsikten är att generalisera resultatetet till alla i populationen. I detta fall menar Bryman 

och Bell (2013) att ett representativt urval från den population som valts är av stor 

betydelse. Patel och Davidson (2003) förklarar också att det ska ifrågasättas om det är 

möjligt att generalisera resultatet på de individer som inte deltog i undersökningen. 

Författarna menar också att det är viktigt förstå svårigheten med att få ett perfekt urval. 

 

Enligt Christensen et al. (2010) finns det två olika typer av urval; sannolikhetsurval och 

icke-sannolikhetsurval. Författarna menar att sannolikhetsurval innebär att varje enhet 

väljs slumpmässigt och har lika stor sannolikhet att komma med i urvalet. De urval som 

inte uppfyller dessa krav är icke-sannolikhetsurval. Studien utgår främst från ett icke-

sannolikhetsurval då data samlades in via sociala plattformar. Detta innebär att vissa 

respondenter i populationen har större chans att medverka i vår undersökning.   

 

Syftet med studien har varit att undersöka respondenter som använder sig av olika 

kanaler när de handlar livsmedel, detta innefattar sociala medieplattformar, hemsidor, 

applikationer och den fysiska butiken. För att närma oss den valda populationen har vårt 

privata kontaktnät utnyttjas genom publicering av enkäten på Facebook, respondenter 

uppmanades även att dela vidare enkäten till sina kontakter. Detta för att nå många i den 

utvalda målgruppen på kort tid. Detta urval beskrivs enligt Bryman och Bell (2013) som 

ett bekvämlighetsurval då respondenterna finns tillgängliga i vår närhet och en fördel 

med detta är att sannolikheten för en tillräcklig svarsfrekvens är god. Även ett 

snöbollsurval har använts då respondenterna uppmanades att dela vidare enkäten, för att 

skapa en så stor spridning som möjligt. Enligt Bryman och Bell (2013) är detta liknande 

ett kedjeurval och innebär att respondenterna deltar i spridningen av vår enkät och att 

den därmed når ut till personer som annars inte hade kommit i kontakt med enkäten.  
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Eliasson (2013) förklarar att vid enkätundersökningar riktade mot en specifik grupp 

människor bör det utnyttjas att de förmodligen finns att nå på samma ställe. I vårt fall 

ville vi ha respondenter som använde sig av flera kanaler när de handlar i 

livsmedelsbranschen. Därmed publicerades enkäten på matforum och matbloggar. Detta 

då vi ansåg att vi nådde ut till matintresserade personer som med stor sannolikhet 

använder sig av flera kanaler vid sitt livsmedelsinköp. Vilket resulterade i svar från 

respondenter som annars inte hade fått tillgång till enkäten.  

 

2.3.1 Bortfall 

Vid användning av enkäter förklarar Bryman och Bell (2013) att det måste beaktas att 

det med stor sannolikhet kommer skapas bortfall. Bortfall innebär respondentsvar som 

av någon anledning inte kan användas. Författarna menar att det vanligtvis finns 

människor som inte vill svara på alla frågor i enkäten, vilket medför att det skapas 

bortfall av ofullständiga svar. Därmed är en fördel att dela ut fler enkäter än vad man 

önskar få svar på. Detta var något som fanns i åtanke vid insamlandet, vilket resulterade 

i fler besvarade enkäter än vårt bestämda minimum som var 100 stycken. 

 

Bryman och Bell (2013) beskriver att de personer som svarar på enkäten står för 

svarsfrekvensen och de som väljer att inte besvara enkäten står för bortfallet. En annan 

sak som ska bedömas i respondenternas svar är om de besvarat frågorna seriöst och om 

enkäterna anses vara användbara. Enligt Bryman och Bell (2013) ska enkäten betraktas 

som bortfall, vid minsta tveksamhet, för att skapa ett så korrekt resultat som möjligt. 

Enkäten resulterade i 292 svar från respondenterna med ett bortfall på 29 stycken, vilket 

gav 263 giltiga enkäter. Detta då respondenterna valt att avsluta enkäten innan alla 

frågor var besvarade. Vi valde att enbart behålla de svar som var kompletta för att få ett 

så korrekt resultat som möjligt.  

 

2.4 Databearbetning och analys 
2.4.1 Klusteranalys 

Newbold, Carlson och Thorne (2013) förklarar att en klusteranalys kan dela in 

populationen i mindre grupper, som kallas kluster. Ghauri och Grønhaug (2005) 

beskriver att klusteranalys används för att upptäcka naturliga grupper i urvalet. Lantz 

(2014) förklarar detta genom att individerna i population kan vara naturligt indelade då 

svarsmönster kan likna varandra. Newbold et al. (2013) menar att det positiva med ett 
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klusterurval är att datainsamlingen förenklas. För att skapa en klusteranalys skapas först 

en faktoranalys på de variabler som ska undersökas (Malhotra, 2010). Efter att SPSS 

tagit fram faktorer så kan dessa användas för att dela upp respondenterna i olika kluster 

med hjälp av en K-mean klusteranalys. Som tidigare nämnt har de respondenter som 

svarat liknande på enkätundersökningen hamnat inom samma kluster. Därmed har en 

klusteranalys plockat ut olika kundtyper med liknande värderingar och åsikter. Vilket 

var grunden för att kunna svara på forskningsfrågorna. 

 

2.4.2 ANOVA 

Enligt Newbold et al. (2013) mäter en ANOVA (Analysis of Variance), även kallat 

variansanalys, skillnader i varians mellan flera stickprov. Vidare menar författarna att 

ANOVA används för att undersöka om ett medelvärde på en variabel skiljer sig mellan 

grupper, exempelvis för att undersöka hur attityden skiljer sig åt mellan grupper. 

Författarna diskuterar även skillnaderna mellan ANOVA och ett T-test och menar att 

ANOVA främst används när det är fler grupper än två som ska undersökas, vilket det är 

i vårt val. Detta eftersom att T-test skapar ett för osäkert resultat vid flera stickprov. 

Newbold et al. (2013) påpekar att ANOVA testar hypotesen om alla medelvärden 

samtidigt och är ett test mätt med 95 % säkerhet. Om ANOVA ger ett signifikant 

resultat kan nollhypotesen förkastas och med 95 % säkerhet, vilket betyder att 

medelvärdet skiljer sig från varandra på ett sätt som inte beror på slumpen. Enligt 

Wahlgren (2012) är det en förutsättning att populationen är normalfördelad med lika 

varians för att kunna utföra en ANOVA eller variansanalys. 

 

För att utföra en ANOVA så behövs det enligt Wahlgren (2012) en kategorivariabel 

med två eller flera grupper, vilket i vårt fall blir de olika kundtyperna. Vidare menar 

Wahlgren (2012) att en förutsättning är att det finns en kontinuerlig variabel som 

exempelvis en attitydmätning bland våra respondenter. ANOVA visar om resultatet är 

signifikant eller inte och nollhypotesen kan förkastas då signifikansen understiger 5 % 

(0,05). När resultatet varit signifikant har även ett post hoc-test utförts för att tydligt 

urskilja mellan vilka grupper signifikans existerar, vilket innebär om konsumentgrupper 

skiljer sig åt statistiskt. ANOVA användes för att undersöka om de olika kundtyperna vi 

fått ut med hjälp av klusteranalysen värdesatte olika funktioner med omnikanaler. 

ANOVA-analysen var på så sätt en del i att besvara vår andra forskningsfråga.  
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2.4.3 Korrelation och regression 

Enligt (Nationalencyklopedin1,  2017) står korrelation för ett samband och är en term 

för statistisk beroende. Korrelation mäts genom korrelationskoefficienten som ett mått 

på graden av ett linjärt samband. Korrelation kan vara positiv eller negativ beroende på 

variablerna som mäts. Då korrelation är ett statistisk mått behöver inte sambandet 

betyda ett orsakssamband mellan två faktorer då det kan påverkas av en tredje faktor 

som inte tagits med i undersökningen. Körner och Wahlgren (2002) förklarar att en 

positiv eller negativ korrelation skapas av höga värden på ena variabeln och låga värden 

på den andra. När ett samband finns mellan variablerna avser det en bedömning av 

materialet i stort och enskilda genomsnitts avvikelser kan förekomma. Korrelationen 

avser som tidigare nämnt sambandet och det är en starkare korrelation ju fler 

observationer som följer huvudtendensen.  

 

Körner och Wahlgren (2002) förklarar vidare att korrelation mäts i spridningsdiagram 

och när variablerna inte har något tydligt samband kallas det okorrelerade variabler, 

Byström och Bengtsson (2002) förklarar det som nollkorrelation. Vid sambandet mellan 

variablerna undersöks orsak och verkan. Enligt Nationalencyklopedin2 (2017) förklarar 

regression sambandet mellan en variabel och en förklarande variabel. Byström och 

Bengtsson (2011) berättar att materialet i en regressionsanalys beskrivs med en rät linje 

som är tänkt att sammanfatta sambandet i spridningsdiagrammet. Linjen ska ligga så 

nära mitten av materialet som möjligt och denna linje räknas ut genom statistiska 

formler. Korrelation och regression hör ihop men de har olika syften. Dessa två metoder 

användes för att mäta sambandet mellan att vara en omnishopper till att bli mer lojal 

mot ett livsmedelsföretag. 

 

2.5 Kvalitetsmått 
2.5.1 Validitet  

Bryman och Bell (2013) samt Patel och Davidson (2003) förklarar att validiteten mäts 

för att se om det som avsetts undersökas överensstämmer med det som faktiskt har 

undersökts. Bryman och Bell (2013) berättar även att det finns olika slags validitet, som 

mäter validiteten på ett begrepp på olika sätt. För att uppnå en hög validitet i studien 

utformades enkätfrågor utifrån hypoteser. Därmed är varje fråga knuten till en specifik 

hypotes vilket stärker validiteten. Varje hypotes utgår från den teoretiska referensramen 

vilket gör att varje hypotes har en teoretisk grund. För att redovisa detta togs den 

operationaliseringsmodell som presenterats tidigare fram, där enkätfrågan knyts an med 
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teori, hypotes och nyckelord.   

 

2.5.2 Reliabilitet 

Patel och Davidson (2003) menar att reliabilitet är tillförlitligheten av en mätning, samt 

hur väl slumpen i svaren från respondenterna kan motstås. Bryman och Bell (2013) 

beskriver att reliabilitet är mätningarnas pålitlighet och följdriktighet. Författarna 

förklarar vidare att det finns tre betydelser av begreppet, stabilitet, intern reliabilitet och 

interbedömarreliabilitet. Stabilitet är det vanligaste sättet att kolla reliabiliteten på. 

Bryman och Bell (2013) beskriver att detta utförs genom att samma test utförs av en 

grupp, vid två olika tillfällen. Även Christensen et al. (2010) beskriver att en 

undersökning är reliabel och tillförlitlig om den ger samma resultat vid upprepning, 

vilket talar för att den kan stå emot slumpmässigheten. Detta kallas även test-retest. I 

vår studie användes ett bekvämlighetsurval och snöbollsurval vid insamlingen och 

därmed har vi begränsad möjlighet att komma i kontakt med våra respondenter igen för 

att skapa ett test-retest.  

 

Enligt Bryman och Bell (2013) är korrelation ett annat relevant begrepp i detta 

sammanhang, vilket betyder samband. Forskarna skriver att hög korrelation är att 

föredra vid en undersökning. Genom att undersöka korrelationen så mäts reliabiliteten. 

Bryman och Bell (2013) menar att vid en låg korrelation så är måttet instabilt, vilket 

betyder att respondenternas svar inte går att lita på. Enligt Christensen et al. (2010) kan 

reliabiliteten testas genom att utforma två formuleringar av samma fråga i enkäten som 

syftar till att undersöka samma sak. Om svaren skiljer sig markant är förmodligen inte 

reliabiliteten så hög bland respondenterna. Detta gjordes i enkäten genom att en fråga 

ställdes med två olika formuleringar. Dessa två formuleringar ställdes sedan mot 

varandra i en korrelation för att undersöka om respondenterna givit ett liknande svar på 

dessa två frågor, för att på så sätt undersöka om reliabiliteten var hög. Ett värde kring 1 

innebär enligt Malhotra (2010) hög reliabilitet, vilket är önskvärt. Det visade att 

reliabiliteten hade ett värde på 0,441 vilket tyder på att vår undersökning har en relativt 

svag reliabilitet (Bilaga 1. Figur 4.1). Malhotra (2010) menar att en svag reliabilitet gör 

att upprepade försök av studien kan ge skiftande resultat.  

 

Bryman och Bell (2013) skriver att internbedömarreliabilitet används vid subjektiva 

bedömningar, exempelvis när kategoriindelning av data sker. Risken med detta är att 

överensstämmelsen mellan översättningarna är för liten. Detta är enligt Bryman och 
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Bell (2013) något som kan ske vid exempelvis öppna frågor i en enkät. Detta har 

undvikits i studien då endast stängda frågor ställts i enkäten, med undantag för 

åldersfrågan som var öppen. Bryman och Bell (2013) beskriver även att replikation är 

ett kriterium för att skapa reliabilitet. Detta innebär enligt författarna att studien kan 

upprepas av andra forskare och att de kan komma fram till ett liknande resultat som 

vårt. För att öka möjligheter till att göra studien replikerbar har tillvägagångssättet av 

datainsamling samt databearbetning i SPSS beskrivits utförligt. 

 

2.6 Etiskt förhållningssätt 

Ejlertsson (2014) beskriver att det vid en enkätundersökning finns fyra forskningsetiska 

krav att beakta, vilket utgörs av informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, och 

nyttjandekravet. Författaren skriver att informationskravet innebär att deltagarna ska 

informeras om enkätundersökningen och dess syfte. Samtyckeskravet är att deltagarna 

själva har rätten att bestämma om de vill delta eller inte. Vid webbenkät, som i vårt fall, 

innebär ett svar från en respondent att de har samtycke till att delta. För att förtydliga 

information om enkätens syfte samt information kring den fria medverkan för 

respondenten, bifogades en text i början av vår enkät om detta. 

 

Ejlertsson (2013) beskriver konfidentialitetskravet som ett skydd för individens 

identitet. Det berör även personuppgifter och att dessa ska behandlas så att inte 

obehöriga ska komma åt dem. Nyttjandekravet innebär att den insamlade datan endast 

får användas till det menade ändamålet. För att förtydliga för respondenterna hur deras 

svar kommer användas, har den inledande texten tydligt beskrivit att respondenternas 

svar endast används till vår studie. Då vi i våra bakgrundsvariabler inte behöver 

information kring namn och andra personuppgifter så informerades respondenterna att 

de kan känna sig trygga, då varken vi eller någon annan kommer veta vem som svarat 

vad.   

 

2.7 Metodkritik  

Den vanligaste kritiken för den kvantitativa forskningsmetoden är enligt Bryman och 

Bell (2013) bland annat riktad mot subjektivitet, vilket menas att frågorna på en enkät 

uppfattas olika av människor vilket medför att information kan missas. Det föreligger 

även risk att vi som utför studien till viss del styr resultatet mot våra intresseområden 

genom att vi gör bedömningar av vad som är relevant att fokusera på och att 
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bedömningen av empiri kan skilja sig och leda till olika resultat. Det finns inte heller en 

säkerhet att respondenterna besitter den kunskapen som är förväntad. 

 

Bryman och Bell (2013) argumenterar för att det i kvantitativa undersökningar kan vara 

svårt att styra urvalet. Kvantitativ forskning har svårt att uppfylla kraven för ett 

randomiserat urval blir resultatet ett bekvämlighetsurval som inte alla gånger 

representerar hela befolkningen. Eftersom valet föll på en kvantitativ forskningsansats 

uppmärksammades dessa begränsningar och hänsyn togs till detta i våra slutsatser. I 

studien användes främst ett bekvämlighetsurval. Nackdelen med detta urval är enligt 

Bryman och Bell (2013) att enkätsvaren endast kommit från ett visst antal konsumenter. 

Därmed kan det vara svårt att generalisera och det finns en risk att resultatet blir 

snedvridet.  

 

I databearbetningen menar Christensen et al. (2010) att den största felkällan utgörs av 

den mänskliga faktorn. Detta kommer sig av misstag vid hanteringen av data, 

tolkningsfel eller material som slarvas bort. Christensen et al. (2010) beskriver att 

noggranna kontroller är det enda sättet för att undvika fel i hanteringen. I studien 

överfördes vårt empiriska material direkt från hemsidan där enkäterna samlades in till 

SPSS, detta minskar felhanteringen av överföringen. Men det är få studier som inte 

innehåller några bearbetningsfel oavsett hur hanteringen av materialet har gått till.  
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3 Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för 

undersökning, analys och diskussion i denna studie. Teorikapitlet är uppdelat i tre 

huvudrubriker vilka är Kanaler, Kunden och Lojalitet med tillhörande teorier och 

modeller för dessa rubriker. Vidare presenteras studiens undersökningsmodell samt en 

förklaring av den. Avslutningsvis presenteras våra hypoteser som är formade ur den 

teoretiska referensramen.  

 

3.1 Teoriförklaring 

För att kunna besvara våra forskningsfrågor krävs en teoretisk grund som bygger på 

teorier som är relevanta för vår uppsats. Vidare behövs den teoretiska referensramen för 

att stödja empirin och utgöra en grund i analysen. Vid utformningen av den teoretiska 

referensramen utgick vi från valda nyckelord som utgår från forskningsfrågorna, vilket 

medför att den teori som används har en relevans för vår uppsats. Vår första 

forskningsfråga har till syfte att ta ut olika kundtyper av omnishoppers i 

livsmedelsbranschen utifrån engagemang och shoppingmotiv, vilket medför att rubrik 

3.2 om kanaler är relevant för att teoretiskt kunna identifiera vad omnikanaler är och hur 

omnishoppers blir nådda. Rubrik 3.3 behandlar kundbeteende vilket är en stor del av 

denna uppsats, dels för att kunna identifiera omnishoppers med en teoretisk grund samt 

för att förstå kundernas köpprocess. Denna rubrik innehåller även teori om de olika 

faktorerna som är grunden för att kunna identifiera olika kundtyper, vilket är 

engagemang, shoppingmotiv samt till viss del underliggande intresse.  

 

Den andra forskningsfrågan avser att undersöka vad de olika kundtyperna värdesätter 

och har sin teoretiska grund i rubrik 3.3 med tillhörande underrubrik som kundvärde. 

Denna forskningsfråga grundar sig även i tidigare nämnda teorier som identifierar de 

olika kundtyperna vilka finns under tidigare nämnd rubrik. Den tredje forskningsfrågan 

vilken undersöker om lojaliteten mellan omnishoppers och icke-omnishoppers skiljer 

sig åt, får en naturlig teoretisk grund i rubriken 3.4 om lojalitet. Begreppet lojalitet 

beskrivs teoretiskt utifrån olika kanaler för att skapa en teoretisk täthet till analysen. För 

att kunna undersöka lojaliteten mellan de olika kundtyperna används beteende- och 

attitydslojalitet vilket kräver en teoretisk grund som redovisas i rubrik 3.4.  
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Utifrån den teori som presenteras i detta kapitel har en modell skapas, denna går att 

finna under rubriken 3.4 Undersökningsmodell, tillsammans med en modellförklaring.  

 

3.2 Kanaler   
3.2.1 Omnikanaler  

Verhoef, Kannan och Inman (2015) förklarar att begreppet omnikanaler har vuxit fram 

genom företags användande av flera kanaler, både digitala och fysiska. Fenomenet 

omnikanaler har en bredare och djupare betydelse än multikanaler och innefattar hur 

kunder använder sig av fler än en kanal i sin köpprocess, men även hur de ges möjlighet 

till att sömlöst röra sig mellan de olika kanalerna. Enligt Lazaris och Vrechopoulos 

(2014) grundades och utvecklades användandet av flera kanaler i samband med 

internets framväxt. Begreppet multikanal står för användandet av flera kanaler och det 

är integreringen mellan dessa kanaler som benämns omnikanal. Enligt Verhoef et al. 

(2015) är omni ett latinskt ord som motsvarar i svensk betydelse allt, varje eller 

universell.  

 

Lazaris och Vrechopoulos (2014, s. 1) menar att begreppet omnikanal nämndes för 

första gången i akademisk litteratur år 2011. Det var Darrell Rigby som i sin artikel i 

Harvard business review definierade begreppet enligt följande: “an integrated sales 

experience that melds the advantages of physical stores with the information-rich 

experience of online shopping”. Denna definition utvecklades sedan och beskrev inte 

bara de simultana användandet av kanaler utan betonar även den utökade upplevelsen 

och användningen av de integrerade kanalerna. Enligt Lazaris och Vrechopoulos (2014, 

s. 1) definierade Michael Levy år 2013 i sin bok Retailing Management begreppet 

enligt: “a coordinated multichannel offering that provides a seamless experience when 

using all of the retailer’s shopping channels”. 

 

Bell, Gallino och Moreno (2013) menar att omnikanaler ur kundens perspektiv skapar 

en flexibel shoppingupplevelse genom interaktion med företag samt att kunden själv 

kan välja vilken kanal som passar dem bäst. Verhoef et al. (2015) beskriver att fysiska 

butiker erbjuder den stora fördelen att kunder kan se och känns på produkter innan köp. 

Internet ger inte denna möjlighet men har blivit en konkurrent 

genom breddat utbud, sänkt pris och ett adderat nätverk i form av kommentarer och 

bedömning av produkter. Enligt Verhoef et al. (2015) kommer framtidens utveckling 

leda till att skillnaden mellan online och offline suddas ut, detta med omnikanaler som 
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en bidragande faktor med skapandet av en sömlös upplevelse. Rodríguez-Torrico et al. 

(2017) beskriver omnikanaler som kundens möjlighet att röra sig mellan ett företags 

kanaler obehindrat.  

 

Lazaris och Vrechopoulos (2014) beskriver att antalet informationskanaler har ökat den 

senaste tiden. Användandet av flertalet kanaler skapar möjligheter för kundens sökande 

efter produkter, köp samt efterköpsbettende och utvärdering. Vidare menar författarna 

att detta har förändrat företagsstrategier och även kundens köpprocess. Ett exempel som 

Lazaris och Vrechopoulos (2014) beskrivit karaktäriserar omnikanal-fenomenet är då 

kunder tar del av utförlig produktinformation i sin mobiltelefon samtidigt som de håller 

den fysiska produkten i handen. Rodríguez-Torrico et al. (2017) menar att omnikanaler 

syftar till att leverera en förbättrad och utökad shoppingupplevelse. Omnikanaler tillåter 

kunder att röra sig mellan företags kanaler obehindrat och erbjuder shopping dygnet 

runt på fler än en enhet. Vidare menar författarna att företag som erbjuder omnikanaler 

strävar efter att erbjuda en sömlös shoppingupplevelse vilket innebär att utesluta hinder 

mellan kanalerna och detta i syfte att underlätta för kunden. Många av de transaktioner 

som sker i butik är påverkade av digitala enheter då kunden besöker digitala kanaler 

både före och efter ett köp. Rodríguez-Torrico et al. (2017) redogör för att personliga 

egenskaper styr konsumentbeteende och styr därmed hur villig kunden är att använda 

och utforska omnikanaler.  

 

3.2.2 Touchpoints  

Ett företags touchpoints kan enligt Chen och Popovich (2003) vara internet, personlig 

kontakt eller marknadsföring. Författarna skriver att de olika touchpoints vanligen är 

kontrollerade separat. Dhebar (2013) beskriver touchpoints som beröringspunkter från 

människor, produkter, service, kommunikation, fysisk miljö och elektronisk interaktion, 

som ett företag använder för att nå sina kunder. Författaren menar att touchpoints är 

platsen som kunden interagerar med ett företag. Dhebar (2013) förklarar att det är 

genom touchpoints som kunder jämför sin image av företaget med bemötandet och 

skapar sig på så sätt en bild och åsikt om företaget som varumärke. Bedömningen av 

denna interaktion är enligt Meyer och Schwager (2007) upp till kundens personliga 

åsikt och de menar vidare att touchpoints påverkar kundens köpprocess genom att skapa 

intresse. 
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Payne och Frow (2004) förklarar att touchpoints är den kanal där kunder möter företag 

och där interaktion sker mellan dessa parter. Författarna förklarar vidare att touchpoints 

är det mest avgörande tillfället för företag att leverera värde till kunden eftersom det är 

vid touchpoints som planerade marknadsföringsstrategier möter kunden. Payne och 

Frow (2004) menar att bilden av de olika kanalerna skapar en helhetsupplevelse av 

företaget. Författarna påpekar att touchpoints inom livsmedelsbranschen finns i butiken, 

hemma och online. Allt från kuponger, till inspirationstidningar, recept, kundtjänst och 

övrig reklam kunden tar del av hemma till parkeringen där kunden ställer sin bil, de 

anställda, hur det fungerar i kassan, hur kunderna betalar i butiken är tillgängliga 

touchpoints kunden berör och påverkas av. Payne och Frow (2004) förklarar vidare att 

nya touchpoints är skapas online i form av information på hemsidan, online-tjänster, 

appar, betalsystem och bankerbjudanden och beställningar via internet. Dessa 

multikanaler vävs samman allt mer och utvecklas till omnikanaler som ska underlätta 

och skapa touchpoints.  

 

Enligt Kim och Ko (2012) skapar sociala medier touchpoints och definieras som 

applikationer, medier och plattformar med syfte att främja kommunikation, samarbete 

och funktionen att kunna dela innehåll. Det som räknas som sociala medier är bloggar, 

poddar, bilder, videor och recensioner. Exempel är Facebook, Instagram, Twitter, 

Snapchat och Youtube. Kim och Ko (2012) betonar även den ökade användningen av 

sociala medier har gjort att både privatpersoner som företag och organisationer 

använder sig av sociala medier. Cummins, Peltier och Dixon (2016) skriver att 

framväxten av multikanaler har skapat fler möjligheter för företag att komma i kontakt 

med sina kunder via kanaler som kunden själv föredrar. Chaffey (2002) beskriver att av 

relationer på internet gör det möjligt för företag att ha en bättre och mer kontinuerlig 

relation med sina kunder. Sociala medierna gör att kommunikation kan bli mer riktad 

och därmed och att det finns möjlighet till att skapa mer personliga relationer.  

 

En stor del av en kunds shoppingupplevelse har förflyttats utanför väggarna av både 

fysiska och virtuella butiker till sociala nätverk. Liang, Ho, Li och Turban (2011) 

skriver att populariteten av sociala medier har skapat en ny typ av plattform att handla 

ifrån vilket benämns social commerce. Syftet är att skapa olika kommersiella aktiviteter 

på sociala medier för att företag ska kunna utvinna kapital online. Vidare menar Liang 

et al. (2011) att företag gör detta genom att uppmuntra kunden till att dela eller sälja 
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deras varor eller tjänster på kundens egna konto. Det är även vanligt att kunden delar 

deras funderingar om olika varor och söker råd från vänner genom sociala medier. 

Enligt Liang et al. (2011) brukar företag uppmana kunden genom att på hemsidor skapa 

länkar där kunden kan dela med sig av en produkt på valfri social media, genom en 

gilla-, eller dela-funktion. Liang et al. (2011) menar att syftet med social commerce är 

att använda sig av relationer på sociala medier för att få kommersiella fördelar. Dessa 

fördelar kan mätas genom ökade transaktioner eller ökad kundlojalitet.  

 

3.3 Kunden 
3.3.1 Kundens köpprocess 

Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2013) beskriver kundbeteendet som en 

process, således hur en kund beter sig under ett köp. Författarna beskriver detta som 

köpprocessen, vilket avser vad som påverkar kunden innan, under och efter köp. 

Solomon et al. (2013) identifierar följande tre stadier som pre-purchase issues, 

purchase issues och post-purchase issues. Under pre-purchase-stadiet får kunden ett 

behov och letar information om produkten. I nästa steg menar Solomon et al. (2013) att 

inköpet sker och kunden gör sitt slutgiltiga val. I post-purchase-stadiet utvärderar 

kunden produkten och ser om den uppfyller alla krav och förväntningar. Frambach, 

Roest och Krishnan (2007) ser också på köpprocessen som tre steg i form av innan köp, 

under köp och efter köp. Författarna menar även att kunderna rör sig mellan olika online 

och offline kanaler under de tre stegen. Detta sker främst vid mer komplexa produkter 

eller tjänster. Frambach et al. (2007) menar att vid det första steget, innan köp, söker 

kunderna information om det kommande köpet. I detta steget är det varierande om 

kunden väljer en offline eller online kanal. Författarna skriver vidare att detta påverkas 

av kundens tidigare erfarenheter kring online eller offline kanaler, vilket gör det viktigt 

för företag att kunna bemöta kunder på båda kanalerna.   

 

Comegys, Hannula och Väisänen (2006) beskriver köpprocessen i fem steg. Denna 

process är en utveckling av den tidigare tre-stegsprocessen. Comegys et al. (2006) 

skriver att de fem stegen är need recognition, information search, evaluation, purchase 

decision och postpurchase behaviour. Processen börjar med att kunden får ett behov, 

vilket kan triggas igång av olika faktorer. Vidare börjar kunden att söka information om 

den produkt som väckt behovet. Comegys et al. (2006) skriver att i detta steget 

använder sig kunden av flera olika kanaler både online och offline, samt genom 

människor och elektronik. Det tredje steget i processen är att kunden utvärderar olika 
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alternativ innan de övergår till köpbeslutet. Enligt Comegys et al. (2006) är det sista 

steget kundens beteende efter köpet, vilket berör kundens tillfredsställelse kring den 

produkt eller tjänst den köpt. Frambach et al. (2007) beskriver att internet har påverkat 

köpprocessen. Förändringen av köpprocessen har skett främst gällande 

informationssökningen då internet erbjuder stora möjligheter till att anskaffa 

information. Frambach et al. (2007) betonar ett förändrat beteende innan och efter 

köpet. Innan köpet lägger kunder på internet mer tid på att jämföra företag, produkter 

och priser. Även efterköpsbeteendet har tydligt utvecklats då kunder kan utvärdera 

produkter på ett annat sätt genom betygsättning och kommentarer på hemsidan eller i 

forum. 

 

Balasubramanian, Raghunathan och Mahajan (2005) diskuterar att omnikanaler har  

påverkat kundens köpprocess. Författarna menar att vissa konsumenter använder endast 

en kanal för att utföra samtliga aktiviteter medan andra använder sig av olika kanaler 

beroende på vilket steg i köpprocessen de befinner sig i. Enligt Balasubramanian et al. 

(2005) kan detta förklaras genom att kunder vanligtvis använder sig av virtuella kanaler 

på dator eller mobil för att söka information men att sedan köpet sker i en fysisk butik. 

Peterson, Balasubramanian och Bronnenberg (1997) beskriver hur konsumenter 

navigerar mellan olika kanaler som består av en mix av fysisk reklam, internet och 

traditionella butiker i olika steg i processen. Dessa steg menar Peterson et al. (1997) 

består av först det preliminära sökandet efter information, efter det sökandet efter mer 

detaljerad information och slutligen själva köpet.  

 

3.3.2 Omnishoppers 

Enligt Hsieh et al. (2012) så har införandet av flera kanaler skapat enorma möjligheter 

för företag. Författarna menar att mer än 75 % av konsumenter söker efter produkter i 

en kanal för att sedan handla i en annan kanal. Dessa konsumenter spenderar mer 

pengar på shopping än kunder som bara använder sig av en kanal. Juaneda-Ayensa, 

Mosquera och Murillo (2016) menar att digitaliseringen och kanalers framväxt bidragit 

till ett förändrat konsumentbeteende. Forskarna benämner kunder som använder flera 

kanaler under deras shoppingtur som omnishoppers och menar att de förväntar sig en 

sömlös upplevelse genom samtliga kanaler. Exempelvis om en kund letar 

produktinformation på internet, jämför priserna och slutligen åker till en fysisk butik för 

att göra inköpet, är detta en så kallad omnishopper. Verhoef, Neslin och Vroomen 

(2007) diskuterar samma slags kunder men har benämnt dessa som blandkonsumenter. 
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Dessa konsumenter menar författarna föredrar både den fysiska interaktionen med 

produkter och försäljningspersonal i butiken samtidigt som de utför sökning efter 

produktinformation och inköp av produkter via internet. De använder alltså flera av 

kanalerna som ett företag erbjuder och utnyttjar gärna flera kanaler samtidigt.  

 

Cook (2014) beskriver att omnikanalskunder beter sig annorlunda jämfört med 

traditionella kunder. De besitter mer information, använder sig aktivt av teknologin och 

kräver mer av företagen som de interagerar med. Juaneda-Ayensa et al. (2016) menar att 

dessa omnikanals-konsumenter idag är ett växande globalt fenomen och ju mer 

uppkopplad världen blir desto mer krav ställer de på att företag ska erbjuda dem att 

kunna förflytta sig mellan kanalerna. Vidare menar författarna att omnishoppers ställer 

högre krav på personalen eftersom de oftast är mer pålästa och kritiska. Kunskapen 

medför att de har större kontroll över köpet. Cook (2014) menar att kunder inte tänker i 

kanaler eller ens reflekterar om de handlar i multikanaler, utnyttjar omnikanaler eller 

endast använder en kanal. De bryr sig endast om att få deras behov och önskningar 

uppfyllda, på ett bekvämt och enkelt sätt som skapar värde för dem, både vad gäller 

pengar men också deras tid. Cook (2014) hävdar att kundens köpprocess inte ändrats 

sedan införandet av omnikanaler och att den fortfarande består av att ett behov 

identifieras, produkten undersöks, jämför priser och undersöker alternativen, köpet sker 

och sedan blir kunden förhoppningsvis nöjd och slipper mer interaktion med företaget. 

Dock menar Cook (2014) att omnikanaler har påverkat kundens möjlighet att påbörja 

köpprocessen när dem vill och att det numera sker på deras villkor.   

 

3.3.3 Kundtyper  

Roy Dholakia (1999) menar att kunder har olika motivation till livsmedelsköp samt att 

det finns flera motiv som påverkar beteenden. Hur stort en kunds engagemang är 

påverkas av intresset och Wu (2002) menar att graden av intresse påverkar kundens 

köpbeteende i butik. Roy Dholakia (1999) menar att de tydligaste motiven som skiljer 

kunder är hur lustfyllt upplevelsen bedöms, om kunden trivs eller om de ser aktiviteten 

som ett måste eller enbart som en nödvändighet. Chapman och Milham (2006) förklarar 

att företag ofta använder en metod vilket grupperar kunder som i vissa faktorer liknar 

varandra. Enligt denna metod skapas personas för att illustrera en så tydlig bild av vad 

företaget har för kunder genom att betona likheter och skillnader. Personas innebär 

enligt författarna att företag utifrån verklig fakta om deras kunder skapar fiktiva 

kundtyper för att enklare kunna förstå deras målgrupp. Metoden går ut på att en hel 
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kundgrupp sammanfattas till en stereotypisk person.  

 

Roy Dholakia (1999) betonar att shoppingupplevelsen skiljer sig mellan kunder och 

hänvisar till tidigare forskning som bevisar att det finns skillnader mellan kvinnor och 

män. Kvinnor känner generellt större engagemang och starkare känslor till produkter. 

Tidigare forskning pekar även mot två indelningar av kundtyper vilket innefattar både 

kvinnor och män och utgår ifrån vilket huvudsyfte kunden har när de handlar. Ryu 

(2013) beskriver en utilitariskt beteende som att kunden shoppar för nytta medan ett 

hedonistiskt beteende är nöjesdrivet och att detta påverkar konsumentbeteendet och 

agerande i butik.   

 

Engagemang hör enligt Beharrell och Denison (1995) ihop med intresse, beslutsamhet 

och entusiasm gentemot produkter och företag. Dessa påverkar motivationskrafter vilka 

kan förklara kundbeteenden som kriterier för produktval, omfattning av 

informationssökning, beslutsfattandeprocess samt företagssbyte. Dessa forskares 

resonemang tillsammans med Wu (2002) skapar underlag för att engagemang och 

intresse är två faktorer som påverkar kundbeteende starkt.   

 

Människor måste äta vilket gör de flesta till potentiella kunder i livsmedelsbranschen 

och dessa kunder besöker butiker med olika engagemang och intresse. Aylott och 

Mitchell (1998) förklarar även hur kunder inom livsmedelsbranschen generellt upplever 

mer stress när de handlar just livsmedel jämfört med annan shopping. Att många 

handlar under tidspress och känner stress kan leda till snabba beslut och gör bland annat 

att att branschen kännetecknas av lågt engagemang. Likaså livsstil som dagsform 

påverkar kunden i livsmedelsbranschen och utifrån dessa påståenden och begrepp 

skapas olika typer kunder som agerar olika i livsmedelsbutikers miljö.   
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Nedan följer en modellbeskrivning av hur vi konstruerar begreppet kundtyp vidare i 

uppsatsen. 

 

Modell 2: Kundtyper, (egen).  

 

3.3.4 Modellförklaring kundtyper  

Modellen ovan är avsedd att förklara de bakomliggande faktorerna som i denna studie 

påverkar begreppet kundtyp. Modellen redovisar vilka begrepp som ligger till grund för 

indelningen av kundtyper. Wu (2002) menar att värde är grunden till kundens önskade 

mål med sin shopping. Grad av engagemang en kund känner inför en situation påverkar 

hur stort intresse personen kommer att uppfatta. Intresse hanterar vi som en 

underliggande faktor till engagemang. Motiven till att en kund handlar kan enligt Roy 

Dholakia (1999) vara antingen av lustfyllda eller tvingande. Detta ger shoppingmotiv av 

hedonistisk eller utilitarism karaktär och motiven till varför kunden handlar påverkar 

köpbeteendet och i sin tur kundtypen.   

 

3.3.5 Engagemang  

Gbadamosi (2009) menar att graden av engagemang från en kund vid ett köp varierar. 

Den vanligaste uppdelningen är hög-, respektive lågengagemang. Hög 

engegemangsnivå innebär att kunden tar in en stor mängd information, är väl medveten 

om vad den är ute efter och gör noga avväganden. Enligt Gbadamosi (2009) vet kunden 

vad den vill ha och det är personligt vad som prioriteras. Låg engagemangsnivå innebär 

likgiltighet och snabba beslut eftersom dessa köp inte spelar stor roll i kundens liv. 
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Solomon et al. (2013) berättar vidare att lågengagemangsköp sker med lite eller ingen 

planering och risken att göra ett felköp är liten eller ingen alls. Typiska exempel för 

lågengagemangsprodukter är varor från livsmedelsbranschen som exempelvis 

städprodukter, salt, toapapper, mjölk och mjöl. 

 

Inom livsmedelsbranschen säljs varor som köps regelbundet vilket enligt 

Nationalencyklopedin3(2017) benämns dagligvaror. Kapitalvaror innebär motsatsvis 

varor som köps mer sällan och med en längre beräknad livstid och är även av dyrare 

karaktär (Nationalencyklopedin4 ,  2017). Köpbeteende och engagemang skiljer sig åt 

beroende på vilken bransch och typ av vara. Livsmedelsbranschen karaktäriseras av 

lågengagemangsköp, vilket enligt Agndal och Axelsson (2012) innebär ett kort 

avvägande innan val av produkt. Avvägningen en kund gör vid köp av låg-, respektive 

högengagemangsprodukter beror främst på vilka ekonomiska och psykologiska risker 

kunden tar. Med psykologiska risker menar författarna hur väl produkten stämmer 

överens med köparens bild av sig själv eller gentemot andra. Agndal och Axelsson 

(2012) menar att vid köp av högengagemangsköp har produkten ett större värde för 

kunden och präglas ofta av statusavväganden. Produkter kan dock vara av olika 

engagemangsgrad för olika personer. 

 

Som tidigare nämnt är kundlojalitet och kundvärde företagsstrategier och det finns 

underliggande faktorerna som påverkar kundens beteende. Story och Hess (2006) påstår 

att relationer mellan företag och kunden bildas av engagemang och de talar för att 

segmentera kunder efter typer av relationer till företag. De menar att kunder har 

personliga kopplingar till företag och liksom Agndal och Axelsson (2012) påstår finns 

det olika nivåer av engagemang som leder till vissa beteenden och lojalitetsband. 

Bloemer och Ruyter (1999) stödjer resonemanget om att kunder handlar varor och 

produkter känslostyrt och menar att både låg och högengagemangsprodukter styrs 

emotionellt men att högengagemangsprodukter är mest emotionellt styrda. Författarna 

påstår att detta styrker att personliga åsikter påverkar kunder och går i linje med att 

personer med ett visst intresse styrs av de under köpprocessens gång. 

 

3.3.6 Intresse 

Engagemang är enligt Beharrell och Denison (1995) kopplat till känslor, intresse och 

entusiasm mot produkter eller varumärken. Författarna ifrågasätter dock den 

grundläggande teorin och menar att rutinköp, i den klassiska benämningen 
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lågengagemangsköp, kan vara högengagerande beroende på kundtyp och kundens 

personliga intressen. Författarna menar vidare att livsmedelsbranschen innebär 

veckohandling vilket präglas av rutinköp och klassas vardagligen som lågengagemang. 

Enligt Beharrell (1995) kan kunder med stort intresse för mat konstateras vara 

högengagemangskunder inom livsmedelsbranschen. Detta då engagemang handlar om 

hur aktiva kunderna är i köpprocessen och hur villiga dem är att ta reda på information. 

 

Wu (2002) beskriver att graden av intresse skiljer sig för kunder och att engagemang 

hänger ihop med graden av intresse vilket är avgörande faktorer i kundens köpbeteende. 

Kunder tar åt sig den information som väcker störst intresse. Wu (2002) redovisar även 

en undersökning om kundens intresse som visar att intresse främst styrs av fyra faktorer. 

Den första faktorn är personlig karakteristiska vilket bland annat innebär yrke och 

inkomst. Detta styrks även av Gbadamosi (2009) som visar att inkomst har påverkan på 

vilka varumärken kunder väljer, samt hur de värderar kvalitet och pris. Wu (2002) 

beskriver den andra faktorn som livsstil där fritidsintressen, umgänge och 

trendkänslighet spelar in. Den tredje faktorn utgörs av behov och beskriv som kundens 

kunskaper, förtroende och önska om effektivitet. Den fjärde och sista faktorn som avgör 

en kundtyps intresse är situationen och beskrivs som hur ofta och konsekvent kunden är 

i en butik, genomför ett köp eller besöker en hemsida. 

 

3.3.7 Foodies 

En foodie är enligt Johnston och Bauman (2014) någon som anser mat vara mer än en 

biologisk nödvändighet i form av näring till kroppen. En foodie gör mat till en hel 

livsstil och gör det till en del av sin identitet genom att lägga ner mycket tid på att söka 

information om mat, planera måltider och köpa råvaror. Johnston och Bauman (2014) 

menar att definitionen av en foodie kan skilja sig något, från de som har ett engagemang 

utöver det vanliga till de som är helt besatta. 

 

Enligt Johnston och Bauman (2014) är vi nu i en tid där intresset för mat blivit allt 

större i samband med förändringar i samhället som bland annat beror på ökad 

miljömedvetenhet och strävan efter hälsosammare liv. Vidare menar författarna att 

foodie-fenomenet har utvecklats ur och påverkas av matprogram, kändiskockar, 

matbloggar och konceptrestauranger. Foodies strävar efter en matupplevelse bortom 

överlevnad och hur och vad dem äter, är ett sätt att tala om för andra vem man är. Detta 

menar Johnston och Bauman (2014) styrs genom egna uppsatta värderingar och 
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riktlinjer vilket gör dessa personer till speciella kunder. De anser även att sättet att 

handla på påverkar samhället på ett djupare plan och påverkar politisk samhörighet, 

konsumtionen, tillhörighet, kultur och inger status. 

 

3.3.8 Shoppingmotiv 

Balasubramanian et al. (2005) beskriver att alla kunder har olika mål eller motiv med 

sin shopping, vilket kommer att påverka deras kanalval. Balasubramanian et al. (2005) 

har beskrivit fem mål som kunder ofta vill uppnå med sin shopping som de menar 

kommer att påverka kundens kanalanvändning. Det första målet är enligt författarna 

ekonomiskt inriktat och kundens strävan efter att göra en bra affär. Det andra målet 

nämner dem är att kunderna vill nå självbekräftelse med sin shopping. Tredje målet är 

av en symbolisk betydelse som innefattar att kunden ska vara eftertänksam och 

noggrann under köpprocessen. Fjärde målet Balasubramanian et al. (2005) beskriver är 

socialt inriktat och innefattar konsumenters behov av vara en del av en social och 

stimulerande miljö. Det femte och sista målet författarna beskriver är rutinmässiga mål, 

att kunden vill uppnå regelbundenhet i sin köpprocess.  

 

Balasubramanian et al. (2005) menar att det är viktigt att förstå dessa motiv och mål 

men även att inse hur betydelsefulla de är för kunderna. Exempelvis om en kund har 

starka rutinmässiga mål med sin shopping kan det bli svårt för ett företag att få dem att 

ändra sin användning kanalerna. Författarna menar att om en kund har ekonomiska mål 

med sin shopping så är det vanligt att de använder sig av prisjämförelse på internet 

innan shoppingrundan för att få reda på var de kan uppnå effektiv och prisvärd 

shopping. Enligt Balasubramanian et al. (2005) kan ett företag även uppmuntra en 

kunds självbekräftelse under sin shopping genom att ge dem bekräftelse i olika stadier 

som exempelvis belöna dem när de varit lojala mot företaget.  

 

Tidigare forskning visar att det finns olika kundbeteenden där bland annat Babin, 

Darden och Griffin (1994) diskuterar att kunder kan delas in i två olika dimensioner 

beroende på deras motiv med shoppingen. Författarna menar att dessa dimensioner är 

utilitaristiska och hedonistiska kunder. Ryu (2013) diskuterar även dessa dimensioner 

och beskriver sammanfattat ett utilitaristiskt konsumentbeteende som att kunden 

shoppar för nytta medan ett hedonistiskt konsumentbeteende är att kunden shoppar för 

nöje. Enligt Yim et al. (2014) är hedonistiska shoppingmotiv inspirerade av kundens 

önskan av tillfredsställelse och glädje som kunden får ut av användningen av 
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produkterna och själva shoppingturen. Babin et al. (1994) beskriver att hedonistiska 

konsumenter reflekterar över shoppingens potentiella nöje och och emotionella känsla. 

Yim et al. (2014) menar att utilitariska shoppingmotiv till skillnad från de hedonistiska 

är uppdragsorienterade och inspirerade av kundens vilja att lösa problem och författarna 

menar att kunderna hittar och skapar behov genom att processa produktinformation. 

Babin et al. (1994) styrker detta och menar att konsumtion ur ett utilitariskt perspektiv 

är utförande av en nödvändig uppgift där kunden känner sig tillfredsställd då uppgiften 

är lyckosamt genomförd. 

 

Vidare menar Yim et al. (2014) att i de flesta fall gör kunder sina köp baserade på både 

utilitariska och hedonistiska motiv, men för vissa kunder dominerar ett av beteendena 

mer. Även Verhoef et al. (2015) tar upp detta och menar att kunder kan ha en önskan 

om att uppfylla både hedonistiska och utitlitariska behov i köpprocessen. Detta menar 

Yim et al. (2014) beror på olika externa och interna faktorer som exempelvis affärens 

atmosfär, produktpriser, tid spenderat i servicelandskapet och om produkterna kräver 

högt eller lågt engagemang. Yim et al. (2014) menar att det som skiljer en hedonistisk 

shoppare och en utilitarisk shoppare är beteendet i köpprocessen när det gäller 

produktgranskning, informationssökning och hur länge de stannar i butiken. Författarna 

menar att hedonistiska shoppare ofta stannar i butiken utan att det leder till köp, de 

stannar kvar i servicelandskapet för att ta in produktinformation och njuta av atmosfären 

i butiken. Utilitariska shoppare rör sig fortare genom servicelandskapet och lämnar det 

när de har löst sin uppgift, vilket ofta är själva inköpet.  

 

3.3.9 Kundvärde 

Grönroos (2015) diskuterar svårigheterna med att definiera begreppet kundvärde. 

Författaren menar att det kan definieras på olika sätt. Inom industriella marknader är det 

främst monetära termer och inom konsumentmarknader beskrivs värde främst som 

kundupplevelser baserad på deras erfarenheter av företag. Även Woodruff (1997, s. 

141) beskriver kundvärde som ett svårdefinierat begrepp och sammanfattar de tidigare 

definitionerna av kundvärde följande:  

 

Kundvärde är kundens uppfattade preferenser för- och utvärdering av produktattribut, 

deras prestationsmått och fördelar som uppkommer genom att använda produkten eller 

tjänsten, som uppfyller kundens mål och behov när den används. 
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Makkonen (2015) beskriver att värde skapas vid kundens medverkan i erbjudandet, 

aktiviteten och processen. Grönroos (2015) styrker detta då han menar att det skett ett 

skifte när det kommer till värdeskapande. Författaren påpekar att vi har gått från ett 

transaktionsperspektiv, där värdet tidigare skapades av företaget, till ett 

relationsperspektiv som innebär att värdeskapandet sker tillsammans med kunden. 

 

Ohlsson (2015) berättar om tidigare forskning som identifierat kategorier av 

konsumenter, vilka uppfattade värde på olika sätt. Värde hos en kund kan utgöras av allt 

från en fysisk egenskap hos en produkt till uppfattningen av köpet. Ohlsson (2015) 

menar att värde ofta handlar om en balans mellan service, kvalitet, pris och andra 

faktorer som kan vara av mindre konkret karaktär. Åtkomst av information kan både ge 

värde till kunden i sig, eller att information tillför värde till produkten kunden är 

intresserad av att köpa. Information kan enligt författaren vara drivande till ett köp. 

Tidigare forskning har visat att en hög servicenivå ökar kundens trogenhet och lojalitet. 

Engagemang och att kunderna deltar i serviceprocessen ökar chansen till lojalitet, 

eftersom att människor föredrar att vara konsekventa i sitt beteende.  

 

Babin, Darden och Griffin (1994) har diskuterat hur värdeskapande skiljer sig mellan 

olika konsumentgrupper. Även Overby och Lee (2006) diskuterar att det finns en 

skillnad och menar att utilitaristiskt värde främst kommer av det funktionella fördelarna 

som en tjänst eller vara ger kunden. Enligt Chang och Tseng (2013) har digitaliseringen 

underlättat för att skapa utilitaristiskt värde då konsumenter har lättare att jämföra priser 

från olika företag, hitta produktinformation vilket bidrar till att de enklare kan 

genomföra ett köp. Babin et al. (1994) beskriver att hedonistiskt värde är mer subjektivt 

och personligt än det utilitariska. Detta menar Babin et al. (1994) innebär att de får ut 

värde av själva processen som leder fram till ett köp mer än själva köpet av varan eller 

tjänsten.  

 

Yim et al. (2014) diskuterar hedonistiskt beteende och hedonistiska shoppingvärden i en 

typisk utilitarisk miljö, som exempelvis en livsmedelsaffär. Vidare förklarar författarna 

att det i livsmedelsbranschen har blivit allt vanligare med stormarknader, där allt går att 

hitta under samma tak. Hedonistiska konsumenter kan få ut värde av detta genom att 

butikerna har mer yta och stämningshöjande faktorer som exempelvis sittplatser, deli-

diskar och mer exponeringar. Utilitariska konsumenter får ut värde av detta genom att 
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allting är mer samlat vilket bidrar till att det är enklare för dem att fatta rationella och 

korrekta köpbeslut.   

 

3.4 Lojalitet 
3.4.1 Kundlojalitet  

Kundlojalitet är något som på senare tid blivit en viktig strategisk fråga för företag. 

Detta intresse kommer enligt flera forskare från den ökade konkurrensen på marknaden 

(Bodet, 2008; Oliver, 1999; Dick och Basu, 1994). Bodet (2008) beskriver att tidigare 

forskning har diskuterat att det är mer kostsamt att locka nya kunder än att vårda 

relationen med de befintliga som finns i företaget.  

 

Oliver (1999, s. 34) har definierat lojalitet enligt följande:  

 

A deeply held commited to rebuy or repatronize a preferred product or service 

consistently in the future, thereby causing repetitive same-brand or brand-set 

purchasing, despite situational influences and marketing efforts having the potential to 

cause switching behavior.  

 

Oliver (1999) beskriver att det som gör kunder lojala beror på kundens tro på att 

företaget erbjuder det bästa alternativen, trots att konkurrerande företag försöker 

övertyga kunden om att detta inte längre stämmer. Kumar (2008) menar att kunder som 

är lojala har en stark känsla av att ett företag på bästa sätt kan möta deras behov. Oliver 

(1999) beskriver att tidigare forskning visar att kundtillfredsställelse och kundlojalitet är 

två begrepp som går hand i hand. Forskaren beskriver att kunden blir tillfredsställd när 

dennes önskan, mål och behov uppnås, dock menar han att det är skillnad på att ha 

lojala kunder och nöjda kunder. Oliver (1999) förklarar att en nöjd kund är mer benägen 

att välja ett annat företag nästa gång de handlar om de erbjuds ett bättre erbjudanden 

medan lojala kunder är återkommande oavsett vad konkurrenterna erbjuder, då de kan 

känna en känslomässig koppling till företaget.  

 

Cram (1994) menar att äkta kundlojalitet kommer från unik och bra service och inte 

endast från lojalitetsprogram som erbjuder bonuscheckar eller en viss rabatt för sina 

medlemmar. Därför diskuterar författaren vidare att ett företag bör förmedla deras unika 

service så att kunderna uppmärksammar detta och på så sätt få dem att bli lojala. 

Manfred och Mantrala (2010) menar att det är viktigt att skapa ett emotionellt band med 
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sina kunder då dessa har svårare att byta till konkurrerande företag. Jacoby och Chestnut 

(1978) har diskuterat att det inte går att antyda att en kund är lojal enbart på grund av 

upprepade köp i samma butik. Forskarna menar att denna definition saknar grund då det 

kan finnas flera faktorer till varför en kund väljer att göra dessa inköp på samma ställe 

upprepade gånger exempelvis av bekvämlighetsskäl eller av tillfällighet. Därmed menar 

Jacoby et al. (1978) att det behövs tydligare analyser om vad det är som gör att en kund 

blir lojal till ett företag och kunden måste föredra företaget framför konkurrenterna i 

samtliga av deras beslutsfattande-processer.  

 

3.4.2 Lojalitetsdimensioner 

Oliver (1999) beskriver att lojalitet består av fyra faser som är; Kognitiva lojalitetsfasen, 

Affektiva lojalitetfasen, Konativa lojalitetsfasen, Agerande lojalitetsfasen. Oliver (1999) 

menar att för varje fas som kunden går igenom så stärks lojaliteten ytterligare och när 

kunderna har uppnått den sista lojalitetsfasen har de uppnått fullständig lojalitet för ett 

företag. Oliver (1999) menar att de tre första lojalitetsfaserna styrs av attityden hos 

kunden och den sista fasen styrs av kundens beteende. Andra forskare har även 

diskuterat att lojaliteten kan delas in i två olika dimensioner; beteende och attityd. 

Kumar (2008) beskriver att den beteendebaserade lojaliteten handlar om att kunden gör 

upprepade köp medan den attitydbaserade lojaliteten innebär långvarigt engagemang. 

Kumar (2008) menar att båda typerna av lojalitet är viktiga att beakta vid utformning av 

lojalitetsstrategier. Dick och Basu (1994) har styrker detta påstående och menar att 

begreppen attityd och beteende är starkt relaterade till varandra och sambandet mellan 

dem utgör vilken lojalitet konsumenten har till företaget som varumärke. Dick och Basu 

(1994) beskriver begreppet relativ attityd vilket det menar är det mest väsentliga inom 

lojalitetsforskningen. Relativ attityd innebär hur kunden utvärderar och bedömer ett 

företag i förhållande till andra företag. 

 

3.4.3 Lojalitetstyper  

Dick och Basu (1994) har utifrån sambandet mellan relativa attityder och 

återköpsbeteende identifierat fyra olika typer av lojalitet hos kunder. Dessa är sann 

lojalitet, latent lojalitet, falsk lojalitet och ingen lojalitet. Forskarna beskriver att den 

mest eftertraktade lojalitetstypen är sann lojalitet vilket uppkommer när konsumenten 

har en positiv relativ attityd och en hög nivå av återkommande köp. Dessa kunder är 

konstant lojala till företaget och mycket mottagliga för deras marknadsföring. 

Exempelvis kan detta vara stamkunder som alltid väljer att göra sina inköp från samma 
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livsmedelsbutik. Latent lojalitet är när kunden har hög relativ attityd tillsammans med 

ett lågt återköpsbeteende. Dick och Basu (1994) menar att bara för att en kund har en 

stark emotionell känsla för ett företag innebär det inte alltid att de är lojala. Som 

exempelvis om en kund har en positiv attityd till ett flertal dagligvaruhandelbutiker, 

innebär detta inte automatiskt lojalitet mot en specifik butik.  

 

Falsk lojalitet menar Dick och Basu (1994) innebär låg relativ attityd i kombination med 

hög återköpsfrekvens. Detta innebär att en kund är lojal till ett företag utan att de känner 

en emotionell koppling till det. Detta kan exempelvis vara när en kund återkommer till 

samma livsmedelsbutik enbart på grund av bekvämlighetsskäl och inte för att de 

föredrar den butiken. Slutligen beskriver Dick och Basu (1994) att ingen lojalitet 

inträffar när både den relativa attityden och återköpsfrekvensen är låg hos kunden. Detta 

inträffar om exempelvis alla aktörer på marknaden erbjuder liknande utbud, samma 

prissättning och ingen skillnad i serviceupplevelsen. Kunder som placeras i “ingen 

lojalitet”- kategorin är extremt lätta att locka över till konkurrenternas sida. 

 

 

Modell 3: Lojalitetstyper (Dick & Basu, 1994). 

 

3.4.4 E-lojalitet 

Forskare har diskuterat att det har skett en förändring i kundlojaliteten sedan internet 

och e-handelns uppkomst. Sedan införandet av dessa kanaler har det bidragit till 

kundernas möjligheter att ställa högre krav på företag. Detta då konkurrenterna endast 

finns några klick iväg och att det råder en konkurrensutsatt situation mellan företag på 



  
 

39 

internet (Srinivasan, Anderson och Ponnavalou, 2002; Shankar, Smith och 

Rangaswamy, 2003). Vidare har Shankar et al. (2003) diskuterat om kundnöjdhet och 

lojalitet har samma betydelse i en online och en offline miljö. Författarna menar att den 

virtuella plattformen har möjliggjort för företag att skapa en mer interaktiv och 

personlig marknadsföring än den traditionella och vilket kan komma att påverka 

kundnöjdheten och lojaliteten positivt. Däremot diskuterar de komplexiteten med e-

lojalitet då kunderna har desto flera valmöjligheter på denna plattform och att kunderna 

är desto mer priskänsliga på internet.  

 

Shankar et al. (2003) har kommit fram till att företag bör erbjuda någon form av 

lojalitetsprogram för deras kunder online för att skapa kundnöjdhet och menar att de 

borde integrera lojalitetsprogrammet i både online-, och offlinemiljöer. Detta innebär att 

belöna sina kunder så fort de handlar av företaget och på så sätt påminna dem om att de 

är viktiga för företaget. Shankar et al. (2003) diskuterar även att innehållet av en 

hemsida är en faktor som bidrar till skapandet av lojalitet online. Utökad information en 

hemsida tillhandahåller kan bidra till ökad kundnöjdhet och skapandet av e-lojalitet. 

Shankar et al. (2003) beskriver detta som när ett hotells hemsida länkar till resetips i 

staden det ligger i, sevärdheter att besöka och väderleksrapport. Slutligen menar 

författarna att företag bör göra tillgången av information så enkel som möjligt på 

hemsidan så att kunden själv ska kunna få tillgång till information när det önskas.  

 

Christodoulides och Michaelidou (2011) har beskrivit sju stycken faktorer som de 

påpekar är betydelsefulla att beakta vid skapandet av e-lojaliteten. Faktorerna är 

förtroende, kundservice, hemsida, kundanpassning, kostnader för att byta leverantör, 

tillfredsställelse och image. Även Gefen (2002) har diskuterat vad som skapar lojala 

kunder online och har likt Christodoulides och Michaelidou (2011) kommit fram till att 

förtroende är en faktor som har stor påverkan på e-lojalitet, men menar även att kundens 

uppfattning om värde och hemsidans användbarhet spelar in. Även Cyr (2008) 

understryker vikten av att kunden känner förtroende för en webbplats för att skapa e-

lojalitet. Forskaren menar att ju större en kunds förtroende är till en e-handel, desto 

större chans är att de väljer samma företag vid nästa inköp.  

 

3.4.5 Lojalitet i omnikanaler 

Zhang et al. (2010) beskriver fördelarna med att som företag finnas i många kanaler är 

ökad kundnöjdhet och lojalitet. Detta styrker Manfred och Mantrala (2010) som menar 
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att ett företag som erbjuder multikanalshandel skapar fler kommunikationsmöjlighet 

vilket bidrar till en starkare relation till kunderna. Även Verhoef och Donkers (2005) 

visar att kunder som använder sig av flertal kanaler som omnikanaler, antingen genom 

inköpskanaler eller som informationskällor, förändrar sitt köpbeteende och även deras 

lojalitet påverkas. 

 

Zhang et al. (2010) förklarar att genom användning av olika kanaler kan 

detaljhandelsföretag tillfredsställa kundens behov genom att utnyttja fördelarna och 

övervinna bristerna som finns i varje kanal. Forskarna har exemplifierat fördelar i en 

fysisk butik med att kunderna har möjligheten att använda samtliga sinnen när de 

utvärderar produkten, personalen, betalningsmetoderna, servicelandskapet och de 

sociala upplevelserna som finns i butik. Även Hsiesh et al. (2012) menar att företag har 

chans att använda samtliga kanaler till sin fördel. Zhang et al. (2010) beskriver att 

nackdelarna kan vara att kunder behöver spendera tid och energi för att besöka de 

fysiska butikerna. Det kan också vara att affärerna har begränsade öppettider som 

hindrar kunder från att besöka butiken. En annan nackdel menar Zhang et al. (2010) är 

att det kan vara svårt för kunden att hitta butikens erbjudande, särskilt i stormarknader 

eller varuhus. Alla dessa nackdelar kan skapa missnöjda kunder och på så sätt leda till 

att kunden föredrar att handla hos konkurrenterna.  

 

Zhang et al. (2010) belyser därmed vikten av att finnas i fler kanaler då den fysiska 

butikens nackdelar vägs upp av den virtuella butikens fördelar. Då kunder som är 

missnöjda med öppettider kan handla i e-handelsbutiken istället. E-handelsbutiker 

erbjuder kunden möjligheten att handla närsomhelst och varsomhelst, det tar mindre tid 

och sparar resekostnader till butiken samt erbjuder ofta kunden ett bredare utbud. Enligt 

Hsiesh et al. (2012) förväntar sig kunden att ständigt kunna komma i kontakt med 

företag oavsett tid på dygnet. De kräver även att företaget ska erbjuda flera möjligheter 

att komma i kontakt med dem. Detta kan vara exempelvis länk till hemsidan, 

telefonnumret till butik eller besöksadress. Genom att ett företag erbjuder kunderna 

olika kanaler som de kan komma i kontakt med företaget möter dem kundernas behov. 

En annan viktig fördel som Zhang et al. (2010) beskriver är att multi- och 

omnikanalsanvändare bidrar till att kunden får desto mer information innan de 

genomför sitt inköp, därmed kan den webb-baserade informationen skräddarsys efter 
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kundens behov. Alla dessa fördelar påverkar kundens tillfredsställelse och kan därmed 

komma att påverka hur lojal en kund vill bli till ett företag. 

 

Hsieh et al. (2012) förklarar vidare att företag som enbart finns på en kanal använder sig 

mestadels av lojalitetsprogram för förhindra att en kund ska växla mellan företag. Målet 

är att öka switching-cost, alltså kostnaden för kunden att byta företag, som både kan 

vara ekonomisk och psykologisk. Hsieh et al. (2012) menar att det för företag som 

erbjuder multikanaler snarare är viktigt att reducera barriärerna än att öka dem. Vidare 

menar författarna att de inte går applicera samma lojalitetsstrategi när ett företag finns 

på flera kanaler som när de enbart är aktiva på en kanal. Enligt Shankar och Winer 

(2005) har kunder idag blivit mer vana att handla och få tillgång till information från 

flera kanaler, vilket har medfört ökade förväntningar på ett företag. Multi- och 

omnikanalskunder ställer högre krav på varje enskild kanal än vad en kund som enbart 

använder sig av en kanal gör. Detta menar Hsiesh et al. (2012) medför att dessa kunder 

kommer utvärdera sin tillfredsställelse på ett bredare plan men forskarna menar också 

att det är svårare att göra dem tillfredsställda då de ofta har högre förväntningar. Multi- 

och omnikanalskunder utvärderar nämligen inte servicekvaliteten i en kanal åt gången 

utan utvärderar hur väl integrerade dem är med varandra. Detta har enligt Hsiesh et al. 

(2012) en positiv inverkan på kunden utvärdering av servicekvaliteten.   

 

3.5 Undersökningsmodell  

 

Modell 4: Undersökningsmodell, (egen). 
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3.5.1 Modellförklaring  

Utifrån den teori som presenterats i den teoretiska referensram, har vår modell skapats. 

Denna modell ligger till grund för vårt empiriska avsnitt. Syftet med studien är att 

undersöka vad kunder i livsmedelsbranschens värdesätter med omnikanaler och om 

dessa integrerade kanaler påverkar kundbeteende och kundlojalitet. Därmed inleds vår 

teoretiska referensram med en förklaring av begreppet omnikanaler och hur 

omnikanaler har kommit att skapa omnishoppers. Omnishoppers är de kunder som 

använder sig av omnikanaler och är det urval vi valt att fokusera på i vår studie.   

 

Tidigare forskning har visat att det generellt finns olika kundtyper, denna studien utgår 

från begreppen engagemang och shoppingmotiv för att kunna identifiera vilka 

kundtyper det finns bland omnishoppers i livsmedelsbranschen. Dessa kundtyper 

uppfattar kanalers användningsområden samt andra företeelser inom 

livsmedelsbranschen på olika sätt och därav valt att behandla teori om värde. Detta för 

att dela in kunder efter funktioner de värdesätter. Som följd av diskussionen om 

kundvärde kommer indelningen av utilitariskt och hedonistiskt beteende. Utifrån 

omnishoppers användning av olika kanalerna byggde vi på teorin för att kunna 

undersöka om det finns något samband mellan aktiv användning av integrerade kanaler 

och lojaliteten till en viss livsmedelskedja.  

 

3. 5 Hypoteser 

Denna studie bygger på en kvantitativ metod och utgår från hypotesprövning. Därmed 

har vi utifrån tidigare forskning som finns beskriven i den teoretiska referensramen 

skapat tre stycken hypoteser som kommer testas och beskrivas närmare i empiri-

avsnittet.  

 

Våra hypoteser är följande: 

H1: Det finns olika kundtyper av omnishoppers utifrån engagemang och 

shoppingmotiv, inom livsmedelsbranschen. 

H2: Kundtyperna värdesätter omnikanalers funktioner olika inom livsmedelsbranschen. 

H3: Det finns ett samband mellan att en kund använder sig av omnikanaler i sin 

köpprocess med att de blir lojala till ett visst livsmedelsföretag. 
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4 Empiri 
I detta avsnitt redogörs resultatet av den kvantitativa datan som tagits fram genom 

sammanställningen av enkätundersökningen. Med detta som grund kommer tidigare 

presenterade hypoteser att förkastas eller accepteras. 

  

4.1 Hypotes 1:  

Det finns olika kundtyper av omnishoppers utifrån engagemang och shoppingmotiv, 

inom livsmedelsbranschen. 

 

4.1.1 Bakgrundsvariabler för respondenter 

I denna hypotes ligger svaren från 131 av 263 respondenter som grund. Detta då vi valt 

att lägga ett filter i SPSS så att endast de respondenter som vi ansåg vara omnishoppers 

användes i denna hypotes, då studien avsåg att undersöka just detta urval. För att utföra 

denna gruppering av våra respondenter skapades en grupperingsfråga i enkäten, som 

avgjorde om respondenten var en omnishoppers eller inte. Genom att studera datan så 

kan vi se att 116 stycken av respondenterna var kvinnor, 14 var män och 1 annat. 

Respondenterna har en medelålder på 35,56 år. Den yngsta respondenten var 16 år och 

den äldsta 75 år (Bilaga 1, Figur 1.1).  

 

4.1.2 Redovisning av kluster  

Innan utförandet av klusteranalysen skapades en faktorsanalys på de frågor som använts 

för att skapa klusterna. Vi använde oss av åtta frågor som berörde tre olika områden, 

hedonistiskt beteende, utilitaristisk beteende samt grad av engagemang. Alla åtta frågor 

var ställda i intervallskalor från ett till sex och respondenterna fick välja den siffra de 

ansåg stämde överens med deras beteende. Tre frågor i enkäten hade som syfte att ta 

reda på respondenternas inställning till att shoppa hedonistiskt samt tre frågor avsåg att 

undersöka respondenternas inställning till att shoppa utilitaristisk. Dessa frågor 

användes för att undersöka respondentens shoppingmotiv inom livsmedelsbranschen. 

För att ta reda på respondentens engagemang så skapades två frågor, vilka båda hade 

som syfte att undersöka om respondenten hade högt eller lågt engagemang vid sina 

livsmedelsinköp.  

 

Nedan ses ett KMO och Bartlett´s test på faktorsanalysen. KMO visar ett medelvärde 

för hur mycket de olika faktorerna överlappar varandra. Detta medelvärde ska vara över 

0,6 för att faktoranalysen ska anses vara godkänd (Malhotra, 2010). I vårt KMO fick vi 
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ett medelvärde på 0,681 vilket är ett godkänt värde. I Bartlett´s test avses det att uppnå 

ett signifikant resultat vilket det gjorde i detta fall, därmed stärks trovärdigheten av 

datan.  

 

Figur 1.10: KMO och Bartlett´s test (SPSS).  

 

Vidare skapades en Scree Plot på faktorsanalysen (Bilaga 1, figur 1.4). I denna kan vi se 

att lutningen avtar vid andra faktorn, vilket ger oss tre berättigade faktorer. Detta 

stämmer bra överens med vår teori då vi använt oss av hedonistiskt beteende, 

utilitaristisk beteende samt grad av engagemang. 

 

I nästa steg skapades ett K-means kluster. För att skapa detta sammanställdes ett 

medelvärde på varje faktor som sedan användes i klusteranalysen. Lehmann (1979) 

skriver att för att räkna ut hur många kluster som ska användas, används uträkningen 

n/50 och n/30. I vårt fall är n = 131, så blir det 2,6 – 4,3 kluster. Därmed testades att 

utföra klusteranalysen på tre samt fyra kluster och fick utifrån detta fram att tre kluster 

var det bästa alternativet för studien. Nedan redovisas de tre klustren 1, 2 och 3. Kluster 

1 benämner vi De hedonistiska, då de har högre värde på det hedonistiska beteendet. 

Kluster 2 benämns De utilitariska, då de har ett högre värde på utilitariskt beteende. Den 

gemensamma faktorn för båda klustrena var det liknande värdet av engagemang. 

Kluster 3 har ett mer jämnt förhållande mellan utilitaristisk och hedonistiskt beteende. 

Detta kluster har dock en högre nivå av engagemang än kluster 1 och 2 och därmed 

benämner vi det för De engagerade. 

 

I de hedonistiska och utilitariska faktorerna finns ett maxvärde på 18, då det var tre 

frågor på vardera med en max siffra som var 6. Detta betydet att (3x6 = 18) intervallen 

går mellan 0-18. Vad gäller faktorn som rör engagemang så ställdes två frågor vilket 

betyder att (2x6 = 12) intervallen går mellan 0-12. I figuren nedan har alltså faktorerna 

hedonistiskt och utilitariskt ett maxvärde på 18 medan engagemang har ett maxvärde på 

12.  
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Figur 1.11: Final Cluster Centers. (SPSS). 

 

Genom detta fick vi fram ett resultat där: 

● Kluster 1 är ett hedonistiskt kluster (med påverkan av utilitariskt beteende) 

bestående av 26 stycken respondenter.  

● Kluster 2 är ett utilitaristisk kluster (med påverkan av hedonistiskt beteende) 

bestående av 37 stycken respondenter. 

● Kluster 3 är ett kluster där respondenterna är jämna mellan ett hedonistiskt och 

utilitaristiskt beteende, samt ett högre engagemang. Detta kluster består av 68 

respondenter.  

 

I tillhörande ANOVA (Bilaga 1, figur 1.3) visas värden som är under 0,05 vilket 

betyder att det är signifikant med 95 % säkerhet (Malhotra, 2010). Detta betyder att vi 

kan gå vidare med våra kluster då de har signifikanta skillnader.  

 

4.1.3 Bakgrundsvariabler till kluster 

För att kunna analysera de framtagna klusterna sammanställdes respondenternas 

bakgrundsvariabler i förhållande till det klustret de tillhörde i korstabeller. Den datan 

som används till detta går att finna i bilaga 1. I korstabellerna togs det även ut ett 

förväntat värde. Helst vill ett resultat uppnås där det förväntade frekvensen och den 

observerade frekvensen inte skiljer sig nämnvärt. Samtliga av de förväntade värdena 

studien hade ett likartat värde jämfört med de observerade värdena, vilket går att utläsa i 

korstabellerna i bilaga 1. 

 

Kluster 1: De hedonistiska 

Detta kluster innehåller 26 stycken respondenter (Bilaga 1, figur 1.2) , varav 24 kvinnor 

och 2 män (Bilaga 1, figur 1.5). De flesta respondenter finns inom åldersspannet 20-29 

år, 12 stycken. Därefter kommer åldern 40-49 år där 5 respondenter befinner sig (Bilaga 

1, figur 1.6). 46 % av respondenterna har barn (Bilaga 1, figur 1.7). Om vi studerar 

respondenternas sysselsättning så är 15 stycken arbetande, 10 stycken studerande och 1 
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är pensionär (Bilaga 1, figur 1.8). Vi frågade även respondenterna hur ofta de handlar 

livsmedel och i detta kluster handlar respondenten oftast 2 gånger i veckan, då 11 

respondenter valde detta alternativ. Följt av tre eller fyra gånger i veckan som sex 

respondenter vardera valde (Bilaga 1, figur 1.9). 

 

Kluster 2: De utilitariska 

Detta kluster består av sammanlagt 37 respondenter (Bilaga 1, figur 1.2), där 28 är 

kvinnor, 8 är män samt en respondent som identifierar sig som “annat” (Bilaga 1, figur 

1.5). 17 stycken av dessa placerade sig i åldergruppen 20 -29 år, följt av nio stycken 

som placerade sig i åldersgruppen 40-49 (Bilaga 1, figur 1.6). Av alla respondenter hade 

37,8 % av dem barn (Bilaga 1, figur 1.7). I detta kluster var sysselsättningen endast 

arbetande samt studenter, där 21 stycken var arbetande och resterande 16 respondenter 

var studerande (Bilaga 1, figur 1.8). Även i detta kluster var det mest frekventa svaret 

att handla livsmedel två gånger i veckan, vilket 13 stycken respondenter svarat. Följt av 

tio respondenter som uppgav att de endast handlar en gång i veckan (Bilaga 1, figur 

1.9). 

  

Kluster 3: De engagerade 

Kluster 3 utgör det största klustret med 68 respondenter (Bilaga 1, figur 1.2). Det 

innehåller 64 kvinnor och fyra män (Bilaga 1, figur 1.5). 33 stycken av respondenterna 

är i åldern 20-29 år följt av 40-49 år samt 50-59 år som hade 14 respondenter vardera 

(Bilaga 1, figur 1.6). I detta kluster har 48,5 % av respondenterna barn (Bilaga 1, figur 

1.7). Deras sysselsättning är uppdelat med 41 stycken som var arbetande, 20 stycken 

som var studerande, 3 stycken var pensionärer och 4 stycken har en annan 

sysselsättning (Bilaga 1, figur 1.8). Vid frågan hur ofta respondenterna handlar mat så 

var två gånger i veckan det mest frekventa svaret med 56 stycken respondenter, följt av 

tre gånger i veckan som 25 stycken av respondenterna uppgav (Bilaga 1, figur 1.9). 

 

4.1.4 Hypotes 1 resultat  

Då det finns en signifikant skillnad på 0,05 och tydliga kluster tagits fram vilket 

resulterat i tre olika kundtyper så kan hypotesen accepteras. 
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4.2 Hypotes 2: 

Kundtyperna värdesätter omnikanalers funktioner olika inom livsmedelsbranschen. 

 

Till denna hypotes har en ANOVA-tabell tagits fram (Bilaga 1, figur 2.1). De tre 

tidigare nämnda klustrena användes för att jämföra vad de olika kundtyperna 

värdesätter. I ANOVA-tabellen kunde det identifieras att vissa frågor har en signifikant 

skillnad och andra inte. Att det finns en signifikant skillnad betyder att minst två av 

medelvärdena skiljer sig åt på ett sätt som förmodligen inte beror på slumpen (Malhotra, 

2010). Tre av frågorna från enkäten visar en signifikant skillnad då de olika klustren 

värdesätter olika i omnikanalanvändandet, och tre frågor visar inte på någon signifikant 

skillnad. Multiple Compairsons-tabellen (Bilaga 1, figur 2.2) användes för att förtydliga 

skillnaderna i ANOVA-tabellen, då denna redovisar ett mer fördjupade resultat. I 

ANOVA-tabellen kan signifikanta skillnader utläsas och i Multiple Compairsons kan 

det utläsas inom vilka grupper som datan skiljer sig åt (Malhotra, 2010). Vi ser liksom i 

ANOVA-tabellen att det inte finns signifikanta skillnader mellan de två första 

påståendena samt den sista och signifikanta skillnader på resterande.  

 

I tabellen Descriptives (Bilaga 1, figur 2.3) kan medelvärdet för de olika klustrena 

utläsas. Utifrån de tidigare tabellerna skapades ett Profildiagram (se Modell 5: 

Profildiagram). Profildiagramet sammanfattar de två nämnda tabellerna då de redovisar 

medelvärden från Descriptives-tabellen samt signifikansnivån från ANOVA-tabellen. 

Profildiagrammet redovisar de tre klustrenas svar och ger en visuell bild av hur 

klustrena skiljer sig åt. I frågan om inspiration, nyheter och bemötande kunde 

signifikanta skillnader avläsas, dessa skillnader kan tydligt utläsas i profildiagrammet då 

linjerna drar åt olika håll på de tre frågorna. I profildiagrammet kan vi utläsa att de tre 

olika klustrena svarade relativt likartat, detta illustreras av att linjerna på de icke-

signifikanta frågorna ligger nära varandra.  

 

Vid användningen av en butiks kanaler värdesätter Kluster 1 främst information och 

inspiration då medelvärde på de två frågorna ligger på ett högt medelvärde. Att 

kanalerna underlättar shoppingturen skapar också värde för detta kluster. Kluster 2 

värdesätter främst information och att kanalerna underlättar shoppingturen. Den tredje 

mest prioriterade kanalfunktionen för detta kluster är att kanalerna skapar möjligheter 

för hur kunden kan handla. Kluster 2 värderar inspiration som den minst viktiga 
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funktionen för en kanal. Kluster 3 värdesätter generellt alla påståendena högre än de 

andra två klustren. Allra högst värdesätter de möjligheten till att få information, men ser 

även värde i även inspiration och ett personligt bemötande. Sammantaget alla kluster 

kan vi avläsa tydlig skillnad vid frågan om inspiration där medelvärdena skiljer sig som 

mest åt.  

 

Modell 5: Profildiagram. (Medelvärde för varje kluster går att finna i bilaga 1, figur 

2.3.) 

 

4.2.1 Hypotes 2 resultat 

Kundtyperna värdesätter omnikanalers funktioner olika inom livsmedelsbranschen. 

Då en signifikant skillnad på 0,05 inte kunde avläsas på samtlig data förkastas denna 

hypotes.  
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4.3 Hypotes 3 

Det finns ett samband mellan att en kund använder sig av omnikanaler i sin köpprocess 

med att de blir lojala till ett visst livsmedelsföretag. 

 

I denna hypotes testas sambandet mellan att använda sig av omnikanaler och att bli lojal 

mot en viss livsmedelskedja. Hypotesen delades i två underhypoteser för att undersöka 

två olika typer av lojalitet, vilka är beteendelojalitet och attitydslojalitet. I denna hypotes 

användes samtliga av våra 263 respondenter svar, då avsikten var att undersöka om 

lojaliteten skiljer sig mellan omnishoppers och icke-omnishoppers. 

  

4.3.1 Beteendelojalitet 

H3a: Det finns ett samband mellan att en kund använder sig av omnikanaler i sin 

köpprocess med att de blir beteendelojala till ett visst livsmedelsföretag. 

 

I denna hypotes testas sambandet mellan att en kund är en omnishopper med att deras 

inköp sker inom samma livsmedelskedja. Därmed skapades ett korrelationstest (Bilaga 

1, figur 3.1) på alla 263 respondenter. Pearsons korrelationstest visar att det är en 

negativ korrelation på -0,063. En negativ korrelation innebär att höga värden på den ena 

variabeln hänger samman med låga värden på den andra variabeln, eller tvärtom 

(Malhotra, 2010). Därmed innebär detta att om kunden har höga värden på om kunden 

är en omnishopper, har den låga värden på om kunden handlar inom samma 

livsmedelskedja. Tvärtom innebär att om kunden har höga värden på om de handlar 

inom samma livsmedelskedja så innebär det låga värden på om kunden är en 

omnishopper eller inte. Korrelationen har fått värdet -0,06 och ju närmare noll desto 

svagare är korrelationen. Detta innebär att våra variabler har en korrelation men att den 

är svag. Den starkaste positiva korrelationen har värdet +1 eller -1, vilket innebär ett 

perfekt samband mellan de två variablerna (Malhotra, 2010). 

 

För att undersöka om hypotesen ska förkastas eller acceptera genomfördes en 

regressionsanalys (Bilaga 1, figur 3.2). En regressionsanalys kan vara både bivariat och 

multivariat (Malhotra, 2010). I detta fall har används en bivariat analys då endast två 

variabler analyseras - en beroende och en oberoende. En regressionanalys syftar till att 

visa effekten av den oberoende variabeln, vilket i vårt fall är om kunden handlar inom 

samma livsmedelskedja med den beroende variabeln vilket i vårt fall är om kunden är 

en omnishoppare eller inte. För att ta reda på om koefficienten är signifikant eller inte, 
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det vill säga om den oberoende variabeln inte har någon effekt på den beroende 

variabeln så undersöks signifikansnivån. Ju lägre tal desto mer tillförlitligt är testet och 

signifikansnivån brukar sättas på 0,05, vilket innebär att vi med 95 % säkerhet kan säga 

att koefficienten inte är 0 (Malhotra, 2010). 

 

4.3.1.1 Hypotes 3a resultat 

Signifikansnivån är 0,309 vilket är ett högt värde. Därmed förkastas hypotesen då 

p=0,309>0,05, vilket innebär att resultatet visar en signifikans över 0,05. Därmed kan vi 

inte statistiskt påstå att det finns ett samband mellan att vara en omnishoppare med att 

de blir beteendelojala till ett viss livsmedelsföretag. 

 

4.3.2 Attitydslojalitet 

Det finns ett samband mellan att en kund använder sig av omnikanaler i sin köpprocess 

med att de blir attitydslojala till ett visst livsmedelsföretag. 

 

Vi hade som avsikt att undersöka våra respondenters attitydslojalitet till en viss 

livsmedelkedja. Detta gjordes på liknande tillvägagångssätt som i föregående rubrik. Ett 

korrelationstest skapades (Bilaga 1, figur 3.3) på våra 263 respondenter med avsikt att 

undersöka om det fanns några samband variablerna som testades. I detta fall testades ett 

flertal olika oberoende variabler på samma gång. Vid samtliga variabler fanns det 

korrelation. 

  

En regressionanalys utfördes sedan (Bilaga 1, figur 3.4) för att kunna avgöra om vi 

skulle acceptera eller förkasta hypotesen. Denna gång utfördes en multivariat 

regressionanalys då flera oberoende variabler undersöktes på samma gång. Avläsningen 

sker på samma sätt som bivariatanalys och de ska då tolkas som effekten av den 

oberoende variabeln på den beroende variabeln under kontroll för kontrollvariablerna 

(Malhotra, 2010). Vi lät ”Är kunden en omnishopper” vara den beroende variabeln och 

resterande vara oberoende.  

 

4.3.2.1 Hypotes 3b resultat 

Samtliga variabler gav ett värde över standardgränsvärdet vilket vi satt till 0,05, vilket 

innebär att hypotesen förkastas. Detta betyder att vi inte kan statistisk säkerställa att det 

finns skillnader i attitydslojalitet till ett viss livsmedelsföretag mellan kunder som 

använder sig av omnikanaler och kunder som inte använder sig av omnikanaler. 
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5 Analys och diskussion 
I detta kapitel analyseras empirin utifrån de tre ställda hypoteserna. Dessa hypoteser 

kommer diskuteras med utgångspunkt från den teoretiska referensramen för att skapa 

en djup analys och diskussion kring resultatet.  

 

5.1 Forskningsfråga 1 

Vilka kundtyper av omnishoppers, utifrån engagemang och shoppingmotiv, finns det 

inom livsmedelsbranschen? 

 

5.1.1 Omnishoppers 

För att besvara denna forskningsfråga analyserades endast de respondenter som ansågs 

vara omnishoppers. Juaneda-Ayensa, Mosquera och Murillo (2016) beskriver 

omnishoppers vara kunder som använder sig av fler än en kanal under sin köpprocess. 

Resultatet vi fick var att 131 av våra samtliga 263 respondenter var omnishoppers. Detta 

resultat ställde vi oss tveksamma till, då Hsieh et al. (2012) redovisat en studie som 

visar att över 75 % av konsumenter sökt efter en produkt i en kanal och sedan handlat i 

en annan kanal. En förklaring kan vara att våra respondenter kan ha tänkt annorlunda 

eller inte läst frågan ordentligt som behandlade vilka kanaler de använder sig av, vilket 

kan ha påverkat vårt resultat av antalet omnishoppers. Enligt Verhoef, Kannan och 

Inman (2015) skapar omnikanaler möjligheter för kunder att använda sig av flera 

integrerade kanaler i deras köpprocess. Rodríguez-Torrico et al. (2017) antyder att syftet 

med omnikanaler är att skapa en förbättrad och utökad shoppingupplevelse som upplevs 

sömlös för kunden. Med detta menar författarna att kunden ska få samma upplevelse i 

samtliga kanaler och att de olika kanalerna ska vara integrerade med varandra. 

 

Vi anser att flertalet av våra respondenter säkerligen använder sig av flera kanaler 

omedvetet och att de inte reflekterar över deras användning av omnikanaler i vardagen. 

Exempelvis är det ett vanligt förekommande att en kund söker efter recept i en 

receptdatabas innan inköpet sker i den fysiska butiken eller använder mobilen för att 

samla information innan köp. Cook (2014) antyder att kunder inte reflekterar om de 

handlar i omnikanaler eller om de endast använder en kanal. Verhoef et al. (2015) 

framhäver att den digitala utvecklingen kommer minimera skillnaderna mellan online 

och offline kanaler och att den sömlösa upplevelsen som Rodríguez-Torrico et al. 

(2017) beskriver kommer bli av större betydelse. Utifrån detta resonemang anser vi att 

våra respondenter kan ha svarat på frågan om kanalanvändningen något missvisande. 
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Detta skulle kunna bero på feltolkning eller som Verhoef et al. (2015) påpekar, den 

sömlösa upplevelsen. Därmed anser vi att vårt resultat kan bero på att respondenterna 

inte reflekterar över att de använder olika kanaler i deras köpprocess, utan att detta sker 

omedvetet. Enligt Payne och Frow (2004) finns det olika touchpoints som företag 

kommer i kontakt med kunden i den fysiska butiken och digitala kanaler. Detta gör 

företagen genom exempelvis att erbjuda kuponger, inspiration, recept och reklam. Att 

respondenterna inte heller reflekterar över dessa kanaler som touchpoints anser vi också 

vara en bidragande till vårt resultat.  

  

5.1.2 Kundtyper 

I vår klusteranalys fick vi fram tre stycken kluster. Dessa kluster är skapade utifrån de 

respondenter som vi ansåg vara omnishoppers. Vi benämner vårt första kluster De 

hedonistiska, vilket är kundtyp 1, det andra klustret De utilitariska, vilket är kundtyp 2 

och det tredje De engagerade, vilket är kundtyp 3. Dessa tre kluster bygger på 

omnishoppers och deras shoppingmotiv samt deras grad av engagemang vid 

livsmedelsinköp. För att undersöka kundernas shoppingmotiv utgick vi ifrån ett 

hedonistiskt samt utilitaristiskt beteende. Enligt Ryu (2013) innebär ett utilitaristisk 

beteende att kunden shoppar för nytta medan ett hedonistiskt beteende är nöjesdrivet. 

Dessa shoppingmotiv valdes då livsmedelsbranschen enligt Yim, Yoo, Sauer och Seo 

(2014) präglas av ett utilitaristisk beteende och att livsmedelskunder mestadels handlar 

av prestations- och effektivitetsskäl. Verhoef et al. (2015) anmärker dock att vissa 

kunder har en blandning av ett utilitaristiskt och hedonistiskt beteende. Yim el al. 

(2014) menar att detta beror på att de vill uppfylla olika interna och externa faktorer 

som priser, tid i butik, servicelandskapet och atmosfären. Utifrån denna teori grundar vi 

våra shoppingmotiv då vi ansåg de relevanta i vår studie om livsmedelsbranschen. 

 

Grad av engagemang var även en faktor som användes för att skapa våra kluster. 

Agndal och Axelsson (2012) beskriver att livsmedelsbranschen generellt präglas av ett 

lågengagemang, vilket Solomon et al. (2013) menar beror på att inköpen sker med 

snabba beslut och likgiltighet. Gbadamosi (2009) påpekar att graden av engagemang vid 

ett köp varierar och den vanligaste uppdelningen är hög-, respektive lågengagemang. I 

vår enkätundersökning valde vi därmed att undersöka om kunden ansåg sig ha ett högt 

alternativt ett lågt engagemang.  
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Det teoretiska bidrag vi ville skapa utifrån de nämnda faktorerna var en kundindelning 

av omnishoppers. Tidigare forskning av shoppingmotiv samt engagemang bygger 

främst på livsmedelsbranschen som en fysisk butik alternativt e-handel. Vi ansåg det 

därför vara intressant att undersöka vår forskningsfråga med ett fokus på omnikanaler 

inom livsmedelsbranschen och vidare se hur dessa faktorer speglas hos den enskilda 

kunden som omnishopper. För att analysera detta skapades kluster för att se hur 

respondenterna är fördelade inom de olika faktorerna. 

 

5.1.3 Kundtyp 1: De hedonistiska 

Kundtyp 1 var den minsta gruppen vi fick fram i klusteranalysen, vilken bestod av 26 

respondenter. Åldern i denna grupp var varierad då flest respondenter var mellan 20-29 

år, följt av 40-49 år. Vi anser dock att respondenterna i åldersgruppen 20-29 i kundtyp 1 

kan ha ett annat motiv till deras beteende än respondenterna i åldrarna 40-49. Vi anser 

att ålder och livssituation kan ha en påverkan på hur de olika respondenterna tänker, 

vilket gör att respondenterna identifieras som denna kundtyp av olika anledningar. Av 

respondenterna placerades femton arbetande, tio studenter och en pensionär i detta 

kluster, vilket innebär att majoriteten av respondenterna i denna kundtyp är arbetande. 

 

Vi fick fram att kundtyp 1 hade ett shoppingmotiv som var mer hedonistiskt än 

utilitaristisk, därav namnet De hedonistiska. Enligt Yim et al. (2014) så gör kunder 

mestadels inköp som är baserat på både ett utilitaristisk och hedonistiskt shoppingmotiv. 

Författarna poängterar dock att ett av shoppingmotiven kan dominera hos kunderna, 

som i detta fall då det hedonistiska är högre. Ryu (2013) menar att ett hedonistiskt 

shoppingmotiv betyder att kunden shoppar för nöje. Enligt Yim et al. (2014) blir de 

kunder som är hedonistiska tillfredsställda genom shoppingupplevelsen samt 

användningen av produkten. Därför kan vi dra slutsatsen att denna kundtyp får en högre 

tillfredsställelse genom de hedonistiska faktorerna. Denna  kundtyp har även 

shoppingmotiv som är av utilitaristisk karaktär, fast i mindre utsträckning. 

 

Grad av engagemang i denna kundtyp var 4,73 av maximalt 12 i klusteranalysen, vilket 

medför en placering på den lägre skalan. Agndal och Axelsson (2012) beskriver att 

livsmedelsbranschen karaktäriseras av lågengagemangsköp, då kunden inte spenderar 

lång tid för avvägande av produktval. Beharrell och Denison (1995) menar att 

engagemang hör ihop med kundens intresse, beslutsamhet och entusiasm, vilket i sin tur 

påverkar kundens beteende. Kundtyp 1 har lägst engagemang bland de tre kundtyperna 
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vi identifierat. Gbadamosi (2009) menar att lågt engagemang beror på att inköpen inte 

spelar en stor roll i kundens liv. Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2013) 

diskuterar vidare att lågengagemangsköp sker med minimal planering då det mestadels 

handlar om lågengagemangsprodukter inom livsmedelsbranschen. Utifrån detta kan vi 

anta att dessa kunder inte har ett speciellt stort intresse för mat eller matlagning, men att 

de uppskattar en behaglig shoppingupplevelse. Det är inte produkten eller varan som 

bidrar till kundens hedonistiska shoppingmotiv, utan de ser shopping som ett nöje och 

som något lustfyllt. Kundtyp 1 köper livsmedel i snitt två gånger i veckan, följt av tre 

eller fyra gånger i veckan. Utifrån de svar vi fått från samtliga respondenterna i vår 

undersökning så är två gånger i veckan det mest förekommande. Denna kundtyp har en 

tendens att handla fler gånger än medelvärdet, därmed anser vi att det stödjer 

respondenternas hedonistiska beteende.  

 

Balasubramanian et al. (2005) har diskuterat kundens underliggande shoppingmål vilket 

är något vi anser kan kopplas till shoppingmotiv. Balasubramanian et al. (2005) 

beskriver fem shoppingmål som kan ligga till grund för en kunds shoppingtur. Vad 

gäller det hedonistiska shoppingmotivet så drar vi paralleller till målen självbekräftelse 

och social acceptans. Detta är mål vi anser påverka att respondenterna har hedonistiska 

shoppingmotiv, vilket medför att vi kategoriserar dem som denna kundtyp. 

 

Vi har utifrån bakgrundsvariablerna (Bilaga 1) tagit fram en personas för kundtyp 1. 

Personas är en segmenteringsmetod där verklig fakta är utgångspunkt för att beskriva en 

målgrupp på ett mer levande sätt (Chapman & Milham, 2006). Den typiska kunden i 

kundtyp 1 är en 34 årig kvinna som använder sig av omnikanaler. Denna kvinnan har 

inga barn och är arbetande. Hon handlar i snitt 2 gånger i veckan och ser på shopping 

som något nöjesfullt. Hon använder sig av omnikanaler för att hitta inspiration till sin 

mathandling och uppskattar allt som gör hennes shoppingtur till något nöjesfullt och 

inspirerande. Hon har inget emot att spendera lång tid i butiken, då själva processen 

fram till köpet är viktigt för henne.  

 

5.1.4 Kundtyp 2: De utilitariska 

Den andra kundtypen; De utilitariska, var det kluster som placerades i mitten 

storleksmässigt, med 37 respondenter. Denna kundtyp utgörs främst av kvinnor i 

åldrarna 20-29 år och 37,8 % av respondenterna i kundtyp 2 har barn. Detta är 

bakgrundsvariabler som ger en grund för vårt resultat, då dessa faktorer kan påverka 
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respondentens beteenden och livsmedelsinköp. I vår klusteranalys fick vi fram att denna 

kundtyp har ett mer utilitaristisk än ett hedonistiskt beteende inom livsmedelsbranschen. 

Ryu (2013) beskriver ett utilitaristisk shoppingmotiv som att kunden handlar för nytta 

snarare än för nöje. Yim et al. (2014) menar att kunden i detta fall ser livsmedelsinköp 

som ett uppdrag där ett problem ska lösas, i detta fall att inhandla mat. Detta styrker 

Babin et al. (1994) som menar att en kund med ett utilitariskt shoppingmotiv ser 

shopping som en nödvändig uppgift och enligt Yim et al. (2014) rör sig en utilitarisk 

shoppare fortare genom ett servicelandskap. 

 

Vi anser därmed att respondenter som hamnat i kundtyp 2 har ett mer utilitaristiskt 

beteende då de har ett starkare behov av att lösa en uppgift, vilket i detta fall är att 

handla mat snarare än att shoppa för nöje. Som vi tidigare nämnt kan kunder ha olika 

shoppingmotiv, men ett av motiven oftast är dominerande. Denna kundtyp har ett 

dominerande utilitariskt beteende med få hedonistiska inslag. Yim et al. (2014) påpekar 

att livsmedelsbranschen främst består av kunder med utilitariska shoppingmotiv, då de 

handlar prestations- och effektivitstinriktat. Kundtyp 2 handlar i snitt två gånger i 

veckan, vilket vi tidigare konstaterat är det mest frekventa svaret bland samtliga av våra 

respondenter. Skillnaden mellan kundtyp 1 och kundtyp 2 är att bland respondenterna i 

kundtyp 2 så handlar tretton stycken två gånger i veckan, följt av tio stycken som 

handlar en gång i veckan. I detta fall handlar kundtyp 2 färre gånger än två medan De 

hedonistiska handlar fler än två gånger i veckan.  

 

Enligt Aylott och Mitchell (1998) upplever kunder i livsmedelsbranschen mer stress än 

inom andra branscher. Detta beror på att kunden mestadels är stressad vid inköpen 

vilket medför att de fattar snabba köpbeslut, vilket bidrar till ett lågt engagemang. 

Beharrell och Denison (1995) menar även att livsmedelsbranschen präglas av ett lågt 

engagemang då det främst sker veckohandling, vilket leder till rutinköp. Då kundtyp 2 

har utilitariska shoppingmotiv och ett lågt engagemang så anser vi denna kundtyp vara 

minst intresserad av inköp i livsmedelsbranschen. Dessa kunder får främst njutning 

genom effektiva besök i butiken och rutinshopping.   

 

Vi kan anta att denna kundtyp utgörs av personer med en planerad vardag då 

respondenterna i denna kundtyp är arbetande och studerande. Som tidigare nämnt 

diskuterar Balasubramanian (2005) fem mål som en kund kan ha med sin shopping. Två 
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av dessa målen anser vi kan kopplas ihop med utilitariska shoppingmotiv, vilka är 

ekonomiska och de rutinmässiga mål. 62,2 % av respondenterna i kundtyp 2 har inte 

barn, vilket var ett resultat som inte var förväntat. Kunder som har sina barn med i 

livsmedelsbutiken eller stressar genom butiken efter jobbet för att komma hem till sina 

barn, anser vi skulle kunna vara en faktor som driver det utilitariska beteendendet. Att 

majoriteten av den redovisade empirin kring denna kundtyp inte har några barn, 

tillsammans med att de är studerande eller arbetar kan dock ändå stämma överens med 

stressade och rationella kunder. Kundtyp 2 anser vi kan utgöras av karriärsfokuserade 

personer som ägnar all tid åt arbetet och begränsad tid i livsmedelbutiken. Att 

kundtypen domineras av studenter anser vi förklara det utilitariska beteendet genom att 

de har en begränsad ekonomi.  

 

I kundtyp 2 är den typiska kunden en 33 årig kvinna som använder sig av omnikanaler. 

Hon har inga barn, är arbetande och handlar livsmedel i snitt 2 gånger i veckan. Hennes 

mål med sin livsmedelshopping är främst inriktad på problemlösning som att sätta mat 

på bordet. Hon jämför gärna priser och kvalitet på produkter innan hon genomför sitt 

köp då hennes mål är att fatta rationella och korrekta beslut. Hon rör sig gärna fort fram 

i butiken då hon främst blir tillfredsställd av själva köpet och inte processen som leder 

fram till köp. 

 

5.1.5 Kundtyp 3: De engagerade 

Den största delen av våra 263 respondenter identifierades som kundtyp 3, De 

engagerade. 48,5 % av dessa respondenter var mellan 20-29 år. 20,5 % var i 

ålderspannet 40-49 år samt 20,5% mellan 50-59 år. Denna kundtyp har en relativt jämn 

fördelning mellan hedonistiskt och utilitariskt shoppingmotiv, vilket betyder att 

respondenterna shoppar både för nytta och nöje. Verhoef et al. (2015) menar att kunden 

kan ha en önskan om att uppfylla både utilitariska och hedonistiska motiv i 

köpprocessen. Enligt Yim et al. (2014) beror det på interna och externa faktorer som 

kunden vill uppfylla på olika sätt. Författarna förklarar vidare att det som skiljer en 

hedonistisk från en utilitarisk kund är beteendet i köpprocessen som exempelvis 

informationssökning, produktgranskning och spenderad tid i butik.  

 

Vi anser att kundtyp 3 har en variation av de olika shoppingmotiven i köpprocessen. 

Respondenter kan ha ett utilitariskt beteende i en viss del av köpprocessen och ett 

hedonistiskt beteende i en annan del. För att exemplifiera detta kan kunden lägga ner 
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mycket tid innan inköp av livsmedel genom att söka efter recept och inspiration, men 

väl i butiken handlar kunden systematiskt och effektivt. Variationen mellan 

respondenterna i kundtyp 3, gör att en del drar mer åt det utilitariska och en del mer åt 

det hedonistiska, men att samtliga respondenter i kundtyp 3 har en blandning av de båda 

shoppingmotiven. Vi skulle kunna koppla detta med att 48,5 % av respondenter i 

kundtyp 3 har barn, vilket är en större procentsats än i de andra kundtyperna, samt en 

högre medelålder. Vi anser att dessa respondenter känner ett större behov av att göra bra 

avvägande om att köpa rätt livsmedel till sina barn och planerar kreativa middagar. I 

butiken vet de vad de vill ha och gör sina rutinköp på ett effektivt och noggrant sätt men 

med stort eftertanke. 

 

Engagemang är den utmärkande faktorn för denna kundtyp. Trots att denna kundtyp har 

högre engagemang än de andra kundtyperna, så räknas inte graden av engagemang i 

denna grupp som hög. Detta då resultatet ligger precis under linjen för vad som räknas 

som ett högt engagemang utifrån vår enkät. Agndal och Axelsson (2012) förklarar att 

livsmedelsbranschen generellt skildras av ett lågt engagemang hos kunderna, därmed 

anser vi att graden av engagemang i denna kundtyp kan ses som tämligen hög. Vid högt 

engagemang menar Gbadamosi (2009) att kunden är medveten om vad den är ute efter 

och tar in en stor mängd information och gör noga avväganden innan köp. Utifrån detta 

kan vi anta att denna kundtyp har en blandning av högt och lågt engagemang vad berör 

deras beteende i köpprocessen. Vårt resonemang stärks av  Beharrell och Denison 

(1995) som förklarar att kundens personliga intresse i vissa fall kan göra att rutinköp är 

högengagerande. I denna kundtyp är det vanligast att handla två gånger i veckan vilket 

mer än majoriteten gör, följt av tre gånger i veckan. Vi anser att då det är över två 

gånger i veckan, vilket är  genomsnittet, så överensstämmer det med att denna kundtyp 

har ett högre engagemang. 

 

Av de tre nämnda kundtyperna har respondenterna som tillhör kundtyp 3 störst chans att 

vara foodies. Johnston och Bauman (2014) benämner foodie vara en person som 

betraktar mat högre än en nödvändighet. Dessa människor gör mat till en livsstil och det 

kan även vara en del av deras identitet. Foodies spenderar mycket tid på 

informationssökning, planering och inhandlingen. Författarna påpekar att definitionen 

av en foodie kan skilja sig åt, då det är personer som har ett engagemang utöver det 

vanliga. Då denna kundtyp har det högsta värdet på svaren av hedonistisk karaktär samt 
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högt värde på engagemangfrågan, så anser vi att det finns tendenser till att de som 

betraktas som foodies finns bland respondenterna i kundtyp 3.  

 

I kundtyp 3 är den typiska kunden en 37 årig kvinna som använder sig av omnikanaler. 

Hon har inga barn och arbetar om dagarna. Hon handlar livsmedel i snitt 2 gånger i 

veckan. Denna kvinnan är mycket engagerad i sina livsmedelsinköp. Detta innebär att 

hon tar in en stor mängd information om företaget och produkter hon ska köpa innan 

hon åker till livsmedelsaffären. Väl i butiken är hon väl medveten vad hon är ute efter 

och gör noga avvägande innan hon genomför sitt köp.  

 

5.2 Forskningsfråga 2 

Hur värdesätter kundtyperna omnikanalers funktioner inom livsmedelsbranschen? 

 

5.2.1 Kundvärde 

Denna forskningsfråga syftar till att undersöka vad omnishoppers värdesätter med 

omnikanaler. För att undersöka detta utgår vi från de tidigare nämnda kundtyperna som 

är Kundtyp 1; De hedonistiska, Kundtyp 2; De utilitariska och Kundtyp 3; De 

engagerade. Woodruff (1997) beskriver kundvärde som fördelar som uppkommer 

genom användning av en produkt eller en tjänst som uppfyller kundens mål eller behov 

när den används. Därmed kan omnikanaler ses som en tjänst och ämnar att uppfylla 

eller underlätta kundens behov för att skapa värde. Makkonen (2015) i enlighet med 

Grönroos (2015) diskuterar att värde skapas vid kundens medverkan i erbjudande, 

aktiviteter eller processer och därmed anser vi att omnikanaler skapar värde för kunden 

då det låter kunderna själva bestämma på vilket sätt de vill medverka i köpprocessen. 

Ohlsson (2015) diskuterar att olika kunder uppfattar och utvinner värde på olika sätt. Då 

vissa kunder värdesätter servicenivån, vissa kvaliteten och andra informationen som 

utvinns. Babin et al. (1994) styrker påståendet med att värdeskapandet skiljer sig åt 

mellan kundtyper, då författarna menar att kunden kan ha olika motiv och mål som 

önskas uppnås.  

 

I analysen tar vi hänsyn till att kundens humör och inställning till livsmedel kan skilja 

sig från dag till dag beroende av humör och dagsform. Varken hedonistiska eller 

utilariska kunder har alltid konsekventa beteenden. Intressen och värderingar kan även 

skifta över tid och prioriteringar kan skilja sig mellan dagar då även situationen bidrar 
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till hur mycket tid och engagemang kunden är benägen att lägga ner på genomförande 

av köp. Kunder kan även ha varierande motiv och mål med sin shopping.  

 

Som tidigare nämnt kunde vi inte avläsa en signifikant skillnad på 0,05 av den totala 

datan vilket ledde till att vi förkastade vår andra hypotes vilken är kopplad till 

värdesättning och denna forskningsfråga. Resultatet visade på att det fanns signifikanta 

skillnader på hälften av datan. Enkätfrågan som ämnade att undersöka detta omfattade 

flera påståenden som kundtyperna värdesatte på ett varierande sätt. Ett varierande 

resultat tyder på att det finns skillnader kring värdesättningen av kundtyperna vilket 

stämmer överens med vår andra hypotes. Trots att vi inte statistiskt kan säkerställa en 

signifikant skillnad kan vi ändå konstatera att kundtyperna värdesätter omnikanalernas 

funktioner olika inom livsmedelsbranschen.  

 

5.2.2 Kundtyp 1: De hedonistiska 

Kundtyp 1 är av hedonistisk karaktär vilket enligt Yim et al. (2014) betyder att 

shoppingen är driven av inspiration och glädje. Vilket överensstämmer med vår studies 

resultat då kundtyp 1 värdesätter högt att kanalerna ger inspiration. Enligt Payne och 

Frow (2004) skapar omnikanaler touchpoints mellan kund och företag där de kan 

erbjuda inspiration för kunden, för att sedan skapa ett behov. Inspiration kan vara i form 

av tidningar, recept eller övrig reklam, både online och offline.  

 

Vi kan även se att kundtyp 1 värdesätter att kanalerna ger dem information. Att 

kanalerna tillhandahåller information för kunder har tidigare forskning benämnt vara av 

utilitarisk karaktär, dock visar resultatet från vår studie att information även är något 

den hedonistiska kundtypen vill ta del av. Information kan vara i form av öppettider 

som vi anser att alla kundgrupper är beroende av för att kunna besöka butiken. Denna 

kundtyp värdesätter även att kanalerna underlättar shoppingturen, vilket kan ses som ett 

typiskt utilitariskt beteende. Att den hedonistiska kundtypen värdesätter denna funktion 

högt är något som går emot den teori som studerats. Den hedonistiska kundtypen anser 

att denna funktion är betydelsefull, men inte den viktigaste vilket vi anser även kan tyda 

på att det finns andra bakomliggande faktorer som bidragit till detta svar. Med dagens 

stressade och teknologiska samhälle kan det vara ett krav från kunden att ha en så 

smidig shoppingtur som möjligt oavsett vilket motiv kunden har med sin shopping. 

Babin et al. (1994) stärker även att värdet ur en smidig shoppingtur kan ses som ett 

hedonistiskt beteende. Detta genom att kunder med hedonistiska shoppingmotiv 
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fokuserar på och upplever värde av processen som leder fram till ett köp snarare än att 

utvinna värde från den fysiska produkten. 

 

5.2.3 Kundtyp 2: De utilitariska 

Kundtyp 2 värdesätter att ta del av information som den viktigaste 

omnikanalsfunktionen. Detta är ett typiskt förhållandesätt för de utilitariska 

kundtyperna som enligt Ryu (2013) har ett rationellt tänkande och handlar för nytta. 

Utifrån vår empiriinsamling kan vi se att de tre kundtyperna värdesätter information, 

men denna kundtyp har en större tendens att se information som en viktig funktion i en 

kanal. Vi anser att detta stödjer teorin om att denna kundtyp bör ha ett beteende och 

tänk som har fokus på funktionalitet. Chang och Tseng (2013) menar att digitaliseringen 

och införandet av omnikanaler har underlättat för att skapa utilitaristiskt värde.  

Konsumenter har lättare att jämföra priser från olika företag och hitta 

produktinformation vilket bidrar till att de enklare kan genomföra ett köp. Detta stärks 

av Yim et al. (2014) då de menar att en utilitarisk kund är uppdragsorienterad och blir 

tillfredsställd av att snabbt och enkelt kunna uträtta sitt ärende. Att kundtyp 2 

värdesätter funktioner som gör shoppingturen smidigare stärks av tidigare forskning 

som visar att den utilitariska kunden i sin shopping är inställd på att lösa ett problem 

(Ryu, 2013).  

 

Denna kundtyp värdesätter även att kanalerna skapar möjligheter för hur dem kan 

handla. Med dettas menas att kanalerna kan skapa nya sätt att handla på vilket vi i vår 

enkät förklarade med att shoppingen vidgas från fysisk butik till virtuella kanaler så som 

internetshopping. Overby och Lee (2006) menar att de utilitariska kunderna främst 

värderar de funktionella fördelarna som en tjänst erbjuder. Om exempelvis en online-

kanal adderar e-handel så skulle detta kunna uppfylla kundens krav på en enkel och 

smidig process, vilket bidrar till en bekvämlighet för kunden, något som även Chang 

och Tseng (2013) diskuterat. Vi anser därför att det finns teoretisk grund för att denna 

kundtyp värderar denna faktor som hög. Kundtyp 2 ser inte lika stort värde i att ta del av 

inspiration i kanalerna som de två andra kundtyperna gör. Omnikanalsfunktionerna som 

erbjuder information om pris, erbjudanden och utökade shoppingmöjligheter skapar 

värde för de utilitariska kunderna enligt vår undersökning. 
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5.2.4 Kundtyp 3: De engagerade 

Kundtyp 3 värdesätter alla påståendena högre än de andra två kundtyperna gör. 

Makkonen (2015) beskriver att värde skapas vid kundens medverkan och är beroende av 

vad kunden är ute efter. Yim et al. (2014) i enlighet med Verhoef et al. (2015) menar att 

i majoriteten av fallen gör kunder sina köp baserade på både utilitariska och 

hedonistiska motiv. Att kundtyp 3 värdesätter omnikanalers funktioner högre än de 

andra kundtyperna skulle kunna betyda att dessa kunder använder omnikanalerna i en 

större utsträckning. Vi kan utifrån empirin konstatera att omnishoppers i kundtyp 3 ser 

större betydelse i alla omnikanalfunktioner, vilket kan bero på att de har en blandning 

av ett hedonistiskt samt utilitaristiskt shoppingmotiv. 

 

Allra högst värdesätter kundtyp 3 möjligheten att utvinna information, något vi inte 

anser är oväntat då de två tidigare kundtyperna också värdesatt denna 

omnikanalfunktion högt. Som tidigare diskussion antytt kan denna funktion ses som 

både hedonistisk och utilitarisk, men är främst utilitarisk kopplad. Informationssökning 

sker enligt Comegys, Hannula och Väisänen (2006) i början av köpprocessen. Efter att 

ett behov har uppstått söker kunden information om en produkt. Balasubramanian, 

Raghunathan och Mahajan (2005) diskuterar att omnikanaler har kommit till att påverka 

kundens köpprocess. Denna engagerade kundtyp som värdesätter kanalers 

informationsfunktion högt kan med fördel utnyttja omnikanaler på det sätt att de ges 

möjlighet till att samla information från flera kanaler. 

 

Kundtyp 3 värdesätter information som kan kopplas till kunder av utilitarisk karaktär, 

men även inspiration vilket vanligen kopplas till kunder av hedonistisk karaktär. Detta 

stämmer överens med vår indelning av att kunderna inom detta kluster som både 

handlar hedonistiskt och utlitariskt. Balasubramanian et al. (2005) skriver att 

omnikanalsanvändare navigerar mellan olika kanaler och beroende på vilket steg 

kunden befinner sig i köpprocessen kan olika kanaler utnyttjas. Exempelvis kan 

applikationer med inspiration skapa ett behov, hemsidor kan lämpa sig för 

informationsökning, utvärdering av produkter och köp sker sedan vanligtvis i fysisk 

butik men kan även ske online beroende på vad kunden föredrar. Denna engagerade 

kundtyp värdesätter även det personliga bemötandet vilket vanligtvis sker i samband 

med genomförandet av ett köp inom livsmedelsbranschen, men kan även ske i form av 

interaktion på sociala medier. Beslut om köp samt genomförande av köp sker enligt 
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Comegyd et al. (2006) i slutet av köpprocessen. Även efterköpsbeteende kan ske i olika 

kanaler, dock främst online. 

 

5.3 Forskningsfråga 3 

På vilka sätt skiljer sig lojaliteten till ett livsmedelsföretag mellan omnishoppers och 

icke-omnishoppers? 

 

Som en reaktion på den ökade konkurrensen på marknaden, framförallt sedan e-handel 

introducerades för livsmedelsföretag, har kundlojalitet enligt Bodet (2008) fått en större 

betydelse för företag i livsmedelsbranschen. Srinivasan et al. (2002) beskriver att detta 

beror på att konkurrenterna endast finns några klick iväg på internet. Enligt Oliver 

(1999) samt Dick och Basu (1994) har kundlojalitet därmed blivit till en viktig 

strategisk fråga för företag. Vår avsikt med denna forskningsfråga var därmed att 

undersöka om omnikanaler kan stimulera kundlojalitet. Vi undersökte om kunder som 

använder sig av omnikanaler blir desto mer lojala än kunder som inte använder sig av 

omnikanaler.  

 

Zhang et al. (2010) har i enlighet med Verhoef och Donkers (2005) beskrivit att 

omnikanaler kommit att påverka kundens lojalitet mot ett visst företag på ett 

fördelaktigt sätt. Detta menar Zhang et al. (2010) beror på att företag kan utnyttja 

fördelarna från samtliga kanalerna för att övervinna varje kanals brister. Även Hsiesh et 

al. (2012) diskuterar detta och menar att företag kan använda samtliga kanaler till sin 

fördel för att utvinna och skapa lojalitet från kunderna. Shankar et al. (2003) menar 

exempelvis att information en hemsida tillhandahåller kan bidra till ökad lojalitet. Något 

vi uppmärksammat som är vanligt förekommande inom livsmedelsbranschen är 

publiceringen av diverse recept och inspirationsbilder på digitala kanaler. Detta kan 

komma att skapa värde för kunderna, vilket vi anser vara ett sätt att främja lojaliteten.  

 

Av våra samtliga 263 respondenter svarade 131 stycken att de någon gång använt sig av 

omnikanaler vid deras mathandling. Detta innebär att 132 av våra respondenter endast 

använder sig av en kanal när de handlar mat. För att undersöka om respondenternas grad 

av lojalitet till ett företag skiljer sig åt delades dem in i icke-omnishoppers och 

omnishoppers. Vi delade in lojalitet i två separata hypoteser, då kundens lojalitet mättes 

både vad gäller beteende och attityd till ett visst företag. Detta är baserat på tidigare 
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forskning som bland annat Oliver (1999) och även Kumar (2008) redogjort för som 

visar att lojalitet kan delas in i två dimensioner. Beteendelojal innebär enligt Dick och 

Basu (1994) att en kund handlar återkommande inom ett visst företag. Avsikten var att 

mäta beteendelojalitet i hypotes 3a där vi undersökte om det fanns ett samband mellan 

att vara omnishoppare och återkomma till en butik. Vi fann att vår studie motsäger 

teorierna som indikerar att omnishoppers är mer benägna att bli lojala än icke-

omnishoppers, vad gäller beteendelojalitet. Detta innebär att det inte fanns några 

skillnader bland våra respondenter som var icke-omnishoppers och omnishoppers, vad 

gäller om de är återkommande till samma livsmedelskedja.  

 

Jacoby och Chestnut (1978) beskriver att det inte går att påstå att en kund är lojal vid 

mätning av återköpsfrekvensen inom samma butik, då det kan finnas flera 

bakomliggande faktorer till varför en kund väljer att göra sina inköp på samma ställe 

flera gånger. Dick och Basu (1994) har också diskuterat detta då de menar att 

återköpsfrekvensen inom ett visst företag kan bero på andra faktorer som exempelvis 

bekvämlighetsskäl. Därmed ville vi även undersöka hur respondenternas attitydslojalitet 

var mot ett visst företag. Dick och Basu (1994) beskriver relativ attityd som ett viktigt 

begrepp inom lojalitetsforskningen, vilket beskrivs vara hur kunden utvärderar och 

bedömer ett företag i förhållande till andra företag. Detta jämfördes i hypotes 3b, där 

respondenternas attitydslojalitet till en specifik livsmedelskedja undersöktes. Vårt 

resultat från studien indikerar att det inte gick att applicera ovanstående teori på våra 

respondenter, då vi inte fann någon skillnad på omnishoppers och icke-omnishoppers 

vad gäller attitydslojalitet. 

 

För att söka en förklaring till varför inte omnishoppare visar sig vara mer lojala än icke-

omnishoppare i vår studie, som tidigare forskning visat, tar vi hänsyn till att kunder är 

vagt medvetna om deras omni-användning. Detta antyder även Cook (2014) som menar 

att kunder inte reflekterar över att de handlar och får information från flera kanaler 

samtidigt. Vi anser att kunder idag ställer krav på att företags kanaler ska vara 

integrerade i dagens utvecklade samhälle, men att detta till största del sker omedvetet. 

Vi anser att kunden endast reflekterar vid avsaknaden av integrerade kanaler, som 

exempelvis om priset på en vara skiljer sig åt på hemsidan med priset i butik. Eller om 

kunden inte kan använda sig av sina lojalitetspoäng i fler än en kanal. Vi anser om 

kunden däremot erbjuds allt detta bidrar detta till värdeskapande hos kunden, men att 
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detta oftast inte är något som registreras i kundens medvetande. Detta stärks av Juaneda-

Ayensa et al. (2016) som menar att det är betydelsefullt för kunder att de olika kanaler 

överensstämmer för att kunder ska få ut värde av dem. Shankar och Winer (2005) anser 

att kunder som är vana vid att handla och få information från flera kanaler ställer högre 

krav på alla enskilda kanaler, än vad icke-omnishoppers gör. Hsiesh et al. (2012) stärker 

detta och menar att omnishoppers utvärderar tillfredsställelse bredare samt ser 

servicekvaliteten samlad genom alla kanaler och inte på varje enskild kanal. Detta 

resonemang stödjer teorin om omnishoppers och att de har ett annat sätt att utvärdera 

sitt köp på, vilket kan bidra till en annan typ av lojalitet skapas. Vi anser dock att detta 

inte kommer fram i vårt resultat av studien. 

 

En förklaring till resultatet av vår studie är att livsmedelsbranschen vanligtvis beskrivs 

som en bransch präglad av låg lojalitet. Agndal och Axelsson (2012) förklarar detta 

genom att livsmedelsbranschen vanligtvis består av varor som kräver ett lågt 

engagemang vid inköpet, något som de påstår påverkar lojalitetsgraden. 

Livsmedelsbranschen består av många aktörer på marknaden där majoriteten erbjuder 

ett homogent utbud. Vidare beskriver Filipe et al. (2017) att kunder blivit mer rationella 

och menar att detta har bidragit till att konsumenterna har lättare för att avsluta 

relationen med sin livsmedelsbutik för att hitta det bästa erbjudandet.  

 

Livsmedelsbranschen har en låg switching-cost för kunderna, då det oftast inte krävs 

mycket arbete eller kraft för kunden att byta till konkurrerande företag inom samma 

bransch. Detta är något som företag enligt Hsieh et al. (2012) försöker motverka genom 

införandet av lojalitetsprogram och poängsamling för sina kunder. Dick och Basu 

(1994) beskriver att den mest eftertraktade lojalitetstypen är sann lojalitet vilket 

uppkommer när konsumenten har en hög attitydslojalitet samt en hög beteendelojalitet. 

Dessa kunder är konstant lojala till företaget och mycket mottagliga för deras 

marknadsföring. Vidare beskriver Dick och Basu (1994) att bara för att en kund har en 

emotionell känsla för ett företag innebär det inte alltid att de är lojala. Med detta menar 

författarna att en kund kan ha en positiv attityd till ett flertal livsmedelskedjor, detta 

benämner dem som falsk lojalitet. Jacoby och Chestnut (1978) förklarar att motsatsen 

också gäller, att även om en kund gör återköp inom samma livsmedelskedja behöver det 

inte innebära att kunden är lojal mot denna kedja. Detta då det kan finnas andra orsaker 

som påverkar återköpsfrekvensen. Därmed blir “Om omnikanaler bidrar till lojalare 
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kunder i livsmedelsbranschen” en komplex fråga och resultatet hade möjligen blivit 

annorlunda om studien genomförts i en annan bransch.  

 

Då vårt resultat visar att omnishoppers inte är mer lojala än icke-omnishoppers inom 

livsmedelsbranschen varken när det gäller attitydslojalitet och beteendelojalitet så kan 

dessa placeras i lojalitetstypen som Dick och Basu (1994) benämner ingen lojalitet. 

Detta menar författarna vara vanligt förekommande när aktörerna i branschen erbjuder 

ett homogent utbud och liknande prissättning. Detta är något vi anser karaktäriserar de 

största aktörerna i livsmedelsbranschen. Därmed är dessa kunder enkla att påverka och 

locka över till sitt företag.  
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6 Slutsats  
I detta avslutande kapitel besvaras forskningsfrågorna. Vidare presenteras våra egna 

reflektioner, studiens praktiska och teoretiska nytta och avslutningsvis ges förslag på 

vidare forskning.  

 

6.1 Besvarande av forskningsfrågor 

Vilka kundtyper av omnishoppers, utifrån engagemang och shoppingmotiv finns det 

inom livsmedelsbranschen?  

Genom en klusteranalys skapades tre kluster som utgjorde grunden för de tre kundtyper 

av omnishoppers som finns i livsmedelsbranschen. Kundtyp 1 är De hedonistiska, vilka 

domineras av ett hedonistiskt shoppingmotiv med ett lågt engagemang. Kundtyp 2 är De 

utilitariska som domineras av ett utilitaristiskt shoppingmotiv även de med ett lågt 

engagemang. Kundtyp 3 är De engagerade som har en blandning av hedonistiska samt 

utilitaristiska shoppingmotiv. De engagerade har ett engagemang som är högre än de 

andra kundtyperna.  

 

Hur värdesätter kundtyperna omnikanalers funktioner inom livsmedelsbranschen? 

Kundtyp 1 värdesätter omnikanalers skapande av inspiration i första hand. Denna 

kundtyp värdesätter också möjligheten att utvinna information av omnikanaler och att 

de underlättar deras shoppingtur. Kundtyp 2 värdesätter främst att få del av information, 

som exempelvis en butiks öppettider. Denna kundtyp värdesätter också funktioner som 

medför att shoppingturen blir smidigare och att omnikanaler har skapat fler 

shoppingmöjligheter. Den sista kundtypen, kundtyp 3, ser stor betydelse i samtliga av 

omnikanalsfunktionerna. Denna kundtyp värdesätter främst att utvinna information, 

men även att få inspiration och ett personligt bemötande i samband med genomförande 

av ett köp. Vi kan genom resultatet av vår empiriska undersökning därmed fastställa att 

de olika kundtyper vi identifierat värdesätter olika omnikanalsfunktioner i 

livsmedelsbranschen. Resultatet är dock inte statistiskt säkerställt då det inte fanns 

signifikanta skillnader på det totala resultatet. 
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På vilka sätt skiljer sig lojaliteten till ett livsmedelsföretag mellan omnishoppers och 

icke-omnishoppers? 

Vårt resultat indikerar att den tidigare forskning vi studerat, som antyder att 

omnikanaler främjar kundlojalitet, inte är möjlig att applicera på vår studie. I vår studie 

kunde vi inte statistiskt säkerhetsställa att kunder som använde sig av omnikanaler var 

mer lojala än de kunder som inte använder sig av omnikanaler vid sin mathandling. 

Därmed skiljer sig inte lojaliteten till ett livsmedelsföretag mellan omnishoppers och 

icke-omnishoppers, varken i beteende- eller attitydslojalitet. 

 

6.2 Reflektioner av studien 

Under genomförandet av denna studie stötte vi på fåtal svårigheter, som vi försökt att 

bemöta under arbetets gång. I början av studien valdes ett ämne som var för brett att 

undersöka under den bestämda tidsperioden vilket medförde att vi fick avgränsa oss. 

Avgränsningen medförde att vi kunde gå djupare in på det ämne vi valt samt skapa en 

uppsats med högre kvalitet. För att skapa en så utförlig empiriinsamling och analys som 

möjligt valde vi att ta hjälp från handledare och personer som var kunniga inom 

kvantitativ metod för att höja kvaliteten på vår empiri. Detta medförde att vi tagit 

lärdom om empiriinsamling och hantering av statistisk data.  

 

Vi valde en kvantitativ metod då vi avsåg undersöka omnikanaler ur ett kundperspektiv, 

därmed blev valet att göra en enkät. Vid genomförandet av en enkätundersökning kan 

det uppstå flera vanligt förekommande komplikationer, något vi var medvetna om redan 

innan. För att förbättra vår enkät genomfördes en pilotundersökning samt en 

operationalisering, innan den riktiga enkäten publicerades. Fördelningen mellan könen 

på respondenterna som besvarde vår enkät var ojämn, vilket gav oss ett resultat 

utgörande av majoriteten kvinnor. Vi tror att detta beror på att vi publicerade vår enkät 

online och därmed inte hade någon kontroll på vem som besvarade den. Denna ojämna 

fördelningen av kön medför att vår studie inte är helt generaliserbar. Dock har vårt 

huvudsyftet med studien inte varit att generalisera eller jämföra män och kvinnor, utan 

snarare att fördjupa kunskapen i hur omnikanaler har påverkat kundbeteendet i 

livsmedelsbranschen samt att identifiera kundtyper av omnishoppers. Utifrån tidigare 

resonemang anser vi att den ojämna könsfördelningen inte behöver ses som något 

negativt i just vår studie.  
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Vi anser att webbenkät var den mest passande insamlingsmetoden, då vår avsikt var att 

nå omnishoppers som befinner sig i onlinekanaler. Vid första forskningsfrågan skapades 

kluster som är grundade på svaren från respondenterna. För att kunna separera 

omnishoppers mot icke-omnishoppers använde vi oss av en enkätfråga som hade till 

syfte att ta reda på om kunden var en omnishopper. Vi upptäckte att det blev en jämn 

fördelning mellan omnishoppers och icke-omnishoppers, vilket var ett resultat vi inte 

förväntat oss. Vi anser att resultatet av antal omnishoppers beror på att kunden inte är 

medveten av att den använder sig av omnikanaler. Detta då omnikanaler syftar till att 

skapa en sömlös upplevelse, vilket betyder att kunden vanligtvis inte reflekterar över 

användandet av flera kanaler. Vi anser att om alla kunder hade varit medvetna om att de 

var en omnishopper eller inte så hade fördelningen sett annorlunda ut. 

 

Vid andra forskningsfrågan kan resultatet blivit påverkat av de uppställda alternativen vi 

angett i enkäten. Respondenterna fick enbart välja mellan de alternativ som vi skapat 

utifrån tidigare vetenskaplig teorier. Om vi inkluderat fler alternativ eller låtit 

respondenterna själv fylla i svar hade eventuellt vi fått ett annat resultat på denna 

hypotes. Angående den tredje forskningsfrågan kan svaret påverkats av komplexiteten 

av begreppet lojalitet, en kund kan vara lojal utan att veta om det eller så ser kunden inte 

sig själv som lojal trots att kunden är det.  

 

6.3 Teoretiskt och praktiskt bidrag  

Begreppet omnikanaler har en stor teoretisk grund och är idag ett välkänt begrepp inom 

forskningen. Det är ett relevant ämne i dagens samhälle då omnikonceptet krävs för 

multikanaler. Studien bidrar med forskning om hur omnikanaler fungerar i 

livsmedelsbranschen och bygger på det relativt nymyntade begreppet omnishoppers. 

Tidigare forskning kring omnikanaler har främst skett ur ett företagsperspektiv och 

fokuserar på vilka strategier ett företag ska implementera. Denna studie utgår istället 

från kundens perspektiv och fyller därmed ett tidigare tomrum kring kundens 

uppfattning av omnikanaler. Vårt teoretiska bidrag är att vi tagit fram tre kundtyper av 

omnishoppers inom livsmedelsbranschen, samt underliggande motiv hos omnishoppers. 

Studien bidrar även med en diskussion kring kundbeteende, lojalitet och värdeskapande 

inom omnikanaler, specifikt i livsmedelsbranschen. Vilket är av teoretiskt värde då 

tidigare forskning om omnishoppers i livsmedelsbranschen är begränsad. 
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Vidare har studien en praktisk nytta då vi genom engagemang och shoppingmotiv 

grupperat omnishoppers i livsmedelsbranschen, för att sedan undersöka hur dessa olika 

kundtyper får ut värde från användningen av omnikanaler. Detta kan ses som 

betydelsefullt för ledningen i livsmedelsföretag, då de kan använda denna information 

för att skapa det optimala kundbemötandet för sina kunder. Det finns praktisk nytta i att 

förstå konsumenters beteende sedan införandet av omnikanaler i livsmedelsbranschen 

för att kunna implementera omnikanalsstrategier.  

 

6.4 Förslag på vidare forskning 

En annorlunda inriktning för vår studie hade varit att undersöka samma fenomen fast 

med en kvalitativ metod och ur ett ledningsperspektiv. Det hade varit intressant att ta 

del av hur företagsledningar i olika livsmedelsbranschen kategoriserar sin kundbas i 

olika kundtyper och om de har någon strategi för att bemöta dessa olika grupper. Detta 

hade möjligen bidragit till ett större fokus på omnikanalsstrategier än vad vi haft i vår 

studie.  

 

I studien hade vi som avsikt att studera om omnikanaler främjar kundlojaliteten, vi 

anser därmed att ett intressant perspektiv hade varit att undersöka på vilket sätt 

omnikanaler stärker lojaliteten. Ett ytterligare förslag är att undersöka andra faktorer 

som delar in kundtyperna, eller undersöka skillnader av omnishoppers avseende 

exempelvis ålder eller kön. Detta då denna uppsats inte har ett fokus på varken 

respondenternas kön eller ålder.  
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