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Förord 
Att skriva detta examensarbete har inneburit en händelserik resa, vilken gett oss många 
och nyttiga lärdomar längs vägen. Vi har stött på både med- och motgångar samtidigt 
som vi har haft väldigt roligt, och har tillsammans lyckats åstadkomma ett 
examensarbete som vi är mycket stolta över.  
 
Vi vill börja med att tacka vår handledare, universitetsadjunkt Åsa Lindström. Hon har 
på ett bra och konstruktivt sätt bidragit med sina erfarenheter och tankar, vilka har 
möjliggjort för oss att reflektera över hur vi har kunnat förbättra vårt examensarbete. 
Vidare vill vi även rikta ett tack till universitetsadjunkt Niklas Åkerman som agerat 
bollplank för oss beträffande vissa av examensarbetets kvantitativa delar. Vi vill också 
rikta ett stort tack till vår examinator, professor Bertil Hultén, som med sin expertis 
väglett oss under resans gång. Ett tack vill vi även rikta till vår opponent Emelie Disby 
för de givande synpunkter hon framfört i samband med varje seminarietillfälle. Vi vill 
också passa på att ägna ett tack till vår seminariegrupp som bidragit till den goda 
stämning, vilken genomsyrat samtliga diskussioner som förts under seminarietillfällena. 
 
Vi vill tacka ICA Maxi Stormarknad Kalmar och City Gross i Kalmar för att de, med 
sitt goda bemötande, möjliggjorde för oss att genomföra vår kvantitativa 
enkätundersökning hos dem. Vi vill också passa på att tacka samtliga respondenter som 
tagit sig tid att medverka i undersökningen. 
 
Våra nära och kära förtjänar även de ett riktigt stort tack för det stöd de gett oss under 
denna händelserika och spännande resa. 
 
Slutligen vill vi även rikta ett stort tack till vår uppdragsgivare Smiling Group AB. I 
samverkan med dem fick vi upp ögonen för det praktiska problem som examensarbetet 
behandlar. Vi vill också tacka respondenterna på företaget för deras deltagande och 
positiva och välvilliga attityd. 
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_________________________  _________________________ 
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lojalitet till varumärken på livsmedelsprodukter som säljs i dagligvaruhandeln. Vidare 
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Abstract 
Authors: Emilia Denckert and Linnéa Pankko 
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Examiner: Professor Bertil Hultén 
Faculty: School of Business and Economics at Linnaeus University 
Programme: Business Administration and Economics Programme 
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Title: What makes you stay? 
 
Research question: What attributes are the basis for brand loyalty among consumers of 
food products in grocery stores? 
 
Purpose: The purpose of this thesis is to analyze and determine the attributes of a 
product and a brand that helps consumers build up a loyalty to that brand. The study 
will explain each attribute, as well as combinations of these, and clarify whether they 
are the basis of consumers’ loyalty to brands of food products sold in grocery stores. 
Furthermore, the study intends to fulfill a subsidiary aim, which is to give implications 
to Smiling Group AB about what attributes that generates brand loyalty. The result of 
this study will thus also assist with data for corporate development of marketing 
strategies, which in turn can affect brand loyalty positively. 
 
Method: This thesis has a deductive approach. Furthermore, combinations of 
quantitative and qualitative methods have been used. The collection of the study's 
primary data has taken shape both as a survey, and as in-depth interviews. 
 
Results and conclusions: We have stated that the quality and price are the attributes 
that to the greatest part is the basis for brand loyalty among consumers of food products 
in grocery stores. Furthermore, we have established three combinations of the five 
attributes that are included in the study and what groups of consumers who prefer which 
combination. 
 
Theoretical and practical contributions: The theoretical contribution partly consists 
of identification of some of the attributes which form the basis of a brand loyalty among 
consumers of food products in grocery stores. We have also added consumer 
engagement as an aspect which should be taken into consideration when this type of 
brand loyalty is studied. We have practically contributed by implications to Smiling 
Group AB about how they should relate to the study’s five attributes, and combinations 
thereof, to generate brand loyalty. This also contributes practically to other companies 
in the industry, since they can use the study's findings and conclusions as a basis for the 
design of future marketing strategies. 
 
Key words: Brand loyalty, brand, loyalty, attribute, consumers, grocery store, food 
industry 
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1  Inledning 
Denna studie har ett fokus som ligger på varumärkeslojaliteten hos konsumenter av 

livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. I detta inledande kapitel kommer vi att 

beskriva bakgrunden till det valda ämne uppsatsen behandlar. Vidare presenteras 

vår problemdiskussion, forskningsfråga samt syfte med examensarbetet. 

Avslutningsvis redogör vi för våra avgränsningar. 

 

1.1  Bakgrund 

Livsmedelsbranschen präglas av en ständig utveckling av efterfrågan på prispressade 

produkter, vilket måste balanseras mot konsumenternas högre och mer utvecklade 

krav och förväntningar på varor inom livsmedelsbranschen (Bjurström, 2013). Under 

flera år har vi sett att priset har varit det mest konkurrenskraftiga verktyget att jobba 

med för livsmedelsproducenternas försäljning i dagligvaruhandeln, då efterfrågan på 

varor till lägsta pris har varit hög från konsumenter (Livsmedelsföretagen, 2015). 

Vidare rapporterar Livsmedelsföretagen (2015) i sin konjunkturrapport att vi nu kan 

se en generell ökning av  försäljning av mat och dryck och att ökningen inte i 

huvudsak utgörs av en ökad konsumtion av lågprisvaror. Bjurström (2013) menar att 

trycket på att ständigt hålla lägsta möjliga pris inledningsvis gav hälsosamma 

effekter på industrin samtidigt som det ledde till prissänkningar som bemöttes 

positivt från konsumenterna. I en rapport framställd av Lööv och Sköld (2010) kan 

det dock utläsas att priset har kommit att bli en del av ett koncept och att det istället 

har resulterat i en fråga om prisvärdhet, där olika attribut tillsammans med priset 

avgör huruvida en konsument anser att en vara är prisvärd. 

 

Kaul och Rao (1995) nämner skillnaden på attribut och karaktärsdrag hos produkter 

och varumärken och betydelsen av dessa vid konsumtionsbeslut. Samma författare 

poängterar att teorier om konsumtionsbeslut visar att jämförelsen som kunder gör av 

varumärken baseras på attribut snarare än karaktärsdrag. Aaker (2010) skriver att 

attribut kan generera både funktionella och emotionella fördelar för konsumenten. 

Vidare menar samma författare att attribut skapar värde genom att erbjuda något 

extra eller något bättre. Enligt Ambrose och Harris (2011) är attribut hos en produkt 

eller ett varumärke det som huvudsakligen ligger till grund för ett konsumtionsbeslut 

och författarna nämner bland annat produktens ursprung och storlek som två 
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exempel. Shaw, Dawson och Blair (1992) exemplifierar ett antal attribut som är 

vanliga hos produkter inom livsmedelsbranschen vilka är smak, näringsinnehåll, 

konsistens, kvalitet samt design.  Tillgänglighet, pris och färg är andra exempel på 

attribut, enligt Kotler och Keller (2016). Poelman, Mojet, Lyon och Sefa-Dedeh 

(2008) tar upp ett annat attribut som har blivit allt vanligare hos livsmedelsprodukter, 

vilket är ekologisk märkning.  

 

Livsmedelsbranschen påverkas tydligt av trender av olika slag och det ökade 

intresset för innehåll och ursprung grundar sig mycket i de mattrender som slagit 

igenom i samhället. Under de senaste åren har vi sett en tydlig hälsotrend, men också 

en ökad välvilja för samhället och miljön (Bjurström, 2013). Detta har enligt Moser 

(2015) tydligt återspeglats i konsumenters köpbeteende. Enligt en rapport som har 

sammanställts av Ekoweb (2015) i samarbete med Lrf, Sma Minerals och Axfood 

kan vi i Sverige se en kraftig ökning inom försäljning av ekologiska livsmedel från år 

2013 fram till 2015. Utvecklingen på svenska marknaden går snabbt och i en 

undersökning som Eriksson och Lothigius (2014) gjort kan vi se att konsumenternas 

förstahandskriterium, bortsett från pris, är de hälsosamma alternativen.  

 

Enligt livsmedelsföretagens konjunkturrapport (2015) har försäljningen av livsmedel 

i dagligvaruhandeln fått ett uppsving. Rapporten visar att andraplatsen upptas av 

detaljhandelns egna märkesvaror, EMV. Quelch och Harding (1996) diskuterar hur 

kvalitetsgapet mellan EMV och andra produkter har minskat alltmer, vilket 

Kaspersson, Gullstrand, Jörgensen, Lövbom och Rabinowicz (2004) menar bidrar till 

att konkurrensen mellan samtliga varor inom ett produktsegment innehållande både 

EMV och andra varumärken hårdnar. Vikten av ett starkt varumärke ökar även än 

mer på grund av denna kvalitetsökning hos EMV. Det ökade utbudet av EMV i 

dagligvaruhandeln bidrar också till att konsumenterna accepterar dessa likvärdigt 

med övriga kvalitetsmärken, något som ytterligare bidrar till den hårdnande 

konkurrensen (Quelch & Harding, 1996). 

 

Under de senaste åren har mat utvecklats till att bli en betydande del av ett 

identitetsskapande och enligt Söderqvist (2014) finns det idag inget som definierar en 

person mer än vad hen äter. Hultén (2014) skriver att konsumtion av varor och 

tjänster många gånger utgör en betydande roll i människors identitetsskapande. 
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Vidare menar författaren att identitetsskapandet utgör en drivkraft för viljan att 

konsumera varor och tjänster. Parment (2015a) menar att det är viktigt att ett 

varumärke är accepterat av omgivningen, då vad man väljer att konsumera många 

gånger ses som en social markering. 

 

Konsumenter som är lojala till ett visst varumärke känner en motvillighet till att 

konsumera ett annat (Rosenbaum-Elliott, Percy & Pervan, 2011). Lindström (2010) 

menar att konsumtion av varor många gånger görs på grund av ett vanemönster, men 

att det kanske framförallt grundar sig i en stabilitet och trygghet som skapas av ett 

visst varumärke som också ligger till grund för lojaliteten inför det. Författaren 

fortsätter beskriva att lojaliteten till ett varumärke ibland kan likställas med en 

religiös företeelse. Nedan följer en definition av begreppet varumärkeslojalitet. 

 

“Varumärkeslojalitet är en aktörs icke-slumpmässiga och beteendemässiga 

reaktion – över tiden – på ett eller flera varumärken, och den uppstår som 

ett resultat av psykologiska processer.”      
 

(Söderlund, 2001, sid. 29 citerar Jacoby & Chestnut, 1978) 
 

Söderlund (2000) skriver att det är viktigt att ha i åtanke att konsumenter kan vara 

lojala mot olika områden såsom produktgrupp, ett varumärke eller en butik. 

Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2013) kopplar samman 

varumärkeslojalitet med varumärkesrelevans och produktkategori. Vissa kategorier 

har nämligen en större relevans för kunden än andra vad gäller varumärkeslojalitet. 

Författarna menar att detta visar sig tydligt när en produkt eller varumärke 

konsumenten ofta köper och är lojal till inte finns tillgänglig i butiken denne befinner 

sig. Här, menar Solomon et al. (2013), ställs varumärkeslojalitet mot lojaliteten 

konsumenter har gentemot butiker. Just lojalitet gentemot butiker är något som 

undersökts flitigt. Även forskning rörande varumärkeslojalitet inom andra branscher 

och produktkategorier såsom modebranschen och kapitalvaror finns det att finna 

mycket. Ett glapp går dock att urskilja vad gäller lojalitet till ett varumärke på 

livsmedelsprodukter inom dagligvaruhandeln. 
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1.2  Problemdiskussion 

Parment (2015a) skriver att marknadsförare och företagsledare historiskt sett har haft 

en allmänt accepterad tes om att nöjda kunder är återkommande kunder och per 

automatik också lojala. Författaren motsäger dock detta och redogör för att 

omvärldsanalyser visar att kunder tenderar att bli allt mindre lojala, vilket är en trend 

som syns i alla branscher. Samma författare menar att nöjda kunder inte är någon 

garanti för lojalitet till ett företag eller varumärke, men att det fortfarande är en 

förutsättning för att lojalitet ska skapas. Vidare menar han att i och med den valfrihet 

som har utvecklats på marknaden, och den valbarhet som följer med den, kräver 

konsumenter nu mer än bara kundtillfredsställelse för att bli lojala kunder (Parment, 

2015a). Söderlund (2000) beskriver att lojalitet handlar om sambandet mellan 

kundtillfredsställelse och kundbeteende. Att använda sig av marknadsandelar för att 

visa hur man som företag står sig mot sina konkurrenter är att anses som ett väldigt 

grovt mått. Enligt många forskare är det istället lämpligt att använda sig av 

kundandelar för att få en djupare inblick i hur den enskilde kunden väljer att fördela 

sina inköp (Söderlund, 2000). Vidare menar författaren att det från företagens sida 

många gånger görs mätningar av till vilken grad kunder väljer att återigen konsumera 

ett visst varumärke men att det saknas information om vad som ligger till grund för 

lojaliteten. 

 

Oh och Fiorito (2002) menar att få varumärken överlever och stannar kvar på 

marknaden under en längre tid och att många varumärken efter en kortare tid 

avlägsnas. Samma författare skriver också att många nya varumärken ständigt 

introduceras, vilket ökar konkurrensen på marknaden ytterligare. Vidare skriver 

Parment (2015a) att produkten i sig självklart är av vikt, men då många varumärken 

säljer likartade produkter är mervärdet i form av vilka signaler man skickar till 

omgivningen genom att konsumera ett visst varumärke det som avgör. Hultén, 

Broweus och Van Dijk (2011) talar om den hyperkonkurrens som uppstått på 

marknaden. Denna har pressat företag mot en punkt där behovet av att framställa nya 

strategier för sin marknadsföring, som i sin tur kan bidra till ytterligare 

konkurrensfördelar, har ökat. Solomon et al. (2013) skriver samtidigt  att vad 

varumärken står för samt betyder fastställs inte av företagen själva utan av 

konsumenterna. Livsmedelsindustrin är inget undantag när det kommer till de senaste 

årens ökade konkurrens på marknaden, vilket har ändrat branschens spelregler något 
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då lägsta pris inte längre utgör en självklar konkurrensfördel 

(Livsmedelsföretagen.se, 2015). Exempelvis har viljan av att konsumera 

miljövänliga produkter ökat, vilket enligt Griskevicius, Tybur, och van den Bergh 

(2010) kan bero på en strävan efter högre status, särskilt då de konsumeras offentligt. 

Moser (2015) hävdar att ett högt pris därför till och med kan anses vara en fördel när 

det kommer till prissättning av gröna produkter. 

 

Inom livsmedelsindustrin har fokus legat på att undersöka vilka olika aspekter och 

inslag i livsmedelsbutiken, såsom hyllplacering och erbjudanden, som bidrar till 

kunders konsumtion och köp, vilket bland andra Fill (2013) skrivit om. Detta skulle 

dock innebära att köp som sker i butik till största del grundar sig i spontanitet och 

inte någon lojalitet till varumärket i sig. I samband med att klimat- och miljövänliga 

frågor har fått större uppmärksamhet på den politiska arenan (Sustainable Innovation 

Forum, 2015) samt den hälsotrend som Bjurström (2013) beskriver, kan vi se att 

livsmedelsprodukter inte längre, i samma utsträckning, är att betrakta som 

lågengagemangsprodukter. Det man väljer att konsumera inom livsmedelsindustrin 

har också på senare tid kommit att bli en politisk fråga, då problematiken kring 

klimatförändringar och global uppvärmning är högaktuell inom världspolitiken 

(Sustainable Innovation Forum, 2015). Detta påverkar både företag och konsumenter 

då restriktioner och förhållningsregler ställer högre krav på producenterna, samtidigt 

som trycket från konsumenter ökar när det kommer till att konsumera mer 

miljövänliga alternativ (Van Doorn & Verhof, 2011). Dessa högre krav från 

konsumenterna grundar sig i den matanonymitet som är en följd av den prishets som 

rått på marknaden. Begreppet matanonymitet innebär lägre krav på ursprung och 

kvalitet, vilket alltså har resulterat i en motreaktion hos flertalet konsumenter och ett 

intresse för innehåll och ursprung har i större utsträckning skapats (Bjurström, 2013).  

 

Erdoğmuş  och Çiçek (2012) skriver om hur människor tenderar att engagera sig i 

varumärken på sociala medier och att ett varumärkes popularitet bland vänner också 

påverkar omgivningens lojalitet. Sociala medier har under de senaste åren fått en 

betydande roll för konsumenters medvetande och beteenden vid konsumtion av just 

livsmedelsprodukter (Bjurström, 2013). Genom detta kan vi se att engagemanget för 

den här typen av produkter har ökat. Det ökade engagemanget bidrar till att det inte 

längre kan anses självklart att köp av livsmedelsprodukter till största del skulle vara 
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baserat på spontanitet. Vidare skriver Bjurström (2013) att ett ökat engagemang på 

sociala medier inte enbart inverkar på konsumenters identitets- och imageskapande, 

utan att det också möjliggör för företag och producenter att tillhandahålla den 

transparens mot konsumenterna som de efterfrågar. Samtidigt innebär mer insyn i 

företaget att konsumenter ställer högre krav på tillverkning och slutprodukter, och 

frågan är om detta har en positiv eller negativ inverkan på konsumenters lojalitet till 

varumärket.  

 

Griskevicius et al. (2010) skriver om det faktum att en del individer idag föredrar att 

betala ett högre pris för miljövänliga och gröna produkter, inte av den anledningen 

att det är just bra för miljön, utan snarare på grund av sociala och statushöjande 

faktorer. Detta leder till frågan om det ekologiska elementet hos en produkt verkligen 

är det som spelar en avgörande roll i beslutsprocessen, eller om andra attribut i 

samma utsträckning kan bidra till en högre upplevd status hos konsumenten. 

Ekologiska varor bidrar i dagsläget till höga produktions- och distributionskostnader 

för producenten (krav.se, 2014). Om det inte nödvändigtvis är den ekologiska faktorn 

hos en produkt som bidrar till att den konsumeras, går det inte att undvika att 

ifrågasätta om dessa stora resurser bör allokeras till andra attribut, om dessa visar sig 

ligga till grund för konsumenters varumärkeslojalitet.  

 

Ett företag som upptäckt vikten av att undersöka vad som ligger till grund för 

varumärkeslojalitet är Smiling Group AB. Företaget säljer Fair Trade-märkta och till 

viss del ekologiska varor såsom nötter, bars och naturchips och har befunnit sig på 

marknaden i tre år (smiling.se, 2016). De höga kostnader som hantering av 

ekologiskt producerade varor bidrar till har dock fått företaget att fundera över hur 

eller om den ekologiska märkningen överhuvudtaget påverkar varumärkeslojaliteten 

hos deras kunder.  

 

Enligt en rapport från Ekoweb (2015) influeras livsmedelsindustrin varje år av 

aktuella trender och de senaste åren har efterfrågan på ekologiska livsmedel legat på 

första plats. Eriksson och Lothigus (2014) diskuterar att anledningen till att 

hälsosamma alternativ har flyttats ner ett antal placeringar på trendlistan, även om 

det fortfarande är deras förstahandskriterium vid konsumtion, kan bero på att 

människor likställer ekologiska varor med hälsosamma varor. Om hälsosamma 



  
 

13 

alternativ fortsätter att vara det konsumenter i första hand efterfrågar, och det 

samtidigt skulle visa sig att ekologiska varor inte är det mest hälsosamma 

alternativet, skulle kanske förstaplatsen på trendlistan ersättas med något annat. 

Erdoğmuş  och Çiçek (2012) betonar vikten av att producenter måste vara 

uppdaterade om vad som är relevant för konsumenter och hur dessa trender 

förändras, för att påverka konsumenternas lojalitet till varumärket. På samma sätt 

som trender kan försvinna skulle det som anses vara trendigt kunna förvandlas till 

något grundläggande hos produkter. 

 

Forskning som rör varumärkeslojalitet och hur den yttrar sig samt mäts går att finna i 

stor utsträckning, då det finns ett stort intresse för att ta reda på om konsumenter är 

lojala eller ej. Även studier som rör livsmedelsbranschen finns i än större omfattning. 

Det går att ana ett växande intresse av att ta reda på vad som ligger bakom de 

upprepade köptillfällena. Då vi tydligt kan se ett glapp i forskningen om vad som 

ligger till grund för konsumenters varumärkeslojalitet för produkter inom 

livsmedelsbranschen, lämpar det sig att undersöka detta fenomen för att generera ett 

bidrag till vetenskapen, samtidigt som vi undersöker ett ämne som har praktisk 

relevans. Att undersöka lojaliteten gentemot varumärken inom dagligvaruhandeln 

samt vilka attribut som bidrar till denna sorts lojalitet ligger även bra i tiden på grund 

av den tilltagande konkurrensen och det ökade trycket från konsumenter.  Behovet av 

att ta reda på vilka attribut som i högre grad bidrar till varumärkeslojalitet är även 

stort hos dagens företag, vilket än mer ökar denna studies relevans. Detta då en 

produkt som består av ett flertal attribut alltid kommer att inneha några attribut som 

för kunden anses vara mer viktiga än andra (Solomon et al., 2013).  

 

För att bidraget till litteraturen genom denna undersökning ska bli så omfattande och 

betydande som möjligt, och således också vara applicerbar i en bredare kontext, har 

vi valt att fokusera på fler attribut än enbart den ekologiska aspekten. Dessa attribut 

kommer att undersökas enskilt samt i förhållande till varandra. 
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1.3  Forskningsfråga 

Utifrån ovanstående diskussion har följande fråga formulerats: 

 

Vilka attribut ligger till grund för en varumärkeslojalitet hos konsumenter av 

livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln?  

 

1.4  Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att analysera och fastställa vilka attribut hos en 

produkt och ett varumärke som bidrar till att konsumenter bygger upp en lojalitet 

gentemot varumärket ifråga. Studien kommer att förklara vardera attribut, samt 

kombinationer av dessa, och klargöra huruvida de ligger till grund för konsumenters 

lojalitet till varumärken på livsmedelsprodukter som säljs i dagligvaruhandeln.  

 

Vidare ämnar studien uppfylla ett delsyfte, vilket är att ge implikationer till Smiling 

Group AB beträffande vilka attribut som genererar en varumärkeslojalitet. Resultatet 

av denna studie kommer därmed även att bistå med underlag till företags utvecklande 

av marknadsföringsstrategier som i sin tur kan påverka varumärkeslojaliteten 

positivt.  

 

1.5  Avgränsningar 

Då vår uppdragsgivare Smiling Group AB säljer produkter inom kategorin snacks 

kommer studien att avgränsas till detta segment. Då studien ämnar undersöka vad 

som ligger till grund för konsumenters lojalitet till ett varumärke kommer vi även att 

ta hänsyn till Smiling Group AB:s konkurrenter inom detta segment och därigenom 

ta reda på vilka attribut som bidrar till kunders eventuella lojalitet till det 

konsumerade varumärket. 
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2  Metod 
I detta kapitel ges en förklaring till undersökningens genomförande. Vidare följer 

motiveringar för de valda tillvägagångssätten och varför de anses mest lämpliga för 

studien, samtidigt som det genomgående råder en kritisk granskning av dessa. 

Operationaliseringstabeller presenteras även för att visa hur våra begrepp gjorts 

mätbara. Vi redogör därefter för vilka analysmetoder som använts i detta 

examensarbete och kapitlet avslutas med ett avsnitt om metodkritik följt av ett avsnitt 

om hur etiska forskningsaspekter har tagits i beaktning vid utförandet av detta 

examensarbete.  

 

2.1  Forskningsansats 

Christensen et al. (2010) benämner forskningens ansats som ett avstamp för studien 

vilken ligger till grund för genomförandet samt vilka möjliga resultat som 

undersökningen kan komma att generera. Patel och Davidson (2011) beskriver 

relationen mellan teori och verklighet som det mest centrala i 

forskningssammanhang och nämner två alternativa utgångspunkter för att relatera 

teori och empiri till varandra. De huvudsakliga begrepp författarna tar upp är 

deduktion och induktion.   

 

Bryman och Bell (2013) menar att deduktion är den vanligaste uppfattningen om hur 

relationen mellan teori och verklighet ser ut inom samhällsvetenskapen. Patel och 

Davidson (2011) beskriver att man med ett deduktivt arbetssätt drar slutsatser om 

enskilda företeelser utifrån befintliga teorier.  Samma författare fortsätter att beskriva 

det deduktiva angreppssättet som bevisandets väg. Utifrån det man redan vet härleds 

hypoteser som sedan testas empiriskt (Patel & Davidson, 2011; Bryman & Bell, 

2013)  

 

Uppsatsens ansats har tagit sig en deduktiv form där vi har utgått från befintliga 

teorier ur vilka våra hypoteser utformades. En deduktiv ansats var att anses lämplig 

då vi inte tidigare hade tillräckligt med kunskap om varumärkeslojalitet och således 

behövde samla in och sammanställa lämpliga teorier kring ämnet. Jakobsson (2011) 

menar att deduktion används när man testar hypoteser, baserade på generella teorier, 

med hjälp av empiriska data i en enskild kontext. För att uppfylla vårt 
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examensarbetes syfte testades varumärkeslojalitet som generell teori i ett livsmedels- 

och dagligvaruhandelssammanhang.  

 

2.2  Litteraturstudie 

Bell och Waters (2016) benämner att en litteraturstudie är viktig för att skapa sig en 

god förståelse kring det valda undersökningsområdet. Inför studien samlades 

information in från branschorganisationer inom livsmedelsindustrin som exempelvis 

Livsmedelsverket och Livsmedelsföretagen för att få en tydlig bild av situationen i 

branschen. Bryman och Bell (2013)  menar att en viktig aspekt av att göra en 

grundläggande litteraturgenomgång är för att få en tydlig bild av vad som har 

undersökts och forskats om tidigare. I och med detta gjordes även sökningar bland 

akademiska tidskrifter för att få en fördjupad kunskap om varumärkesteorier och 

varumärkeslojalitet samt vad som tidigare forskats om inom vårt valda ämne. Detta i 

kombination med information från branschorganisationer gav underlag till vår 

problemdiskussion som sedermera mynnade ut i vår slutgiltiga forskningsfråga samt 

syftet med undersökningen. Se vidare om sekundärdata under avsnitt 2.5. 

 

En grundläggande litteraturgenomgång har också gjorts för att få en djupgående 

teoretisk referensram som bas för vårt examensarbete. Till vårt förfogande har vi haft 

universitetsbiblioteket och den vetenskapliga litteratur som tillhandahålls där. 

Databaser som Onesearch, Businiess Source Premier och Google Scholar har 

använts som verktyg för att hitta passande vetenskapliga artiklar rörande 

varumärken, varumärkeslojalitet och de attribut studien undersöker. Exempel på 

sökord som använts vid sökning av relevanta artiklar, böcker och teorier är: loyalty, 

brand loyalty, customer loyalty, food industry, brand, attributes, price, quality, taste, 

nutrition, packaging, organic food, ecological food, och availability. Sökningar har 

gjorts på både svenska och engelska, och kombinationer av sökord samt sökord i 

olika kontexter har använts för att hitta de bäst lämpade källorna. Bryman och Bell 

(2013) menar att en god och noggrann genomgång av litteraturen är ett bra sätt att 

stärka trovärdigheten. Cirka 100 vetenskapliga artiklar och böcker har citerats och ett 

betydande flertal har behandlats men valts bort som ett resultat av att de inte levt upp 

till de önskade kraven vid kritisk granskning. Bryman och Bell (2013) betonar att en 

litteraturgenomgång inte enbart handlar om att upprepa redan befintliga teorier utan 
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även att kritiskt granska och göra en egen tolkning av dessa, något som 

genomgående har gjorts till denna studie.  

 

2.3  Empirisk studie 

Bryman och Bell (2013) beskriver två olika typer av angreppssätt vid insamling av 

empirisk data inom företagsekonomisk forskning, vilka är kvantitativ och kvalitativ. 

Vidare beskriver författarna att kvantitativt tillvägagångssätt kan anses vara det 

angreppsätt som lägger vikt vid kvantifiering vid insamling av data. Kvantitativ 

strategi antar ett deduktivt synsätt då tyngden ligger vid att pröva befintliga teorier på 

det empiriska materialet (Bryman & Bell, 2013). Till skillnad från den ovan 

beskrivna datainsamlingsmetoden uppfattas kvalitativ forskning som en strategi som 

betonar ordets betydelse vid insamling av data. Vidare brukar kvalitativ forskning 

anta ett induktivt synsätt (Bryman & Bell, 2013).   

 

Vår huvudsakliga undersökning utgjordes av en kvantitativ datainsamling, men även 

inslag av kvalitativ insamlingsmetod går att finna i studien. Holme och Solvang 

(1997) betonar de båda angreppssätten som likartade redskap för att få en ökad 

förståelse för samhället och menar att det i många sammanhang finns en klar fördel 

med att använda de båda strategierna i kombination. Författarna menar att starka och 

svaga sidor från de olika angreppsätten kan spela ut varandra och det kan således 

finnas mycket att vinna på att kombinera de båda forskningsmetoderna. Eliasson 

(2013) betonar fördelen med att en kombination av olika metoder, vilket hon 

benämner som metodtriangulering, ofta genererar en mer fullständig bild då fler 

infallsvinklar inkluderas.  

 

2.3.1  Intervjuer 

Ett delmoment i vår studie utgjordes av djupintervjuer med två personer hos vår 

uppdragsgivare för att skapa djupare förståelse för hur företag i branschen arbetar 

strategiskt för att öka konsumenters varumärkeslojalitet. Vidare var denna 

information nödvändig vid diskussion och analys samt slutsats för att möjliggöra för 

oss att uppfylla examensarbetets delsyfte, vilket är av en normativ karaktär. Ett 

normativt syfte, är enligt Andersen (2012), när undersökarna ämnar ge förslag på 

lösningar. Examensarbetets delsyfte är att generera implikationer till företag i 

branschen, vilka kan ligga till grund för deras marknadsföringsstrategier. Då studien 
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även ämnade ge implikationer till vår uppdragsgivare, var en förförståelse om hur de 

i dagsläget arbetar med varumärkeslojalitet nödvändig för att tillgodose dem med så 

användbar information som möjligt. Holme och Solvang (1997) betonar att det är 

fördelaktigt att skapa sig en djupare förståelse för ett ämne som i huvudsak 

undersöks kvantitativt. Genom djupintervjuer med uppdragsgivaren fick vi även en 

djupare förståelse för produktsegmentet som studerades.  

 

Båda intervjuerna var semistrukturerade, vilket innebär att vi hade en intervjuguide 

med olika teman som underlag vid intervjutillfället. En stor fördel med detta är enligt 

Bryman och Bell (2013) att intervjupersonen har stor frihet att utforma svaren efter 

egen förmåga. Vidare möjliggör en semistrukturerad intervju också för nya frågor att 

uppkomma om intervjuaren kan relatera dessa till något respondenten har sagt 

(Bryman & Bell, 2013). Genom att hålla intervjuer med vår uppdragsgivare ämnade 

vi få en djupare förståelse för ämnet samt belysa det utifrån ett företagsperspektiv, 

och semistrukturerade intervjuer ansågs därför som den mest lämpade typen av 

intervjuform. Vi fick således svar på det vi upplevde som relevant inför intervjun och 

möjliggjorde samtidigt för företaget att leverera sin bild av det undersökta ämnet. 

Vidare var samtliga frågor under intervjun, vilka går att finna i bilaga A, av vikt för 

att få underlag om hur de arbetade med det berörda ämnet för att kunna uppfylla 

examensarbetets delsyfte. Intervjutillfällena förklaras mer ingående under avsnitt 

2.5.1. 

 

2.3.2  Pilotstudie av enkät 

Eliasson (2013) rekommenderar att ett frågeformulär bör testas innan den 

huvudsakliga undersökningen påbörjas. Holme och Solvang (1997) menar att 

fördelen med en pilotstudie är att undersöka om informationen som samlas in är 

relevant för frågeställningen. En pilotstudie lämpar sig för att undersöka om frågorna 

i formuläret är lättförståeliga för respondenten samt om svarsalternativen upplevs 

som relevanta (Eliasson, 2013). Vidare bör även deltagarnas tankar om enkätens 

generella utformning och omfattning tas i beaktning.  

 

För att förbättra vårt frågeformulär inför den kvantitativa datainsamlingen gjordes en 

pilotstudie med lämpliga respondenter. Pilotundersökningen gick ut på att deltagarna 

fick besvara frågorna i formuläret och därefter komma med åsikter och funderingar 
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kring dess utformning och relevans. Att låta deltagarna i en pilotundersökning ge 

öppna svar på hur de upplever formuläret är fördelaktigt då det underlättar för 

forskaren att jämföra deltagarnas tankar med sina egna och väga samman dessa för 

att formulera en så bra enkät som möjligt (Eliasson, 2013). Genomförandet av 

pilotstudien beskrivs under avsnitt 2.5.2. 

 

2.3.3  Enkätundersökning 

Ejlertsson (2014) beskriver att undersökningens syfte och frågeställning avgör vilken 

undersökningsmetod som är mest lämpad för studien ifråga. Examensarbetets 

huvudsyfte är av förklarande karaktär. Andersen (2012) menar att ett förklarande 

syfte förekommer vid studier som undersöker vilka X som bidrar till Y, alltså kausala 

orsakssamband. Vidare menar samma författare att ett förklarande syfte är vanligt i 

de fall man önskar att generalisera sitt resultat. Då examensarbetets huvudsakliga 

syfte är att fastställa och analysera de attribut hos en produkt eller ett varumärke som 

ligger till grund för konsumenters varumärkeslojalitet till livsmedelsprodukter i 

dagligvaruhandeln, efterfrågades data vilka kan kvantifieras som underlag till 

studien.  

 

Bryman och Bell (2013) menar att kvantitativ insamlingsstrategi lägger fokus vid 

siffror och kvantifierbar data. En kvantitativ insamlingsstrategi användes genom att 

en enkät lämnades ut till konsumenter vid olika dagligvaruhandlare i Kalmar. Enligt 

Christensen et al. (2010) är en enkät ett tryckt frågeformulär, vanligen med slutna 

frågor, som respondenter får besvara. Bryman och Bell (2014) menar att ju färre 

öppna frågor en enkät har desto lättare är det för respondenten att besvara denna. 

Med undantag från tre inledande frågor var samtliga svarsalternativ slutna i enkäten 

som delades ut. Enkäten går att finna i bilaga B.  

 

Kumar (2014) förklarar vikten av att ett frågeformulär är tydligt och lätt att förstå då 

den stora skillnaden, i förhållande till strukturerade intervjuer, är att respondenten 

själv fyller i svarsalternativen. Vidare menar samma författare att en stor fördel med 

enkätundersökningar är att respondenten i större utsträckning kan vara anonym och 

mer känsliga frågor tenderar således vara mer lämpade för den här typen av 

undersökningsmetod. En annan stor fördel med enkätundersökningar är att de är 

förhållandevis effektiva vad gäller tidsåtgång (Kumar, 2014).  
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Bryman och Bell (2013) benämner ett antal nackdelar med enkätundersökningar. 

Exempelvis kan för många frågor skapa en negativ inställning hos respondenten, 

vilket resulterar i att denne inte vill besvara frågeformuläret. Vidare är risken för 

stort bortfall generellt  en annan negativ aspekt vid enkätundersökningar, menar 

författarna. Ejlertsson (2014) skriver att problematiken med ett för stort bortfall vid 

den här typen av undersökningsmetod är att det alltid finns en gräns för hur lågt 

deltagarantal en undersökning kan ha, vid vilken den insamlade informationen inte 

längre är meningsfull. Kumar (2014) betonar en annan problematik med stort bortfall 

vilken är att de som väljer att svara möjligen kan inneha andra attityder eller 

personlighetsdrag som skiljer sig från de som har valt att inte svara. Detta innebär 

således att det resultat som fås eventuellt inte kommer att motsvara den totala 

populationen (Kumar, 2014). Genomförandet av enkätundersökningen beskrivs i 

avsnitt 2.5.3. 

 

2.4  Population och urval 

Jakobsson (2011) beskriver population som en grupp individer vilka har en särskild 

tillhörighet. Populationen utgörs av samtliga enheter varifrån urvalet har sin 

utgångspunkt (Bryman & Bell, 2013). Denna studie undersöker två olika 

populationer vilka är de fyra anställda hos uppdragsgivaren Smiling Group AB för 

den kvalitativa undersökningen, samt konsumenter av produkter inom snacks-

segmentet för den kvantitativa undersökningen. Christensen et al. (2010) skriver att 

det är sällsynt att man som undersökare gör en totalundersökning, det vill säga 

undersöker hela populationen, då det i de flesta fall är allt för resurskrävande. Vidare 

skriver samma författare att det därför är lämpligt att göra ett urval ur populationen. 

Undersökningen görs då på de individer som ingår i urvalet och deras svar används 

sedan för att dra generella slutsatser om hela populationen (Christensen et al., 2010).  

 

Det finns två olika typer av urval, vilka är sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval, där det första innebär att urvalet har gjorts på slumpmässig basis 

och alla i populationen har således lika stor chans att bli en del av urvalet (Bryman & 

Bell, 2013; Christensen et al., 2010). Genom att utgå från ett sannolikhetsurval antar 

man också att urvalet blir representativt och syftet med denna typ av urval är att man 

ska minska risken för urvalsfel (Bryman & Bell, 2013). Ett icke-sannolikhetsurval 
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innebär att urvalet inte baseras på slumpen och vissa individer i populationen har 

således större chans än andra att komma med i urvalet (Bryman & Bell, 2013; 

Christensen et al., 2010). Christensen et al. (2010) betonar att oavsett vilken 

urvalsmetod som används kommer urvalet aldrig stämma helt överens med 

populationen. Vidare menar dock samma författare att man, genom att ha ett urval 

som i så stor utsträckning som möjligt stämmer överens med populationen, kan få ett 

så bra och korrekt resultat som möjligt. 

 

2.4.1  Intervjuer 

Populationen för vår kvalitativa undersökning utgjordes av de fyra anställda hos vår 

uppdragsgivare Smiling Group AB. Enligt Christensen et al. (2010) är det i vissa fall, 

särskilt vid en kvalitativ undersökning, lämpligt att använda sig av ett icke-

sannolikhetsurval. Detta gäller framförallt i sammanhang där syftet är att skapa sig 

förståelse för, och kunskap om, ett specifikt ämne snarare än att man eftersträvar en 

statistisk representation av populationen (Christensen et al., 2010). Eliasson (2013) 

betonar vikten av att tydliggöra varför man har valt den här typen av urval och vad 

som ligger till grund för det, då det är baserat på något annat än representativitet. Då 

syftet med våra intervjuer var att få en djupare inblick i hur företaget arbetade med 

varumärkeslojalitet och marknadsföring till konsumenter, var det av vikt för oss att få 

respondenter som besitter den information vi eftersökte och därför tillämpades ett 

icke-sannolikhetsurval.  

 

Bryman och Bell (2013) menar att flertalet olika strategier för hur man gör ett urval 

som inte är slumpmässigt grundat, täcks in under paraplybegreppet icke-

sannolikhetsurval. Den typ av icke-sannolikhetsurval som ligger till grund för vår 

kvalitativa undersökning är det som Christensen et al. (2010) kallar för strategiskt 

urval. Ett strategiskt urval baseras på att undersökaren själv avgör vilka respondenter 

som är lämpliga för undersökningen och är särskilt passande när denne vill erhålla 

djupare insikt om det studerade ämnet (Christensen et al., 2010). För att skapa en 

djupare förståelse för företagets marknadsföringsstrategier och syn på 

varumärkeslojalitet, samt en bättre bild av branschen i stort, ansågs två representanter 

från företaget vara särskilt lämpade. Den ena respondenten har ansvar för företagets 

ekonomi, PR och sociala mediekanaler. Den andra ansvarar för marknad och 

försäljning. Vidare är båda respondenterna också medgrundare till företaget och har 
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därför inte enbart specificerade kunskaper om företagets marknadsföring, utan också 

en fördjupad bild av företaget och branschen i stort. Urvalet valdes i samråd med 

företagets marknads- och försäljningsansvarige då han ansågs ha god insikt i vilka 

som var mest lämpade att besvara frågor relaterade till ämnet för vårt examensarbete.  

 

2.4.2  Pilotstudie av enkät 

I pilotstudien ingick tio respondenter, vilka var i åldrarna 22-66 år. Även en skillnad 

i inkomst, sysselsättning och civilstånd fanns bland deltagarna i pilotstudien. Det var 

lika många män som kvinnor som deltog i undersökningen. Christensen et al. (2010) 

beskriver en typ av icke-sannolikhetsurval som ett bekvämlighetsurval, vilket syftar 

till att undersökarna väljer respondenter som finns tillgängliga. Urvalet inför 

pilotstudien grundades på ett bekvämlighetsurval då de respondenter som deltog var 

vänner och familjemedlemmar till författarna till detta examensarbete. Christensen et 

al. (2010) betonar risken med att ett bekvämlighetsurval inte alltid är representativt 

för hela populationen. Samtliga deltagare är dock inkluderade i populationen. Syftet 

med åldersspridningen samt variationen i respondenternas livssituation var att få 

olika infallsvinklar vid pilotstudiens resultat och diskussion. Vidare sågs också en 

fördel med undersökarnas bekantskap med respondenterna då diskussionerna höll 

högt i tak. Enligt en rapport utgiven av Livsmedelsverket (2012) tenderar inte äldre 

personer att konsumera snacksprodukter i lika stor utsträckning som yngre, vilket har 

tagits i beaktning vid val av respondenter till pilotstudien. Vi är dock medvetna om 

att urvalet inte är fullkomligt representativt för populationen då ett sannolikhetsurval 

inte var möjligt att genomföra.  

 

2.4.3  Enkätundersökning 

Insamlingen av data i form av en enkätundersökning genomfördes hos två olika 

dagligvaruhandlare i Kalmar, vilka var City Gross och ICA Maxi Stormarknad. Då vi 

placerade oss i anslutning till avdelningen där olika sorter snacks tillhandahölls, 

ansåg vi att vi här skulle komma att nå ett urval som representerar vår population väl. 

Nästintill samtliga konsumenter som plockade någon typ av snacks tillfrågades om 

de hade möjlighet att medverka i studiens enkätundersökning. Då vi undersökare 

enbart hade möjlighet att lämna ut två enkäter var, detta för att endast fyra underlägg 

för att underlätta att besvara enkäten användes, kunde inte fler än fyra respondenter 

tillfrågas vid ett och samma tillfälle. Detta gjorde att vissa konsumenter som lade 
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någon typ av snacksprodukt i sin varukorg inte kunde tillfrågas, då fyra konsumenter 

för tillfället redan besvarade enkäten. 

 

När insamlingen var genomförd hade 183 enkäter samlats in, varav 24 enkäter som 

inte var korrekt besvarade sållades bort. Anledningen till detta var att för många 

frågor i en och samma enkät hade missats att fyllas i, men även att viktiga 

kontrollfrågor hade lämnats obesvarade i en del av enkäterna. Antalet enkäter som 

var fullt och rätt besvarade, och sedermera kunde ligga till grund för vår kvantitativa 

analys och resultatredovisning, blev 159 stycken. Detta höga deltagarantal kunde 

uppnås då vi befann oss i dagligvaruhandlarna under eftermiddagen de dagar då folk 

får anses ha som mest ledig tid, vilket var två fredagar, en lördag samt en söndag. 

Antalet män som besvarade enkäten låg på 76, medan antalet kvinnor som svarade på 

enkäten var 83. Procentsatsen för enkäter besvarade av män var 48 procent och 52 

procent kvinnor besvarade vår enkät. Detta stämmer väl överens med den rapport 

Livsmedelsverket (2012) presenterat beträffande skillnaden i konsumtion av nötter 

och snacks mellan kvinnor och män.  

 

Urvalets art för vår enkätundersökning är en kombination av bekvämlighets- och 

påstana urval. Christensen et al. (2010) menar att undersökarna vid ett 

bekvämlighetsurval väljer ut de respondenter som har möjlighet att medverka i 

undersökningen efter att de tillfrågats. Detta kan, enligt Christensen et al. (2010), 

påverka representativiteten i resultatet. Då vi vid enkätundersökningen tillfrågade i 

det närmaste samtliga konsumenter som passade in i den population vi undersökte, 

får vi dock anta att undersökningens urval bör representera populationen väl utan 

större skillnader. Påstana urval förklarar Christensen et al. (2010) sker då 

undersökarna placerar sig på en sådan plats där personer som skulle vara intressanta 

för undersökningen med stor sannolikhet kommer att befinna sig. Samma författare 

menar att man vid denna sortens urval tillfrågar de som kommer förbi, vilket var 

fallet för denna studies enkätundersökning. Även denna typ av urval kan, enligt 

Christensen et al. (2010), anses minska representativiteten för populationen. Också 

här gäller resonemanget att urvalet bör utgöra god representativitet för hela 

populationen då nästintill samtliga av den aktuella livsmedelsbutikens 

snackskonsumenter under tiden för undersökningen tillfrågades. Vi utgår därmed 

från att urvalet med stor sannolikhet bör representera populationen på ett rättvist sätt. 
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2.5  Datainsamling 

Två typer av data bör samlas in vid genomförandet av en undersökning, vilka är 

sekundär- och primärdata (Kumar, 2014; Christensen et al., 2010). Sekundärdata är 

data som bistår med nödvändig information som samlats in av forskare och 

undersökare vid tidigare tillfällen (Graziano & Raulin, 2013; Olsson & Sörensen, 

2011). Bryman och Bell (2013) beskriver sekundärdata som sådana data vilka 

forskare tidigare har samlat in. Vidare menar samma författare att det även är 

information som samlats in av olika organisationer och institutioner. Christensen et 

al. (2010) menar att sekundärdata ofta samlas in inledningsvis för att undersökaren 

ska få en grundläggande förståelse för det valda ämnet. Vidare menar samma 

författare att det är ett bra tillvägagångssätt för att specificera problemområdet som 

ska undersökas. Till detta examensarbete har sekundärdata samlats in för att få stöd 

till inledningskapitlet och den teoretiska referensramen. Branschundersökningar och 

rapporter från näringslivet, vetenskapliga artiklar samt vetenskaplig litteratur är de 

huvudsakliga informationskällor som använts vid insamling av sekundärdata. 

Jacobsen (2012) menar att sekundärdata ofta är särskilt anpassade för det 

ursprungliga syfte de insamlades. Ghauri och Grønhaug (2005) betonar därför vikten 

av att man är noga med att granska de sekundärdata man använder och därmed skapa 

sig en medvetenhet om dess ursprungliga syfte och sammanhang. Vidare menar 

samma författare att det är viktigt att ta hänsyn till när informationen publicerades 

eller gavs ut. Samtliga av dessa aspekter har tagits i beaktning vid insamling och 

bearbetning av sekundärdata.  

 

Ghauri och Grønhaug (2005) menar att det i vissa fall är tillräckligt att enbart samla 

in och analysera sekundärdata för att besvara en forskningsfråga. Det förekommer 

dock ofta att undersökare måste samla in data på egen hand och den typen av data 

kallas för primärdata (Christensen et al., 2010). Ghauri och Grønhaug (2005) menar 

att vilken typ av primärdata som samlas in beror på studiens forskningsfråga och 

syfte. Insamling av primärdata kan ske med hjälp av olika metoder, enligt Kumar 

(2014), och de sätt vi har valt att samla in primärdata på är genom intervjuer och 

enkätundersökning, vilka samma författare också tar upp som två alternativ. Nedan 

följer en djupare beskrivning av vardera primärdatainsamlingstillfälle. 
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2.5.1  Intervjuer 

Semistrukturerade djupintervjuer genomfördes med två representanter från 

uppdragsgivaren Smiling Group AB. Holme och Solvang (1997) poängterar 

betydelsen av i vilken miljö intervjun sker. Samma författare fortsätter och menar att 

val av miljö kan vara avgörande för vilka svar respondenten ger och således har 

också miljön en stor påverkan på resultatet. Intervjuerna skedde på uppdragsgivarens 

kontor i Stockholm måndagen den 21 mars, något som var önskvärt från både 

intervjuarnas och respondenternas sida. Att hålla intervjuerna i företagets lokaler 

bidrog till att respondenterna kände sig bekväma med omgivningen, något Olsson 

och Sörensen (2011) betonar vikten av. Tidsåtgången för förflyttning för deras del 

blev även minimerad, vilket ledde till att tiden användes på ett effektivt och 

produktivt sätt. Intervjun följde en semistrukturerad intervjuguide med övergripande 

teman som specificerades ytterligare genom frågor relaterade till respektive tema. 

Vidare var frågorna som angavs av öppen karaktär för att möjliggöra för 

respondenterna att förmedla sin bild av ämnet. Intervjuguiden som användes finnes i 

bilaga A. Varje intervjutillfälle behandlade samtliga teman och frågor som finns 

angivna i intervjuguiden, för att säkerställa att intervjun genererade information som 

var av relevans, vilket Olsson och Sörensen (2011) menar är av stor vikt. Samtidigt 

förekom följdfrågor och fördjupningar vid respektive intervju, vilket också 

resulterade i en variation i svaren.  Tidsåtgången var drygt en timme för respektive 

intervju.  

 

Holme och Solvang (1997) tar upp att ett användande av inspelningsapparatur kan 

komma att påverka hur respondenten beter sig och besvarar frågorna. Vidare betonar 

samma författare att denna typ av utrustning bör användas under förutsättning att 

respondenten är medveten om att inspelning genomförs och att denne känner sig 

bekväm med den. Inspelningsinstrument användes under båda intervjuerna efter 

godkännande av respektive respondent.  

 

Det är viktigt att respondenten vet vad som kommer att hända under intervjun 

(Olsson & Sörensen, 2011; Holme & Solvang, 1997). Strax före intervjun gick 

intervjuarna igenom upplägg och tillvägagångssätt för att respondenten inte skulle 

utsättas för överraskningar under intervjun och således känna sig bekväma med 

situationen. Vidare fick respondenten inledningsvis också berätta om sin funktion på 



  
 

26 

företaget och vilka arbetsuppgifter denne har. Detta var ett sätt att få denne att känna 

sig bekväm men också för att generera en förståelse hos intervjuarna om vilken 

utgångspunkt respondenten har. Båda intervjuarna ställde frågor och observerade 

respondenternas svar och beteende under intervjutillfällena.  

 

2.5.2  Pilotstudie av enkät 

Jakobsson (2011) beskriver att en pilotstudie genomförs för att kontrollera att till 

exempel en enkät som ska användas till undersökningen fungerar som den ska. 

Vidare menar samma författare att en pilotstudie görs i mindre skala än den 

huvudsakliga undersökningen men att innehållet bör vara detsamma.  Pilotstudien 

som genomfördes utgick från det frågeformulär som var utformat för den 

huvudsakliga kvantitativa datainsamlingen, dock skiljde sig undersökningsmiljön då 

pilotstudien inte genomfördes i någon dagligvaruhandel. För att undersöka om 

upplägget och frågorna var lättförståeliga och att enkäten i sin helhet var 

genomförbar utförde vi en pilotstudie med tio respondenter. Syftet med 

pilotundersökningen var inte att samla in data utan att föra en dialog med de utvalda 

respondenterna för att utveckla vår enkät till att bli så bra och tydlig som möjligt som 

ett sätt att förbereda inför den kvantitativa datainsamlingen.  

 

Olsson och Sörensen (2011) menar att det är vanligt att man inför en kvantitativ 

undersökning genomför en kvalitativ pilotstudie i form av intervjuer för att diskutera 

enkäten och dess konstruktion. Pilotstudien gick ut på att respondenterna fick 

besvara enkäten i sin helhet samtidigt som tid togs för att få en uppfattning om hur 

tidskrävande den var. Därefter diskuterades formulärets innehåll och struktur. Då 

diskussion skulle föras ansågs inte dagligvaruhandelsmiljön vara en optimal plats att 

genomföra studien på, utan istället valdes platser som var mer lämpade för dialog 

och diskussion. Då samtliga respondenter var bekanta med den miljö i vilken den 

huvudsakliga undersökningen skulle komma att genomföras togs en sådan miljö i 

beaktning vid diskussionerna. Samtliga respondenter var enade om att formuläret var 

för långt och enkäten kortades därför ner. Vidare förtydligades några frågor och 

strukturen modifierades utifrån de resonemang som fördes med deltagarna i 

pilotstudien.  
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2.5.3  Enkätundersökning 

Enkätundersökningen genomfördes i två olika livsmedelsbutiker i Kalmar vilka var 

ICA Maxi Stormarknad och City Gross. Då vi uppskattade att vår valda 

produktkategori skulle sälja som bäst under veckoslutet skedde insamlingen vid fem 

olika tillfällen under slutet av vecka 14 och 15. Det första insamlingstillfället ägde 

rum på City Gross torsdagen den 7 april mellan klockan 14.00-18.00. 

Undersökningen på ICA Maxi Stormarknad ägde rum fredagen 8 april till och med 

söndagen 10 april samt fredagen 15 april. Vid varje tillfälle stod vi fyra timmar under 

eftermiddagarna. Efter att ha genomfört undersökningen en dag i respektive butik 

togs beslutet att den fortsatta insamlingen skulle ske på ICA Maxi Stormarknad då 

antalet snackskonsumenter upplevdes som betydligt större där vilket också 

resulterade i fler deltagande respondenter. Christensen et al. (2010) benämner den 

här typen av enkät som besöksenkät och betonar att en stor fördel med denna typ av 

insamlingsteknik är att svarsfrekvensen tenderar att vara hög.  

 

Vid samtliga insamlingstillfällen stationerade vi oss i anslutning till snackshyllorna 

för att lättare kunna fråga konsumenter till den valda produktkategorin. Vidare var 

detta lämpligt då konsumenterna skulle utgå från den produkt och det varumärke som 

de valde vid just det specifika köptillfället när de besvarade enkäten. Kumar (2014) 

menar att om det är möjligt att genomföra datainsamlingen när undersökarna är 

närvarande bör detta göras då ett sådant tillvägagångssätt vid insamling av data är det 

mest effektiva alternativet. Under varje insamlingstillfälle bars gula tröjor med 

Linnéuniversitetets logga för att tydliggöra var vi kom ifrån. Tröjorna var också ett 

sätt för oss att synas vilket skapade en nyfikenhet hos konsumenterna, något som 

också resulterade i att många kom fram och visade sitt intresse. Vid 

insamlingstillfället på City Gross hade vi även tillgång till ett bord, vilket också 

bidrog till att intresse väcktes hos konsumenterna då vi syntes väl. Varje konsument 

som tillfrågades fick en inledande beskrivning om att vi var studenter från 

Linnéuniversitetet, vilket program vi studerade och vad vårt examensarbete handlade 

om. Vidare förklarades varför vi var där och vad de insamlade svaren skulle 

användas till samt att angivna uppgifter var helt anonyma. Samtidigt informerades 

den tillfrågade om enkätens omfång. Därefter fick den tillfrågade konsumenten välja 

om den ville delta eller ej.  
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Kumar (2014) och Christensen et al. (2010) skriver att en stor fördel med att 

undersökaren närvarar i samband med att respondenterna besvarar enkäten är att 

undersökaren kan förklara syftet med undersökningen samt förtydliga 

frågeformuläret om det behövs. På så sätt undviks också en av de största 

svårigheterna med enkätundersökningar vilken är att respondenten måste förstå 

frågorna helt på egen hand, något som lätt resulterar i missförstånd (Kumar, 2014). 

De konsumenter som valde att delta i undersökningen fick en genomgång av hur 

enkäten var upplagd och hur svarsalternativen såg ut. Respondenterna besvarade 

enkäten på egen hand och uppmanades att ställa frågor om det var något i 

frågeformuläret de upplevde som svårt att förstå. Christensen et al. (2010) menar att 

även om undersökaren är närvarande när enkäten lämnas ut är intervjuareffekten vid 

denna insamlingsmetod väldigt liten, något som anses fördelaktigt. Båda 

undersökarna gav samma instruktioner till samtliga respondenter med avsikten att 

minimera risken för att individuellt påverka respondentens svar. Svarstiden låg 

mellan 4-5 minuter, något som respondenterna också informerades om när de 

tillfrågades om de ville delta.  

 

2.6  Operationalisering 

2.6.1  Utveckling av mätinstrument 

Patel och Davidson (2011) menar att ett särskilt instrument är nödvändigt för att 

möjliggöra insamling av information. För att skapandet av instrumentet, vilket kan 

vara ett frågeformulär eller en enkät, ska vara genomförbart krävs en 

operationalisering av begrepp (Patel & Davidson, 2011). Holme och Solvang (1997) 

menar att undersökarna vid en operationalisering tar avstamp i de teorier de initialt 

använt sig av och Jakobsson (2011) beskriver operationaliseringen som ett 

tillvägagångssätt för att omformulera begrepp till indikatorer som går att mäta. 

 

De begrepp som operationaliseras är ursprungligen abstrakta och komplexa, varför 

de är nödvändiga att omformulera (Graziano & Raulin, 2013). Holme och Solvang 

(1997) påstår att begreppen bör ges en tydlig och klar innebörd för att 

undersökningen ska resultera i fullkomliga och korrekta svar samtidigt som Eliasson 

(2013) understryker vikten av att begreppen som valts ut ska säga något om studiens 

problemformulering. De begrepp och faktorer som i vår undersökning har mätts och 

undersökts har hämtats från vår teoretiska referensram och är följande: 
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varumärkeslojalitet, ekologiskt, kvalitet, pris, förpackning och tillgänglighet. Patel 

och Davidson (2011) menar att ett begrepp ses som en bestämning, vilken 

representerar en företeelse eller ett föremål och Eliasson (2013) menar att de begrepp 

som tas fram ska vara relevanta för undersökningen och dess syfte. För att mäta 

dessa framtagna faktorer har ett antal indikatorer fastställts, vilka även är vår 

enkätundersöknings samt intervjuguides frågor. Dessa presenteras i våra 

operationaliseringstabeller, tabell 2.1, 2.2 samt 2.3.  

 

Enligt Patel och Davidson (2011) är det möjligt att samla in information både i ord 

och av numerisk karaktär, och samma författare menar därför att instrumentet som 

ska användas utformas beroende av vilken information undersökarna har som avsikt 

att erhålla. Samma författare menar att valet av teknik för informationsinsamling 

även beror på vilken undersökarna anser ge bäst svar på den frågeställning som 

råder.  

 

Vi har använt oss av tekniker rörande både kvalitativ och kvantitativ 

informationsinsamling. Den informationsinsamling som är av kvalitativ karaktär har 

nyttjats i syfte att erhålla en bättre och djupare förståelse för ämnet och branschen, 

vilket vårt delsyfte avser. För att kunna svara på studiens forskningsfråga och 

uppfylla dess primära syfte, har den kvantitativa tekniken för informationsinsamling 

använts. Detta resulterade i att mätinstrumenten formulerats dels som en 

intervjuguide, vilken användes och följdes under de två djupintervjuer som 

genomfördes, samt som en enkät.  

 

Enkätens frågor formulerades utifrån studiens undersöknings- och analysmodell, 

vilken presenteras mer ingående i  avsnitt 3.4. Frågorna i det kvantitativa 

mätinstrumentet formulerades på det vis vi ansåg vara det bästa för att mäta de 

enskilda attributens påverkan på varumärkeslojalitet. Efter att undersökningen 

genomförts möjliggjordes förkastande samt accepterande av samtliga fem hypoteser, 

vilka går att finna presenterade i avsnitt 3.3 i examensarbetets teoretiska referensram 

samt i bilaga C. Det kvalitativa mätinstrumentet, i form av en intervjuguide som 

följdes under våra två semistrukturerade djupintervjuer med två anställda hos vår 

uppdragsgivare, bidrog till en bättre förståelse för den berörda branschen samt 

företagets strategier i dagsläget beträffande de olika attribut som studien berör. 
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Intervjuguiden som använts går att finna i bilaga A och en mindre operationalisering 

av de teman som berördes under djupintervjuerna visas här nedan, i tabell 2.1. 

 

 
Tabell 2.1 Operationaliseringstabell intervjuguide (egen). 

 

Enkäten som delades ut bestod av 29 frågor samt fem kontrollfrågor och berörde 

undersökningens oberoende variabler, vilka är de fem attributen, samt den beroende 

variabeln, vilken är varumärkeslojalitet. De 29 frågor som ställdes i undersökningen, 

vilka gjorde det möjligt för oss att mäta faktorerna som presenteras i tabell 2.2, 

kunde av respondenterna besvaras med hjälp av en sjugradig Likert-skala där det 

minsta värdet angavs som Tar helt avstånd och där det högsta värdet angavs som 

Instämmer helt. Christensen et al. (2010) menar att en Likert-skala kan ta form som 

just en sådan attitydskala, vilken användes i denna studies enkätundersökning och 

enligt Ejlertsson (2014) är just Likert-skalan den mest kända attitydskalan. Denna typ 

av skala används när undersökarna önskar att respondenterna tar ställning till sin 

attityd gentemot ett särskilt påstående (Christensen et al., 2010). Ett antal av de 

frågor som ställdes angående de olika måtten av en kunds lojalitet hämtades från 

boken “Den lojala kunden” skriven av Söderlund (2001). Dessa mått är frekvens, 

utsträckning, intention, icke köprelaterade beteenden, preferenser, identifiering, 

kundnöjdhet och ansträngning. Frågorna utformade efter dessa mått är i bilaga B 

markerade med en asterisk. 

 

Utöver oberoende och beroende variabler, vilka presenteras i kommande två avsnitt, 

använde vi oss även av kontrollvariabler i vår enkätundersökning. En 

kontrollvariabel är, enligt Dahmström (2011), en variabel som hålls konstant för att 

se om sambandet mellan de andra variablerna förblir detsamma eller förändras. De 
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kontrollvariabler som användes var kön, ålder samt månadsinkomst före skatt. Kön 

kunde besvaras med de två svarsalternativen kvinna eller man, åldern angavs av 

respondenterna med den exakta siffran och inkomsten kunde besvaras med ett av 

fyra svarsalternativ, vilka var hämtade från SCB (2016).  

 

2.6.2  Oberoende variabler 

De oberoende variabler som undersökts med hjälp av examensarbetets 

enkätundersökning är de fem attribut som kommer att presenteras mer ingående i 

arbetets teoretiska referensram, avsnitt 3.3. Dessa är ekologiskt, pris, kvalitet, 

förpackning och tillgänglighet. Jakobsson (2011) påstår att en oberoende variabel har 

som syfte att påverka undersökningens beroende variabel.  

 

De fem oberoende variabler, som i tabell 2.2 presenteras som faktorer, testades i en 

faktoranalys. Enligt Christensen et al. (2010) använder sig undersökare av en 

faktoranalys för att identifiera olika faktorer. Faktoranalysen visar nämligen vilka 

variabler som tenderar att “klumpa ihop sig” genom att de korrelerar med varandra 

samtidigt som de skiljer sig från andra variabler i analysen (Aron & Aron, 2002). De 

variabler som slås samman mäter därmed en och samma faktor. Önskvärt är att en 

faktor har en laddning på över 0.3 eller under -0.3 (Aron & Aron, 2002). Samtliga 

variabler i vår faktoranalys antog ett värde över den gränsen. I samband med 

faktoranalysen tas varje faktors Eigenvalue fram, vilket visar den totala variansen 

varje enskild faktor förklarar. Malhotra (2010) menar att en faktors Eigenvalue bör 

vara 1 eller högre för att accepteras, men att det i vissa undantag kan tillåtas ett något 

lägre värde än så. Vår femte och sista faktor erhöll ett Eigenvalue på 0.9 och då dess 

värde ligger alldeles under den gräns Malhotra (2010) nämner samt endast innehåller 

en indikator, har vi valt att inkludera även den femte faktorn i vår studie. De fem 

faktorer som framkom i faktoranalysen motsvarar de fem attribut vilka detta 

examensarbete berör. Vidare visade faktoranalysen att ett antal variabler behövde 

uteslutas då de laddade på flera faktorer samtidigt. Det innebär att de inte mätte det 

de var avsedda att mäta. De borttagna frågorna är markerade som gråa i vår enkät, 

vilken går att finna i bilaga B. Slutligen förklarade studiens faktorer 75,7 procent av 

variationen, något som betraktas som en mycket godtagbar förklaringsgrad. 

Resultatet av vår faktoranalys återfinns i bilaga D. 
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Även ett reliabilitetstest i form av Cronbach’s Alpha genomfördes för de faktorer 

som bestod av fler än en indikator. Bryman och Bell (2013) skriver att Cronbach’s 

Alpha beräknas genom en så kallad “split-half” där indikatorerna slumpmässigt delas 

in i två grupper som jämförs med varandra. Blir det en hög korrelation blir också 

värdet på Cronbach’s Alpha högt. Aron och Aron (2002) anser att gränsen för ett 

tillfredsställande värde på måttet är 0.6 men menar att det får anses vara mycket 

gynnsamt om värdet ligger nära 0.9. Samtliga värden för Cronbach’s Alpha för de 

oberoende variabler som framställs i tabell 2.2 har ett värde på över 0.8.  
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Tabell 2.2 Operationaliseringstabell för oberoende variabler (egen). 

 

2.6.3  Beroende variabel 

De oberoende variablerna, även kallade faktorer, har en effekt på den beroende 

variabeln (Denscombe, 2004). Enligt Holme och Solvang (1997) är den beroende 

variabeln något som ska förklaras och dess värden hålls därför konstanta medan de 



  
 

34 

oberoende variablernas värde ändras och varieras. Detta gör att undersökarna kan se 

de oberoende variablernas påverkan på den beroende variabeln.  

 

Denna studies beroende variabel är varumärkeslojalitet och undersökningen har 

syftat till att visa vilken påverkan de olika attributen, alltså de oberoende variablerna, 

har på denna hos konsumenter av livsmedelsprodukter med inriktning på segmentet 

snacks. Variabeln varumärkeslojalitet mättes med nio indikatorer, vilka presenteras i 

tabell 2.3 nedan samt mer fullständigt i enkätundersökningen, vilken går att finna i 

bilaga B.  

 

 
Tabell 2.3 Operationaliseringstabell för beroende variabel (egen). 

 

Vi ville mäta den interna reliabiliteten även för vår beroende variabel och gjorde det 

genom att testa Cronbach’s Alpha på de nio indikatorerna. Måttet antog ett värde på 

0.712 vilket anses tillfredsställande.  
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2.7  Analysmetod 

För att öka möjligheten till att lättare förstå, tolka och förklara de data som samlats 

in, framställa användbara resultat och för att efter det dra nyttiga slutsatser, bör 

undersökarna utgå från innebörden och meningen i de data som samlats in 

(Christensen et al., 2010). Detta innebär att en analys av kvalitativ art används. 

Eliasson (2013) menar att en kvalitativ dataanalys passar väl då undersökarna önskar 

penetrera ett ämne på djupet med utgångspunkt i en mindre grupp individer, då 

generaliserbarheten är märkbart mindre vid denna typ av analys. Samma författare 

hävdar att en kvantitativ analysmetod lämpar sig bättre då undersökarna ifråga 

önskar en större möjlighet att generalisera studiens resultat och slutsats på en större 

grupp individer. Eliasson (2013) påstår även att kvalitativa och kvantitativa metoder 

med fördel kan kombineras för att passa det ändamål undersökarna har med studien.  

 

Vår analysmetod är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Detta då vi har 

använt oss av undersöknings- och datainsamlingsmetoder som med fördel analyserats 

på skilda sätt, det vill säga dels på kvalitativt och dels på kvantitativt sätt. De 

kvantitativa data som samlats in, har analyserats med hjälp av statistikprogrammet 

SPSS. Resultaten av denna analys presenteras i avsnitt 4.1. Vidare förs en kvalitativ 

diskussion av dessa resultat i kapitel 5, samtidigt som teori och resultatet från de två 

djupintervjuerna integreras och analyseras i denna diskussion.  

 

2.7.1  Intervjuer 

Grønmo (2006) menar att målet med analyser av kvalitativ art är att uppfylla en 

större förståelse för särskilda förhållanden och sammanhang. Christensen et al. 

(2010) hävdar att den kvalitativa analysen är processuell snarare än sekventiell, 

vilket innebär att analysen av data sker samtidigt och under tiden som dessa samlas 

in. Grønmo (2006) understryker dock att ju längre fram i processen undersökarna 

kommer, desto mer dominant blir själva analysarbetet. 

 

Yin (2013) skriver om de fem faserna av kvalitativ analys, vilka är sammanställning, 

demontering, remontering och uppställning, tolkning och slutsatser. Samma 

författare förklarar att undersökarna till en början sammanställer och sorterar den 

datainsamling de erhållit. Efter detta demonterar undersökarna de sammanställda 

data, vilket innebär en nedbrytning i mindre delar, något som kan behöva upprepas 
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flera gånger under processen. Efter detta följer remonteringen, vilket innebär att 

undersökarna sammanställer de data som tidigare demonterats. Denna 

sammansättning ser inte nödvändigtvis ut som den gjorde innan demonteringen. Den 

fjärde fasen som tas upp är den tolkning undersökarna gör av de nyligen remonterade 

data. Denna tolkning är vad som går att återfinna i denna studies resultatavsnitt 4.2. 

Avslutningsvis dras slutsatser från hela studien. De fem faserna som tas upp av Yin 

(2013) ligger inte i en kronologisk ordning eller tidsföljd utan står i ömsesidigt 

förhållande till varandra.  

 

Våra empiriska data av kvalitativ karaktär samlades in genom semi-strukturerade 

djupintervjuer med två personer med mycket god insikt i verksamheten hos studiens 

uppdragsgivare. De data vi erhöll har genomgått de fem faser som beskrivits ovan. 

Datainsamlingen gjordes möjlig genom ljudinspelningar vilka senare demonterades 

samt remonterades genom transkribering. Resultatet från våra intervjuer med 

uppdragsgivaren har använts i vår diskussion för att stärka vissa påståenden.  

 

2.7.2  Pilotstudie av enkät 

Yin (2013) förklarar att en pilotstudie genomförs med anledning av att pröva och 

därefter förbättra upplägget av det mätinstrument som används för studien. 

Christensen et al. (2010) menar att undersökarna genomför en pilotundersökning, 

även kallat förtest, för att ta reda på hur enkäten uppfattas och om några frågor anses 

särskilt svåra att svara på eller ta ställning till. Enligt Ghauri och Grønhaug (2005) är 

momentet där de tillfrågade kommenterar undersökningens respektive fråga en av de 

viktigaste delarna i en pilotstudie. Malhotra (2010) föreslår att pilotstudien med 

fördel bör genomföras genom att hålla fysiska intervjuer med respektive respondent. 

Det är först efter detta som enkätformuläret kan färdigställas inför den slutgiltiga 

enkätundersökningen.  

 

Grønmo (2006) skriver om möjligheterna för undersökare att i sin analysmetod 

använda sig av olika kombinationer av metoder och undersökningar. Den vanligaste 

kombinationen, menar Grønmo (2006), är när undersökarna använder sig av diverse 

kvalitativa studier under förberedelsen inför den kvantitativa undersökningen. 
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Vår pilotstudie genomfördes genom att hålla fysiska intervjuer med vardera 

medverkande. Dessa ombads att under pilotstudiens gång påpeka och kommentera de 

delar i enkäten som det uppkom olika frågor och funderingar kring. Anteckningar av 

de tillfrågades kommentarer och åsikter fördes flitigt under samtliga intervjuer för att 

analysen i nästa skede på bästa sätt skulle kunna genomföras. Förbättringen har skett 

genom att kvalitativt analysera den återkoppling pilotstudiens respondenter gav.  

 

2.7.3  Enkätundersökning 

Faktoranalys 

Den inledande analysen som gjordes i statistikprogrammet SPSS var den 

faktoranalys, vilken har presenterats mer ingående i  2.6.2 under 

operationaliseringsavsnittet. Vidare gjordes denna faktoranalys växelverkande 

tillsammans med ett reliabilitetstest för respektive faktor.  

 

Utifrån faktoranalysen visade det sig att en del frågor, vilka var avsedda att mäta 

smak som enskilt attribut, laddade på samma faktor som de frågor vilka var avsedda 

att mäta attributet kvalitet. Detta innebär att samtliga av dessa frågor mäter samma 

sak. Då vi med teoretisk grund kan påvisa att det inte är ovanligt förekommande att 

smak, i en livsmedelskontext, utgör en betydande del av kvaliteten ansågs utfallet 

som rimligt. Med grund i detta resulterade det i att samtliga av dessa frågor vilka 

erhöll höga faktorladdningar inkluderades för attributet kvalitet. Vidare föreföll det 

sig att frågorna vilka var avsedda att mäta näringsinnehåll som enskilt attribut 

laddade på samma faktor som de frågor vilka ämnade mäta attributet ekologiskt. 

Samma resonemang fördes här om att  frågorna var likartade samt att de ursprungliga 

attributen, med en teoretisk utgångspunkt, anses vara sammankopplade. Med grund i 

detta ansågs det därför rimligt att dessa laddade på samma faktor. Vidare resulterade 

detta i att de frågor vilka var avsedda att mäta näringsinnehållet inkluderades för 

attributet ekologiskt. Faktoranalysen resulterade i fem faktorer, vilka motsvarar de 

fem attribut som undersöks i examensarbetet. Samtliga faktorladdningar för 

respektive fråga samt Cronbach´s Alpha-värden återfinnes i tabell 2.2 i 

operationaliseringsavsnittet.     
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Korrelationsanalys  

Helbæk (2014) beskriver att en korrelationsanalys visar sambandet mellan två 

variabler där korrelationskoefficienten, r, antar ett värde mellan -1 och 1. Samma 

författare förklarar att när r antar värdet 1 råder perfekt positiv korrelation mellan 

variablerna x och y, och vid värdet -1 är sambandet perfekt negativt. Bryman och 

Bell (2013) förklarar att ju närmre r ligger 1, alternativt -1, desto starkare är 

sambandet. Vidare innebär värdet 0 på korrelationskoefficienten att det inte finns 

något linjärt samband mellan variabel x och y (Helbæk, 2014).  

 

En korrelationsanalys genomfördes för att undersöka huruvida det föreligger 

samband mellan de variabler som undersöks i detta examensarbete. Samtliga attribut 

samt varumärkeslojalitet inkluderades i analysen. Således testades även vilket 

samband som föreligger mellan de olika oberoende variablerna, attributen, likväl 

som mellan respektive oberoende variabel och den beroende variabeln 

varumärkeslojalitet. Bryman och Bell (2013) nämner flertalet olika 

korrelationsanalyser, varav en är mest lämpad  för intervallvariabler. Denna kallas 

för Pearsons korrelation och är den typ som har tillämpats i detta examensarbete.  

 

I korrelationsanalysen testas också huruvida de samband som visas är signifikanta. 

Detta innebär att man uttalar sig om i vilken utsträckning man kan säga att det 

samband som visas faktiskt föreligger (Helbæk, 2014). Om signifikansnivån till 

exempel är 0.01 innebär det att vi med 99 procents säkerhet kan säga att detta 

samband föreligger i populationen.  

 

Multipel hierarkisk regression och hypotesprövning  

Då vi i detta examensarbete är intresserade av att veta mer om hur sambandet mellan 

de oberoende variablerna, attributen, påverkar den beroende variabeln 

varumärkeslojalitet, följde en multipel regressionsanalys efter korrelationsanalysen. 

Helbæk (2014) beskriver att en regressionslinje visar de oberoende variablernas 

påverkan på den beroende variabeln.  

 

Griffith (2010) beskriver att en multipel regressionsanalys bör göras i de fall då fler 

än en oberoende variabel används. Christensen et al. (2010) beskriver att när flertalet 

olika oberoende variabler inkluderas, testas olika kombinationer av dessa för att 
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undersöka dess påverkan på den beroende variabeln. Genom en multipel regression 

undersöks således vilken av de olika oberoende variablerna som har störst påverkan 

på den beroende variabeln. Ghauri och Grønhaug (2005) menar att syftet med en 

multipel regression är att få en mer realistisk bild av sambandet till den beroende 

variabeln och samtidigt kunna förklara mer av variationen i denna.  

 

I detta examensarbete undersöks fem oberoende variablers påverkan på en beroende 

variabel och en multipel regression var således ett lämpligt analysverktyg. I en 

regressionsmodell får vi fram interceptet (a), vilket är regressionslinjens 

skärningspunkt, samt betakoefficienten (β) som visar lutningen på regressionslinjen 

(Malhotra, 2010). Nedan beskrivs regressionsekvationen för en multipel regression 

där variabeln Y motsvarar den beroende variabeln, varumärkeslojalitet och x1,....,x5 

motsvarar våra oberoende variabler, attributen.  

 

Y= a + β1x1 + β2x2 + β3x3 + β4x4 + β5x5  

 

Betakoefficienten (β) visar förklaringsgraden av respektive attribut, för den beroende 

variabeln, när samtliga attribut inkluderas (Helbæk, 2014). Christensen et al. (2010) 

menar att en multipel regressionsanalys är lämplig när man vill veta vilken 

oberoende variabel som har störst påverkan på den beroende variabeln, när samtliga 

oberoende variabler inkluderas.  

 

Genom en multipel regression ges också vilken förklaringsgrad samtliga oberoende 

variabler har på den beroende variabeln (Helbæk, 2014). Christensen et al. (2010) 

benämner detta som determinationskoefficienten, R2. Vidare skriver Helbæk (2014) 

att ett justerat R2-värde ger en mer rättvisande förklaringsgrad, då hänsyn tas till 

antalet variabler som testas, och detta värde kommer således användas i detta 

examensarbete. Ghauri och Grønhaug (2005) menar att om kontrollvariabler 

inkluderas i undersökningen bör dessa göras om till dikotoma variabler för att tas 

med i regressionen. Vidare beskriver författarna att en dikotom variabel innebär att 

svarsalternativen enbart antar två värden, till exempel 0 och 1. Då ett antal 

kontrollvariabler fanns med i den enkät som lämnades ut till våra respondenter var 

det önskvärt att dessa inkluderades i regressionen för att undersöka vilken inverkan 

dessa har på vår beroende variabel. För att möjliggöra detta gjordes en multipel 
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hierarkisk regression i två steg. I modell 1 inkluderades enbart kontrollvariablerna 

och i modell 2 inkluderades kontrollvariablerna tillsammans med attributen. 

Differensen mellan modell 1 och modell 2 indikerar vilken förklaringsgrad 

undersökningens attribut har på varumärkeslojalitet.  

 

Från den multipla hierarkiska regressionen kunde även de oberoende variablernas 

VIF-värde utläsas. VIF står för Variance Inflation Factor och indikerar om det råder 

en multikollinjäritet mellan de oberoende variablerna (Wahlgren, 2012). 

Multikollinjäritet innebär, enligt Wahlgren (2012), att de oberoende variablerna inte 

är helt oberoende av varandra. Ett lågt VIF-värde är alltså önskvärt.  

 

De hypoteser som formulerats för detta examensarbete, vilka finns presenterade i 

bilaga C, prövades också utifrån den multipla regressionen. Denna analysmetod 

ansågs mest lämpad för ändamålet då den beroende variabeln, varumärkeslojalitet, 

inte enbart påverkas av fristående attribut. För att få ett trovärdigt och rättvisande 

resultat förkastades eller accepterades hypoteserna således utifrån det resultat som 

den multipla hierarkiska regressionen visar.  

 

Barmark och Djurfeldt (2015) beskriver att man inom samhällsvetenskapen bör 

grunda beslutet om vilken signifikansnivå som godkänns baserat på antalet 

respondenter som deltar i undersökningen. Har man ett urval på cirka 150 

respondenter krävs väldigt starka samband för att uppnå signifikans, och därför kan 

det vara lämpligt att godkänna en något lägre signifikansnivå för att kunna dra några 

slutsatser utifrån studien. Samma författare menar att en signifikansnivå på 90 

procent kan vara rimlig i ett sådant fall, då det fortfarande anses som att säkerheten 

är tillräckligt hög för att dra slutsatser utifrån.  Då vi till detta examensarbete hade 

159 deltagande respondenter har vi i den multipla hierarkiska regressionen valt att 

sätta p < 0.1 och godkänner således en signifikansnivå på 90 procent.  

 

Klusteranalys 

Ghauri och Grønhaug (2005) beskriver att en klusteranalys vanligtvis används för att 

upptäcka naturliga grupperingar i urvalet. Klusteranalysen genomfördes för att kunna 

uttala vilka kombinationer av attribut som anses viktiga för konsumenter. Genom 

klusteranalysen kunde vi dessutom fastställa vilka respondenter som ansåg vilka 
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kombinationer vara viktiga. Detta var användbart för att uppfylla vårt delsyfte, vilket 

är att ge implikationer till vår uppdragsgivare samt skapa beslutsunderlag för företag 

i branschen. Den klusteranalys som genomfördes var K-mean, vilket också är den 

mest vanligt förekommande. Genom denna analysmetod kan vi uttala oss om vilken 

inverkan, i förhållande till medelvärdet, var och ett av attributen har i respektive 

kluster. De värden som är negativa har ett värde lägre än medelvärdet och de som är 

positiva har ett högre värde än medelvärdet.  

 

Inledningsvis beräknades hur många kluster som ansågs vara lämpliga baserat på 

antalet respondenter i undersökningen. Malhotra (2010) menar att det inte finns 

något bestämt antal kluster att tillämpa, men ett vanligt förekommande spann brukar 

ligga mellan tre till sex kluster. Vidare varierar detta utifrån antalet respondenter som 

deltar i undersökningen och kan även variera utifrån vad undersökaren önskar uttala 

sig om. För att fastställa ett lämpligt antal kluster för vår studie testades tre, fyra samt 

fem klusterlösningar. Slutligen fastställdes att en lösning om tre kluster var mest 

lämpad, samtidigt som klustrena då var mest lika storleksmässigt.   

 

Vid genomförandet av K-means klustring erhölls ett F-värde för respektive attribut, 

vilket visar hur stor del av den totala variansen vardera attribut står för. Aron och 

Aron (2002) menar att detta värde, om det är signifikant, ger information om att det 

totalt sett finns skillnader mellan grupperna. Samma författare menar dock att om 

man vill ha en mer detaljerad information är det lämpligt att jämföra hur skillnaderna 

ser ut mellan vardera kluster. Då vi genom en klusteranalys avsåg att uttala oss om 

vilka kombinationer av attribut som ansågs viktiga för konsumenter fanns det 

anledning att gå in på en mer detaljerad nivå. Pallant (2013) beskriver att ett post-hoc 

test är lämpligt om det föreligger fler än två grupper. Samma författare fortsätter och 

skriver att man genom ett post-hoc test får ut en tabell som visar en multipel 

jämförelse för respektive faktor, som inkluderas i klusteranalysen, för vardera 

kluster. För att utläsa om det fanns signifikanta skillnader mellan attributen i 

respektive kluster efterfrågades att den multipla jämförelsen skulle visas utifrån 

Scheffe´s test. Den signifikansnivå som då accepteras är 0.05, vilket innebär att 

variationen som utläses i 95 procent av fallen går att hitta i populationen.  
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Ett post-hoc test där respektive kluster ställdes i relation till varumärkeslojalitet 

gjordes också, för att på så sätt kunna uttala oss om vilken skillnad i 

varumärkeslojalitet som föreligger i respektive kluster. Vidare användes de 

kontrollvariabler som fanns med i enkäten för att dra slutsatser om vilka 

konsumenter som föredrog vilka kombinationer av attribut.  

 

Enkel regression  

En enkel regression analyserar, till skillnad från en multipel regression, endast ett 

samband mellan två variabler (Dahmström, 2011).  En oberoende variabels påverkan 

på den beroende variabeln testas då, utan att övriga oberoende variabler är 

inkluderade i analysen (Christensen et al., 2010). Som tidigare nämnts undersöker 

man med en regressionsanalys lutningen på regressionslinjen (Helbæk, 2014). En 

enkel regression genomfördes för att undersöka var och ett av de fem attributens 

påverkan på varumärkeslojaliteten. Det justerade R2-värdet användes för att förklara 

hur stor förklaringsgraden av respektive attribut är för varumärkeslojaliteten. Det 

attribut med högst justerat R2-värde är det attribut vilket procentuellt sett förklarar 

mest av variationen i den beroende variabeln, varumärkeslojalitet. Denna analys 

genomfördes för att visa vilket attribut som hade starkast kausala samband med den 

beroende variabeln varumärkeslojalitet. 

 

2.8  Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet likställs, av Bryman och Bell (2013), med tillförlitlighet. En 

undersökning är reliabel, och därmed tillförlitlig, om den skulle ge samma resultat 

om den gjordes på nytt och därmed kan stå upp emot slumpmässigheter (Christensen 

et al., 2010). Patel och Davidson (2011) hävdar att reliabiliteten bättre kan försäkras 

vid en intervju om inspelning sker vid tillfället. Under samtliga två intervjuer som 

genomfördes tillfrågades respondenten om denne kände sig bekväm med att samtalet 

spelades in. Det gjorde de, och inspelningarna har gjort att vi i efterhand haft 

möjlighet att gå tillbaka till den inspelade verkligheten för att försäkra oss om att vi 

uppfattat den rätt. Dessa inspelningar möjliggjorde att exakta citat av respondenterna 

kunde användas i examensarbetets resultat, vilket enligt Bryman och Bell (2013) är 

av stor vikt och som anses styrka reliabiliteten. Att frågorna till de två 

respondenterna under djupintervjuerna ställdes utifrån samma intervjuguide, 

indikerar att de svar vi erhöll är tillförlitliga. 
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Barmark och Djurfeldt (2015) påstår att otillräckligheter i reliabiliteten även kan bero 

på att frågor och svarsalternativ i enkätformuläret är bristfälligt formulerade. För att 

undvika detta och därmed stärka vår undersöknings reliabilitet utfördes en pilotstudie 

av enkäten, vilken går att läsa mer ingående om under avsnitt 2.3.2. Utöver detta 

utfördes reliabilitetsmåttet Cronbach’s Alpha på samtliga variabler, oberoende som 

beroende, i statistikprogrammet SPSS, vilka alla talade för god intern reliabilitet. 

 

Patel och Davidson (2011) menar att reliabilitet går hand i hand med validitet och att 

det är två aspekter som inte kan stå helt utan relation till varandra. Barmark och 

Djurfeldt (2015) likställer validitet med att mäta rätt sak. För att på ett sätt säkerställa 

vår undersöknings validitet har tre operationaliseringstabeller upprättats där vi visar 

hur varje begrepp har mätts. Några av begreppen har även mätts med tidigare 

upprättade och använda frågor, vilket är ett tecken på att de genom tidigare test 

påvisat en god validitet genom att mäta vad de haft som avsikt att göra. 

Operationaliseringstabellerna presenterades i tidigare avsnitt 2.6.  

 

För att försäkra oss om att samtliga frågor i vårt kvantitativa mätinstrument, 

enkätformuläret, mätte rätt sak utförde vi en faktoranalys på samtliga oberoende 

variablers indikatorer. Denna analys visade vilka indikatorer, frågor, som mätte den 

variabel de var avsedda att mäta. De frågor som inte laddade på den faktor som 

önskades uteslöts och enbart de frågor som mätte rätt sak kvarstod. 

 

2.9  Forskningsetik 

När man genomför en undersökning är det viktigt att ta en rad olika etiska aspekter 

och regler i beaktning för att säkerställa att studien håller hög kvalitet. Det är även 

viktigt att deltagare eller andra individer inte på något vis känner sig kränkta eller 

skadade på grund av undersökningen (Patel & Davidsson, 2011). Bryman och Bell 

(2013) tar upp fem etiska regler som nedan presenteras och samtliga av dessa har 

tagits i beaktning vid genomförandet av denna studie.  

 

Den första aspekten som Bryman och Bell (2013) tar upp är informationskravet 

vilket innebär att undersökarna ska informera samtliga berörda parter om studiens 

syfte och innehåll. Samtliga deltagare vid respektive datainsamling, och andra 

individer som på något sätt har varit involverade i studien, har fått en tydlig 



  
 

44 

beskrivning av vad syftet med undersökningen är samt vad den kommer att innehålla. 

Informationskravet har således tagits i beaktning.   

 

Samtyckeskravet innebär, enligt Bryman och Bell (2013), att medverkande i 

undersökningen ska vara medvetna om att deras deltagande är frivilligt och att de, 

om de vill, har rätt att avbryta. Samtliga deltagare har frivilligt medverkat i 

undersökningen samt haft vetskapen om att det inte funnits något tvång att delta om 

de önskade att avbryta.  

 

En tredje regel som presenteras av Bryman och Bell (2013) är konfidentialitets- och 

anonymitetskravet. Denna regel innebär att deltagarnas uppgifter ska behandlas 

konfidentiellt och obehöriga ska inte komma åt deltagarnas personuppgifter. Alla 

uppgifter som lämnats har behandlats konfidentiellt.  

 

Nyttjandekravet innebär, enligt Bryman och  Bell (2013), att de uppgifter som samlas 

in om enskilda individer enbart får användas till det ändamål det är avsett. Samtliga 

uppgifter som samlats in till undersökningen har enbart använts till den avsedda 

studien.  

 

Den sista regeln som Bryman och Bell (2013) tar upp är falska förespeglingar. 

Denna regel innebär att undersökaren inte får ge deltagarna falsk information om 

studien eller  annan information om undersökningen som på något sätt kan anses vara 

vilseledande. All information som deltagarna i undersökningen tagit del av har varit 

riktig och sanningsenlig och kravet om att inte uppge falska förespeglingar har 

således uppfyllts. 

 

2.10  Metodkritik 

Vi har i detta examensarbete tillämpat en så kallad metodtriangulering. Det innebär 

att en kombination av metoder används (Grønmo, 2004). Som presenterats tidigare i 

detta kapitel har både kvalitativa och kvantitativa metoder använts för att på bästa 

sätt angripa det problem denna studie berör. Detta tillvägagångssätt används, enligt 

Bryman och Bell (2013), för att öka validiteten, vilket vi strävat efter att göra i detta 

examensarbete. Fördelarna med att använda sig av en kvantitativ insamlingsmetod 

är, enligt Olsson och Sörensen (2011), den stora möjligheten att generalisera 
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resultatet. Vidare kan det kvantitativa resultatet dock anses abstrakt, varför det ger ett 

mervärde att diskutera och tolka resultatet av analyserna även kvalitativt. För att 

möjliggöra detta är det lämpligt att använda sig av kompletterande kvalitativa 

insamlingsmetoder för att få en djupare förståelse för det undersökta ämnet och för 

att således generera ett mervärde till undersökningen.  

 

Den pilotstudie som genomfördes för studiens ursprungliga enkät utfördes 

tillsammans med respondenter, vilka samtliga var bekanta till oss författare. Den 

kritik vi riktar till detta tillvägagångssätt är deras okunskap kring hur enkäter bör 

utformas och vad de bör innehålla. Detta kan ha lett till att deras åsikter och förslag 

inte var fördelaktiga ur ett undersökningstekniskt perspektiv. Däremot ansåg vi att 

pilotstudien var gynnsam då respondenterna gav oss bra och nyttig respons, vilket 

möjliggjorde för oss att utforma en så tilltalande och förståelig enkät som möjligt, 

utifrån konsumenters perspektiv.  

 

Under de två djupintervjuerna med representanter hos examensarbetets 

uppdragsgivare kan risken för en eventuell intervjuareffekt inte förbises. Christensen 

et al. (2010) menar att denna effekt kan grunda sig i hur frågorna ställs och vilket 

tonfall intervjuaren samtidigt använder sig av. Samma författare hävdar att vad 

respondenten ifråga menar med sina svar kan påverkas av hur intervjuaren tolkar och 

uppfattar svaren. För att minimera risken för feltolkningar, valde vi att efter 

respondenternas godkännande spela in de båda djupintervjuerna för att efter detta 

transkribera och således möjliggöra en så korrekt återspegling av verkligheten som 

möjligt. Det faktum att två intervjuare medverkade under vardera tillfälle var 

ytterligare ett sätt att minska risken för feltolkningar och individuell påverkan. 

 

Att samtliga dagligvaruhandlare där undersökningen ägde rum var placerade i 

Kalmar, och därmed valdes utifrån praktiska aspekter, kan man ställa sig kritisk till 

då den geografiska spridningen uteblir. Detta skulle kunna ha en påverkan på 

studiens generaliserbarhet. Då vi fångade olika typer av konsumenter genom 

variationen i valet av stormarknader vill vi trots det hävda att detta istället bidrar till 

möjligheten att generalisera detta examensarbetes resultat.  
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Reliabilitetstestet Cronbach’s Alpha genomfördes som tidigare nämnt för att 

säkerställa den interna reliabiliteten i våra oberoende samt vår beroende variabel. Då 

två oberoende variabler, pris och tillgänglighet, bestod av färre indikatorer än vad 

som krävs för att utföra detta test resulterade det i att dessa variabler inte testades 

med Cronbach’s Alpha, vilket givetvis hade varit önskvärt för att ytterligare styrka 

studiens interna reliabilitet. För att trots detta kunna försäkra oss om att indikatorerna 

för attributen pris och tillgänglighet mätte rätt faktor ser vi till den faktorladdning 

respektive attribut erhöll, vilka för både pris och tillgänglighet antar ett högt värde. 

 

Det antal respondenter som examensarbetets kvantitativa undersökning grundades 

på, blev efter ett visst bortfall 159 stycken. Detta är att betrakta som ett relativt högt 

deltagande med hänsyn till den insamlingsmetod vi använde oss av. Vidare menar vi 

trots detta att det hade varit önskvärt med än fler respondenter för att stå i bättre 

proportion till det faktiska antalet livsmedelskonsumenter. Även utfallet av den 

genomförda klusteranalysen, vad gäller antalet respondenter i respektive kluster, 

påverkas av urvalets storlek och är något som bör tas i beaktning då vi uttalar oss om 

detta. Samtidigt representerar urvalet till viss del den verkliga variationen bland 

snackskonsumenter, vilket gör att vi på så sätt kan ställa urvalet i proportion till 

konsumenterna i den undersökta produktkategorin.  
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3  Teoretisk referensram 
Vår teoretiska referensram presenterar de teorier och modeller som tillsammans 

bygger den grund som krävs för examensarbetets undersökning, analys och 

diskussion. Kapitlet inleds med en detaljerad beskrivning av varumärken, 

varumärkeslojalitet och tillhörande teorier och modeller för att sedan avslutas med 

en presentation av samtliga attribut som ingår i studien. De hypoteser som 

formulerats presenteras i anslutning till respektive avsnitt beträffande de fem 

attributen. Avslutningsvis introduceras studiens undersöknings- och analysmodell.  

 

3.1  Varumärke 

3.1.1  Definitioner 

Ett varumärke är en etikett, vilken markerar ett ägandeskap av ett företag, som 

konsumenter erfarar, utvärderar, utvecklar känslor gentemot samt bygger upp 

associationer till för att uppleva ett visst värde (Rosenbaum-Elliott et al., 2011). Fill 

(2013) presenterar ett antal definitioner av begreppet varumärke, varav en är att ett 

varumärke, fritt översatt, är “något som faktiskt skapat en viss medvetenhet, rykte 

och prominens på marknaden” (s. 327). Kapferer (2012) anser att samtliga 

organisationer bör se sitt varumärke som ett namn, vilket symboliserar ett långsiktigt 

engagemang och åtagande till en särskild sammansättning värderingar. Dessa 

värderingar är, enligt Kapferer (2012), paketerade i organisationens produkter, 

tjänster och beteende, vilka i sin tur bidrar till att organisationen sticker ut från 

mängden. Att definiera ett varumärke innebär även att definiera en kombination av 

små detaljer såsom ljudet av en produkt eller liknande (Kornberger, 2010). Solomon 

et al. (2013) menar att vad ett varumärke faktiskt betyder fastställs inte av företaget 

själv, utan av konsumenterna. Fazio Maruza (1999) menar att varumärken inte enbart 

definieras av traditionella och synliga egenskaper såsom etiketter och paketering av 

produkter, utan även av faktorer som känsla, doft och helhetsintryck. För företag är 

det viktigt att varumärket kommunicerar komplexa meddelanden och associationer 

till kunder. 

 

Kornberger (2010) hävdar att varumärken fungerar som en förlängning av 

konsumentens jag. Detta är möjligt då varumärken representerar vissa värden och 

värderingar, vilka hjälper individer att visa ett ställningstagande och visa sitt eget 
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riktiga jag för omgivningen. Att köpa och konsumera ett varumärke är att köpa och 

konsumera vissa värderingar (Kornberger, 2010). 

 

3.1.2  Varumärkesidentitet 

Alsem och Kostelijk (2008) presenterar en definition av varumärkesidentitet som 

beskriver fenomenet som en unik uppsättning av varumärkesassociationer, vilka ett 

företag strävar efter att skapa eller upprätthålla. Dessa associationer består av 

företagets ståndpunkter och innebär ett löfte gentemot dess kunder (Alsem & 

Koselijk, 2008). Kronberger (2010) hävdar att det inom området identitet råder en 

paradox, vilken innebär att samtidigt som företag strävar efter att skapa en egen och 

unik identitet behöver denna identitet vara liknande den hos konkurrenterna för att 

konsumenterna ska kunna anse varumärket vara ett alternativ. Heding,  Knudtzen och 

Bjerre (2009) beskriver varumärkesidentitet som något ett företag har samtidigt som 

det är något som de försöker skapa genom varumärkesstrategier. Samma författare 

menar att om varumärkesidentiteten är unik, distinkt och tydlig med vad varumärket 

står för, samtidigt som det är hållbart under en längre period, utgör 

varumärkesidentiteten grunden för ett solitt varumärke (Heding et al., 2009).   

 

Parment (2015b) beskriver begreppet varumärkesidentitet som en utveckling av 

begreppet organisationsidentitet. Vidare menar samma författare att begreppet i 

huvudsak syftar till att skapa en självbild för varumärket och således inte fokusera på 

hur företaget utvärderas av andra. Varumärkesforskare menar att det är de interna 

värdena man bör utgå ifrån när man definierar varumärkets identitet. Detta innebär 

dock inte att man fullt ut ska bortse från externa intressenters uppfattningar vid 

skapandet av varumärkesidentiteten (Parment 2015b). Aaker (2010) och Parment 

(2015b) presenterar fyra perspektiv på varumärkesidentitet vilka presenteras i modell 

3.1. Aaker (2010) menar att ett företag ska se på sitt varumärke som en produkt, en 

organisation, en person och en symbol. Dessa fyra perspektiv skiljer sig från 

varandra och syftet är att en marknadsstrateg ska ta olika element i beaktning för att 

klargöra, berika och differentiera varumärkesidentiteten (Aaker, 2010). Samtliga 

varumärkesidentiteter behöver dock inte inkludera alla perspektiv. Däremot är det 

viktigt att ta alla perspektiv i beaktning innan något utesluts för att avgöra vilka som 

är lämpliga för att definiera hur man önskar att varumärket ska uppfattas av 

konsumenterna (Aaker, 2010).  
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Modell 3.1 Varumärkesidentitetsmodell (Parment, 2015b, sid. 118). 

 

Parment (2015b) beskriver varumärkesidentiteten som ett tydligt inifrån-och-ut-

perspektiv. Han fortsätter och skriver att man bör särskilja kärnidentitet från en 

utvidgad identitet. Det förstnämnda relaterar till tidlösa värden för företaget, vilka 

alltid ska kännas igen av konsumenter oberoende av vilken målgrupp man riktar sig 

till eller på vilken marknad man befinner sig. Den utvidgade identiteten har en mer 

flexibel karaktär och detta går i linje med att identiteten är dynamisk snarare än 

oföränderlig (Parment, 2015b). De olika perspektiv som syns i modell 3.1 innefattar 

olika komponenter, enligt Aaker (2010). Varumärket som produkt innefattar 

komponenter som produktattribut, kvalitet och värde, användare och 

användningsområde samt ursprungsland. När man ser på varumärket som en 

organisation ska hänsyn tas till organisationens attribut som till exempel trovärdighet 

och innovation. Vidare ska en lokal kontra global aspekt tas i beaktning. 

Komponenter som varumärkespersonlighet och relationen mellan varumärke och 

konsument tas i beaktning när man betraktar varumärket som en person. Varumärket 

som symbol innefattar en visuell identitet och hänsyn bör tas till varumärkets 

historik.  

 

3.1.3  Varumärkesattityder 

Scholderer (2010) definierar attityd som en utvärdering av ett objekt i antingen 

positiv eller negativ bemärkelse. Liu, Li, Mizersk och Soh (2012) menar att 

varumärkesattityd är en stark indikator på konsumentbeteende och att attityderna till 

ett varumärke grundar sig i konsumenters personliga föreställning om det. 
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Rosenbaum-Elliott et al. (2011) beskriver att allt en kund vet om ett varumärke och 

hur kunden känner inför det reflekterar dennes attityd mot det. Vidare förklarar 

samma författare varumärkesattityd som en summering av känslor, kunskap och 

erfarenhet av ett varumärke. Fördelen med detta är, enligt Rosenbaum-Elliott et al. 

(2011),  att kunder inte behöver söka information om produkter och varumärken utan 

att konsumtion istället baseras på den information, relaterad till varumärket, som 

finns lagrad i kundens minne.  

 

En av de viktigaste följderna av varumärkesattityd är hur den påverkar 

konsumentbeteendet, enligt Scholderer (2010).  Samma författare beskriver att det 

finns situationer där attityder är särskilt användbara när det kommer till att förutse ett 

konsumentbeteende, och detta förekommer när attityden är tillgänglig i den situation 

där beteendet ska förekomma. En sådan tillgänglighet uppkommer när attityden är 

baserad på en tidigare erfarenhet av varumärket eller objektet (Scholderer, 2010). 

 

Solomon et al. (2013) beskriver att attityder existerar för att de utgör en funktion för 

personer och att en attityd grundar sig i individers motiv till handling. Två personer 

kan ha samma attityd till ett objekt av helt olika anledningar. Solomon et al. (2013) 

presenterar fyra olika attitydfunktioner som har identifierats i 

marknadsföringslitteraturen. Nyttofunktionen är den funktion som är relaterad till en 

grundläggande princip om belöning och bestraffning. Solomon et al. (2013) menar 

att en del attityder helt enkelt grundar sig i om produkterna genererar njutning eller 

ej. Samma författare exemplifierar detta med att om en kund gillar smaken av en 

produkt genererar det en positiv attityd från konsumenten till den produkten. En 

annan funktion som Solomon et al. (2013) tar upp är värdebeskrivande. Denna typ av 

funktion uttrycker konsumentens grundläggande värderingar. Varumärket 

konsumeras inte på grund av produktens färdigheter utan utifrån vilka signaler 

produkten eller varumärket sänder om personen som konsumerar det. Attityder som 

formas hos en individ för att försvara denne mot externa hot eller personliga känslor, 

utgör en ego-försvarande funktion enligt Solomon et al. (2013). Ett exempel på den 

här typen av funktion är när reklam för deodorant understryker de pinsamma 

följderna av att inte lukta gott. En sista funktion presenteras av Solomon et al. (2013) 

och kallas för kunskapsfunktionen. Författarna menar att en del attityder formas som 

ett resultat av ett behov av ordning, struktur och mening. Den här typen av behov 
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uppkommer ofta i sammanhang då individer ställs inför nya produkter.  Solomon et 

al. (2013) understryker att en attityd kan tjäna mer än en funktion åt gången, dock 

brukar en funktion dominera.  

 

Fill (2013) presenterar tre komponenter som tillsammans bildar den hypotetiska 

konstruktion som han menar att attityder är. Evans et al. (2008) tar också upp dessa 

komponenter och benämner dem som det strukturella perspektivet på attityder och 

attitydförändring. Den första komponenten är den kognitiva och är relaterad till 

lärandet om ett varumärke. Fill (2013) och Evans et al. (2008) beskriver att den 

kognitiva komponenten är kopplad till graden av kunskap som konsumenter besitter 

om ett visst varumärke, objekt eller specifika attribut hos dessa. Den andra 

komponenten som Fill (2013) och Evans et al. (2008) tar upp är den affektiva som 

relaterar till de känslor en konsument känner till en produkt eller ett varumärke. 

Utifrån positiva eller negativa känslor görs en utvärdering av objektet. Den tredje och 

sista komponenten i en attitydkonstruktion är den konativa, vilken är relaterad till 

handling. Fill (2013) och Evans et al. (2008) menar att den konativa komponenten är 

relaterad till konsumenters benägenhet att bete sig på ett visst sätt.  

 

3.2  Varumärkeslojalitet 

3.2.1  Definition och egenskaper 

En definition av varumärkeslojalitet presenterad av Söderlund (2001) syftar till att 

varumärkeslojalitet består av beteendemässiga och icke-slumpmässiga reaktioner hos 

en individ. Dessa reaktioner gentemot ett eller flera varumärken sker över en längre 

tid och är ett resultat av psykologiska processer. Oliver (1999) definierar 

varumärkeslojalitet som ett djupt åtagande hos konsumenter att vid upprepande 

tillfällen genomföra köp och att fortsätta vara kund av en föredragen produkt även i 

framtiden. Dessa repetitiva köptillfällen påverkas inte av olika situationer eller andra 

marknadsföringsinsatser, utförda av konkurrenter, som i annat fall skulle kunna 

orsaka att konsumenten byter varumärke (Oliver, 1999). 

 

Konsumenter som är varumärkeslojala har en större förmåga att motstå, samt en 

lägre uppmärksamhet till, konkurrerande varumärkens reklam och marknadsföring 

(Ahluwalia & Kaikati, 2010). Dessa konsumenter bortser även från negativ 

information om det varumärke de är lojala till. Ahluwalia och Kaikati (2010) hävdar 
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att sann och äkta varumärkeslojalitet åtföljs av ett åtagande gentemot, och en 

förbindelse till, varumärket ifråga. Detta åtagande grundar sig i konsumentens 

upplevelse av varumärket, varumärkets inverkan på konsumenten eller konsumentens 

upplevda värde av varumärket. 

 

Aaker (2010) menar att varumärkeslojalitet bör inkluderas som en påverkande faktor 

till varumärkeskapitalet. Varumärkeskapital förklaras av Aaker (2010) som en 

kombination av tillgångar relaterade till varumärkets namn, vilka adderar värde till 

den produkt som konsumeras. Samma författare skriver att varumärkeslojalitet ibland 

exkluderas som en tillgång för varumärkeskapitalet men menar att han kan se minst 

två anledningar till att varumärkeslojalitet bör anses som en tillgång för varumärket. 

Först och främst menar Aaker (2010) att värdet av ett varumärke för ett företag till 

stor del grundar sig i den lojalitet deras kunder har gentemot dem. Dessutom menar 

samma författare att genom att anse varumärkeslojalitet som en tillgång uppmuntras 

och rättfärdigas lojalitetsbyggande investeringar (Aaker, 2010).  

 

Om ett företag har lojala kunder underlättar det för företaget att förutse framtida 

försäljning och vinstgenerering, enligt Aaker (2010). Lojaliteten  till varumärket 

utgör således en nyckelaspekt när ett varumärke ska värderas. Vidare menar samma 

författare att varumärkeslojalitet utgör en stor fördel för företag, då det resulterar i 

lägre marknadsföringskostnader. Aaker (2010) poängterar att det är betydligt mer 

kostsamt att rekrytera nya kunder än att behålla befintliga. Stark varumärkeslojalitet 

från befintliga kunder leder också till en vital konkurrensfördel, då det leder till en 

svårighet för nya aktörer att vända konsumenters lojalitet till sin egen fördel.  

 

Kaputa (2012) talar om två olika sorters lojalitet; aktiv och passiv. Författaren menar 

att kunder som är passivt lojala är lojala fram till det tillfälle då ett bättre erbjudande 

dyker upp. Kaputa (2012) hävdar därför att företag bör sträva efter att uppnå aktivt 

lojala kunder. Hon skriver att för att skapa en aktiv lojalitet krävs ett “community”, 

vilket skulle kunna förklaras som ett nätverk där det råder gemenskap, och att de 

medverkande i detta community erhåller en känsla av att de är speciella. 
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3.2.2  Lojalitetsmått 

Söderlund (2010) redogör för två huvuddimensioner i vilka en kund förhåller sig till 

en produkt över tiden. Det ena syftar till kundens beteende i verkliga livet, med andra 

ord det beteende som kan observeras av andra. Det andra är det som försiggår i 

kunders mentala värld, som till exempel dennes attityder eller intentioner till ett 

objekt. Sheth och Park (1974) menar att det är orimligt att enbart mäta lojalitet 

utifrån konsumentens direkta köpbeteende, då det inte visar helheten av en 

lojalitetskonstruktion. Söderlund (2001) förklarar att det finns specifika lojalitetsmått 

inom både den beteendemässiga och mentala dimensionen.   

 

Mått i beteendedimensionen  

Söderlund (2010) skriver att kundlojalitet i den beteendemässiga dimensionen kan ta 

sig uttryck på många olika sätt över tid. Samtliga av de mått som Söderlund (2010) 

och Söderlund (2001) beskriver kan mätas på en skala mellan låga och höga värden 

där lågt värde indikerar låg lojalitet och vice versa. Följande sex lojalitetsmått kan 

användas för att mäta kundlojalitet i beteendevärlden enligt Söderlund (2001): 

 

Utsträckning - Avser till exempel hur länge en kund har varit kund. En variant av 

utsträckning som lojalitetsmått, vilken författaren nämner, är antalet år man har varit 

kund hos ett visst företag i relation till under hur många år man har varit konsument 

av samma produkt men från något annat företag. 

 

Frekvens - Måttet mäter hur ofta en kund handlar produkten under en given 

tidsperiod, till exempel hur många gånger i månaden en kund konsumerar produkten 

från ett visst varumärke. Söderlund (2001) menar att frekvensmåttet har kommit att 

bli betydande då en ökad frekvens tenderar att gå hand i hand med ökad kunskap hos 

konsumenten. 

 

Djup - Detta lojalitetsmått kan, enligt Söderlund (2001), ange hur många olika 

produkter i sortimentet som konsumenten köper från ett och samma varumärke. 

Intresset från företagen ligger i att få kunderna att köpa så mycket som möjligt från 

dem snarare än enstaka produkter. 
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Andelsmått – Dessa typer av lojalitetsmått har blivit vanliga inom 

beteendedimensionen. Det mest använda måttet kallas för kundandel och innebär hur 

stor andel av den totala konsumtionen inom en given kategori som går till ett visst 

varumärke. Författaren exemplifierar kundandelsmått som när en kund har köpt fyra 

par skor under det senaste året och tre av dessa kommer från ett och samma 

varumärke. Utifrån dessa uppgifter räknar man fram en kvot som visar på 

kundandelen för det undersökta varumärket. 

 

Retention rate – Ett lojalitetsmått som visar hur stor andel av ett företags kunder som 

är kvar under en given tidsperiod. Författaren förklarar att undersökningen baseras på 

hur många kunder man har vid periodens början i förhållande till periodens slut för 

att få fram ett procentuellt värde som visar på företagets retention rate. 

 

Icke köprelaterade beteenden – Ibland förekommer det att beteenden som inte är 

direkt relaterade till konsumtion används som mått för att mäta lojaliteten till ett 

varumärke. Den här typen av beteende berör till exempel i vilken utsträckning 

kunder rekommenderar ett varumärke till andra och således sprider information om 

detta, via så kallad word-of-mouth. Vidare skriver författaren att många 

marknadsförare menar att det är först vid detta stadium som lojaliteten kan betraktas 

som stark. Sheth och Park (1974) skiljer även på ett köpbeteende och ett 

konsumtionsbeteende och menar att till exempel barn tenderar att bli 

varumärkeslojala baserat på konsumtion snarare än köp.   

 

Mått i den mentala dimensionen  

Söderlund (2010) menar att lojalitet inte enbart behöver ta sig uttryck genom ett 

beteende. Han skriver att kunder även kan ha förbindelser med varumärken och 

objekt på en tankemässig nivå. Detta kallas för lojalitet i den mentala dimensionen 

och visar sig genom känslor och tankar till ett visst objekt över tid. Sheth och Park 

(1974) betonar att lojalitetsbegreppet blir mer berikat när hänsyn tas till andra 

faktorer än enbart ett köpbeteende. Hallberg (2004) benämner vikten av emotionell 

varumärkeslojalitet, vilken är relaterad till det som Söderlund (2010) benämner som 

den mentala dimensionen. Vidare menar Hallberg (2004) att en konsument som har 

positiva känslor gentemot ett varumärke tenderar att konsumera mer från det. Detta 

innebär att beteendemässig och emotionell varumärkeslojalitet är sammankopplat 
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och Hallberg (2004) hävdar att när en kund uppnår den högsta graden av mental 

lojalitet tenderar denne konsumera minst det dubbla i jämförelse med någon som 

känner begränsad samhörighet till varumärket. Nedan presenteras fem typer av 

kundlojalitetsmått inom den mentala dimensionen som Söderlund (2010) skriver om.  

 

Intentioner - Det lojalitetsmått som vanligast förekommer inom den mentala 

dimensionen är enligt Söderlund (2010) kundens intentioner. Intentionsmåttet mäter i 

vilken utsträckning en konsument kan tänka sig att bete sig på ett visst sätt i 

framtiden. Syftet är att mäta om kunden kommer att konsumera exempelvis en 

produkt vid ett senare tillfälle. Det är dock viktigt att ha i åtanke att intentioner inte 

per automatik kommer omvandlas till en praktisk handling i framtiden. Plötslig 

påverkan från konkurrerande varumärken eller recensioner kan få konsumenten att i 

sista stund ändra sina köpintentioner (Armstrong et al., 2015). Återköpsintentionen är 

det intentionsmått som företag undersöker i störst utsträckning, i syfte att undersöka 

om kunder är benägna att återkomma.  

 

Attityder - Attityd till ett objekt eller ett varumärke talar man ofta om när det 

kommer till lojalitet inom den mentala dimensionen. Det var också ett av de första 

begrepp man använde sig av för att definiera varumärkeslojalitet som inte är 

beteendemässig. Söderlund (2001) menar dock att forskare har varit dåliga på att 

definiera vad attityd innebär i sammanhanget och det finns heller ingen tydlig 

beskrivning av hur man mäter attityden till ett varumärke. Söderlund (2001) menar 

vidare att begreppet attityd skiljer sig från begreppet intention, däremot är det svårare 

att särskilja attityd som lojalitetsmått från de andra mått som används i den mentala 

dimensionen.  

 

Preferenser - Söderlund (2001) skriver om hur ett varumärkes styrka är beroende av 

vilka preferenser konsumenter har inför det och att starka preferenser i sin tur kan 

utvecklas till att kunden inte vill konsumera något alternativt varumärke. Detta utgör 

grunden till varför det anses som ett lojalitetsmått inom den mentala dimensionen.  

 

Ansträngning och “commitment” - Hur mycket en kund är beredd att anstränga sig 

för att fortsätta konsumera produkter från ett visst varumärke är inget som man 

tidigare i litteraturen uttryckligen har använt som ett mått på lojalitet. Söderlund 
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(2001) menar dock att då det avser en individs mentala förhållande till något över tid 

lämpar det sig att undersöka hur hängiven en kund är till ett visst varumärke som ett 

sätt att mäta dennes lojalitet. Söderlund (2001) skriver vidare att begreppen lojalitet 

och ”commitment” många gånger används som synonymer inom 

marknadsföringslitteraturen.  

 

Identifiering - En annan aspekt som visar det mentala förhållandet mellan en kund 

och ett objekt är hur kunden identifierar sig med det, vilket också kan beskrivas som 

en sida av lojalitet. Söderlund (2001) beskriver begreppet identifiering som i vilken 

utsträckning en person definierar sig själv med till exempel ett varumärke eller det 

företag som ligger bakom ett varumärke. Det kan till exempel röra sig om i vilken 

utsträckning ett företags värderingar stämmer överens med kundens egna 

värderingar.  

 

3.2.3  Fyra typer av lojalitet 

Mossberg och Sundström (2011) beskriver beteendemässig kundlojalitet som att en 

kund är återkommande och ofta köper samma produkt eller varumärke. Vidare menar 

samma författare att då lojalitetsbegreppet har vidgats och inte längre enbart är att 

förknippa med den beteendemässiga lojaliteten har olika nyanser uppstått i synen på 

vad en lojal kund är. Fyra olika typer av lojalitet presenteras i modell 3.2 och dessa 

är ingen lojalitet, latent lojalitet, sann lojalitet och falsk lojalitet (Söderlund, 2010; 

Mossberg & Sundström, 2011). Söderlund (2010) skriver att matrisen är användbar 

som beslutsunderlag för vilka marknadsföringsaktiviteter som bör utföras för att 

flytta konsumenter från en ruta i matrisen till en annan.  

 

 
Modell 3.2 Two main dimensions of loyalty (Söderlund, 2010, sid. 295). 
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Kunder som faller inom begreppet ingen lojalitet har enligt Söderlund (2010) låg 

nivå av lojalitet inom både den mentala och beteendemässiga dimensionen. 

Mossberg och Sundström (2011) beskriver det som att lojalitet inte existerar då 

kunden har en negativ attityd till objektet och heller aldrig konsumerar det. Är den 

negativa inställningen till objektet dessutom medveten utgör det, enligt Mossberg 

och Sundström (2011), en stor svårighet när det kommer till ett eventuellt 

omvändande. Vidare menar samma författare att kundens åsikt är lättare att omvända 

om attityden till objektet eller varumärket har skapats omedvetet. Söderlund (2010) 

betonar vikten av att inkludera ingen lojalitet i matrisen då rätt 

marknadsföringsaktiviteter kan bidra till att lojalitet skapas hos tidigare icke lojala 

kunder.   

 

Latent lojala kunder har hög grad av mental lojalitet men låg grad av beteendemässig 

lojalitet, enligt Söderlund (2010). Mossberg och Sundström (2011) exemplifierar 

latent lojalitet med en kund som förespråkar och pratar väl om bilmärket Porsche, 

även om personen inte äger någon. Att kunden inte kör en Porsche kan till exempel 

bero på att dennes familjeförhållanden kräver större utrymme och kunden har därför 

tvingats att välja ett annat bilmärke. Söderlund (2010) menar att marknadsförare 

begår ett stort misstag om de ignorerar kunder som faller innanför ramen för en latent 

lojal kund. Latent lojala kunder tenderar enligt Mossberg och Sundström (2011) vara 

pålästa och intresserade, vilket innebär att de representerar ett kostnadseffektivt 

segment för marknadsföringsaktiviteter, enligt Söderlund (2010). Söderlund (2010) 

fortsätter och beskriver att latent lojala kunder bör betraktas som dolda tillgångar för 

ett företag då deras mentala anknytning kan komma att övergå till en beteendemässig 

lojalitet. Mossberg och Sundström (2011) fortsätter på exemplet som nämns ovan, 

och menar att den dagen hen inte längre efterfrågar samma utrymme i en bil blir 

denna en attraktiv potentiell kund till Porsche.  

 

Falsk lojalitet karaktäriseras enligt Söderlund (2010) av hög beteendemässig lojalitet 

men låg grad av lojalitet i den mentala dimensionen. Mossberg och Sundström 

(2011) definierar falskt lojala kunder som kunder vilka har en negativ attityd eller 

ingen attityd alls till ett varumärke, men som trots det konsumerar och nyttjar 

produkter därifrån. Ett sådant beteende kan bero på gammal vana, eller att man på 

grund av någon annan tvingas konsumera något. Ett exempel kan vara att en kund 
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tvingas bo på ett visst hotell, även om denne inte trivs där, för att kundens 

arbetsgivare har avtal med hotellet, enligt Mossberg och Sundström (2011). Samma 

författare skriver att falskt lojala kunder tenderar att byta till ett annat alternativ så 

fort tillfälle ges och menar att om en falskt lojal kund inte har möjlighet att byta 

utgör denne en fara för företaget då risken att denne sprider negativ word-of-mouth 

är stor. Vidare menar Mossberg och Sundström (2011) också att falskt lojala kunder i 

större utsträckning letar efter fel. Söderlund (2010) skriver att falskt lojala kunder 

många gånger inte har något större utbud av alternativ och marknadsförare tenderar 

således inte att fokusera någon marknadsföring mot dem. Detta är dock att anse lite 

riskabelt då det med tiden ofta uppkommer fler alternativ, och det ursprungliga 

varumärket är då lätt utbytbart. Istället menar Söderlund (2010) att marknadsförare 

bör arbeta för att kunder ska skapa en lojalitet mot varumärket inom den mentala 

dimensionen för att öka sannolikheten för deras återkomst.  

 

Sant lojala kunder är kunder som hävdar att de föredrar ett visst varumärke och som 

dessutom visar det genom att konsumera detta, enligt Mossberg och Sundström 

(2011). Sann lojalitet karaktäriseras med andra ord av hög grad av både 

beteendemässig och mental lojalitet (Söderlund, 2010). Mossberg och Sundström 

(2011) menar att om en kund är sant lojal krävs det väldigt mycket för att denna ska 

välja att söka sig till ett alternativt varumärke, till exempel att kunden förlorar 

förtroendet för företaget. En sant lojal kund är idealkunden för företag och det är den 

här nivån av lojalitet företag syftar till när de säger att de eftersträvar lojala kunder 

(Söderlund, 2010; Mossberg & Sundström, 2011).  

 

3.2.4  Kundnöjdhet 

Parment (2015b) skriver att hög kundnöjdhet är viktigt för att ett företag ska kunna 

bygga långsiktiga och lönsamma kundrelationer samt få kunder att föredra deras 

varumärke framför andra. Mossberg och Sundström (2011) menar att en kund är 

tillfredsställd eller nöjd när kunden erhåller det som denne förväntar sig utifrån det 

som har utlovats. Kundnöjdhet kan, enligt Söderlund (2010), förklaras som en 

funktion mellan kundens förväntningar innan köp och kundens upplevelse efter 

konsumtion. Detta innebär att om kundens upplevelse efter köp är lägre än dennes 

förväntningar innan köp är kunden inte tillfredsställd och därmed inte heller nöjd. 

Skulle däremot kundens förväntningar stämma överens med hur denne upplever 
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köpet, eller om upplevelsen efter köp skulle överskrida förväntningarna, skulle 

kunden uppnå tillfredsställelse (Söderlund, 2010). Parment (2015c) menar att det är 

viktigt för företag att skapa rimliga förväntningar hos kunder. Om kunder har för 

höga förväntningar ökar risken för att de blir besvikna och således missnöjda. Vidare 

skapar för låga förväntningar, med hög sannolikhet, nöjda kunder men det försvårar 

arbetet i att attrahera nya. Söderlund (2000) betonar att en kund enbart kan ha en 

upplevelse av kundnöjdhet av ett företag om denne har haft med företaget att göra.  

 

Mossberg och Sundström (2011) skriver att vad som ligger till grund för om en kund 

är tillfredsställd grundar sig i individuella preferenser. Söderlund (2010) håller med 

om detta och betonar därför svårigheten med att ge en konkret definition av hur en 

kund blir nöjd. En kunds tillfredsställelse kan vara relaterad till olika faktorer som till 

exempel kvalitet, pris eller funktion, menar Mossberg och Sundström (2011). Samma 

författare betonar också att kundnöjdhet inte enbart uppstår i relation till produkter 

utan också i relation till företaget som ligger bakom ett varumärke.  

 

Söderlund (2010) betonar att alla kunder upplever olika grad av tillfredsställelse av 

samma erbjudande, då var och en tar del av detta utifrån individuell kunskap och 

erfarenhet. Utifrån detta resonerar samma författare kring att det är mer lämpligt att 

utvärdera hur kunderna är, snarare än hur erbjudandet är utformat om man ser det 

utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Söderlund (2010) fortsätter beskriva att den 

subjektiva uppfattningen är mer relevant än den objektiva sanningen. Författaren 

exemplifierar detta med en upplevd väntetid kontra en faktisk väntetid hos en 

återförsäljare. Återförsäljaren kan välja att uppehålla en kund med aktiviteter som 

leder till att kundens upplevda väntetid förkortas även om den faktiska väntetiden 

uttryckt i minuter inte har påverkats. Kundens subjektiva upplevelse om kortare 

väntetid är i sammanhanget mer relevant för huruvida kunden är nöjd eller inte 

(Söderlund, 2010)  

 

Söderlund (2010) betonar det faktum att kundnöjdhet tenderar att resultera i ett visst 

beteende från konsumenter och menar att om kundnöjdhet enbart skulle vara ett 

sinnestillstånd hos konsumenter skulle detta inte vara av intresse för marknadsförare. 

Söderlund (2000) förklarar att kundtillfredsställelse i sig inte är av någon större 

betydelse för företag utan att det är effekterna av det som spelar roll. Söderlund 
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(2010) menar därför att det är i de implikationer om ett framtida eller nutida beteende 

som kundnöjdhet leder till, som intresset för detta fenomen grundar sig.  

 

3.2.5  Högt och lågt engagemang  

Varumärkeslojalitet utgörs till viss del av det engagemang konsumenter känner för 

ett varumärke, då de tenderar att identifiera sig mer med vissa varumärken än andra 

och utvecklar därmed även ett känslomässigt band till varumärket ifråga (Waifried, 

Banwari & Arun, 1995). Fill (2013) menar att en av många påverkande faktorer till 

varför konsumenter gör olika val i sin beslutsprocess är graden av engagemang en 

individ känner för en produkt eller ett köp. Beharrell och Denison (1995) menar att 

det vid nästintill varje köptillfälle ligger ett underliggande engagemang hos 

konsumenten och att det även vid rutinmässiga köp kan förekomma ett högt 

engagemang hos konsumenten. Det som skapar engagemang hos en konsument är 

dels intresset individen ifråga har för en produkt som ska förvärvas i en viss 

situation, samt vilken personlig betydelse produkten och köpet i stort har för 

konsumenten (Mossberg & Sundström, 2011). George och Edward (2009) hävdar att 

engagemanget för ett köpbeslut påverkas av individen själv, produkten, situationen 

samt nivån av kommunikation. Mossberg och Sundström (2011) påstår att graden av 

engagemang påverkas av vilka personliga konsekvenser konsumenten upplever att 

köpet kommer att medföra.  

 

Produkter kan vara laddade med en större mening än endast de fysiska och 

funktionella egenskaper de besitter (Laaksonen, 2010). Dessa meningar, vilka bland 

annat kan te sig som sociala eller personliga, kan i sin tur bidra till ett högre 

engagemang hos konsumenten av produkterna ifråga. Rosenbaum-Elliott et al. 

(2011) förklarar engagemang som den motivation konsumenter besitter för att 

uppsöka ny information om ett varumärke eller en produkt, vilken därmed kan 

påverka många delar i konsumenters beteende. Dessa delar är beslutsprocessen, 

reaktionen på försök till övertalan samt hur konsumenten bearbetar intryck av 

reklam.  

 

George och Edward (2009) skriver att ju högre en individ upplever att risken med 

köpet är, desto större blir engagemanget. Samma författare menar följaktligen att ju 

högre engagemang för en produkt en individ besitter, desto mindre upplevs risken 
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vara. George och Edward (2009) presenterar en undersökning som visar att en 

konsuments engagemang för ett köp är mindre, och föredras i lägre grad, när det 

tillhörande informationssökandet anses ha en hög kostnad och då sökandet inte 

förmodas bidra till något större och bättre utfall än om informationssökandet inte ägt 

rum.  

 

Produkter som konsumenten inte enbart behöver, utan även vill ha och suktar efter, 

har en hög relevans för individen och engagemanget för produkten är därmed högt 

(Laaksonen, 2010). Solomon et al. (2013) definierar engagemang som en persons 

upplevda relevans för ett objekt baserat på personens behov, uppskattning och 

intresse. Clow och Baack (2010) menar att det engagemang en individ upplever även 

beror på hur relevant produkten är i förhållande till konsumentens önskan och 

värderingar. Samma författare skriver även att ju viktigare en konsument anser en 

produkt vara, desto mer tid kommer denne att ägna åt att söka information om varan 

och varumärket. En produkt som för en person kräver ett lägre engagemang, kan 

anses vara en högengagemangsprodukt för en annan (Parment, 2015b).  

 

3.3  Attribut 

3.3.1  Attribut hos produkt och varumärke 

Solomon et al. (2010) menar att attribut kan användas för att hjälpa konsumenten att 

skilja produkter från varandra och för att underlätta konsumentens val. Wells, Farley 

och Armstrong (2007) påstår att konsumenter blir alltmer kräsna när det kommer till 

produktval och kräver produkter som, genom att tillfredsställa deras vilja och behov, 

kan anses vara skräddarsydda just för dem. Solomon et al. (2013) betonar att det inte 

alltid är tillräckligt med en ensam förklaring till varför kunder har en särskild känsla 

gentemot en viss produkt eller ett visst varumärke. Med anledning av detta har en 

flerattributsmodell blivit ett populärt verktyg för forskare inom ämnet 

marknadsföring (Solomon et al., 2013). Scholderer (2010) menar att detta synsätt kan 

förklaras genom att konsumenters attityd till ett attitydobjekt grundar sig i de attribut 

individer upplever att ett attitydobjekt har. Solomon et al. (2013) beskriver att det är 

kombinationen av de attribut konsumenten upplever att objektet har som ligger till 

grund för kundens utvärdering och attitydskapande. Vidare betyder detta att en 

attityd till en produkt eller ett varumärke kan förutspås genom identifiering av 

konsumenters upplevelser av objektets attribut och kombinationer av dessa (Solomon 
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et al., 2013). Fishbeins flerattributsmodell är en ledande modell inom forskningen 

kring attribut och attityder vilken representerar en individs helhetsattityd till ett 

varumärke som summan av hur personen utvärderar objektets attribut (Evans et al., 

2008; Scholderer, 2010).  

 

Solomon et al. (2013) presenterar tre element som representeras i en 

flerattributsmodell. Inledningsvis beskriver författarna attribut som en egenskap eller 

ett karaktärsdrag hos ett attitydobjekt, vilket är ett objekt som en individ har någon 

slags attityd gentemot. Vidare menar samma författare att övertygelser är kognitioner 

om ett visst attitydobjekt som bör tas i beaktning. En övertygelse i detta sammanhang 

representerar till vilken grad en konsument uppfattar att ett varumärke besitter ett 

särskilt attribut. Ett exempel kan vara att en konsument innehar en stark övertygelse 

att en produkt håller hög kvalitet då den kommer från ett visst varumärke (Solomon 

et al., 2013). Den sistnämnda komponenten är relaterad till vilken betydelse ett 

attribut har för en konsument. Även om ett attitydobjekt kan inneha flertalet attribut 

kommer några attribut väga tyngre för konsumenten och således vara mer 

betydelsefull för denne. Vidare viktar konsumenter attributens betydelse på olika sätt 

och prioriterar därför attributen olika (Solomon et al., 2013).  

 

Kvalitet och egenskaper hos en produkt är sådana attribut vilka avgör konsumentens 

upplevda fördelar med produkten ifråga (Parment, 2015b). Kotler och Keller (2016) 

nämner ytterligare exempel på attribut vilka kan ligga till grund för en konsuments 

val av en produkt. Dessa är bland andra tillgänglighet, pris, färg och smak. Shaw, 

Dawson och Blair (1992) tar upp flertalet attribut som är aktuella för produkter inom 

just livsmedelsbranschen, vilka är smak, näringsinnehåll, kvalitet och design. Även 

Poelman, Mojet, Lyon och Sefa-Dedeh (2008) skriver att livsmedelsbranschens 

konsumenter allt oftare ställs inför attribut såsom ekologisk märkning på produkter. 

Ambrose och Harris (2011) nämner vidare exempel på produktattribut, vilka är 

ingredienser och ursprung, design samt storlek. Samma författare menar att det i 

huvudsak är produkters attribut som ligger till grund för konsumtion. När individer 

köper en produkt förvärvas inte enbart en fysisk artikel utan även ett löfte om vad 

produkten ska leverera. Kombinationen av produktens karaktärsdrag och attribut 

genererar det löfte som varumärket signalerar (Ambrose & Harris, 2011).  
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I den teoretiska referensramen har ett antal attribut presenterats vilka även berörts i 

detta avsnitt. De fem attribut vilka anses mest relevanta för studien är följande: 

ekologiskt, kvalitet, pris, förpackning samt tillgänglighet. Nedan följer en 

uppställning av dessa attribut, i syfte att ge en ingående beskrivning av samtliga 

attribut vilka har relevans för studien. Avsnitten för respektive attribut avslutas med 

en tillhörande hypotes.  

 

3.3.2  Ekologiskt 

Kort beskrivet är ekologisk mat naturliga livsmedel som är fria från 

kemiska  besprutningsmedel, antibiotika samt genmodifierade organismer (Gad 

Mohsen & Dacko, 2013).  Gershoff och Frels (2015) nämner en nyligen genomförd 

undersökning som visar att 56 procent av konsumenterna i studien anser sig vara 

miljövänliga i sina konsumtionsval. Detta innebär att konsumenterna bland annat 

försöker undvika produkter som medför skador på naturen. Enligt Grankvist och Biel 

(2001) är den huvudsakliga underliggande faktorn till att individer väljer att 

konsumera ekologiska varor att det är bättre för miljön. Gad Mohsen och Dacko 

(2013) menar att konsumtionen av ekologiska livsmedelsprodukter utgör en del av 

den förändring mot en mer hållbar konsumtion där produkter håller hög kvalitet utan 

att påverka miljön eller förvärra de klimatförändringar världen står inför. Vidare 

menar samma författare att ekologisk konsumtion också görs med hänsyn till 

kommande generationer.  

 

Essoussi och  Zahaf (2008) beskriver ett antal fördelar konsumenter ser med 

ekologisk mat, vilka är att de anses nyttigare och mer näringsriktiga, mer 

miljövänliga samt att de är mer smakrika än andra livsmedelsprodukter. Vidare 

betonar samma författare att hälsoaspekten är den faktor som väger tyngst vid 

konsumtion av ekologiska livsmedelsprodukter. Denna medvetenhet om sin egen 

hälsa bidrar till att produkters innehåll är av stor relevans för konsumenter (Coulson, 

2000). Huang och Lu (2016) menar att konsumenters allt större vilja att veta vad den 

konsumerade maten innehåller grundar sig i den fetmaepidemi som växer sig allt 

större. Som ett resultat av denna hälsosamma trend, tenderar matproducenter numera 

att positionera sina produkter som varor innehållande antingen fler hälsosamma 

ingredienser eller färre onyttiga (Huang & Lu, 2016). Cornish och Moraes (2015) 

påstår att konsumenters medvetenhet vad gäller hälsosamma matval har nått högre 
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nivåer än tidigare. Squires, Bilijana och Cornwell (2001) menar även att utöver att 

hälso- och miljöaspekterna utgör en stor del av de bakomliggande orsakerna till 

varför individer konsumerar ekologiska varor, är viljan att förknippas med en grön 

eller ekologisk identitet många gånger en avgörande faktor. Essoussi och Zahaf 

(2008) benämner ett antal huvudsakliga orsaker som ligger till grund för att 

människor inte väljer att konsumera ekologiska livsmedelsvaror. Dessa är bland 

annat att varorna är för dyra eller svåråtkomliga, ett bristande utbud och en låg 

tillförlitlighet, samt att konsumenterna är missnöjda med kvaliteten (Essoussi & 

Zahaf, 2008).  

 

Utifrån ovanstående resonemang om ekologisk märknings betydelse vid 

konsumtionsbeslut har nedanstående hypotes formulerats. Detta för att testa 

attributets påverkan på konsumenters lojalitet till varumärken på livsmedelsprodukter 

i dagligvaruhandeln. 

 

H1. Att produkten är ekologisk påverkar positivt konsumenters varumärkeslojalitet 

till livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. 

 

3.3.3  Kvalitet 

Kotler och Keller (2016) benämner begreppet produktkvalitet utifrån ett 

konsumentperspektiv som en helhet av varans egenskaper, vilka genererar 

möjligheten att leverera och tillfredsställa direkta eller underförstådda behov. Vidare 

menar de att försäljaren har levererat kvalitet om produkten möter eller överträffar 

konsumentens förväntningar. Parment (2015c) betonar att produktkvalitet är en 

betydande egenskap vid positionering av produkten, då kvaliteten influerar vilket 

värde produkten genererar till kunden. Författaren beskriver att kvalitet enkelt 

förklarat innebär att produkten inte har några brister, men utvecklar begreppet till 

produktens förmåga att tillfredsställa kundbehov (Parment, 2015b). Aaker (2010) 

betonar vikten av att betrakta kvalitet som ett produktattribut. För produkter som 

inriktar sig mot låga priser finns det en begränsning i hur låg kvalitet produkten kan 

ha för att överleva på marknaden. Samtidigt finns motsatta situationer där produkten 

eller varumärket med högst kvalitet vinner oberoende produktens pris (Aaker, 2010).  
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Hansen (2005) menar att begreppet kvalitet relaterat till mat innehåller en rad olika 

aspekter vilka är svåra att specificera. Vidare skriver samma författare att det många 

gånger sammanfattas som anledningen till om konsumenten tycker att det är värt att 

konsumera livsmedelsprodukten eller inte. Hansen (2005) förklarar upplevd 

matkvalitet som ett individuellt fenomen som till exempel kan påverkas av 

personliga faktorer. Samma författare menar dock att konsumenter många gånger har 

svårt att bedöma kvaliteten av en livsmedelsprodukt och att värdera olika typer av 

kvalitetsaspekter mot varandra, men även med hänsyn till produktens 

användningsområde. Hansen (2005) understryker att smaken, i en livsmedelskontext, 

är en viktig indikation på kvalitet och konsumenter använder därmed ofta en 

livsmedelsprodukts smak som ett verktyg för att avgöra om produkten håller en hög 

kvalitet eller ej. Smaken ges ytterligare vikt av Shaw et al. (1992) som menar att det 

är ett mycket viktigt attribut hos just livsmedelsprodukter.  

 

Hultén (2014) förklarar att smaker kan inneha både positiv och negativ karaktär, där 

det förstnämnda leder till hur lockande en produkt är och det sistnämnda är relaterat 

till ett avståndstagande från produkten. Combris, Pinto, Fragata och Giraud-Héraud 

(2009) menar att många olika aspekter av kvalitet kan ha lika stor inverkan på en 

individs köpbeslut av en livsmedelsprodukt innan den har konsumerats. Därefter kan 

smaken dock få en ökad betydelse då den är direkt relaterad till en personlig 

upplevelse av kvaliteteten, snarare än enbart baserad på information. Elder och 

Krishna (2010) förklarar att produkters varumärken tenderar att påverka 

konsumenters upplevda smak av varan. Hultén (2014) skriver att smakupplevelsen 

spelar en stor roll för konsumenters upplevelse av ett varumärke, då positiva känslor 

i samband med en smakupplevelse påverkar kunders konsumtionsbeslut. Vidare 

skriver samma författare att om en individ väljer att konsumera en favoritprodukt har 

denne med stor sannolikhet redan höga förväntningar på smaken (Hultén, 2014).    

 

Tsakiridou, Mattas och Mpletsa (2009) nämner att synen på vilka variabler som 

genererar hög upplevd kvalitet för kunden, och kombinationer av dessa, är 

föränderlig då konsumtionen av livsmedelsprodukter påverkas av rådande trender. 

Samma författare betonar dock att individer generellt sett har fått ett ökat intresse för 

kvaliteten av matvaror och dess säkerhet.  
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Utifrån ovanstående resonemang om kvalitetens betydelse vid konsumtionsbeslut har 

nedanstående hypotes formulerats. Detta för att testa detta attributs påverkan på 

konsumenters lojalitet till varumärken på livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. 

 

H2. En högre upplevd kvalitet påverkar positivt konsumenters varumärkeslojalitet 

till livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. 

 

3.3.4  Pris 

Lundmark (2013) beskriver priselasticitet som ett begrepp för att visa hur efterfrågan 

av en produkt ändras på grund av en förändring i priset. Samma författare beskriver 

att förändringen är olika stor beroende på om det är en elastisk eller oelastisk 

efterfråga på produkten. En efterfråga beskrivs som elastisk om produkten är relativt 

priskänslig. Att en produkt är relativt priskänslig innebär att efterfrågan på produkten 

sjunker förhållandevis  mycket om priset på den höjs (Lundmark, 2013). Skulle 

efterfrågan på produkten istället vara näst intill oförändrad av en prishöjning är 

produkten relativt prisokänslig, enligt Lundmark (2013). Mossberg och Sundström 

(2011) skriver att kunder är mindre priskänsliga när de ska köpa en ovanlig och 

exklusiv produkt. Samma författare betonar att konsumenternas upplevda värde utgör 

en avgörande del för hur mycket de är villiga att betala. Parment (2015b) skriver att 

priskänsligheten för en produkt ofta inte är lika hög om kostnaden för denne är liten. 

Vidare skriver samma författare att priskänsligheten också påverkas av hur mycket 

kunskap konsumenten har om vad produkten brukar kosta. Om kunden har sämre 

vetskap om prisbilden tenderar priskänsligheten att vara lägre (Parment, 2015b).  

 

Att sätta pris på sina produkter är ett centralt strategiskt verktyg hos företag 

(Frankelius et al., 2015). Företag kan nämligen, enligt Frankelius et al. (2015), 

använda prissättningen som en del i sin positionering genom att sätta ett högre, lägre 

eller liknande pris som sina konkurrenter. Kotler och Keller (2016) menar att 

konsumenter är villiga att betala ett högre pris för en produkt de känner till än för en 

okänd produkt. Samma författare menar också att om priset för en produkt antar ett 

för lågt värde, blir uppfattningen hos konsumenterna att även produktens kvalitet är 

låg. Frankelius et al. (2015) menar att ett högre pris med fördel kan sättas om det 

konsumenten erbjuds är bland annat ett starkt varumärke, hög tillgänglighet, en 

estetiskt tilltalande produkt eller god kvalitet. Kotler och Keller (2016) skriver dock 
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att konsumenter kan besitta en motvilja att betala ett högt pris. Vidare menar samma 

författare att för att undvika en känsla av att det höga priset är ohederligt hos 

konsumenterna, bör produkten skilja sig från konkurrerande varumärkens produkter. 

 

Parment (2015b) skriver att ett starkare varumärke brukar ha möjligheten att sätta ett 

högre pris på sina produkter, det vill säga ett högre prispremium. Vidare menar 

författaren att flertalet branscher har ställts inför en svårighet att behålla prispremium 

för starka varumärken i samband med en ständigt ökad konkurrens. Författaren 

betonar också att konsumenter i allt större utsträckning tenderar att köpa produkter 

som genererar mest värde för pengarna, oberoende om produkten kostar mycket eller 

lite (Parment, 2015b). Shirai (2011) beskriver att prispremium reflekterar vilken 

summa konsumenter är villiga att betala för en produkt från ett visst varumärke i 

förhållande till ett annat varumärkes produkt med samma funktion och 

användningsområde. Jensen och Drozdenko (2008) menar att varumärkeslojala 

kunder har ett bredare accepterat prisspann för det varumärke de är lojala till. Shirai 

(2011) instämmer med detta och menar att lojalitet således leder till att varumärken 

kan upprätthålla prispremium. Vidare skriver Jensen och Drozdenko (2008) att 

konsumenter med stark varumärkeslojalitet kan använda en egen referensprissättning 

utifrån vad deras favoritvarumärke begär för att bedöma värdet av andra varumärken. 

Shirai (2011) menar att hur konsumenter uppfattar priset på varor beror på vilken 

prisbild de förväntar sig med utgångspunkt i ett eget referenspris, i förhållande till 

produkters faktiska pris.  

 

Judd (2000) nämner ett exempel på att prissättningen på en produkt skickar signaler 

till kunden om vilken kvalitet produkten har. Han förklarar att kunder många gånger 

förknippar högt pris med att produkten håller hög kvalitet. Vidare betonar Judd 

(2000) vikten av att ett högt pris på en produkt signalerar hög status till 

konsumentens omgivning.  

 

Utifrån ovanstående redogörelse om prissättningens betydelse vid konsumtionsbeslut 

har följande hypotes formulerats. Detta för att testa attributets påverkan på 

konsumenters lojalitet till varumärken på livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. 
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H3. Pris har en positiv påverkan på konsumenters varumärkeslojalitet till 

livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. 

 

3.3.5  Förpackning 

Meyers och Gerstman (2005) hävdar att konsumenten önskar och förväntar sig att 

produktens förpackning reflekterar vad hen köper, oavsett om det rör produktens 

pris, kvalitet eller hälsosamhet. Wells et al. (2007) menar att en konsument även 

förväntar sig att livsmedelsprodukten denne köper ska ha en tillfredställande smak. 

Samma författare påstår därför att individen till stor del baserar sitt initiala val av 

produkt på förpackningens utseende och estetiska värde. Venter, van der Merwe, de 

Beer, Kempen och Bosman (2011) menar att konsumenten skapar och formar sin 

uppfattning om diverse matprodukter baserat på produkternas paketering och att 

detta i sin tur har en direkt påverkan på konsumentens köpbeslut. Venter et al. (2011) 

nämner några av de inslag hos en produkts förpackning som fångar konsumentens 

uppmärksamhet, vilka är färg, typsnitt, grafiska inslag och bilder, text, design, 

logotyp och illustrationer. Samma författare påpekar vikten av att produktens 

förpackning fångar konsumenters uppmärksamhet bättre än de konkurrerande 

produkternas och att förpackningen på ett bra sätt visar vad den innehåller. 

 

Coulson (2000) påpekar att förpackningen bör innehålla information om produktens 

innehåll och ingredienser då detta till allt större grad tillkallar konsumenters 

uppmärksamhet. Konsumenter som är angelägna om sin hälsa och vilken föda de 

intar, anser paketeringens information vara särskilt viktig då de i större utsträckning 

använder denna information i sin beslutsprocess (Silayoi & Speece, 2004). 

 

Wang (2013) hävdar att förpackningen för högengagemangsprodukter tenderar att 

bistå konsumenten med mer verbal information medan förpackningar tillhörande 

produkter som generellt kräver lågt engagemang hos konsumenter främst fokuserar 

på visuell upplysning. Rettie och Brewer (2000) menar att en produkts förpackning 

blivit ett mycket stort konkurrensmedel och därmed även ett primärt bindemedel vad 

gäller kommunikation och branding. Även förpackningens färg säger något om 

produkten och dess innehåll (Huang & Lu, 2016). Företag använder sig utav färger 

på förpackningen för att differentiera sin produkt, och önskar företaget visa att 

produkter är hälsosamma och nyttiga föredras färger såsom grön och blå framför 
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varma färger, som istället sägs signalera ett mindre hälsosamt innehåll (Huang & Lu, 

2016). 

 

Utifrån ovanstående resonemang om förpackningens betydelse vid 

konsumtionsbeslut har nedanstående hypotes formulerats. Detta för att testa detta 

attributs påverkan på konsumenters lojalitet till varumärken på livsmedelsprodukter i 

dagligvaruhandeln. 

 

H4. En tilltalande förpackningsdesign påverkar positivt konsumenters 

varumärkeslojalitet till livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln.  

 

3.3.6  Tillgänglighet 

Sevilla och Redden (2014) hävdar att trots att en begränsad tillgänglighet av en 

produkt kan öka viljan att konsumera den, kan kundens tillfredsställelse minska. 

Samma författare nämner studier som påvisat konsumenters ökade vilja att 

konsumera en viss produkt då de blivit informerade om att produkten ifråga inte 

finns tillgänglig. Ett fåtal studier, som nämns av Sevilla och Redden (2014), har även 

visat att en mindre tillgänglighet rentav kan öka känslan av njutning och nöje. 

Tillgängligheten är som mest viktig för de personer som har en begränsad rörlighet 

(Dawson, Marshall, Taylor, Cummins, Sparks & Anderson, 2008). Dessa personer 

behöver därmed förlita sig mer till sin närliggande och lokala butik, även om de 

skulle föredra att handla produkter från varumärken som finns i andra butiker.  

 

Shah, Kumar och Zhao (2015) skriver att konsumenter i mindre livsmedelsbutiker, i 

vilka de mest sålda och starka varumärkena ofta är mest representerade, är villiga att 

göra en kompromiss vad gäller sina köpbeslut genom att byta till ett för tillfället 

tillgängligt varumärke. Kucuk (2011) hävdar att om ett varumärke misslyckas med 

att finnas tillgängligt vid tillfället för en konsuments köpbeslut, är risken stor att 

konsumenten istället väljer ett annat varumärke. Detta varumärke är då ett nära 

substitut och finns tillgängligt i butiken där konsumenten ifråga redan befinner sig. 

Samma författare påstår även att ett varumärkes otillgänglighet kan skada 

konsumentens grad av varumärkeslojalitet. 
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Utifrån ovanstående resonemang om tillgänglighetens betydelse vid 

konsumtionsbeslut har nedanstående hypotes formulerats. Detta för att testa 

attributets påverkan på konsumenters lojalitet till varumärken på livsmedelsprodukter 

i dagligvaruhandeln. 

 

H5. En högre tillgänglighet påverkar positivt konsumenters varumärkeslojalitet till 

livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. 

 
3.4  Undersöknings- och analysmodell 

Utifrån den teori som presenterats i examensarbetets teoretiska referensram, har vår 

undersöknings- och analysmodell, modell 3.3, skapats. Denna modell ligger till 

grund för den empiriska undersökning som ska genomföras. Då studiens syfte är att 

analysera och fastställa vilka attribut som ligger till grund för varumärkeslojalitet, 

har samtliga attribut som tagits fram ur tidigare presenterad teori sammanställts i 

modellen. Salzer-Mörling (2010) betonar vikten av ytterligare värden än enbart det 

funktionella värdet hos produkter vid en individs identitetsskapande, varför studiens 

framtagna attribut anses särskilt viktiga. Vardera attribut har placerats i en separat 

ruta där samtliga, med hjälp av en pil, är sammankopplade med varumärkeslojalitet.  

 

Ahluwalia och Kaikati (2010) hävdar att sann och äkta varumärkeslojalitet genererar 

ett åtagande gentemot och en förbindelse till varumärket ifråga. Ett sådant åtagande, 

menar samma författare, grundar sig i den upplevelse kunden har av varumärket, hur 

varumärket påverkar konsumenten eller det värde kunden upplever av varumärket. 

Aaker (2010) menar att värdet av ett varumärke för ett företag till stor del grundar sig 

i den lojalitet deras kunder har gentemot det. Parment (2015b) skriver att hög 

kundnöjdhet är viktigt för att en organisation ska kunna bygga långsiktiga och 

lönsamma kundrelationer samt få kunder att föredra deras varumärke. Söderlund 

(2010) menar att det är i de implikationer om ett framtida eller nutida beteende, 

vilket kundnöjdhet genererar, som intresset för detta fenomen grundar sig. Vidare 

skriver samma författare att nöjda kunder inte per automatik är lojala kunder. 

Däremot är det först när kundtillfredsställelse leder till en lojalitet som begreppet 

kundnöjdhet får en ökad relevans. Utifrån detta menar vi att även kundnöjdhet är 

inkluderad i boxen innehållande varumärkeslojalitet i vår undersöknings- och 

analysmodell och varför detta fenomen är av vikt. 



  
 

71 

Pilarna i modellen är enkelriktade för att visa det kausala sambandet mellan varje 

attribut och varumärkeslojaliteten. Dessa fem enkelriktade pilar, från attributen till 

varumärkeslojaliteten, representerar de samband vilka testas i hypoteserna 1-5 som 

presenterades i avsnitt 3.3. Vidare är samtliga attribut samlade i en större ruta 

varifrån en kraftigare pil är riktad mot varumärkeslojaliteten. Denna pil symboliserar 

eventuella kombinationer av de attribut som vi, med hjälp av undersökningen, 

fastställer är av vikt för en varumärkeslojalitet. Avsikten med denna pil är att påvisa 

vilka attribut som med fördel kan sättas samman för att bidra till att konsumenter blir 

lojala till ett varumärke. Slutligen illustreras även en ruta innehållande konsumenters 

engagemang, varifrån en streckad och enkelriktad pil är riktad mot 

varumärkeslojaliteten. Konsumenters engagemang är en aspekt som kommer tas i 

beaktning i vår diskussion och analys då detta fenomen, utifrån den teoretiska 

referensramen, anses ha en inverkan på huruvida varumärkeslojalitet föreligger. 

 

Attributen i modellen är uppställda utan inbördes ordning och är placerade i den 

ordning de är presenterade i den teoretiska referensramen. 

 

 
 

Modell 3.3 Undersöknings- och analysmodell (egen). 
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4  Empiriskt resultat 
I detta kapitel redovisas resultatet från vår kvantitativa analys. Med detta som grund 

kommer hypoteserna att i detta avsnitt accepteras respektive förkastas, vilket är 

nödvändigt för att besvara studiens forskningsfråga. Utöver det presenteras 

resultatet från de djupintervjuer som genomförts, med ändamålet att i ett senare 

skede i examensarbetet bidra till en mer berikande diskussion.  

 

4.1  Resultatredovisning av kvantitativa analyser 

I följande avsnitt redovisas resultaten från detta examensarbetes kvantitativa 

analyser. De modeller som visas kommer ursprungligen från statistikprogrammet 

SPSS, vilket vi använt oss av för att analysera de data som erhölls av den kvantitativa 

datainsamlingen. Resultaten redovisas i den kronologiska ordning de framtogs, där 

en korrelationsanalys inledningsvis presenteras. Efter detta följer en multipel 

hierarkisk regression, enkel regression  samt en klusteranalys. Vi kommer i detta 

avsnitt även att presentera vilka hypoteser som accepteras samt förkastas. 

 
4.1.1  Korrelationsanalys 

En korrelationsanalys genomfördes med avsikt att se om det fanns något samband 

mellan de olika variabler som testades. Resultatet av denna analys presenteras i tabell 

4.1, och går även att finna i bilaga E.  
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** Korrelationen är signifikant på 0.01-nivån.  

* Korrelationen är signifikant på 0.05-nivån. 
 

Tabell 4.1. Korrelationsanalys (egen). 

 

I tabell 4.1 kan vi se värdena för vardera korrelationskoefficient, vilka är ett resultat 

från Pearson’s correlation. Vilka samband som är signifikanta, går att utläsa i bilaga 

E och är i tabell 4.1 markerade med asterisker. Vi kan se att samtliga samband 

mellan variablerna är signifikanta, bortsett från sambanden mellan variablerna 

Ekologiskt och Kvalitet, Ekologiskt och Pris, Kvalitet och Tillgänglighet samt Pris 

och Förpackning. Vi kan se att samtliga oberoende variabler har ett signifikant 

samband med variabeln Varumärkeslojalitet, alla på en 0.01-nivå. Då 

Varumärkeslojalitet är undersökningens beroende variabel är det mycket 

eftersträvansvärt att den har en signifikant korrelation med samtliga oberoende 

variabler.  

 

Värdet på sambanden i en korrelationsanalys kan ta sig uttryck mellan -1 till +1 

(Ghauri & Grønhaug, 2005). Av korrelationsanalysen i tabell 4.1 framgår det att det 

råder ett positivt samband mellan Varumärkeslojalitet och samtliga attribut. Detta 

betyder att om den ena variabeln har ett högt värde, har även den andra variabeln ett 

högt värde. Samma sak gäller för låga värden, där ett lågt värde på den ena variabeln 

kan sammankopplas med ett lågt värde på den andra variabeln. De värden som 
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presenteras för sambanden mellan varumärkeslojalitet och samtliga attribut är 

signifikanta (p < 0.01). Vi kan till exempel se att det starkast positiva sambandet äger 

rum mellan Varumärkeslojalitet och Kvalitet. 

 

4.1.2  Multipel hierarkisk regression 

En multipel hierarkisk regression genomfördes för att kunna acceptera samt förkasta 

de hypoteser som formulerats för detta examensarbete. Vidare var det också önskvärt 

att se förklaringsgraden av hur variationen i samtliga av våra attribut förklarar 

variationen i varumärkeslojaliteteten. 

 

För att kunna utföra den multipla hierarkiska  regressionen omvandlades 

undersökningens alla kontrollvariabler till dummyvariabler, där en referensvariabel i 

varje kategori utelämnades. Dummyvariabler, även kallat dikotoma variabler, är 

sådana variabler vilka enbart antar värdet 1 och 0 (Ghauri & Grønhaug, 2005). Är det 

fler än två svarsalternativ tilldelas ett av alternativen värde 1 och resterande 

svarsalternativ värdet 0. Detta är nödvändigt för att en regressionsanalys ska vara 

möjlig. Ålder som av respondenterna angavs som exakt siffra delades därför in i tre 

kategorier, vilka är Ung, Medelålders och Äldre.  I variabelkategorin Kön 

utelämnades Kvinna, i variabelkategorin Ålder utelämnades Ung och i 

variabelkategorin Inkomst utelämnades referensvariabeln Nedre mellaninkomst. 
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Beroende variabel: Varumärkeslojalitet 
I tabellen ovan gäller följande signifikansnivåer: *** Regressionen är signifikant på en 0.001-nivå. * 

Regressionen är signifikant på en 0.1-nivå.  
 

Tabell 4.2 Multipel hierarkisk regression (egen). 
 
I tabell 4.2 är den ostandardiserade betakoefficienten presenterad för respektive 

oberoende variabel. I parentesen som följer är standardavvikelsen presenterad.  
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Regressionens ekvation lyder:  

Varumärkeslojalitet = 0,537 + 0,068 x Ekologiskt + 0,353 x Kvalitet + 0,094 x Pris 

+ 0,023 x Förpackning + 0,062 x Tillgänglighet + 0,734 

 

Genom en multipel hierarkisk regression kan vi förklara hur variationen i  samtliga 

av studiens attribut påverkar variationen i varumärkeslojaliteten, baserat på den 

undersöknings- och analysmodell som utformats i avsnitt 3.4, och det justerade R2-

värdet ansågs då mest lämpligt att använda sig av. En djupare beskrivning av det 

justerade R2-värdets betydelse går att finna i avsnitt 2.7.3. 

 

Den multipla hierarkiska regressionen genomfördes i två steg, vilka finns 

representerade i tabell 4.2 i form av modell 1 och 2. I modell 1 inkluderades enbart 

kontrollvariabler för att undersöka vilken förklaringsgrad de har på den beroende 

variabeln varumärkeslojalitet. Det justerade R2-värdet i modell 1 antar ett negativt 

värde vilket visar att den beroende variabeln inte påverkas av de kontrollvariabler 

som inkluderats i undersökningen. Detta då ett negativt R2-värde nämligen antas 

som 0. Något som är viktigt att betona är att detta värde inte är signifikant, vilket gör 

att vi måste anta viss försiktighet när vi uttalar oss om det.  

 

I nästa steg inkluderades samtliga oberoende variabler för att få fram en total 

förklaringsgrad av samtliga oberoende variabler, inklusive kontrollvariabler. Det 

justerade R2-värdet blev då, som vi kan utläsa i tabell 4.2 modell 2, 0.266. Detta 

värde går att uttrycka i procent och förklaringsgraden av modell 2 är således 26,6 

procent. Vidare går det att utläsa att detta värde är signifikant (p < 0.001). Skillnaden 

mellan det justerade R2-värdet för respektive modell genererar således den 

förklaringsgrad studiens fem attribut har på varumärkeslojaliteten. Då ett negativt 

justerat R2-värde erhölls i modell 1, vilket dessutom inte var signifikant, bör detta 

tolkas som att kontrollvariablerna inte förklarar variationen av varumärkeslojalitet. 

Detta då det anses högst osannolikt att attributen skulle ha en högre förklaringsgrad 

om kontrollvariablerna uteslutits. Vidare kan detta också vara en bidragande faktor 

till varför det justerade R2- värdet i modell 1 inte är signifikant.  

 

Det justerade R2-värdet i modell 2 blir således det värde som används som 

attributens förklaringsgrad av varumärkeslojaliteten. Vi kan därför säga att attributen 



  
 

77 

i vår undersöknings- och analysmodell förklarar 26,6 procent av vår beroende 

variabel varumärkeslojalitet.  

 

Utifrån den multipla hierarkiska regressionen kunde även ett VIF-värde utläsas. En 

fördjupad beskrivning av detta värdes betydelse går att hitta i avsnitt 2.7.3. Samtliga 

av denna studies oberoende variabler erhöll ett lågt VIF-värde, något Wahlgren 

(2012) menar är önskvärt. De VIF-värden som togs fram i detta examensarbetes 

kvantitativa analys, vilka även kan avläsas i bilaga E, har alla ett värde på strax över 

1. Ett tecken på hög multikollinjäritet är ett VIF-värde på över 10 (Wahlgren, 2012).  

 

Som tidigare nämnts förklarar β-värdet lutningen på regressionslinjen. Utifrån detta 

värde och det resonemang som presenterats i avsnitt 2.7.3 har vi valt att förkasta 

respektive acceptera våra hypoteser   

 

H1. Att produkten är ekologisk påverkar positivt konsumenters varumärkeslojalitet 

till livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. 

 

Att en produkt är ekologisk har en positiv påverkan på den beroende variabeln 

varumärkeslojalitet. Detta då vi utifrån den multipla hierarkiska regressionen kan 

utläsa att  β=0.068. Godkänd signifikansnivå uppnås dock inte och därför förkastas 

hypotes 1.    

 

H2. En högre upplevd kvalitet påverkar positivt konsumenters varumärkeslojalitet 

till livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln.  

 

En högre upplevd kvalitet har en positiv påverkan på den beroende variabeln 

varumärkeslojalitet. Detta då vi utifrån den multipla hierarkiska regressionen kan 

utläsa att β=0.353. En godkänd signifikansnivå på 0.001 uppnås och därför 

accepteras hypotes 2.  

 

H3. Pris har en positiv påverkan på konsumenters varumärkeslojalitet till 

livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. 
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Produktens pris har en positiv påverkan på den beroende variabeln, 

varumärkeslojalitet. Detta då vi utifrån den multipla hierarkiska regressionen kan 

utläsa att β=0.094. En godkänd signifikansnivå på 0.1 uppnås och därför accepteras 

hypotes 3.  

 

H4. En tilltalande förpackningsdesign påverkar positivt konsumenters 

varumärkeslojalitet till livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln.  

 

En tilltalande förpackningsdesign påverkar positivt den beroende variabeln 

varumärkeslojalitet. Detta då vi utifrån den multipla hierarkiska regressionen kan 

utläsa att β=0.023. En godkänd signifikansnivå uppnås dock inte och därför förkastas 

hypotes 4.  

 

H5. En högre tillgänglighet påverkar positivt konsumenters varumärkeslojalitet till 

livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. 

 

En högre tillgänglighet påverkar positivt den beroende variabeln varumärkeslojalitet. 

Detta då vi utifrån den multipla hierarkiska regressionen kan utläsa att β=0.062. En 

godkänd signifikansnivå uppnås dock inte och vi förkastar därför hypotes 5.  

 

4.1.3  Klusteranalys 

En klusteranalys genomfördes, enligt tillvägagångssättet förklarat i avsnitt 2.7.3, för 

att ta reda på om några kombinationer av studiens attribut ansågs viktigare än andra 

för olika grupper av konsumenter. Klusteranalysen resulterade i tre lämpliga kluster 

som innehåller 45, 87 respektive 27 respondenter. Dessa klusters F-värden visar att 

det finns signifikanta skillnader mellan klustrena vad gäller samtliga attribut. Det 

säger dock inte något om mellan vilka kluster denna skillnad finns, varför vi använde 

oss av ett Scheffe-test. Scheffe-testets resultat visar de skillnader som finns mellan 

attributens värde för olika konsumenter. De attribut som anses viktiga för respektive 

kluster är markerade med fet stil i tabell 4.3. Vi kan även se att varumärkeslojaliteten 

är signifikant större i kluster 1 och 2 än i kluster 3, varför även dessa är 

fetmarkerade.  
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I tabellen  presenteras de standardiserade värdena för de fem attributen. Positiva värden innebär högre 

värde än standardiserat medelvärde. Negativa värden innebär lägre värde än standardiserat 

medelvärde. Värdena för varumärkeslojalitet är angivna som medelvärde.  

*** Signifikant på 0.001-nivå ** Signifikant på 0.05-nivå 
 

Tabell 4.3 Klusteranalys med Scheffe-test (egen). 

 

Vi kan i tabell 4.3 se att kluster 1, bestående av 45 respondenter, värdesätter en 

kombination av attributen Kvalitet och Pris framför resterande tre attribut för att de 

ska utveckla och upprätthålla en lojalitet gentemot ett varumärke. Kluster 2 och dess 

87 respondenter anser att samtliga fem attribut med fördel kan kombineras och är 

viktiga för att bli varumärkeslojala. Slutligen anser kluster 3, med sina 27 

inkluderade respondenter, att inget av de fem attributen i kombination är av stor vikt 

för dem.  

 

För att kunna ge bättre implikationer till vår uppdragsgivare, togs information om 

respondenters ålder, kön och inkomst fram för respektive kluster. Fullständig 

presentation av respektive klusters medlemmar återfinns i bilaga F och diskuteras 

vidare i examensarbetets diskussion- och analyskapitel, kapitel 5. 

 

4.1.4  Enkel regression 

Den enkla regressionen genomfördes för att se vilka attribut som, utan relation till 

övriga attribut, anses vara viktigast för konsumenters varumärkeslojalitet till 

livsmedelsprodukter inom dagligvaruhandeln. Som beskrivits i avsnitt 2.7.3 testas 
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enbart två variabler i en enkel regression, en oberoende och en beroende. Resultatet 

från respektive regressionsanalys har sammanställts i tabell 4.4. Det justerade R2-

värdet i tabellen visar respektive attributs förklaringsgrad för den beroende variabeln, 

när de övriga attributen är exkluderade. Detta värde har varit föremål för att avgöra 

vilket attribut som på egen hand har störst förklaringsgrad på varumärkeslojaliteten. 

Värdet kan uttryckas i procent, vilket innebär att vi utifrån tabell 4.4 kan utläsa att 

attributet kvalitet förklarar 22,9 procent av variationen i varumärkeslojaliteten. Detta 

bidrar också till att detta attribut har högst förklaringsgrad utifrån en enkel 

regression. Attributet ekologiskt har ett justerat R2-värde på 0.037 vilket innebär en 

förklaringsgrad på 3,7 procent. I tabell 4.4 utläses att detta var det attribut vilket hade 

lägst förklaringsgrad i den enkla regressionen. Samtliga värden i 

regressionsanalyserna uppnådde en godkänd signifikans på 0.01-nivån. 

 

 
Beroende variabel: Varumärkeslojalitet  
 

Tabell 4.4 Enkel regression (egen).  

 

4.2  Kvalitativ resultatredovisning  

Två djupintervjuer genomfördes med respondenter från uppdragsgivaren Smiling 

Group AB för att få en djupare förståelse för hur de ser på fenomenet 

varumärkeslojalitet. Vidare ville vi skapa oss en förståelse för hur de arbetar med de 

olika attributen, vilka skulle komma att undersökas i vår enkätundersökning. Först i 

efterhand förklarades varför vi valde att ställa frågor om just de valda attributen för 

att undvika att respondenternas svar skulle komma att påverkas av detta. 

Intervjutillfället presenteras ingående under avsnitt 3.5.1. Inledningsvis berördes 

frågor kring konkurrenssituationen i branschen och hur respondenterna upplever ett 
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starkt varumärke. Vidare diskuterades vilka varumärkesstrategier företaget arbetar 

med i dagsläget.  Samtliga frågor återfinnes i bilaga A, intervjuguide.  

 

Då företaget är en relativt ny aktör på marknaden konstaterades det, utifrån de båda 

intervjuerna, att de än så länge inte har arbetat särskilt mycket med 

konsumentmarknadsföring. Fokus har istället varit att etablera varumärket hos 

återförsäljarna. Strategin är att deras produkter ska finnas tillgängliga hos ett stort 

antal butikskedjor och andra återförsäljare, vilket de båda respondenterna är enade 

om att de har lyckats med. Med utgångspunkt i detta menar de att det nu är hög tid att 

fokusera på att bli det självklara valet för slutkonsumenten. Nedan kommer den 

kvalitativa resultatredovisningen att presenteras i sex olika delar. Den inledande 

delen berör respondenternas syn på varumärkeslojalitet och därefter följer ett avsnitt 

för respektive attribut. Den respondent som är marknads- och försäljningsansvarig 

kommer benämnas som respondent 1 och respondent 2 är således den anställda som 

har ansvar för företagets ekonomi, PR och sociala mediekanaler. 

 

4.2.1  Varumärkeslojalitet  

När vi inledningsvis frågade respondenterna vad som kännetecknar ett starkt 

varumärke svarade respondent 1 att lojalitet, enligt honom, nog är det starkaste man 

kan uppnå. Han fortsatte och förklarade att om varumärket får många ambassadörer 

har man i hans mening ett starkt varumärke. Vidare berättade respondent 2 att de i 

nuläget arbetar med att hitta ambassadörer, vars profiler matchar deras varumärke. 

Hon fortsätter och menar att om den här typen av ambassadörsskap kommer naturligt 

och att dessa individer på eget initiativ väljer att exponera Smiling, har man kommit 

långt vad gäller varumärkeslojalitet.  

 

“Det starkaste man kan komma till är, tror jag, att man får många 

ambassadörer som tar till sig varumärket. Där det ligger nära om hjärtat, 

att man känner att det är väldigt nära sig själv och sin egen identitet och 

något man vill förknippas med själv.” 

     Respondent 1  

 

Att varumärkeslojalitet i huvudsak handlar om återkommande köp var något som de 

två respondenterna var överens om. De menar vidare att återkommande köp i 



  
 

82 

slutändan är det viktigaste resultatet av varumärkeslojalitet. Omsättning är trots allt 

det som driver en verksamhet framåt, säger respondent 1. 

 

“För mig är det, alltså man köper samma sak om och om och om igen. För 

man tycker att det är bra, det är gott, det är schysst. Det finns ingen 

anledning till att byta egentligen.”  

     Respondent 2 

 

Respondent 1 utvecklar begreppet varumärkeslojalitet och menar att det även kan ta 

sig andra uttryck. Att man pratar om varumärket och visar en positiv inställning till 

det för personer i sin omgivning förklarar han som ett sätt. Vidare menar han att 

lojaliteten är ännu starkare om konsumenter försöker övertyga andra om att testa 

produkter från varumärket ifråga. Att man väljer att rekommendera något till sin 

omgivning är en bra indikator på att man är lojal till ett varumärke, och om man 

lyckas övertyga andra leder det kanske i förlängningen till att varumärket säljer fler 

produkter.  

 

“Att man vill visa upp det som jag var inne på och kanske till och med 

konvertera andra. Jag ser att du köper den här produkten men jag kan 

verkligen rekommendera den här produkten för att… Det är ett annat sätt 

att beskriva varumärkeslojalitet.” 

     Respondent 1 

 

När vi riktar in intervjun mot en mer branschspecifik varumärkeslojalitet behöver 

båda respondenterna fundera en stund. Respondent 1 förklarar att 

livsmedelsbranschen skiljer sig mycket i förhållande till andra branscher i och med 

att konsumtionen sker under en kort tid. Han exemplifierar med användandet av en 

dator eller en väska och menar att en sådan produkt används ofta och under flera år. 

Produkter av detta slag visas således också upp betydligt mer och blir därför kanske 

mer betydelsefulla för konsumenten ur ett image- och identitetsperspektiv. En påse 

nötter konsumerar man istället under några minuter och därefter hamnar påsen i 

papperskorgen. Vid ett senare skede i intervjun återkommer dock respondenten till 

ämnet och menar att fenomenet sociala medier har bidragit till att 

livsmedelsprodukter har blivit föremål för fotografering och delning på sociala 
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medier. Detta har, enligt respondent 1, också bidragit till att även den här typen av 

produkter syns i större utsträckning.  

 

Respondent 2 tror att den ekonomiska aspekten många gånger kan vara avgörande 

för vilket varumärke man väljer på en livsmedelsprodukt. Hon fortsätter dock och 

menar att detta inte gäller alla produktkategorier inom livsmedelsbranschen, utan 

kanske i huvudsak de vilka det har skapats en debatt kring. För hennes egen del är 

hon mer lojal till att konsumera produkter med Fair Trade eller ekologisk märkning, 

snarare än ett specifikt varumärke. Vidare betonar hon att företaget brukar använda 

henne som referenskonsument, då de anser att hon representerar deras tilltänkta 

målgrupp.  

 

“...är det då två stycken som har samma så spelar det inte mig så stor roll. 

Jag är hellre lojal mot märkningen än mot varumärket.” 

     Respondent 2  

 

Respondent 2 fortsätter med att betona vikten av varumärkeslojalitet för Smiling, då 

de fortfarande är ett väldigt litet företag. Hon berättar att de, när de är ute i butiker 

och skyltar med sina produkter, ofta får höra att konsumenter känner igen varumärket 

och relaterar till att de tidigare har konsumerat en produkt. Samtidigt väcks  då också 

ett intresse för varumärkets nya produkter.  Respondent 1 beskriver deras 

demosessioner ute i butik som ett sätt att skapa medvetenhet, men också lojalitet. 

 

“Smiling är så små så för oss är det viktigt att skylta, eller att man ser att 

produktfamiljen hänger ihop liksom.”  

     Respondent 2  

 

Det är viktigt att överträffa förväntningarna hos kunderna och skapa något positivt 

kring varumärket, menar respondent 1. Vidare menar respondent 2 att det är därför 

de arbetar mycket med Smilingkonceptet. De vill leverera en helhet till kunden, ett 

mervärde. Respondent 1 hävdar att i och med det höga lanseringstempo som råder i 

branschen ökar värdet av lojala kunder. 

 



  
 

84 

“En av våra viktigaste uppgifter, det är att förklara vad det är vi gör 

gentemot alla andra och varför det är viktigt att välja rätt. Och att man ska 

bli den där medvetna konsumenten.”  

     Respondent 1  

 

Smilings syfte är egentligen att få lojala och återkommande kunder, menar de båda 

respondenterna. Det är viktigt att ha lojala kunder som köper produkterna varumärket 

erbjuder. De positionerar sig genom små detaljer, och förhoppningsvis är det dessa 

detaljer som leder till lojalitet från konsumenter, menar respondent 1. De måste göra 

allting lite bättre för att kunder ska stå upp för dem, menar respondenterna. Vidare 

menar respondent 1 att det är viktigt att få kunden att bli mer än bara nöjd. 

Konsumenter måste erbjudas något utöver det vanliga och Smiling måste veta vad 

det är som ska till för att konsumenterna ska fråga efter dem ute i butik. Att det är 

distribution genom konsumentkraft som berättigar deras existens på marknaden är 

det ingen tvekan om, enligt respondent 1.  

 

“ Jag tror inte att det räcker att ha nöjda kunder.”  

    Respondent 1 

 

4.2.2  Ekologiskt 

Det framgår tydligt att ekologisk märkning är ett attribut vilket är av stor vikt 

för  varumärket Smiling. Respondent 2 förklarar att de inledningsvis inte hade för 

avsikt att lansera ekologiska produkter utan att ursprungsidén utgjordes av Fair 

Trade. Vidare förklarar hon dock att de upplever att ekologisk märkning betyder mer 

för kunden och när de då hade möjligheten att dubbelcertifiera vissa produkter 

satsade de på det. Respondent 1 förklarar att den ekologiska aspekten är särskilt 

viktig då de ser att efterfrågan och utbudet av ekologiskt märkta produkter växer 

väldigt mycket. De värderar betydelsen av ekologiska produkter genom att undersöka 

vilken marknadsandel ekologiska produkter har i branschen. De försöker ligga i 

framkant och surfa på vågen att ekologiskt ligger rätt i tiden, menar respondent 1.    

 

“Det finns alltid med i våra tankar när vi tar fram nya produkter, kan vi 

göra det ekologiskt?”   

    Respondent 1  
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I första hand handlar det om huruvida det finns att tillgå som ekologiskt, det vill säga 

att det är möjligt att producera det på ekologiskt vis, förklarar respondent 1. Om så är 

fallet försöker de alltid satsa på att göra det, om det är prismässigt försvarbart, 

fortsätter han. De flesta produkter från Smiling har en ekologisk märkning och 

respondent 1 förklarar även att en del av de produkter som saknar detta, egentligen är 

ekologiskt producerade. Han exemplifierar med varumärkets kokoschips, vilka 

egentligen är fullständigt ekologiskt framställda men som ännu inte genomgått den 

byråkratiska process som krävs för att få en ekologisk märkning.  

 

Respondent 2 tror inte att den gemene konsumenten har särskilt bra insikt i vilken 

skillnad de olika märkningarna har. Vidare hävdar hon att en ekologisk märkning har 

kommit att bli inpräntat som något bra i konsumentens ögon. Genom att konsumera 

en produkt med ekologisk märkning gör man i första hand något bra för sig själv och 

sin egen hälsa. Detta tror respondent 2 gör att det är betydligt lättare att kommunicera 

ut en sådan märkning till konsumenten.  

 

“ Man är i första hand mån om sig själv innan man är mån om andra.” 

      

    Respondent 2  

 

Då samtliga av Smilings produkter har en Fair Trade-märkning, och majoriteten 

dessutom är ekologiskt märkta, tror respondent 1 att konsumenter lätt tar förgivet att 

samtliga produkter är ekologiska. Ett fenomen som han dessutom har sett tendenser 

till är fallet hos många av deras konkurrenter. Om ett varumärke har ett fåtal 

produkter med ekologisk märkning, tenderar konsumenter att tro att hela 

produktutbudet är ekologiskt.  

 

“Det är ingen medveten strategi att vi ska surfa på ett generaliserande utan 

det är lite synd att det blir så. Men så tror jag absolut att det är.” 

   

    Respondent 1  

 

Respondent 1 förklarar att de försöker hålla innehållsförteckningen kort genom att 

deras produkter till exempel inte ska innehålla e-ämnen eller andra orena 



  
 

86 

ingredienser. Samtidigt menar han att näringsinnehållet är svårare att påverka. Vidare 

förklarar han dock att det gäller att fokusera på att lyfta fram de aspekter vilka kan 

anses viktiga, rent näringsmässigt, för konsumenterna. Han nämner ett exempel på 

att deras proteinbar har just ordet protein i namnet för att lyfta fram 

näringsinnehållet. Vidare tror båda respondenterna att näringsinnehållet och 

innehållet generellt är av större betydelse i de sammansatta produkterna än det är i 

rena produkter, såsom cashewnötter eller jordnötter.  

 

Respondent 2 återkopplar till det hon tidigare nämnde om att konsumenter tillskriver 

dem mycket bra egenskaper, vilket också leder till att de måste tänka ytterligare ett 

steg vad gäller innehållet i produkterna. Hon exemplifierar med att de för en tid 

sedan övervägde att framställa bananchips, en idé de fick slopa då det innehåller 

palmolja. Hon fortsätter och förklarar att även om den palmoljan är en bra sådan är 

ingrediensen så förknippad med negativa associationer att det aldrig skulle gå hem 

hos deras konsumenter. Att detta är något som blir viktigare och viktigare för dem 

som företag i samma takt som det också blir allt viktigare för konsumenterna, är hon 

helt övertygad om.  

 

“Där måste vi anpassa oss, så för oss har det blivit viktigare än vad det var 

innan [...] för konsumenten tror jag också att det blir viktigare och 

viktigare. Konsumenter blir liksom mer och mer medvetna om innehåll och 

sådär.”  

     Respondent 2  

 

4.2.3  Kvalitet 

Båda respondenterna är överens om att kvalitet många gånger går hand i hand med 

många av de andra attributen och det är således många aspekter som måste vägas in. 

Respondent 1 förklarar dock att om man bortser från alla andra kringvärden handlar 

kvalitet, ur ett nötperspektiv, om hur hela och stora nötterna är. Han fortsätter och 

menar att det handlar om en skala av kvalitet och att en bedömning måste göras om 

var på skalan det är värt att placera sig. Något som inte går att komma ifrån är att 

kvalitet går hand i hand med priset och det gäller att hitta en bra nivå för att det ska 

bli attraktivt hos konsumenten.  
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“Man vill ha en bra produkt men man vill också ha den till ett bra, eller 

okej pris. Så det är viktigt med kvalitet, men i relation till priset.”  

     Respondent 1  

 

Respondent 2 menar att hon inte tror att kvalitet i sig är ett jätteviktigt attribut för 

konsumenten, då man många gånger kanske inte vet vad god kvalitet är. Vidare 

menar hon dock att ur Smilings perspektiv är kvalitet i allra högsta grad ett viktigt 

attribut då de bestämt hävdar att de har marknadens bästa nötter. God kvalitet är en 

av deras viktigaste USP:ar.  Hon exemplifierar med att hon upplever att konsumenter 

många gånger är skeptiska till naturella nötter då de har en föreställning om att det 

ska smaka papper. Därför är det för Smilings del superviktigt att kunden får smaka 

och bli motbevisad, menar respondent 2. Hon fortsätter och menar att i ett sådant 

sammanhang är det då smaken som signalerar huruvida produkten håller god kvalitet 

eller inte. Samtidigt tar hon upp ett annat exempel om att deras bars är helt rena utan 

diverse e-ämnen. I detta fall upplever hon att det är något som signalerar kvalitet till 

konsumenten och att det dessutom är något som anses väldigt viktigt ur ett 

konsumentperspektiv.  

 

“…så kvalitet, viktigt. Mer viktigt för oss än för konsumenten men viktigare 

på vissa av våra produkter än andra.”   

   Respondent 2 

 

Båda respondenterna är överens om att smaken är en viktig faktor. Respondent 1 tror 

dock att smaken, framför allt när det handlar om nötter, är en hygienfaktor. Han 

förklarar det genom att han vet att konsumenter tenderar att se nötter som en generisk 

produkt, att en nöt smakar nöt. Man måste leva upp till de krav konsumenten har på 

smak och konsistens, annars blir man bortvald, menar respondent 1. Därefter tror han 

snarare att det är andra aspekter som vägs in från konsumenten när det kommer till 

val av varumärke och produkt. Samtidigt är respondent 2 övertygad om att deras 

nötter smakar mer nöt, något hon menar är en viktig faktor.  

 

“Det ska hålla en viss smak och det ska hålla en konsistens och det ska ha 

en viss storlek. Så antingen är det bra eller så går det bort. Så tror jag att 

det fungerar i många fall ute bland konsumenterna.”  

     Respondent 1 
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Respondent 2 beskriver att de hela tiden arbetar med att leverera en smakupplevelse 

genom sina produkter, vilket exempelvis ter sig genom att de lanserar 

smakblandningar som ännu inte finns på marknaden. Hon förklarar att de arbetar för 

att leverera produkter och smakblandningar som inte till största del innehåller 

utfyllnad av billigare alternativ, något hon tycker att det finns alldeles för mycket av 

på marknaden. Vidare menar hon att detta även bidrar till en kvalitetsfaktor. 

Samtidigt är hon medveten om att nya smaker inte alltid går hem hos konsumenter 

och att deras skepsis kan leda till att de avstår från att prova produkten. Vidare menar 

hon att de flesta som väljer att smaka deras produkter blir positivt överraskade av 

smaken, vilket gör att deras demotillfällen i butik är väldigt viktiga. Samtidigt 

betonar hon att en del av deras smaksammansättningar inte går hem hos somliga, 

medan de är älskade av andra och att det nog är ouppnåeligt att alla ska tycka om det 

man erbjuder. 

 

“… det ska verkligen vara en smakupplevelse på något sätt.” 

Respondent 2 

 

De båda respondenterna är beslutsamma om att det är viktigt att deras produkter 

smakar bra, och respondent 2 betonar att de aldrig lanserar något som de anser 

smakar konstigt eller dåligt. Vidare berättar hon att de får in fler och fler 

kommentarer på mejl där folk berättar vad de tycker om en produkt. Hon fortsätter 

och säger att de självklart är mycket tacksamma över denna typ av respons, och att 

människor väljer att lägga tid på att höra av sig är också en indikator på hur viktigt 

det är för konsumenten att produkterna smakar bra. Detta är nog också något som blir 

allt viktigare i takt med att Smiling blir större på marknaden, menar respondent 2. Att 

bemöta denna typ av respons på ett bra sätt är en viktig faktor för att skapa 

återkommande och lojala kunder.  

 

“Jag tror kanske inte att det är så viktigt i förstaskedet, men i 

lojalitetsskedet så är det ju jätteviktigt att smaken är bra.” 

     Respondent 2 

 

Slutligen hävdar respondent 2 att om man har levererat en bra smakupplevelse till 

konsumenten av en produkt, är sannolikheten stor att denne tenderar att testa fler 

produkter från samma varumärke. Detta är också något Smiling många gånger hör 



  
 

89 

ute bland konsumenterna, vilket ökar betydelsen av smaken som en indikator på 

attributet kvalitet.  

 

4.2.4  Pris 

Att Smiling arbetar mycket med priset är något som framgår tydligt från båda 

respondenterna. Respondent 2 förklarar att de kämpar mycket med att hålla nere sina 

marginaler, och det är även viktigt att  dagligvaruhandlarna inte tar ut 

övermarginaler. Detta är nämligen något handlarna tenderar att vilja göra i och med 

att många av deras produkter är  dubbelcertifierade. Vidare påpekar hon att 

konsumenter många gånger förutsätter att certifierade produkter per automatik är 

dyrare, vilket utgör en svårighet för Smiling. Respondent 1 förklarar att han tror att 

priset generellt sett är ett väldigt starkt segment inom livsmedelsindustrin, och att 

gemene man ofta i första hand väljer det som kostar minst.   

 

Respondent 1 menar att deras mantra på Smiling är att det ska vara lätt att välja rätt. 

Han förklarar att bonden i Afrika inte gynnas av att produkten säljs till ett högt pris 

utan att det istället är betydligt bättre att det säljs fler påsar. Detta är också något de 

försöker vara tydliga med på säljmöten med återförsäljare. Respondent 2 menar 

vidare att de lägger stor vikt vid att förmedla sina prisstrategier till återförsäljarna, 

för att de ska ha dessa i åtanke när de sätter priset ut till slutkonsument, då det är 

väldigt viktigt för Smiling att driva omsättning.    

 

“Vi har prisstrategin att priset ska vara i paritet eller marginellt högre än 

konkurrenter. För det tycker vi är att göra det lätt att välja rätt.” 

     Respondent 1 

 

Respondent 2 fortsätter och betonar att hela Smilings affärsidé är att sälja stora 

kvantiteter, då det är det som skapar utveckling i U-länderna. Detta är också 

anledningen till att de väljer att sälja hos stora dagligvaruhandelskedjor istället för 

hos små nischade butiker. Hade de valt att sälja sina produkter hos de sistnämnda 

hade det inte varit någon svårighet för dem att ta ett högt pris, menar respondent 2. 

Istället har de valt att sälja i större butiker, vilka har en betydligt större kundgrupp. 

Däremot är denna kundgrupp betydligt mer priskänslig vilket gör priset till ett viktigt 

attribut.  
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“...det är ju det som är hela Smiling-grejen. Att vi måste sälja stora 

kvantiteter, det är det som skapar utveckling i U-länderna. Det är ju hela 

vår affärsidé.”	   

     Respondent 2  

 

Vi frågar respondent 1 om han tror att priset i sig sänder signaler om produkten 

ifråga, och han menar att det nog inte är ovanligt att konsumenten upplever att  priset 

ger antydningar om produktens kvalitet. Vidare menar han att det inte är ovanligt att 

konsumenterna tänker så pass förenklat att om det är billigt måste det vara dåligt. 

Samtidigt fortsätter han och säger att det många gånger också kan te sig i motsatt 

riktning, att konsumenten per automatik tror att produkten har ett överpris om priset 

är högt. Han menar också att om fallet blir så att ett högre pris leder till högre 

förväntningar ökar risken för att kunden blir missnöjd. Detta är ju något som blir 

förrädiskt ur ett lojalitetsperspektiv menar respondent 1, då han hävdar att man måste 

överträffa konsumentens förväntningar för att skapa lojalitet.  

 

4.2.5  Förpackning 

Respondent 2 inleder med att säga att hon är helt övertygad om att förpackningen är 

det som avgör att man köper produkten i förstaskedet. Vidare hävdar respondent 1 att 

det är väldigt viktigt med en tilltalande förpackning när det handlar om 

livsmedelsprodukter, då konsumenter i denna bransch tenderar att handla mycket 

med ögonen. De båda respondenterna förklarar att de ända sedan starten, av denna 

anledning, har försökt ha en genomtänkt förpackningsstrategi, genom att sticka ut 

från övriga produktförpackningar i samma kategori. Vidare förklarar respondent 1 att 

de samtidigt som de vill sticka ut ur mängden med sin förpackningsdesign, också vill 

förmedla det afrikanska ursprunget och bönderna med hjälp av förpackningen. 

Respondent 2 menar också att en viktig aspekt med förpackningen är att förmedla 

sina certifieringar, som ett sätt att också förmedla företagets värderingar. Hon tror att 

det är viktigt att använda förpackningen, eller påsen i deras fall, som en kanal för att 

kommunicera vad varumärket och produkten står för samt innebär.  

 

“I livsmedelsbranschen blir det väldigt mycket att du handlar med ögonen, 

det är det du möts av.”  
     Respondent 1  
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Det framgår tydligt att förpackningen är av stor vikt för Smiling, och respondent 2 

förklarar att de för diskussioner om förpackningens utseende, och huruvida den 

borde förändras, nästintill varje månad. Vidare tror hon dock att det finns en risk med 

att göra för stora förändringar, då det kan leda till att igenkänningsfaktorn äventyras. 

De båda respondenterna tror att de har lyckats bra med sin förpackningsstrategi och 

upplever att konsumenterna gillar designen på deras påsar. Detta är något som visas 

tydligt på sociala medier, och respondent 2 uttrycker att hon fortfarande blir lika 

förvånad över hur många det är som lägger upp bilder på deras produkter. Hon menar 

att det inte är alls lika frekvent förekommande att konsumenter lägger upp bilder på 

konkurrenternas påsar.  

 

“Påsen  är ju Instagramvänlig, och det är positivt.” 

     Respondent 2  

 

Respondent 1 kopplar intresset för att dela bilder på deras påsar både till att designen 

är tilltalande men också till att förpackningen återspeglar de värden som varumärket 

står för, vilka konsumenten vill bli förknippade med. Detta blir ett sätt för 

konsumenten att förlänga effekten av det goda köp denne har gjort, vilket han 

betonar kan sammankopplas med att produkten kan ses som en 

högengagemangsprodukt. 

 

4.2.6  Tillgänglighet 

 
“ Det är nog det mest primära för vår del”  

     Respondent 2  

 

Tillgängligheten är en väldigt viktig aspekt för Smiling och något som de arbetar 

mycket med. Respondent 1 förklarar att målet är att deras produkter ska finnas där 

man handlar. De mest hängivna konsumenterna skulle eventuellt gå till en annan 

butik för att köpa Smilings produkter, men gemene man gör inte det, menar 

respondent 2. Däremot ska Smiling vara det självklara valet för konsumenten så fort 

de finns i hyllan i den butik där denne handlar sina livsmedelsprodukter, fortsätter 

hon.  

 



  
 

92 

“Det är viktigt att vi kommer till konsumenten”   

     Respondent 1 

 

Respondent 2 tror att en av de huvudsakliga anledningarna till att Smiling har växt så 

pass fort som de har, är för att de arbetat med att finnas på så många ställen som 

möjligt. Hon fortsätter och menar att även om de fram till idag har arbetat för, och 

lyckats med, att finnas hos alla stora dagligvaruhandelskedjor är tillgänglighet något 

de fortsätter att arbeta med och lägger stora resurser på. Hon menar att bara för att de 

finns hos ICA centralt innebär inte det att varje ICA-handlare säljer deras varumärke, 

något som är väldigt viktigt att se till att de gör. Ett steg i rätt riktning, menar 

respondent 1, är att de märker att konsumenterna frågar efter Smiling. Visar det sig 

dock att de inte finns i den butik konsumenten befinner sig, väljer denne nog att ta ett 

alternativt snacksmärke istället, snarare än byter butik. Detta är återigen en indikator 

på att det är viktigt att varumärket finns tillgängligt, menar han.  

 

“Tillgängligheten är A och O egentligen, i alla fall för oss.”  

    Respondent 1  
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5  Diskussion och analys  
I detta kapitel ges läsaren möjlighet att följa en diskussion och analys som växer 

fram genom sammanvävning av den teoretiska referensramen och det empiriska 

resultatet, samtidigt som utrymme ges för våra egna reflektioner. Upplägget följer 

studiens undersöknings- och analysmodell för att säkerställa att samtliga delar 

analyseras och diskuteras. Den inledande delen berör varumärkeslojalitet, i vilken 

kundens engagemang för köp och produkt även inkluderas. Här förs även en 

diskussion kring de kombinationer av attribut som konsumenter föredrar för att 

upprätthålla en lojalitet gentemot ett varumärke. Avsnitten som följer kommer att 

behandla respektive attribut.  

 

5.1  Varumärkeslojalitet 

Varumärkeslojalitet betraktas i teorin som essentiellt för värdeskapandet av ett 

varumärke. Även i praktiken har aktörer förstått värdet av att konsumenter genererar 

en lojalitet till ett varumärke, där en av respondenterna hos examensarbetets 

uppdragsgivare rentav menar att lojalitet är något av det starkaste ett varumärke kan 

erhålla. De strävar efter vad Mossberg och Sundström (2011) benämner som sant 

lojala kunder och anser att detta visar sig i konsumenters återkommande köp och 

viljan att förknippas med varumärket. Företaget arbetar i dagsläget med att rekrytera 

lämpliga ambassadörer vilka de vill ska förknippas med Smiling. Vidare är det 

önskvärt att sådana profiler tar egna initiativ vad gäller att exponera varumärket, då 

det är ett tecken på stark varumärkeslojalitet. Detta kan likställas med vad Waifried, 

Banwari och Arun (1995) menar att ett högt engagemang är, då ett band mellan 

konsument och varumärket växt fram.  

 

En av respondenterna betonade under djupintervjun att sättet att konsumera på skiljer 

livsmedelsbranschen från andra branscher. Varor som generellt sett förknippas med 

ett högre engagemang, som en väska, brukas av kunden under längre tid och är 

dessutom mer synlig för omvärlden. Vidare kan livsmedelsprodukter antas 

konsumeras baserat på rutinmässighet. Beharrell och Denison (1995) menar att det 

inte är ovanligt att även rutinmässiga köp innefattar ett högt engagemang för 

konsumenten. Utifrån detta kan vi således inte utesluta att livsmedelsprodukter inte 

skulle kunna anses vara en högengagemangsprodukt. Parment (2015b) betonar 



  
 

94 

dessutom att en lågengagemangsprodukt för någon kan anses vara en 

högengagemangsprodukt för någon annan. Att Smiling arbetar mycket med detaljer, 

vilket önskas leda till en lojalitet från konsumenterna, menar vi kan ses som ett sätt 

att öka engagemanget för produkterna och deras varumärke. Vidare kan vi utifrån 

djupintervjuer konstatera att konkurrensen i branschen har ökat värdet av att ha 

varumärkeslojala kunder. De upplever det dock svårt att avgöra vad det är som ligger 

till grund för en stark varumärkeslojalitet.  

 

Resultatet från vår multipla hierarkiska regression visade att studiens fem attribut 

tillsammans förklarar 26,6 procent av konsumenters varumärkeslojalitet till 

varumärken inom livsmedelsbranschen. Förklaringsgraden är signifikant och vi kan 

således uttala oss om att de fem attributen gemensamt har denna påverkan på 

varumärkeslojaliteten för produkter inom livsmedelsbranschen. Vidare kan vi se att 

det endast är kvalitet och pris som erhållit en signifikans på acceptabel nivå när 

samtliga fem attribut testas gemensamt. I den enkla regressionen fick alla fem 

attribut signifikans, då de testades utan påverkan av varandra.  

 

Då en produkt och ett varumärke alltid innefattar mer än ett enskilt attribut, anser vi 

det rimligt att utgå från den multipla hierarkiska regressionen när vi uttalar oss om de 

fem attributens påverkan på varumärkeslojalitet hos konsumenter av 

livsmedelsprodukter inom dagligvaruhandeln. Med statistisk säkerhet kan vi således 

fastställa att kvalitet och pris har en positiv påverkan på denna varumärkeslojalitet. 

Förklaringsgraden om 26,6 procent upplevs som sannolik och trovärdig då enbart 

fem vanligt förekommande attribut undersökts i förhållande till 

varumärkeslojaliteten. Vi anser det vara troligt att ytterligare attribut som exkluderats 

i denna studie har en påverkan på lojaliteten till ett varumärke, vilket även resultatet 

indikerar.  

 

Helbæk (2014) menar att man i en korrelationsanalys ser sambandet mellan två 

variabler. Korrelationsanalysen i detta examensarbete visar att samband existerar 

mellan mer än endast de fem attributen och varumärkeslojalitet. Vi kan till exempel 

se att attributen Pris och Kvalitet har ett signifikant positivt samband. Liknande 

samband kan vi se mellan attributen Ekologiskt och Förpackning samt Förpackning 

och Tillgänglighet. Detta indikerar att några av denna studies oberoende variabler 
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inte är helt oberoende av varandra. Att olika variabler samvarierar med varandra, 

beskriver Wahlgren (2012) som multikollinjäritet. Detta kan även förklara varför vi 

genom att summera respektive förklaringsgrad utifrån den enkla regressionen kan 

notera en märkbart högre siffra i jämförelse med förklaringsgraden framtagen ur den 

multipla hierarkiska regressionen.  

 

Att pris och kvalitet ges ett positivt samband till varandra är inte helt överraskande, 

då teorier av bland andra Judd (2000) visar att de två attributen i vissa sammanhang, 

för konsumenter, indikerar på varandra. Vidare anses även det starka sambandet 

mellan ekologiskt och förpackning rimligt, då signaler huruvida en produkt är 

ekologisk eller inte ges via förpackningen. Det tredje sambandet som existerar 

mellan förpackning och tillgänglighet anses inte lika uppenbart, men vi resonerar 

kring att en förklaring kan vara att en tilltalande och synlig förpackning kan generera 

en upplevd känsla av tillgänglighet. Det bör dock påpekas att de VIF-värden som 

togs fram i vår multipla hierarkiska regression landade på en jämn och låg nivå, 

vilket tyder på att multikollinjäritet inte innebär någon problematik i detta fall.  

 

Examensarbetets klusteranalys genomfördes baserat på det resonemang Solomon et 

al. (2013) för kring att flera attribut, framför andra, kan ha stor vikt för en 

konsument. Genom klusteranalysen togs tre kluster fram, vilka möjliggör för oss att 

analysera kring vilka kombinationer av attribut som är viktiga för vilka konsumenter. 

Första klustret, vilket innehåller 45 konsumenter, visar att kvalitet och pris är de 

attribut i kombination som för dem är av störst vikt. Detta kluster består procentuellt 

sett av flest unga konsumenter samtidigt som vi kan se att medelinkomsten är högre 

än den i kluster 2 men något lägre än i det tredje klustret. Detta kluster är även det i 

vilket vi hittar procentuellt flest män av de tre grupperna och där lojaliteten för 

varumärken inom snackssegmentet får anses vara hög.  

 

Vi anser det vara intressant att det i en konsumentgrupp där medelinkomsten inte är 

den lägsta, påstås vara priset som är ett av de viktigaste attributen för att 

varumärkeslojalitet ska uppstå. Detta innebär dock inte att det nödvändigtvis är ett 

lågt pris som efterfrågas. Judd (2000) påstår nämligen att ett högt pris signalerar 

status till omgivningen i vilken konsumenten befinner sig. Vi kan se en koppling 

mellan detta statussökande och majoriteten av unga konsumenter i denna 
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klustergrupp. Som respondent 1 under djupintervjun nämner, har fenomenet sociala 

medier börjat användas i större utsträckning där även livsmedel får chans att synas. 

Att konsumenter via sina olika kanaler kan visa upp vilka varumärken inom 

livsmedelskategorin de konsumerar, möjliggör för dem att påverka vad de förknippas 

med. Dessa olika sociala mediekanaler används flitigt av unga personer och genom 

att visa att de konsumerar varumärken vars produkter har ett relativt högre pris, kan 

en statushöjande känsla erhållas.  

 

Judd (2000) nämner också att priset på en produkt indikerar vilken kvalitet produkten 

har. Vidare skriver Parment (2015b) att det är viktigt att kvaliteten sätts i relation till 

det pris varan har, då kvaliteten spelar en avgörande roll vid konsumenters värdering 

av produkten. Denna avvägning mellan pris och kvalitet är något som Smiling Group 

AB tampats med och företaget upplever det svårt att avgöra om kvaliteten är mer 

avgörande än priset. Då kombinationen av kvaliteten och priset i det här fallet är 

viktig, kan det utläsas som att kundgruppen i kluster 1 efterfrågar hög kvalitet och är 

villiga att betala för det. Priset får dock inte överskrida värdet av den upplevda 

kvaliteten.  

 

Nästa grupp som togs fram av vår klusteranalys består procentuellt sett, jämfört med 

de andra två klustrena, av flest medelålders personer. Trots detta är majoriteten av 

klustrets medlemmar unga. Vidare utgörs klustret av 87 respondenter och är därmed 

den största gruppen av de tre. Medelinkomsten är i denna grupp lägst i förhållande 

till de andra två grupperna, samt består av fler kvinnor än män. 

Varumärkeslojaliteten är signifikant störst i denna klustergrupp och vi kan se att 

samtliga attribut i detta kluster är av vikt. Det resonemang Solomon et al. (2013) för 

kring att flera attribut kan vara viktiga för konsumenter kan vi se stämmer in hos 

kluster 2 vad gäller att vara varumärkeslojal. I den andra gruppen av kluster kan vi 

nämligen se att konsumenter anser att samtliga fem attribut i kombination är viktiga. 

När denna kombination är uppfylld, är även varumärkeslojaliteten en aning högre. 

Intressant är också att denna grupp innehar flest konsumenter.  

 

Respondent 2 berättade under djupintervjun att Smiling arbetar med att förmedla ett 

slags koncept, för att leverera ett mervärde till kunden i form av en helhet då de tror 

att detta krävs för att generera lojala kunder. Vi menar att denna efterfrågan av en 
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helhet, hos konsumenterna i kluster 2, tar sig uttryck som en vilja att se samtliga fem 

attribut närvarande hos en produkt och ett varumärke. Detta kan kopplas samman 

med det faktum att konsumenter blir mer kräsna och vill uppleva känslan av att en 

produkt eller ett erbjudande är skräddarsytt just för dem (Wells, Farley & Armstrong, 

2007). Jensen och Drozdenko (2008) menar utöver detta att varumärkeslojala kunder 

har en större prisacceptans än andra, till det varumärke de är lojala. Detta innebär 

dock inte att priset inte är av vikt, utan snarare att mervärdet av andra attribut måste 

leva upp till de förväntningar kunden har på varumärket. Vidare resonerar vi kring att 

då konsumenter i detta kluster har en något lägre medelinkomst än i de andra 

grupperna, kan det faktum att samtliga attribut tillsammans med pris är av vikt 

förklaras. Möjligen kan det vara så att produkterna från varumärken som denna 

grupp av konsumenter väljer att konsumera först då anses vara värda sitt pris. 

 

Trots att samtliga attribut visade sig vara viktiga för konsumenterna i kluster 2, var 

det attributen ekologiskt och förpackning som tilldelades högst värden, vilka vi även 

kan se har en signifikant större betydelse för konsumenterna i denna grupp än för 

konsumenter i de andra grupperna. Även tillgängligheten är av signifikant större vikt 

för konsumenter i detta kluster, samtidigt som det ligger på tredje plats efter 

ekologiskt och förpackning. Att just dessa attribut får högst värden i kluster 2 skulle 

kunna kopplas till det samband mellan de olika attributen som framkommit utifrån 

korrelationsanalysen.  

 

I det tredje och sista klustret, innehållandes 27 och därmed det lägsta antalet 

respondenter, ser vi att procentuellt flest äldre konsumenter grupperats. Värt att 

notera är dock att det inom klustret trots detta är flest unga personer, vilket inte är 

förvånande då majoriteten av studiens respondenter var unga. Vi kan också se att 

medelinkomsten är som högst i denna grupp och innehåller störst del kvinnor. 

Varumärkeslojaliteten är lägre än i de andra två grupperna, men anses ändå inte låg 

utan hamnar snarare på en medelnivå. Samtidigt är det intressant att notera att inga 

av studiens undersökta attribut ansågs särskilt viktiga i kombination för 

konsumenterna i detta kluster, då samtliga värden landar på en lägre nivå än 

medelvärdet. Då det trots detta finns en antydan till att konsumenterna är 

varumärkeslojala ställer vi oss frågan om det möjligtvis är andra attribut än de vilka 

ingår i denna studie, och kombinationer av dem, som är avgörande för detta. Priset är 
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ett av de attribut som är av signifikant lägre vikt i detta kluster än i de andra, vilket 

eventuellt skulle kunna förklaras av att medelinkomsten är som högst här. Vi bör inte 

låta ögat luras av de negativa värden attributen antar i kluster 3. Ett minustecken 

framför de olika attributens värden innebär endast att de ligger under medelvärdet. 

Det kan således vara intressant att notera att attributet ekologiskt antar det näst 

högsta värdet. Att en vara är ekologisk förknippas, enligt Essoussi och Zahaf (2008), 

ofta med ett dyrare pris. Vi kan utifrån detta se en koppling mellan att attributet 

ekologiskt anses viktigt samtidigt som priset på varan spelar minst roll för 

konsumenter i detta kluster.  

 

Härnäst följer en mer ingående diskussion och analys kring de fem attributen och 

dess enskilda påverkan på varumärkeslojaliteten hos konsumenter av produkter i 

dagligvaruhandeln. 

 

5.2  Ekologiskt 

Då vi i vår enkla regression testade vilken förklaringsgrad det enskilda attributet 

ekologiskt har på varumärkeslojalitet, erhöll attributet en signifikant förklaringsgrad 

om 3,7 procent. Detta är den minsta förklaringsgraden av samtliga, enskilt testade, 

attribut. Samtidigt ser vi i vår multipla hierarkiska regression att detta attribut, 

tillsammans med de andra attributen, inte uppnår signifikans. Vi kan därför inte med 

tillräckligt stor säkerhet uttala oss om att attributet ekologiskt har en positiv påverkan 

på varumärkeslojaliteten. 

 

Intressant att se är att förklaringsgraden för attributet ekologiskt blir så pass låg, samt 

inte uppnår signifikans i den multipla hierarkiska regressionen, samtidigt som 

respondent 2 under intervjun förklarade att Smiling upplever att den ekologiska 

märkningen har fått en större betydelse för kunden. Gad Mohsen och Dacko (2013) 

menar att konsumenter eftersträvar en mer hållbar konsumtion där påverkan på 

miljön är så liten som möjligt, samtidigt som den höga kvaliteten kvarstår. Essoussi 

och Zahaf (2008) nämner även ytterligare anledningar till varför konsumtion av 

ekologiska varor skulle föredras, där uppfattningen om att ekologiska varor skulle 

vara nyttigare än icke ekologiska produkter är en av dem. Respondent 2 menar att en 

ekologisk märkning är lätt att kommunicera ut till konsumenter, då hon tror att 

konsumtion av ekologiska produkter ger konsumenter en känsla av att vara mån om 
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sig själv och sin hälsa, vilket eftersträvas. Hon jämför detta med en Fair Trade-märkt 

vara som i första hand gynnar någon annan än konsumenterna själva, och därför är 

svårare att förmedla till kund.  

 

Vi finner det intressant att konsumenter, enligt Squires, Bilijana och Cornwell 

(2001), konsumerar ekologiska varor för att förstärka den gröna bild de själva men 

även andra har av dem. Då vårt resultat istället visar att en ekologisk märkning är det 

minst viktiga attributet för konsumenter, resonerar vi kring det faktum att resultatet 

baseras på svar angivna i ett anonymt sammanhang och att konsumenternas svar 

därmed inte påverkar andras bild av dem.  

 

Respondent 1 betonar att de tillhandahåller en del produkter vilka är ekologiskt 

producerade, men som inte har en certifiering. Då resultatet från vår enkla regression 

visar att förklaringsgraden av en ekologisk märkning i förhållande till 

varumärkeslojaliteten erhåller det lägsta värdet finns det anledning att tro att 

certifieringen i sig kanske inte är av avgörande betydelse. Respondent 1 menar vidare 

att certifiering av produkter kräver en omfattande byråkratisk process samtidigt som 

det innebär en ekonomisk belastning. Vidare förklarar respondent 1 att det ska vara 

prismässigt försvarbart utifrån ett konsumentperspektiv då en ökad kostnad för en 

ekologisk produkt visar sig på slutpriset till konsumenten. Detta är en viktig 

parameter att ta i beaktning då Essoussi och Zahaf (2008) menar att det höga priset är 

en avgörande faktor för att konsumenter avstår att köpa ekologiska produkter.  

 

Silayoi och Speece (2004) hävdar att konsumenter använder sig av en förpacknings 

information om dess innehåll för att underlätta sin beslutsprocess. Detta berör främst 

de konsumenter vilka är måna om sin hälsa och som lägger vikt och tanke vid vilken 

mat de väljer att förtära. Då Essoussi och Zahaf (2008) menar att hälsoaspekten är 

den mest avgörande faktorn till konsumtion av ekologiska  livsmedelsprodukter, 

analyserar vi kring om det kanske är mer lämpligt för företag att framhålla 

nyttighetsaspekten snarare än den ekologiska certifieringen. Detta ges ytterligare stöd 

av den faktoranalys vi genomförde, vilken visar att en produkts näringsinnehåll och 

dess ekologiska märkning går hand i hand. Vi kan se tendenser till att de 

respondenter som konsumerar ekologiska produkter också upplever att 

näringsinnehållet är bättre, trots att så nödvändigtvis inte är fallet. Respondent 2 är 
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övertygad om att ekologiska produkter konsumeras eftersom konsumenterna anser 

sig prioritera sitt eget välmående genom att göra så.  

 

Cornish och Moraes (2015) betonar att konsumenters medvetenhet om produkter 

inom livsmedelsindustrin hela tiden når högre nivåer. Respondent 2 förklarar att 

denna utveckling syns tydligt i branschen och att detta blir än viktigare att ta hänsyn 

till för ett företag som deras, vilka redan är tillskrivna bra egenskaper. Samtidigt är 

det inte ovanligt att företag i branschen förknippas med ekologiska produkter, även 

om det enbart är delar av produktutbudet som är certifierat. Den sistnämnda aspekten 

blir fördelaktig för Smiling. Vi resonerar vidare att vår uppdragsgivares produkter i 

sig själva upplevs som mer hälsosamma än andra snacksprodukter och att hälso- och 

nyttighetsaspekten därmed redan är uppfylld.  

 

5.3  Kvalitet 

I den enkla regression som utfördes för attributet kvalitet visades en signifikant 

förklaringsgrad om 22,9 procent för vår beroende variabel varumärkeslojalitet.  Detta 

innebär att det var det attribut vilket, fristående från de andra, hade störst 

förklaringsgrad av varumärkeslojaliteten. Vidare visade den multipla hierarkiska 

regressionen att kvalitet hade ett signifikant positivt samband med 

varumärkeslojalitet när samtliga av studiens fem attribut inkluderades. Vi kan utifrån 

detta därför med statistisk säkerhet säga att attributet kvalitet har en positiv påverkan 

på varumärkeslojaliteten hos konsumenter av livsmedelsprodukter i 

dagligvaruhandeln. 

 

Tsakiridou, Mattas och Mpletsa (2009) menar att konsumenter generellt sett har fått 

ett ökat intresse för livsmedelsprodukters kvalitet, vilket kan förklara attributets stora 

påverkan på varumärkeslojalitet. Hansen (2005) menar dock att begreppet kvalitet i 

en livsmedelskontext är att anses som ett brett begrepp, och att det många gånger 

påverkas av personliga element. Respondent 2 är inte övertygad om att konsumenter 

alltid vet vad god kvalitet är, något Hansen (2005) benämner som vanligt 

förekommande när det handlar om livsmedelsprodukter. Konsumenter använder 

därför andra attribut som indikatorer på huruvida kvaliteten är bra eller inte där 

smak, enligt Shaw et al. (1992), är ett sådant attribut.  
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Vi kunde under detta examensarbetes kvantitativa undersökning se att smak utgjorde 

en avgörande del av kvaliteten. Konsumenter tenderade att likställa god smak med 

god kvalitet, vilket gjordes än tydligare i den faktoranalys som utfördes. Frågor som 

ställdes rörande smak och kvalitet, laddade samtliga under en och samma faktor; 

kvalitet. Ytterligare argument för att smak är en beståndsdel av kvalitet nämns av 

Combris et al. (2009) som menar att begreppet kvalitet inledningsvis innefattar 

många olika faktorer utöver smak, men att smaken, efter att livsmedelsprodukten 

inmundigats, ges en ökad betydelse. 

 

Smakens betydelse, ur ett kvalitetsperspektiv, är något Smiling tror är viktigt för 

konsumenten. Vidare menar respondent 2 att det därför är vitalt att konsumenterna 

får smaka deras produkter, för att erhålla en känsla av god kvalitet. Detta är något 

företaget försöker uppnå genom diverse demosessioner. Hultén (2014) betonar vikten 

av att en produkts smak är god, då det kan leda till ett närmande av produkten. 

Samtidigt menar han att motsatsen kan leda till ett avståndstagande från 

konsumentens sida. Om ett sådant närmande ges anledning att ske upprepade gånger, 

anser vi att det finns goda möjligheter för att en varumärkeslojalitet växer fram. 

 

Utöver smakens betydelse för att kvaliteten ska upplevas som god, nämner Kotler 

och Keller (2016) att de förväntningar konsumenter har på produkten behöver 

uppfyllas. Parment (2015c) menar att ett sätt att möta de förväntningar som finns är 

att eliminera sådana brister produkten skulle kunna inneha. Detta kan i det berörda 

segmentet innebära att konsumenter önskar att snackset är helt och är av den storlek 

som efterfrågas. Vidare menar respondent 1 att detta är grundläggande, ur ett 

kvalitetsperspektiv, i den bransch de är aktiva.  

 

Vikten av god kvalitet hos en produkt är stor vad gäller positionering av produkten, 

då Parment (2015c) menar att detta styr vilket värde konsumenten kommer att 

erhålla. Respondent 1 tror att det räcker med att leva upp till de få krav han upplever 

att konsumenter ställer på en snacksprodukt, vad gäller smak och konsistens. Då vi 

kan se att smaken utgör en så stor del av kvaliteten, och att kvalitet är av stor 

betydelse för konsumenten, anser vi att större vikt än så bör läggas på att generera en 

smakupplevelse för kunden. Respondent 2 är, till skillnad från sin kollega, övertygad 

om att det är viktigt att positionera sig genom en bra upplevelse vad gäller smak. 
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Hon nämner ett sätt att generera en smakupplevelse för kunden, vilket är att lansera 

nya och spännande blandningar av smak. Dessa smakblandningar inkluderar i sin tur 

ytterligare kvalitetsfaktorer i form av bra och rena råvaror.  

 

Smiling upplever inte kvalitet vara ett attribut som är av största vikt för 

konsumenten, utan anser det vara viktigare för dem själva. Ser vi till vad 

konsumenterna enligt vår undersökning faktiskt tycker, kan vi däremot säga att 

kvalitet är det attribut som av de fem inkluderade har störst förklaring av 

konsumenters varumärkeslojalitet och därmed är av störst vikt. Samtidigt som 

Smiling tonar ned kvalitetens betydelse för konsumenten, understryker de smakens 

värde ur ett långsiktigt perspektiv. Därför vill vi återigen betona smaken som en 

beståndsdel av kvalitet, varför det sistnämnda blir än mer viktigt ur ett 

lojalitetsperspektiv.  

 

5.4  Pris 

Utifrån den enkla regressionen kan vi utläsa att pris som attribut, när det testas 

enskilt, har en förklaringsgrad på 11,1 procent av varumärkeslojaliteten. 

Förklaringsgraden är signifikant och vi kan således säga att den är näst störst. Vidare 

är även priset som attribut signifikant i den multipla hierarkiska regressionen och vi 

kan därför med statistisk säkerhet säga att priset har en positiv påverkan på 

varumärkeslojaliteten hos konsumenter av livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln.  

 

Diskussion kan föras kring huruvida det är ett högt eller lågt pris som utgör den 

förklaringsgrad som framkommer utifrån vår kvantitativa analys. Kotler och Keller 

(2016) nämner att viljan att betala ett högre pris är större hos konsumenter som 

känner till produkten. Samtidigt nämner respondent 1 att han tror att priset generellt 

spelar en avgörande roll, och syftar då till att gemene man i första hand väljer det 

billigaste alternativet. Kotler och Keller (2016) menar att det så kan vara, men 

Frankelius et al. (2015) säger att konsumenter tvärtom kan vara villiga att betala ett 

högre pris. Denna vilja grundar sig i att något extra erbjuds, såsom ett starkt 

varumärke, en tilltalande design på produkten, god tillgänglighet eller bra kvalitet.  

 

Vi anser att Smiling kan besitta en fördel vad gäller att erhålla en 

igenkänningsfaktor, i och med de demosessioner de med jämna mellanrum utför där 
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konsumenter ges möjlighet att lära känna de olika produkterna. Detta i kombination 

med att denna sorts produkt till hög grad är tillgänglig, skulle kunna motivera att det 

är just ett högt pris som förklarar konsumenters varumärkeslojalitet. Samtidigt gäller 

denna tillgänglighet samtliga aktörer, vilket innebär att ett varumärke utsätts för hög 

konkurrens. Just konkurrensen som råder leder till vissa svårigheter att sätta ett högt 

pris, och detta skulle således kunna innebära att det istället är ett lågt pris som 

förklarar konsumenters varumärkeslojalitet.  

 

Just prissättningen är något Smiling arbetar mycket med och som respondent 2 

menar att det finns svårigheter kring. Respondenten nämner att det finns en 

priskänslighet hos många av deras konsumenter, vilket enligt dem gör priset till ett 

attribut att lägga stor vikt vid. Priskänsligheten förklarar Lundmark (2013) som att 

efterfrågan på en produkt påverkas om priset på den förändras i någon riktning. Den 

priskänslighet Smiling upplever, blir särskilt tydlig på grund av de återförsäljare de 

valt att använda sig av, då kunder till de stora dagligvaruhandlarna upplevs som mer 

priskänsliga än kunder till mindre och nischade butiker. Trots att Parment (2015b) 

skriver att varor som har ett lågt pris inte brukar förknippas med hög priskänslighet, 

kan vi utifrån de svar vi erhöll från representanterna för Smiling tolka att efterfrågan 

på produkter inom detta segment minskar om priset, om än marginellt, ökar. 

 

Respondent 1 nämner svårigheten med de signaler priset kan sända om produkten 

ifråga, vilka även Judd (2000) har berört. Respondenten tror att konsumenter nog 

tenderar att tänka så pass förenklat att lågt pris är förenligt med dålig kvalitet. Vidare 

kan ett högt pris sända signaler om ett överpris, vilket kan leda till ett 

avståndstagande från konsumenten. Att konsumenter i dagligvaruhandeln många 

gånger har en tendens att köpa varan med lägst pris tror respondent 1 är ett faktum. 

Detta tror vi kan bero på att livsmedelsbranschen är av konkurrenskraftig karaktär, 

vilket Parment (2015b) menar är en anledning till varför varumärken har svårare att 

bibehålla prispremium.  

 

Vi tror att om ett varumärke lyckas sända goda signaler kring sin produkt, 

frambringar det en tro hos konsumenterna att värdet av att konsumera just denna 

produkt blir högre än vad konsumtion av ett annat varumärkes produkt skulle bli. 

Baserat på den teori angående en varas värde kopplat till priset, som Mossberg och 
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Sundström (2011) redogör för, kan dessa gynnsamma signaler leda till att 

konsumenter är villiga att betala ett marginellt högre pris för att erhålla just det extra 

värde denna produkt innehar.  

 

När vi ser tillbaka till det resultat vår kvantitativa undersökning lett till, förklarar pris 

som enskilt attribut 11,1 procent av en konsuments varumärkeslojalitet. Trots att 

detta attribut placerat sig på en andra plats vad gäller graden av förklaring, kan vi 

inte bortse från att nivån inte är särskilt hög. Detta anser vi kan tyda på att priset i 

monetära termer inte är vad som spelar den största rollen, utan snarare vad priset 

indikerar för värde. Likt vad Jensen och Drozdenko (2008) nämner angående 

kunders lojalitet till ett varumärke, har lojala konsumenter lättare att acceptera ett 

högre pris för varumärkets produkter. Priset i sig, menar vi därför, har en större 

betydelse inledningsvis för att uppnå denna lojalitet. I ett senare, och mer lojalt 

skede, är värdet priset förmedlar viktigare än summan i sig. Då till exempel kvalitet i 

större utsträckning har en påverkan på varumärkeslojaliteten, samtidigt som vi 

genom att undersöka examensarbetets fem attribut förstår att varumärkeslojalitet 

även förklaras av andra faktorer som inte inkluderats i denna studie, ges vi ytterligare 

en anledning att spekulera kring att flertalet element ligger till grund för det värde 

som gör priset värt att betala. Det pris konsumenten menar att varan är värd, tror vi 

grundar sig i det som Shirai (2011) benämner som referensprissättning, vilken 

bestäms utifrån priset på den vara vars varumärke denne är lojal till. Vidare är det 

referenspriset som ligger till grund för varumärkeslojaliteten, oberoende om priset är 

högt eller lågt.   

 

5.5  Förpackning 

Examensarbetets enkla regression visar att förpackning, som enskilt attribut, har en 

signifikant förklaringsgrad på 4,2 procent av varumärkeslojaliteten. Vidare innebär 

det att detta attributs förklaringsgrad hamnar på en nivå i mitten av de samtliga 

attributens enskilda förklaringsgrader. Det positiva samband som framkommer 

utifrån den multipla hierarkiska regressionen är dock inte signifikant och vi kan 

därför inte med statistisk säkerhet uttala oss om att förpackningen har en positiv 

påverkan på varumärkeslojaliteten för livsmedelsprodukter inom dagligvaruhandeln.  
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Respondent 2 förklarade under djupintervjun att hon är övertygad om att 

förpackningen och dess utseende spelar särskilt stor roll vid det inledande skedet i 

kundens konsumtion. Vidare menar hon att det kan vara detta som är avgörande 

första gången kunden beslutar att köpa produkten eller inte. Wells et al. (2007) lägger 

även de vikt vid en förpacknings estetik. De menar att en förpacknings utseende och 

estetiska värde spelar stor roll när en konsument ska göra sitt initiala val av en 

produkt. Även Venter et al. (2011) instämmer och hävdar att konsumenters 

uppfattning om just matvaror som leder till beslutet att köpa dessa, påverkas direkt 

av produktens förpackning. Detta för oss in på varför förklaringsgraden i den enkla 

regressionen blev relativt låg och varför attributets påverkan på varumärkeslojaliteten 

inte ansågs signifikant i den multipla hierarkiska regressionen. Vi resonerar kring det 

faktum att när en konsument väl blivit varumärkeslojal, har förpackningens betydelse 

för konsumenten minskat. Det är inte längre förpackningen som är avgörande för 

konsumentens köpbeslut, utan andra värden spelar nu större roll. Däremot har 

förpackningen haft en indirekt påverkan på konsumentens lojalitet, om den har varit 

avgörande för konsumentens initiala val att köpa produkten.  

 

Wells et al. (2007) påstår att förpackningen bland annat avspeglar vilken smak 

produkten förväntas ha. Vi kan i vår studie också se att attributet kvalitet, vilket även 

innefattar smak, har fått den högsta förklaringsgraden. Därför resonerar vi kring att 

det i ett lojalitetsskede, och vid återkommande köp, är den faktiska smaken som blir 

avgörande för konsumenten. Den smak förpackningen avspeglar är alltså inte längre 

av lika stor vikt, då konsumenten nu har en egen erfarenhet kring smaken och inte 

behöver förlita sig till vad förpackningen visar.  

 

Respondent 1 gör gällande att Smiling arbetar med en förpackningsstrategi och att 

mycket fokus ligger på att den grafiska designen ska förmedla vad de önskar. En 

aspekt av detta är att sticka ut bland de konkurrerande varumärkena i snackshyllan. 

Vikten av en bra utformad förpackning fås tydligt stöd i teorin, där bland andra 

Venter et al. (2007) menar att en bra förpackning fångar konsumenters 

uppmärksamhet bättre än vad förpackningar tillhörande andra och konkurrerande 

varumärken gör. Att branschen ifråga är präglad av hård konkurrens återspeglas i 

hyllorna, vilka är fyllda med en uppsjö av förpackningar av olika slag. Huang och Lu 

(2016) menar att producenter bland annat använder sig av färger på förpackningen 
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för att kommunicera med konsumenten, vilket även Rettie och Brewer (2000) 

instämmer med. Respondent 2 menar att Smiling har förstått betydelsen av att 

använda påsen som differentieringsverktyg, vilket återspeglas hos samtliga av deras 

produktförpackningar. Vidare har de också förstått att förpackningen är en viktig 

kommunikationskanal för att förmedla företagets värderingar. Bland annat vill de 

framföra vilket ursprung deras produkter har och föra fram böndernas perspektiv 

samt vilken betydelse köp av denna produkt har för dem.  

 

Huang och Lu (2016) understryker vikten av att förpackningens färger bör väljas 

med omsorg, då olika färger signalerar olika saker. De nämner att färgen grönt 

förmedlar att produkten och dess innehåll är hälsosam och nyttig, vilket kan förklara 

att en ekologisk märkning, vilken är grön, har inflytande på en konsuments 

uppfattning om att produkten även innehar ett bra näringsinnehåll. Attributen 

ekologisk märkning och förpackning visade ett positivt samband i examensarbetets 

korrelationsanalys, vilket anses rimligt i och med hur de fysiskt sett är förknippade 

med varandra. Respondent 2 menar att just certifieringar och information gör 

förpackningen till en viktig aspekt då det också signalerar företagets värderingar. 

Coulson (2000) understryker vikten av att en förpackning ska innehålla diverse 

information om produkten, där en av anledningarna är att just tillkalla konsumenters 

uppmärksamhet, vilket tidigare nämnts är viktigt i en konkurrensdrabbad bransch.  

 

Resonemang har tidigare i detta examensarbete förts huruvida denna produkt anses 

vara en hög- eller lågengagemangsprodukt. Med utgångspunkt i respondenternas 

diskussion kring den information de väljer att visa på sina produkter, kan vi med stöd 

från Wang (2013) relatera detta till att Smilings varor uppmuntrar till ett högre 

engagemang, då informationen delvis är verbal. Samtidigt menar han att produkter 

som kräver lägre engagemang hos konsumenter tenderar att bestå av övervägande 

visuell och grafisk upplysning, vilket även detta är fallet hos Smilings 

produktförpackningar. Med utgångspunkt i detta resonemang kan diskussion föras 

kring huruvida Smilings produkter är att betrakta som förenliga med högt eller lågt 

engagemang, och vi resonerar att det finns utrymme att betrakta produkterna utifrån 

båda perspektiv. 
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Meyers och Gerstman (2005) betonar vilken betydelse förpackningen och dess 

utformning har för att reflektera till konsumenten vad denne faktiskt köper. 

Författarna menar att det kan handla om att man vill skicka signaler om priset, 

kvaliteten eller att man som konsument gör hälsosamma val, vilket Venter et al. 

(2011) förklarar kan visas och framhävas genom färger och grafiska inslag. Detta ges 

ytterligare stöd av vad respondent 2 beskriver om konsumenters tendenser att 

frekvent dela bilder på Smilings produktförpackningar via sociala medier. De båda 

respondenterna är överens om att detta är ett tecken på en lyckad 

förpackningsstrategi och att det finns en vilja från konsumenterna att förknippas med 

deras varumärke. 

 

Även om vi utifrån vår kvantitativa analys, och den diskussion vi fört kring den, har 

konstaterat att förpackningen inte har en direkt positiv påverkan på 

varumärkeslojaliteten, menar vi att viljan att visa upp förpackningen är ett tecken på 

att konsumenten är varumärkeslojal. Vidare blir detta än mer tydligt då delningarna 

på sociala medier grundar sig i att man som konsument vill bli förknippad med de 

värderingar som företaget ifråga står för. För att detta ska vara möjligt för 

konsumenterna krävs det dock att förpackningen har en hög igenkänningsfaktor, 

vilket Smiling visar förståelse för.  

 

5.6  Tillgänglighet 

Den enkla regression som genomfördes för detta examensarbete visade i sitt utfall att 

attributet tillgänglighet, när det mättes enskilt, hade en signifikant förklaringsgrad av 

varumärkeslojaliteten om 3,8 procent. Detta resultat placerar tillgängligheten på en 

fjärde, och näst sista, plats bland samtliga fem attribut när respektive attributs 

påverkan mätts isolerad från de andra attributen. Det samband mellan tillgänglighet 

och varumärkeslojalitet som kan utläsas av den multipla hierarkiska regressionen är 

däremot inte signifikant. Det innebär att vi inte kan uttala oss om tillgänglighetens 

positiva påverkan på varumärkeslojaliteten hos konsumenter av livsmedelsprodukter 

i dagligvaruhandeln med full statistisk säkerhet. 

 

Att tillgängligheten är ett viktigt element för Smiling framgår tydligt från deltagarna 

i våra intervjuer, och respondent 1 förklarar att deras mål är att finnas där 

konsumenterna är och där de handlar. Vidare tror respondent 2 att den huvudsakliga 
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anledningen till att företaget har växt så pass fort är för att de har arbetat med att 

finnas tillgängliga hos många återförsäljare. Hon tror nämligen att det endast är de 

mest hängivna kunderna som tar omvägar för att kunna konsumera ett särskilt 

varumärke. Samtidigt menar respondent 1 att det i resterande fall är varumärket själv 

som behöver komma till konsumenten, inte tvärtom. Detta får stöd i teorin, där Shah, 

Kumar och Zhao (2015) nämner att konsumenter är beredda att kompromissa vad 

gäller valet av varumärke om det varumärke som inledningsvis önskades inte finns 

tillgängligt, vilket även Kucuk (2011) betonar. 

 

Smiling är ett relativt nytt varumärke på marknaden, varför tillgängligheten 

inledningsvis har varit en viktig aspekt för dem. Anledningen till detta menar 

respondent 2 är för att vara det självklara valet. Om ett varumärke blir det självklara 

valet, när det bland många andra finns tillgängligt för konsumenten, kan det förklaras 

som det som Söderlund (2010) beskriver som en beteendemässig varumärkeslojalitet 

där konsumenten av ren vana gör återkommande köp. Varumärket har då lyckats 

sticka ut bland samtliga andra varumärken, som även de finns tillgängliga för 

konsumenten att välja. Att denna typ av varumärkeslojalitet växer fram beror 

förmodligen därför på något utöver just tillgängligheten. Detta skulle kunna förklara 

det faktum att attributet tillgänglighet inte uppnår signifikans i den multipla 

hierarkiska regressionen. Samtidigt menar Kucuk (2011) att varumärkeslojaliteten 

kan skadas om varumärket inte finns tillgängligt, vilket blir fallet för de konsumenter 

som enligt Söderlund (2010) är falskt lojala. Vidare menar vi att en sann lojalitet 

skulle kunna ta sig uttryck i att konsumenten själv tar sig dit varumärket finns. Detta 

innebär att det inte skulle vara attributet tillgänglighet i sig som ligger till grund för 

lojaliteten, utan snarare en brist på tillgänglighet som kan indikera om en konsument 

är lojal eller inte då konsumenten, om denne är varumärkeslojal, skulle ta sig dit 

varumärket finns tillgängligt.  

 

Respondent 1 berättar att de märker att konsumenterna i en allt större utsträckning 

tenderar att fråga efter Smiling och deras produkter ute i butik, vilket vi menar är ett 

steg i rätt riktning mot det som Söderlund (2010) samt Mossberg och Sundström 

(2011) benämner som sann lojalitet. Däremot upplever företaget att om deras 

tillgänglighet brister, ersätter konsumenten dem med ett annat varumärke. Detta 

menar Kucuk (2011) är vanligt förekommande när det finns substitut till den produkt 
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eller det varumärke konsumenten ursprungligen önskade. Denna diskussion om 

tillgänglighetens betydelse för varumärkeslojaliteten, får oss att resonera kring att 

konsumenterna i vår undersökning i huvudsak kan anses som sant lojala. Då 

attributet tillgänglighet istället, i större utsträckning, kopplas till den falska lojaliteten 

anser vi det rimligt att tillgängligheten inte uppnår signifikans samtidigt som den 

enskilda förklaringsgraden är låg.  
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6  Slutsats 
I detta sista kapitel ges du som läsare slutligen möjlighet att få ta del av hur vi 

besvarar examensarbetets forskningsfråga. Kapitlet tar avstamp i den diskussion och 

analys som förts om varumärkeslojalitet och respektive attribut. Slutsatsen tar sin 

utgångspunkt i att besvara den frågeställning som råder. Vidare fastställs och 

förklaras vardera attributs påverkan på varumärkeslojaliteten hos konsumenter av 

livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. Därefter presenteras de kombinationer av 

attribut som visat sig ha en påverkan på olika grupper av konsumenters 

varumärkeslojalitet. Vidare presenteras examensarbetets teoretiska och praktiska 

bidrag. Slutligen ges förslag till vidare forskning. 

 

6.1  Besvarande av examensarbetets forskningsfråga  

Den forskningsfråga som utifrån den inledande problematiseringen formulerades var 

följande: 

 

Vilka attribut ligger till grund för en varumärkeslojalitet hos konsumenter av 

livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln?  

 

Utifrån den kvantitativa undersökning som genomförts, har vi genom flertalet 

analyser kunnat fastställa och förklara vilka attribut som ligger till grund för 

konsumenters lojalitet till varumärken på livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. 

Vi kan utifrån den enkla regressionen se att kvalitet och pris, med inbördes ordning, 

fick störst förklaringsgrad när de testades enskilt mot varumärkeslojaliteten. Dessa 

följdes av förpackning, tillgänglighet och ekologiskt. Utifrån den enkla regressionen 

kan vi således se att samtliga attribut, om än vissa till en lägre grad, har en positiv 

påverkan på varumärkeslojaliteten hos konsumenterna, när de testas enskilt. Vidare 

har vi dock konstaterat att det existerar fler än ett enskilt attribut hos en produkt och 

ett varumärke, vilka kan påverka en konsuments varumärkeslojalitet.  

 

Med utgångspunkt i teorin om att flertalet attribut gemensamt existerar vid 

konsumenters köpbeslut utfördes en multipel hierarkisk regression som grund för 

verifierande och förkastande av våra hypoteser, vilket i sin tur ligger till grund för 

besvarandet av vår forskningsfråga. Utifrån denna analys kan vi konstatera att när 
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samtliga fem attribut inkluderas är det kvalitet och pris som har en signifikant positiv 

påverkan på varumärkeslojaliteten. Svaret på examensarbetets forskningsfråga blir 

således att attributen kvalitet och pris till störst del ligger till grund för en 

varumärkeslojalitet hos konsumenter av livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. 

Dessa två attribut fick även störst förklaringsgrad i den enkla regressionen, vilket 

styrker detta. Viktigt att poängtera är att samtliga attribut gemensamt har en 

förklaringsgrad av varumärkeslojaliteten om 26,6 procent vilket indikerar att fler 

attribut, vilka inte undersökts i detta examensarbete, också påverkar och ligger till 

grund för denna varumärkeslojalitet. Då vi utifrån den enkla regressionen kan 

konstatera att samtliga attribut, när de mäts enskilt, har en positiv påverkan på 

varumärkeslojaliteten kan det inte uteslutas att dessa även skulle kunna påverka 

varumärkeslojaliteten om de testades tillsammans med andra attribut, vilka inte ingått 

i denna studie.  

 

Som ovan nämnts är kvalitet ett av de attribut som undersöktes i vår studie och som 

erhöll signifikans i de båda regressionsanalyserna. Det innebär i sin tur att kvalitet är 

ett viktigt attribut för företag inom livsmedelsbranschen att fokusera på, som ett sätt 

att vinna varumärkeslojala kunder. Faktum är att kvalitet antar den största 

förklaringsgraden och vi vågar därför påstå att kvalitet är det viktigaste av de fem 

inkluderade attributen, för att konsumenter av livsmedelsprodukter i 

dagligvaruhandeln ska uppnå varumärkeslojalitet. Något som genom vår diskussion 

och analys tydligt framkommit är smakens betydelse för en konsuments bedömning 

av vilken kvalitet en produkt håller. Vi kan även se att det i vissa fall sträcker sig till 

en grad där konsumenten likställer god smak med god kvalitet. Baserat på detta anser 

vi att det för företag inom livsmedelsbranschen är viktigt att arbeta med attributet 

kvalitet samt att därmed ge smaken stort utrymme. Detta för att generera 

varumärkeslojala kunder. 

 

Pris var ytterligare ett av de attribut vilka inkluderades i undersökningen och som 

fick signifikans i de båda regressionsanalyserna. Vi kan således konstatera att priset 

är av stor vikt för konsumenters varumärkeslojalitet till livsmedelsprodukter i 

dagligvaruhandeln. Vidare är det utifrån den diskussion och analys som förts i 

föregående kapitel inte troligt att detta pris är direkt relaterat till om det är högt eller 

lågt. Istället anser vi det rimligt att anta att det i ett lojalitetsskede istället handlar om 
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vilket värde produkten och varumärket förmedlar, och som konsumenten därmed är 

villig att betala för. Priset som förklarar varumärkeslojaliteten är således det 

referenspris konsumenten ifråga har, vilket grundar sig i dennes upplevda värde. 

Detta råder vi företag att ha i åtanke vid prissättning av sina produkter.  

 

Ett annat attribut som diskuterats och analyserats i detta examensarbete är 

förpackning. Detta attribut erhöll en signifikant låg förklaringsgrad i den enkla 

regression som genomfördes, men uppnådde inte en signifikant nivå i den multipla 

hierarkiska regressionen. Detta kan förklaras av den konklusion vi dragit om att en 

produkts förpackning spelar som störst roll vid ett initialt skede, vilket gör det viktigt 

för varumärken att stå ut bland konkurrenterna. Detta blir således indirekt ett viktigt 

attribut för att en varumärkeslojalitet ska bli möjlig, men har inte en direkt påverkan 

på varumärkeslojaliteten i sig. Vidare anser vi dock att förpackningen kan spela en 

avgörande roll för att folk ska uppleva en vilja att visa upp produkten, i till exempel 

sociala medier, vilket är en indikator på varumärkeslojalitet. Vi drar därför slutsatsen 

att attributet förpackning inte ligger till grund för en varumärkeslojalitet hos 

konsumenter av livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. Vi menar snarare att 

förpackningen istället kan skapa en vilja hos konsumenten att visa upp sin lojalitet 

till varumärket för andra.  

 

Attributet tillgänglighet uppnådde inte signifikans i den multipla hierarkiska 

regressionen och visade även en låg enskild förklaringsgrad av 

varumärkeslojaliteten. Detta anser vi kan bero på att tillgänglighet möjliggör för 

återkommande och rutinmässiga köp, vilka inte hade ägt rum om varumärket inte 

funnits tillgängligt, vilket indikerar att en falsk lojalitet råder. Den 

varumärkeslojalitet som visades från konsumenterna vilka deltog i undersökningen 

var kanske istället en sann sådan. Detta menar vi är en rimlig slutsats då 

konsumenter, om de är sant lojala, inte bör värdera tillgängligheten högt då de ändå 

kommer att ta sig dit varumärket finns. Vi menar istället att en sann lojalitet kan visa 

sig genom att man som konsument väljer att konsumera produkter från ett varumärke 

trots bristande tillgänglighet. Detta skulle förklara varför attributet tillgänglighet inte 

ligger till grund för en varumärkeslojalitet hos konsumenter av livsmedelsprodukter i 

dagligvaruhandeln.  
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Slutligen är ekologiskt ett annat attribut som undersöktes och som inte blev 

signifikant i den multipla hierarkiska regressionen. Vidare fick detta attribut den 

enskilt lägsta förklaringsgraden av samtliga. Vi tror att en möjlig förklaring till att 

attributet ekologiskt inte får en signifikant positiv förklaringsgrad kan vara den 

undersökta produktkategorin, och att utfallet eventuellt hade blivit ett annat om 

undersökningen utförts på en annan kategori av livsmedelsprodukter. Denna slutsats 

drar vi huvudsakligen baserat på attributets närliggande relation till hälsoaspekten, 

som framkommit under den diskussion och analys som förts i detta examensarbete. 

Därför menar vi att hälsoaspekten verkar vara det som är av vikt för konsumenten. 

Detta bör således vara det som i första hand, före den ekologiska aspekten, 

kommuniceras från företag. 

 

För att undersöka vilka kombinationer av attribut som föredras för vilka 

konsumenter, genomfördes även en klusteranalys. Denna analys resulterade i tre 

kluster, i vilka vi kan se förslag på olika kombinationer av attribut. Den första grupp 

som togs fram består av flest unga personer och personer med en medelhög inkomst 

där merparten av klustrets medlemmar är män. Bland denna grupp av konsumenter 

kan vi se att en kombination av attributen pris och kvalitet är av vikt för att de ska 

erhålla en lojalitet till ett varumärke på livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. Vi 

drar slutsatsen att denna grupp av konsumenter föredrar en hög kvalitet och är villiga 

att betala för det så länge priset inte överskrider kvalitetens värde.  

 

Den andra grupp som klustrades samman innehåller flest konsumenter. I denna grupp 

är medelinkomsten den lägsta och vi kan i detta kluster även hitta fler kvinnor än 

män. Vidare innehåller klustret flest unga personer, även om vi här kan finna fler 

medelålders personer än i de andra två grupperna. I detta kluster ser vi att en 

kombination av samtliga attribut är av vikt och har en positiv påverkan på dessa 

konsumenters varumärkeslojalitet till livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. Vi 

drar slutsatsen att konsumenterna i detta kluster efterfrågar en helhet och eftersöker 

en känsla av att erbjudandet är skräddarsytt just för dem, vilken uppnås när 

konsumenten upplever att en kombination av samtliga attribut är uppfylld.   

 

Det tredje klustret innehåller även detta flest unga konsumenter, men består av fler 

äldre konsumenter än de andra två klustrena. Medelinkomsten är som störst i detta 
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kluster, i vilket vi även hittar flest kvinnor. Varumärkeslojaliteten i detta kluster är 

lägre än i de andra två grupperna. Vi drar även slutsatsen att dessa konsumenter inte 

önskar någon kombination av de fem attribut som undersökts i detta examensarbete 

för att uppnå en lojalitet till ett varumärke på livsmedelsprodukter i 

dagligvaruhandeln. Vidare utesluter vi dock inte att andra kombinationer av attribut 

kan vara av vikt för dessa konsumenter.  

 

6.2  Teoretiskt bidrag 

Det fördes inledningsvis i detta examensarbete resonemang kring det rådande glappet 

i forskningen och teorin kring varumärkeslojalitet. Detta gap har vi genom vår 

undersökning och de slutsatser som dragits kunnat bidra med att till viss del fylla. Då 

vi inledningsvis i denna process erhöll en medvetenhet om att varumärkeslojalitet är 

av stor vikt, har vi i denna studie fokuserat på olika attributs påverkan på denna och 

konstaterat vilka enskilda attribut, samt kombinationer av dessa, som ligger till grund 

för en varumärkeslojalitet hos konsumenter av livsmedelsprodukter i 

dagligvaruhandeln. Vidare har vi också i detta examensarbete diskuterat kring att 

livsmedelsprodukter kan anses vara en högengagemangsprodukt, vilket bör tas 

hänsyn till när varumärkeslojaliteten studeras, vilket inte tidigare gjorts i någon 

större utsträckning.  

 

Den undersöknings- och analysmodell som tagits fram i detta examensarbete utgör 

även den ett teoretiskt bidrag. Detta då den med fördel kan användas för att 

undersöka dessa attributs påverkan på varumärkeslojalitet med utgångspunkt i andra 

produktkategorier, både inom men också utanför livsmedelsbranschen. Samtidigt kan 

modellen modifieras genom att addera andra eller ytterligare attribut för att 

undersöka dess påverkan på varumärkeslojalitet. 
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Modell 6.1. Påverkan på varumärkeslojalitet (egen). 

 

6.3  Praktiskt bidrag 

I enlighet med vårt delsyfte har vi med utgångspunkt i vår kvantitativa undersökning, 

tillsammans med de djupintervjuer som förts med respondenter från vår 

uppdragsgivare, skapat implikationer till Smiling Group AB. Pris och kvalitet är de 

attribut vilka, utifrån vår studie, ligger till grund för en varumärkeslojalitet hos 

konsumenter av livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. Då företaget idag inte tror 

att kvalitet är av stor vikt för konsumenter vill vi bidra till en medvetenhet hos dem 

om attributets faktiska betydelse. Vidare kan vi konstatera att konsumenter likställer 

god smak vid god kvalitet, vilket är fördelaktigt för företaget då de lägger stora 

resurser på att deras produkter ska hålla god smak. Även priset har genom detta 

examensarbete visat sig vara ett viktigt attribut vid generering av en konsuments 

lojalitet till varumärken på livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. Vi kan utifrån 

den diskussion och analys som förts konstatera att huruvida priset bör vara högt eller 

lågt för att en varumärkeslojalitet ska skapas, beror på hur priskänsliga 

konsumenterna är och vilken referensprissättning de använder sig av. Med detta som 

utgångspunkt vill vi ge implikationer till Smiling Group AB att undersöka sina 

konsumenters priskänslighet för att sätta det ultimata priset på sina produkter för att 

generera varumärkeslojala kunder.  
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Vi har utifrån detta examensarbete inte kunnat konstatera att de andra tre attribut som 

undersökts ligger till grund för en varumärkeslojalitet. Detta innebär dock inte att 

företaget inte bör ta hänsyn till dessa, däremot bör fokus i första hand riktas mot pris 

och kvalitet om motivet är att generera varumärkeslojala kunder. Vad gäller attributet 

ekologiskt anser vi att företaget i större utsträckning bör förmedla nyttighetsaspekten 

som konsumenter förknippar ekologiska varor med. Detta kan göras genom att mer 

verbal information kommuniceras via produktförpackningen. Slutligen råder vi 

företaget att de, så länge de upplever att de inte uppnått tillräckligt varumärkeslojala 

konsumenter, fortsätter att arbeta med tillgänglighetsaspekten.  

 

Vidare vill vi rekommendera Smiling Group AB att, med hänsyn till den målgrupp 

de önskar, ta de kombinationer av attribut som framkommit i detta examensarbete i 

beaktning för att tillfredsställa dessa konsumenter och således bidra till att 

varumärkeslojalitet upprätthålls. 

 

Slutligen hyser vi hopp om att de slutsatser vi dragit angående respektive attribut, 

samt kombinationer av dessa, och den påverkan de har på konsumenters 

varumärkeslojalitet till livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln, kan vara till nytta 

för andra företag i branschen och att de kan använda dessa som underlag vid 

utformning av framtida marknadsföringsstrategier.  

 

6.4  Förslag till vidare forskning 

Då vår studie om de fem attributens påverkan på varumärkeslojaliteten hos 

konsumenter har varit avgränsad till snackskategorin, hade det varit intressant att 

undersöka om denna påverkan blir densamma om en annan produktkategori inom 

dagligvaruhandeln i livsmedelsbranschen undersöks. Vidare kan vi också utifrån vårt 

resultat fastslå att de attribut som undersökts enbart förklarar en del av 

varumärkeslojaliteten, och ger därför som förslag att testa andra eller ytterligare 

attributs påverkan på varumärkeslojaliteten hos konsumenter av livsmedelsprodukter 

i dagligvaruhandeln.  

 

Vidare har vi i detta examensarbete inte undersökt varumärkeslojaliteten hos 

konsumenter av livsmedelsprodukter i servicehandeln. Det hade därför varit 
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intressant att, i en framtida studie, undersöka vilka attribut som påverkar 

varumärkeslojaliteten till produkterna där och studera om det råder några skillnader. 

 

Vi anser det även vara intressant att på ett djupare plan undersöka vilka 

bakomliggande faktorer som är inkluderade i de olika attributen. Till exempel visade 

det sig i vår studie att smaken var av avgörande vikt för den upplevda kvaliteten och 

det hade varit av stort intresse att se vilka ytterligare aspekter som underliggande 

ingår i detta, och övriga, attribut.  

 

Slutligen har vi i detta examensarbete diskuterat och analyserat kring konsumenters 

engagemang för köp av livsmedelsprodukter och konstaterat att det inte går att 

utesluta att detta fenomen har en påverkan på varumärkeslojaliteten. Vi föreslår att 

vidare forskning bör göras för att statistiskt säkerställa den faktiska påverkan en 

konsuments engagemang har på varumärkeslojaliteten. 
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Bilagor 

Bilaga A Intervjuguide 
 
Presentera oss själva och vår studie samt hur vi har tänkt gå tillväga under intervjun 

Frågar om respondenten känner sig bekväm med att vi spelar in samtalet som förs  

Vad är din roll på detta företag och vilka är dina arbetsuppgifter? 

 

Varumärke 

1. Vilka varumärken anser du vara Smiling Group ABs största konkurrenter? 

2. Vad är din bild av ert varumärke? 

3. Vad karaktäriserar ett starkt varumärke för dig? 

4. Vilka strategier använder ni er av för att förstärka ert varumärke? 

 

Varumärkeslojalitet 

5. Vad är varumärkeslojalitet för dig? 

6. Hur anser du att varumärkeslojalitet visar sig i denna bransch? 

7. Har ni några strategier för att öka era kunders lojalitet till varumärket? 

8. Vilken betydelse anser du varumärkeslojalitet ha? 

9. Vilka aspekter av varumärkeslojalitet anser du vara viktiga? 

 

Attribut 

Hur arbetar ni med följande attribut?: 

10. Ekologiskt 

11. Kvalitet 

12. Pris 

13. Smak 

14. Förpackning 

15. Näringsinnehåll 

16. Tillgänglighet 

  



  
 

II 

Bilaga B Enkät 
 

ENKÄTUNDERSÖKNING 
 
Vilket varumärke har du köpt?   Vilken produkt har du köpt? 

 
_________________________________  ________________________________ 

 

Jag är:    Ålder: 

Kvinna    Man   ________________________________ 

 

Månadsinkomst före skatt   

a. 0 – 14 999 kronor 

b. 15 000 – 29 999 kronor 

c. 30 000 – 44 999 kronor 

d. 45 000 kronor eller mer 

 

1.   Jag köper denna sortens produkt * 

a.    Mycket sällan 

b.    Någon gång per år 

c.    En gång i månaden 

d.    En gång i veckan 

e.    Flera gånger i veckan 

 

2.   Jag har varit kund till detta varumärke * 

a.    Detta är första gången jag köper en produkt från detta varumärke 

b.    < 1 år 

c.     1-5 år 

d.    6-10 år 

e.    11-20 år 

f.      > 20 år 

 

3.   Jag ser mig själv som kund till detta varumärke även i framtiden * 

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

4.   (Jag påverkas av varumärkets konkurrenters reklam, annonsering och/eller kampanjer)  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

5.   (Jag påverkas av negativ information beträffande detta varumärke)  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 



  
 

III 

 

6.   Jag brukar rekommendera detta varumärke till andra * 

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

7.   (Jag kan tänka mig att konsumera ett alternativt varumärke) * 

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

8.   Jag upplever att varumärkets värderingar stämmer överens med mina egna * 

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

9.   Jag upplever att produkten stämmer överens med mina förväntningar på den * 

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

10.   Jag baserar mitt val av varumärke på tidigare erfarenheter av det  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

11.   Jag köper denna produkt på rutin  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

12.   Jag skulle gå till en annan butik för att köpa detta varumärke om det inte fanns i den 

butiken jag var *  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

13.   Jag köper detta varumärkets produkt för att den har en ekologisk märkning 

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

14.   Jag köper detta varumärkes produkt för att det främjar miljön  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

15.   Jag köper detta varumärkes produkt för att det främjar min hälsa  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

16.   (Varans pris är en bidragande faktor till att jag köper den) 

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

17.   Denna vara är värd det pris den i dagsläget har 

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

18.   (En höjning av priset skulle påverka min vilja att köpa produkten) 

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 



  
 

IV 

 

19.    Produkter av detta varumärke håller en hög kvalitet  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

20.   Jag har alltid upplevt att produkter av detta varumärke håller en hög kvalitet  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

21.   Produktens kvalitet är en bidragande faktor till att jag köper den   

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

22.   Produkter av detta varumärke smakar bättre än produkter från andra varumärken inom 

samma kategori  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

23.   Jag har en tidigare positiv smakupplevelse från detta varumärke  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

24.   Denna produkts förpackning fångar min uppmärksamhet bättre än konkurrerande 

varumärkens produktförpackningar  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

25.   Denna produktförpackningens färg har en direkt påverkan på mitt beslut att köpa 

produkten  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

26.   Denna produktförpackningens form har en direkt påverkan på mitt beslut att köpa 

produkten  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt 

  

27.   Detta varumärkes tillgänglighet påverkar mitt beslut att köpa dess produkter  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

28.    Jag konsumerar denna produkt på grund av dess näringsinnehåll  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

29.   (Jag hade fortsatt att konsumera denna produkt om näringsinnehållet var annorlunda)  

Tar helt avstånd                2                3                4                5                6               Instämmer helt  

 

 

Tack för att Du medverkat i vår enkätundersökning! 



  
 

V 

Bilaga C Hypoteser 
 
H1. Att produkten är ekologisk påverkar positivt konsumenters varumärkeslojalitet till 

livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. 

 

H2. En högre upplevd kvalitet påverkar positivt konsumenters varumärkeslojalitet till 

livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln.  

 

H3. Pris har en positiv påverkan på konsumenters varumärkeslojalitet till 

livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. 

 

H4. En tilltalande förpackningsdesign påverkar positivt konsumenters 

varumärkeslojalitet till livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln.  
 

H5. En högre tillgänglighet påverkar positivt konsumenters varumärkeslojalitet till 

livsmedelsprodukter i dagligvaruhandeln. 

  



  
 

VI 

Bilaga D Faktoranalys, Eigenvalue och Cronbach’s Alpha 
 

Rotated  Component  Matrixa  

   Component  

1   2   3   4   5  

Ekologiskt_1      ,837           

Ekologiskt_2      ,912           

Ekologiskt_4      ,757           

Pris_1               ,759  

Kvalitet_1   ,802              

Kvalitet_2   ,832              

Kvalitet_3   ,850              

Kvalitet_4   ,664              

Kvalitet_5   ,684         ,507     

Förpackning_1         ,810        

Förpackning_2         ,873        

Förpackning_3         ,869        

Ekologiskt_3      ,669           

Tillgänglighet_1            ,783     

Extraction  Method:  Principal  Component  Analysis.    

  Rotation  Method:  Varimax  with  Kaiser  Normalization.  

a.  Rotation  converged  in  21  iterations.  
 

Total  Variance  Explained  

Component   Initial  Eigenvalues   Extraction  Sums  of  Squared  Loadings   Rotation  Sums  of  Squared  Loadings  

Total   %  of  

Variance  

Cumulative  

%  

Total   %  of  

Variance  

Cumulative  

%  

Total   %  of  

Variance  

Cumulative  

%  

1   3,753   26,807   26,807   3,753   26,807   26,807   3,137   22,410   22,410  

2   3,294   23,530   50,337   3,294   23,530   50,337   2,650   18,931   41,341  

3   1,626   11,616   61,954   1,626   11,616   61,954   2,548   18,200   59,540  

4   1,020   7,284   69,238   1,020   7,284   69,238   1,157   8,268   67,808  

5   ,900   6,428   75,666   ,900   6,428   75,666   1,100   7,858   75,666  

6   ,818   5,841   81,507         

7   ,564   4,032   85,538         

8   ,464   3,312   88,850         

9   ,362   2,586   91,436         

10   ,325   2,323   93,759         

11   ,256   1,828   95,587         

12   ,251   1,790   97,377         

13   ,209   1,490   98,867         

14   ,159   1,133   100,000         

Extraction  Method:  Principal  Component  Analysis.  



  
 

VII 

Cronbach’s Alpha för ekologiskt 
Reliability  Statistics  

Cronbach's  

Alpha  

N  of  Items  

,838   4  

 
Cronbach’s Alpha för kvalitet 

Reliability  Statistics  

Cronbach's  

Alpha  

N  of  Items  

,832   5  

 
Cronbach’s Alpha för förpackning 

Reliability  Statistics  

Cronbach's  

Alpha  

N  of  Items  

,853   3  
 
 
Cronbach’s Alpha för varumärkeslojalitet 

Reliability  Statistics  

Cronbach's  

Alpha  

N  of  Items  

,712   9  
 
  



  
 

VIII 

Bilaga E Korrelationsanalys och multipel hierarkisk regression 
 
 

 
 
 
 
 
 
  



  
 

IX 

Bilaga F Klusteranalys 
 

  

Final  Cluster  Centers  

   Cluster  

1   2   3  

Ekologiskt   -,85   ,54   -,31  

Kvalitet   ,32   ,23   -1,26  

Pris   ,46   ,25   -1,57  

Förpackning   -1,07   ,58   -,07  

Tillgänglighet   -,54   ,43   -,49  
 

ANOVA  

   Cluster   Error   F   Sig.  

Mean  Square   df   Mean  Square   df  

Ekologiskt   29,983   2   ,628   156   47,711   ,000  

Kvalitet   26,098   2   ,678   156   38,480   ,000  

Pris   40,722   2   ,491   156   82,979   ,000  

Förpackning   40,527   2   ,493   156   82,165   ,000  

Tillgänglighet   17,729   2   ,786   156   22,570   ,000  
 
 

Number  of  Cases  in  each  

Cluster  

Cluster  

1   45,000  

2   87,000  

3   27,000  

Valid   159,000  

Missing   ,000  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Descriptives  

Varumärkeslojalitet  

   N   Mean   Std.  Deviation   Std.  Error   95%  Confidence  Interval  for  Mean   Minimum   Maximum  

Lower  Bound   Upper  Bound  

1   45   4,30   ,779   ,116   4,07   4,53   2   6  

2   87   4,33   ,701   ,075   4,18   4,48   3   6  

3   27   3,52   ,731   ,141   3,23   3,81   1   5  

Total   159   4,19   ,785   ,062   4,06   4,31   1   6  
 
 
 
 
 
 
 



  
 

XI 

ANOVA  

Varumärkeslojalitet  

   Sum  of  Squares   df   Mean  Square   F   Sig.  

Between  Groups   14,422   2   7,211   13,571   ,000  

Within  Groups   82,891   156   ,531     
Total   97,313   158      

 
  

  
Multiple  Comparisons  

Dependent  Variable:  Varumärkeslojalitet    

  Scheffe  

(I)  Cluster  Number  of  

Case  

(J)  Cluster  Number  of  

Case  

Mean  

Difference  (I-J)  

Std.  Error   Sig.   95%  Confidence  Interval  

Lower  Bound   Upper  

Bound  

1  
2   -,032   ,134   ,972   -,36   ,30  

3   ,780*   ,177   ,000   ,34   1,22  

2  
1   ,032   ,134   ,972   -,30   ,36  

3   ,812*   ,161   ,000   ,42   1,21  

3  
1   -,780*   ,177   ,000   -1,22   -,34  

2   -,812*   ,161   ,000   -1,21   -,42  

*.  The  mean  difference  is  significant  at  the  0.05  level.  
 
 

Descriptives  

SMEAN(Inkomst)  

   N   Mean   Std.  Deviation   Std.  Error   95%  Confidence  Interval  for  Mean   Minimum   Maximum  

Lower  Bound   Upper  Bound  

1   45   2,04   ,824   ,123   1,80   2,29   1   4  

2   87   1,91   ,844   ,090   1,73   2,09   1   4  

3   27   2,11   ,892   ,172   1,76   2,46   1   4  

Total   159   1,98   ,845   ,067   1,85   2,11   1   4  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

XII 

 
SMEAN(Ålder)  *  Cluster  Number  of  Case  Crosstabulation  

Count  

   Cluster  Number  of  Case   Total  

1   2   3  

SMEAN(Ålder)  

1   31   53   15   99  

1   0   0   2   2  

2   11   27   6   44  

3   3   7   4   14  

Total   45   87   27   159  
 

SMEAN(Inkomst)  *  Cluster  Number  of  Case  Crosstabulation  
Count  

   Cluster  Number  of  Case   Total  

1   2   3  

SMEAN(Inkomst)  

1   13   32   6   51  

2   0   1   1   2  

2   18   33   14   65  

3   13   18   3   34  

4   1   3   3   7  

Total   45   87   27   159  
 

Kön  *  Cluster  Number  of  Case  Crosstabulation  
Count  

   Cluster  Number  of  Case   Total  

1   2   3  

Kön  
Kvinna   22   46   15   83  

Man   23   41   12   76  

Total   45   87   27   159  
 
 
 


