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Abstract 
Background: It has been shown that companies that lived under protected conditions for 

a long time have had difficulties to adapt to major changes. With that in mind an even 

more extensive low-cost competition in the Swedish grocery market will make a threat 

for the traditional grocery stores' long-term survival. The question then becomes, which 

strategies will be successful and lead to higher customer loyalty. 

Problem: Are the traditional grocery stores using strategies that can compete in addition 

to pricing and will those strategies lead to long-term survival? 

Objective: Is to analyse and evaluate two traditional grocery stores' strategies and to 

examine whether these are consistent with customer demand. 

Approach: First we have created a more fundamental understanding of the situation in 

the Swedish grocery market. Then we have implemented two interviews in each grocery 

store. The first one is done with the store manager and the second one is done whit one of 

the staff members. Finally, we have also performed a survey directed to the stores' 

customers. 

Basic perspective: The study is based on a Relationship perspective and a Transactional 

perspective. 

Theories: “Theory of Value Star and Value Chain”, “Service Profit Chain”, “Value 

Theory”, “Value creation processes”,” Brand Theory” and “Involvement Theory”. 

Empiricism: Is based on the information gathered by interviews done in the two grocery 

stores and customers' responses to the survey. 

Analysis: Is based on the empirical data. 

Results: The study shows that both stores have customers that are relatively high 

involved and that both of these stores work with high involvement values. 

Conclusion: Both stores have strategies that extend beyond pricing. However, there are 

major shortcomings in terms of involving the customers in the process of creating value, 

which also affects customer loyalty. The stores' different structure of ownership also 

affects how they are organized and make decisions. Currently, Coop has a bigger 

problem than ICA because of low customer loyalty and limited adaptability. 
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1 Inledning 

I detta kapitel kommer vi genom ett case presentera vilka konsekvenser som kan uppstå 

när man avreglerar en marknad som under en längre period levt skyddat.  

Vi kommer också att titta närmare på den svenska dagligvaruhandelns historia för att ge 

en djupare förståelse för hur dagens marknadssituation har uppstått. Avslutningsvis 

kommer vi gå igenom uppsatsens problemformulering och syfte.  

 

1.1 Bakgrund 

En marknad före och efter avreglering 

Den amerikanska transportsflygsbranschen var fram till 1978 reglerad av den 

amerikanska staten vilket gjorde att det var enbart ett fåtal aktörer verksamma på denna 

marknad. Dessa aktörer var Delta, United, American, U.S. Airways, Nortwest samt 

Continental och enligt Kahn1, som forskade fenomenet, var skillnaden mellan bolagens 

pris, tjänster och utbud överhuvudtaget obefintlig. 

Författaren Levin2 skriver att syftet med den avreglering som infördes år 1978 (Airline 

deregulation act) var att en mer konkurrensutsatt marknad skulle agera som drivkraft för 

utveckling av själva flygbranschen, något som resenärerna skulle dra nytta av.  

Effekten av denna avreglering, fortsätter han, resulterade i ett ökat inträde av 

konkurrerande organisationer på marknaden, mestadels low cost companies (Southwest 

in primis) som erbjöd billigare resor jämfört med de andra etablerade företagen. Han 

framhåller att medan kunderna fick ökad tillgänglighet, ökat antal rutter och inte minst 

billigare priser, fick de traditionella bolagen minskade marknadsandelar till förmån för 

lågprisbolagen.  

De åtgärder som de traditionella bolagen vidtog, enligt Kahn, var att drastiskt sänka 

försäljningspriserna på de rutter där Southwest och de andra nya aktörerna också var 

                                                
1Kahn (1988); s. 316-322 
2 Levine (1987) 
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närvarande. En trend hade påbörjats, där de traditionella bolagen fick negativa 

vinstmarginaler på grund av att de inte kunnat använda sig av andra mer effektiva 

strategier för att behålla sina kunder3. 

Dock många av de nya ”low cost” aktörerna försvann eller gick i konkurs efter bara några 

år, påpekar författaren, inte enbart på grund av den amerikanska lågkonjunkturen under 

1980-81 utan även på grund av andra faktorer. Några av dessa faktorer var brist på 

service och säkerhet, att de etablerade företagen använde överlägsna teknologier samt att 

de gjorde strategiska uppköp4. 

Av det resonemanget ovan drar vi slutsatsen att en avreglering av en marknad främjar 

inträdet av nya aktörer där nya affärsmodeller än de befintliga ökar konkurrensen och 

behovet av att hitta nya strategier blir därmed en nödvändighet. Ett nytt och billigare 

erbjudande inom en marknad som präglats av ett oligopol skapar destabilisering, men det 

är utbudet i sin helhet som avgör företagens potentiella framgång. Normann skriver att 

den roll erbjudandet kommer att spela avgörs av hur väl det passar in i kundens 

värdeskapande process5. 

Detta innebär att en viktig faktor för den traditionella industrins överlevnad är den 

plattform som företag förser kunderna med, och som ger dem möjligheten till 

mervärdeskapande. 

Ett liknande mönster som i exemplet ovan har man även kunnat se inom den svenska 

dagligvaruhandeln6 de senaste åren, där en avreglering av marknaden har främjat inträdet 

av nya lågprisaktörer. Detta utgör ett hot mot de traditionella och väletablerade aktörerna, 

och det återstår att se om de lyckas att använda sig av strategier som leder till att man kan 

behålla sina marknadsandelar och kunder. 

Den svenska dagligvaruhandeln 

På den svenska dagligvaruhandeln dominerar tre stora aktörer. Dessa är ICA, Coop och 

Axfood som tillsammans år 2002 stod för hela 90 procent av marknadsandelarna, enligt 
                                                
3 IATA World Air Transport Statistics (June 1990) 
4 Baccaro (1991)  
5 Normann R., Ramirez R. (1995); s. 91 
6 Begreppet Dagligvaruhandeln definieras under rubriken Begreppsförklaring 
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konkurrensverket7. Utifrån denna information påstår vi att det råder ett oligopol8 på den 

svenska dagligvaruhandeln.  Andra undersökningar9 har också visat att precis som den 

amerikanska flygindustrin för transport under en längre tid levt i ett skyddat tillstånd så 

har även den svenska dagligvaruhandeln gjort det.  

 

En genomgång av hur en skyddad marknad har vuxit fram på den svenska 

dagligvaruhandeln, vilket kan ha gynnat olika specifika aktörer och som slutligen 

resulterat i det oligopol som idag råder på den svenska marknaden kommer vi att 

presentera nedan.  

 

Den svenska dagligvaruhandeln i början av 1900-talet bestod av ett stort antal små och 

oorganiserade butiker runt om i Sverige, skriver Kylebäck10. 

Dessa butiker växte sakta sig allt starkare under första delen av 1900-talet, dock det fanns 

fortfarande ett stort antal butiker som endast hade ett par anställda11. 

Under första delen av 1900-talet växte dessa butiker sig starkare men det fanns 

fortfarande ett stort antal butiker som endast hade ett par anställda. Två företag som tidigt 

kom att inta en ledande position på den svenska dagligvaruhandeln och som varit en vital 

del när det gäller utvecklingen av det svenska samhället, fortsätter författaren, är KF 

(1899) – nuvarande Coop- och ICA (1917). Under uppbyggnaden av välfärdsstaten 

Sverige kom dagligvaruhandeln att spela en viktig och avgörande roll; detta eftersom den 

besatt viktiga servicefunktioner som konsumenter och samhället hade behov av12. Han 

skriver dock att under en utredning som gjordes 1973 angående den svenska 

dagligvaruhandelns utveckling kunde det konstateras att kommunerna spelat en 

avgörande roll i hur dagligvaruhandeln utvecklats. Anledningen till detta var enligt 

utredningen att kommunerna besatt makten att bevilja de tillstånd som krävdes för få 

öppna dagligvarubutiker inom de enskilda kommunerna. I denna utredning kunde man 

                                                
7 www.kkv.se 
8 begreppet Oligopol definieras under rubriken Begreppsförklaring 
9 Kylebäck (2004) 
10 Kylebäck (2004); s. 36 
11 Kylebäck (2004); s. 89 
12 Kylebäck (2004); s. 198 
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också konstatera att vissa handelsföretag och intresseorganisationer hade haft en stor 

inverkan på kommunernas beslut när det gällde att etablera nya butiker. Anledningen till 

detta var enligt undersökningen att dessa organisationer fungerade som rådgivande åt 

kommunerna och i stor utsträckning rekommenderade vilka typer av butiksnät som 

lämpade sig på olika platser13.   

Men det finns även åsikter som pekar på att det funnits underliggande politiska 

uppfattningar som legat till grund för kommunernas beslut gällande val av butiksnät. 

Veckans contra14 skriver bland annat att dåvarande KF eller ICA blev beviljade att öppna 

butiker beroende på om det var socialdemokraterna respektive den samlade 

borgerligheten som man ville tillgodose.  

 

En slutsats som kan dras av resonemanget ovan är att det finns faktorer som resulterat i 

att den svenska dagligvaruhandeln har fungerat skyddande för vissa aktörer genom att 

bland annat hindra etableringar från konkurrerande företag, vilket givit dem optimala 

förutsättningar för tillväxt. 

Påverkan på priset 

Information från ”eurostat” som fört statistik över de europeiska matpriserna har visat att 

de svenska priserna år 2003 låg ca 24 procent över det europeiska genomsnittet15 och 

man placerade sig som sjätte dyraste land i Europa.  

 

Även på denna punkt kan man se likheter med den amerikanska marknaden för 

flygtransporter, alltså att priserna på en marknad med oligopol hålls höga vilket påverkas 

av det rådande klimatet.  

En ökad konkurrens 

På senare tid har dock den svenska marknaden öppnats upp allt mer som en konsekvens 

av Sveriges inträde16 i den europeiska unionen 1995. Teoretiskt sett har detta givit bättre 

                                                
13 Kylebäck (2004); s. 199 
14 www.contra.nu 
15 www.epp.eurostat.ec.europa.eu 
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förutsättningar för utländska aktörer att ta sig in på den svenska dagligvaruhandeln vilket 

också har varit syftet.  

Med teoretiskt menar vi att den svenska dagligvaruhandeln är tillgänglig men att på 

grund av den tidigare regleringen som resulterat i ett oligopol med ett fåtal starka aktörer 

så är det en mycket svår marknad att ta sig in på. Trots detta så finns det ändå aktörer som 

vågat sin in på den svenska marknaden. Danska Netto och tyska Lidl är två tydliga 

exempel på detta17. Båda dessa aktörer är framgångsrika i ursprungsländerna och båda 

aktörerna påbörjade en etablering i Sverige i början av 2000-talet18 (Netto dock med ICA 

som 50 procentig ägare - ICA sålde emellertid 45 procent av ägandet under 2006). Båda 

dessa lanseringar kan ses som ett ytterligare bevis på att det svenska oligopolets position 

blir allt mer utsatt. 

 

Ett annat försök att konkurrera mot de stora dagligvarukedjorna, ICA och Coop var 

skapandet av ”den svenska matrebellen” som grundades i november 2009 och har varit 

den senaste i raden av sammanslagningar mellan mindre självständiga aktörer19.  

 

Axfood har även den vuxit sig starkare den senaste tiden genom en rad 

sammanslagningar20 och uppköp av andra mindre aktörer för att på så vis bli en av de tre 

stora aktörerna som idag utgör oligopolet på den svenska dagligvaruhandeln21. Axfood 

har även satsat hårt på varumärkena Willys och PrisXtra med vilka man skaffat sig en 

stark placering inom lågprissegmentet. 

 

Av det ovan nämnt ser vi alltså att konkurrensen ökar på den svenska dagligvaruhandeln 

genom bland annat organiseringar, sammanslagningar och förändrade möjligheter för 

utländska konkurrenter. Detta kommer därför att ställa stora krav på de traditionella 

                                                                                                                                            
16 Bergman (2004) 
17www.sydsvenskan.se 
18www.lidl.se 
19 www.icanyheter.se 
20 www.axfood.se 
21 www.va.se 
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dagligvarukedjorna eftersom de nu måste anpassa sig till de rådande förändringarna som 

sker.  

Strategiska åtgärder 

Den ökade konkurrensen av lågpriskedjor har följaktligen frambringat konsekvenser på 

den svenska dagligvaruhandeln. Ur ett historiskt perspektiv kunde vi se att lönsamheten 

på den svenska dagligvaruhandeln traditionellt sett varit mycket god på grund av ett 

rådande oligopol. Men ett tydligt exempel på en ökad konkurrens och att oligopolet på 

den svenska dagligvaruhandeln blivit allt mer utsatt kan härledas genom att titta närmare 

på den statistik som ”Eurostat” sammanställt år 200322, där de svenska matpriserna låg 

ca 24 procent över det europeiska genomsnittet, vilket även nämndes ovan. Under år 

200623 hade denna siffra sjunkit till 19 procent och Sverige hade sänkt sin placering till 

en sjundeplats. Den största förändringen har dock skett fram till år 200924 då 

undersökningen visade att priserna endast låg 4 procent över det europeiska genomsnittet 

och tack vare detta placerade Sverige sig som nummer tretton på listan över länderna med 

de dyraste livsmedel i Europa.  

 

Det ser följaktligen ut som att de huvudsakliga konkurrensstrategierna som vidtagits på 

dagligvaruhandeln baserar sig på kraftiga prissänkningar. Detta fenomen var även något 

som uppstod inom den amerikanska flygtransporten, där konsekvensen blev att de 

traditionella företagens lönsamhet sjönk drastiskt och deras överlevnad hotades.  

Trender 

Under senare hälften av 1900-talet har man kunnat se två tydliga trendbrott inom den 

svenska dagligvaruhandeln. Den första var att det under 1990-talet uppstod allt fler 

lågprisbutiker och -märken vilket successivt har ökat ytterligare under 2000-talet.  

                                                
22 www.epp.eurostat.ec.europa.eu 
23 www.epp.eurostat.ec.europa.eu 
24 www.epp.eurostat.ec.europa.eu 
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Sedan år 2000 är det lågprissegmentet som ökat mest på den svenska dagligvaruhandeln, 

från 13 procent till 20 procent år 2008 skriver aktiespararna25. Man skriver också att den 

som idag är ledande inom detta segment är butikskedjan Willys som står för cirka 50 

procent av segmentet. Detta förklarar också Axfood-koncernen stora framgångar där 

bland annat Willys ingår tillsammans med lågpriskedjan PrisXtra.  

Även lanseringen av lågpriskedjorna Lidl och Netto på den svenska marknaden måste ses 

som en del av en allt mer omfattande lågpristrend som sprider sig över 

dagligvaruhandeln. Fram till år 2008 hade dessa butiker tillsammans lyckats ta närmare 5 

procent av marknaden26.   

Men det är inte enbart antalet lågprisbutiker som ökat utan även antalet 

lågprisvarumärken vilket tydligt framgår av Figur 1.1 nedan.  

En annan trend som man kan se är en satsning på mer exklusiva produkter. Till exempel 

så har Coop lanserat ett eget varumärke med namnet ”PRIMA” vilket man tagit fram 

tillsammans med 50 000 kundmedlemmar27. Tanken är att dessa produkter skall rikta sig 

till konsumenter som söker noggrant utvalda produkter med högsta kvalité, enligt Coop. 

På förpackningen framhävs bland annat produktens ursprung och vilken som är 

producenten. Ica skriver på sin hemsida att försäljningen av deras ekologiska sortiment 

ökat med 32 % under 2009 vilket kan ses som ett ytterligare bevis på att konsumenterna 

inte enbart handlar efter pris28.  

 

Vi konstaterar alltså att en satsning på lågpris har blivit en konsekvens av en allt hårdare 

konkurrens. Detta betyder alltså att man kan se en ”down-market stretch29” på den 

svenska dagligvaruhandeln, vilket betyder att fokus ligger på ett lägre pris. Men det tycks 

även finnas strategiska satsningar från butikernas sida och en efterfrågan hos 

konsumenterna av mer exklusiva produkter vilket skulle benämnas som en ”up-market 

                                                
25 www.aktiespararna.se 
26 www.dn.se 
27www.coop.se 
28 www.ica.se 
29 Kotler (2009); sid. 371-373 
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stretch30” med vilket man menar att fokus ligger på att lägga till ett mervärde i 

produkterna som man sedan kan ta ett högre pris för.  

Konsumentbeteende 

I en konsumentundersökning angående konsumenters köpvanor inom dagligvaruhandeln 

som genomfördes 1997, visade det sig att cirka 70 procent av konsumenternas inköp 

bestäms på plats i butiken31. Undersökningen gick till på så sätt att man frågade 

konsumenterna vad deras planerade inköp var innan de gick in i butiken för att sedan i 

efterhand jämföra med vad man faktiskt köpte.  

 

Slutsatsen vi drar av detta är alltså att platsen spelar en avgörande roll i vad 

konsumenterna faktiskt handlar. Detta tyder alltså på att butiken och dess aktiviteter har 

en viktig roll när det gäller att påverka inköpsprocessen och att den berör mer än den 

externa marknadsföringen. 

 

I Figur 1.1 redovisar vi en sammanställning av det som hänt under 1900-talet och 2000-

talet fram till idag inom den svenska dagligvaruhandeln och som vi anser relevant för 

uppsatsen. Syftet med denna är att ge läsaren en övergripande bild över den svenska 

dagligvaruhandelns historia och utveckling.  

 

                                                
30 Kotler (2009); sid. 371-373 
31 Seez (2001) 
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År 

Figur 1.1 
 
 
2006  - Ica säljer 45 av sina 50 % i Netto    ICA 

- Spar,  Billhälls och Hemköp blir Hemköp   Axfood 
 

 
2003 - Lidl lanseras i Sverige     Lidl 
 - Rimi läggs ner      ICA 
 - Coop lanserar sitt lågprismärke X-tra    Coop 
 - Hemköps egna varumärke ”Hemköp” lanseras   Axfood 
 - Eldorado blir Axfoodkoncernens lågprisvarumärke  Axfood 
 
2002 - Ica och Dansk supermarked lanserar Netto i Sverige  Netto 
 
2001 - Axfood konverterar butiker till Willy:s som blir lågpriskedja Axfood 
 
2000 - Axfood bildas genom en fusion mellan Hemköp och D&D Axfood 
 
 
 
1997 - Willys cash och LL:s går ihop och bildar ny ägare, D&D  Axfood 
 
1996 - Lågprismärket Euro shopper grundas     ICA 
 
1995 - Sverige går med i EU     EU 
         
 
1993 - Citygross startar med lågprisprofil    Citygross 
 
1992 - Ica köper in sig i Rimi     ICA 
 
1991 - Prisxtra grundas      PrisXtra 
 
1990 - Rimi kommer till Sverige (lågpriskedja) 
 
 
1984 - Framtida Axfood köper Tempo    Axfood  
  
1982  - Kedjan Hemköp bildas     Hemköp 
 
 
1978 - KF lanserar lågprisvaror under namnet BlåVitt   Coop 
 
1947  - KF kommer med de första självbetjäningsbutikerna   Coop 
 
 
1922 - Bergendahlsgruppen grundas    Bergendahls 
 
1917 - Ica grundas      ICA 
 
 
 
1899 - Kooperativa förbundet grundas    Coop 
 

 

1900 

2010 

1980 

1990 

2000 

Referenser: se Figur 1.1 under källförteckning  
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Vikten av strategiska åtgärder 

Det kan således konstateras att en konkurrensutsatt marknad skapar destabilisering och 

hotar de aktörer som befinner sig på marknaden. Vi har även visat på att traditionella 

företag som under en längre tid levt skyddade har haft svårt att anpassa sig till en allt 

hårdare lågpriskonkurrens och de främsta strategierna som vidtagits för att motsätta sig 

dessa har varit genom prissänkningar.  Men detta har visat sig vara en felaktig strategi; 

det återstår att se om de traditionella svenska dagligvarubutikerna kommer gå samma öde 

tillmötes eller om de kan vidta andra framgångsrika strategier för att behålla deras 

marknadsandelar. Vi anser att om de traditionella företagen i den svenska 

dagligvaruhandeln agerar passivt och inte hittar dessa strategier kommer deras långsiktiga 

överlevnad att hotas.  

1.2 Problemdiskussion 

Caset angående den amerikanska flygbolagsbranschen har exemplifierat att när en 

marknad avregleras skapas förutsättningar för en ökad konkurrens där prissänkningar 

oftast är vanliga strategier. Dessa strategier minskar företagens lönsamhet och alternativa 

strategier som motiverar ett högre pris är svåra att genomföra. 

Syntesen av ovan nämnda blir att en reglerad marknad där få aktörer är verksamma och 

därmed lever skyddade från en fullständig konkurrens inte har behov av 

konkurrensstrategier för att överleva på lång sikt. Traditionellt för dessa marknader är att 

utbudet är homogent, det vill säga att marknadens erbjudanden och priser är likartade och 

högre än på marknader där konkurrensen är mer omfattande.  

Det är bara först efter en avreglering som det skapas destabilisering, där nya aktörer 

kommer in i marknaden, oftast med lägre priser än de befintliga. Resultatet av detta blir 

allt som oftast att de traditionella företagen som tidigare ingått på den reglerade 

marknaden får svårt att anpassa sig till den nya situationen. Med andra ord har 

traditionella företag som levt på skyddade marknader svårt att anpassa sig och hitta en 

lönsam plattform på en avreglerad marknad med en mer genomgripande konkurrens.  
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1.3 Problemformulering 

Använder sig de traditionella dagligvarubutikerna av strategier som kan konkurrera 

utöver prissättning och kommer dessa strategier att leda till långsiktig överlevnad? 

1.4 Syfte 

Att analysera och utvärdera två traditionella dagligvarubutikers strategier samt att 

undersöka om dessa stämmer överens med kundernas efterfrågan.  

1.5 Avgränsningar  

Denna uppsats kommer att fördjupa sig i en ICA respektive en Coop butik som agerar 

lokalt inom Stockholmsregionen och som är utsatta för lågpriskonkurrens av närliggande 

butiker. 

 Anledningen till detta är att skapa en förståelse av vilka förutsättningar dessa företag har 

för att själva skapa konkurrenskraftiga möjligheter. Vi kommer även att avgränsa oss till 

medelstora butiker så som ICA Kvantum och Coop Extra och helt undvika mindre 

närbutiker samt stormarknader. 
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1.6 Begreppsförklaring 

Dagligvaruhandeln: definitionen av dagligvaruhandeln, enligt Nationalencyklopedin 

(NE) är ”shop for everyday commodities”32. I uppsatsen kommer denna definition att 

användas enligt följande: dagligvaruhandeln säljer dagligvaror. 

Dagligvaror – definitionen av dagligvara, enligt Svenska Ordbok, är ”vara som man 

fortlöpande förbrukar i hushållet och inhandlar nästan dagligen”33. 

Dagligvarukedjor – butikskedjor inom dagligvaruhandeln. 

Oligopol – marknad bestående av ett fåtal stora säljare, vilket skapar en maktposition. 

Claes Berg uppger tre karaktäristiska drag som indikerar ett oligopolens existens34: 

koncentrationsgraden av företag inom en viss marknad, inträdesbarriärer för andra 

företag som hindrar dem att ge sig in på en marknad samt hur likartade varorna är som de 

befintliga företagen säljer. 

Inside the box – mervärde som skapas inom företagets ramverk och levereras sedan till 

kunden. Exempelvis kan gälla prissättningsstrategier och varumärkes byggande. 

Outside the box – mervärde som skapas genom en plattform utanför företagets ramverk. 

Exempelvis kan det vara en interaktion mellan företaget och kunden för att se till att 

åstadkomma de värdena som avlastar eller möjliggör hos kunden. 

 
  

                                                
32 www.ne.se 
33 Norstedts Svenska Ordbok (2004) 
34 Claes (2008) 
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2 Teorier 

 

Vi kommer i detta kapitel att gå igenom dem teoretiska relevanserna. 

Dessutom kommer vi att använda oss av två olika teoretiska perspektiv för hur vi ska 

tolka verkligheten: ”Transaktionsmarknadsföring” samt ”Relationsmarknadsföring”. 

Var och en av dessa perspektiv utmynnar i olika marknadsföringsstrategier. Genom en 

teoretisk syntes kommer vi att presentera två olika modeller, som resulterar i två olika 

strategiinriktningar. Meningen med detta är att förstå vilka marknadsföringssynsätt som 

de olika företagen använder sig av och om deras strategier passar kunderna. 

2.1 Inledning 

Vårt syfte med denna undersökning är att analysera och utvärdera två traditionella 

dagligvarubutikers strategier samt att undersöka om dessa stämmer överens med 

kundernas efterfrågan. Detta för att se vilka möjligheter de har att stå emot en allt hårdare 

konkurrens på den svenska dagligvaruhandeln och därmed överleva på lång sikt. 

För att göra detta kommer vi att bygga upp två organisatoriska strategier som kan bli 

framgångsrika för de traditionella dagligvarukedjorna. Vi har valt att ställa två starka 

perspektiv i denna fråga, vilka är transaktionsmarknadsföring och 

relationsmarknadsföring. Perspektiven kommer inte att ställas mot varandra utan mot 

kunderna och dess involveringsgrad. 

De båda perspektiven skiljer sig i den meningen att den ena, transaktionsmarknadsföring, 

lägger största vikt på själva utbytet (transaktionen) och där värdet skapas frånskilt från 

kunderna. Medan den andra, relationsmarknadsföring, lägger större vikt på relationen 

mellan de inblandade intressenterna, vars syfte är att gemensamt skapa attraktiva värden.  

För att bättre förstå de båda perspektiven måste vi koppla dem till kundernas 

involveringsgrad (som vi kommer att titta närmre på nedan).  Kunderna blir involverade 

om det värde som inhandlas har en stor personlig relevans för dem.  När det gäller 
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relationsmarknadsföring så krävs det att kunderna vill involvera sig och bygga 

långsiktiga relationer vilket inte krävs i samma utsträckning när man talar om 

transaktionsmarknadsföring.  

Med detta sagt vill vi klarlägga att vi har förståelse för att dagligvaruhandeln inte skapar 

en så hög grad av involvering på grund av att riskerna konsumenterna tar är relativt låga, 

men det vi menar är att det finns andra typer av involvering som berör mer känslomässiga 

värden. Dessa kan till exempel vara personalens bemötande, känslan i butik, inspirationen 

att laga mat, rättvisemärkt och närodlat och så vidare.  

2.2 Två grundläggande perspektiv 

Enligt Grönroos finns det två grundläggande perspektiv för hur man kan skapa värden till 

kunderna35. Dessa är transaktions- och relationsperspektiv, av vilka kommer en förklaring 

nedan.  

Transaktionsperspektiv 

Grönroos skriver att den traditionella marknadsföringsmodellen där bland annat 

”marknadsföringsmixen och 4P-modellen” ingå, i grunden baseras på ett 

transaktionsperspektiv. Med detta menar han att de värden som distribueras till kunderna 

i förväg skapas inom organisationen. Med andra ord fokuseras marknadsföringen i 

grunden på ”utbytet” av ett i förväg producerat värde. Avslutningsvis skriver han att 

syftet med detta perspektiv är att effektivisera de utbytande processerna för att uppnå 

största möjliga lönsamhet.  

Relationsperspektiv 

Det andra perspektivet som Grönroos tar upp är relationsperspektivet. Inom detta 

perspektiv, menar han, skapas en del av värdet av kunderna själva när en produkt eller 

tjänst används. Värdet finns inte inbyggt i själva produkten eller tjänsten utan i stället 

finns inom den relation som uppstår och utvecklas mellan kunder, producenter och 

                                                
35  Grönroos (2008); sid. 40  
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leverantörer.  Han utmynnar slutligen i att fokusen inom detta perspektiv ligger att 

möjliggöra utvecklingen av värden snarare än att åstadkomma utbyte.  

2.3 Företagsperspektiv 

Värdestjärna och Värdekedja  

Värdestjärnan: Det karaktäristiska för en värdestjärna är att företagens arbetssätt är 

interaktivt, det vill säga att de är mer öppna och interagerar med sin omvärld, kunder, 

underleverantörer, och dylikt.  Det främsta syftet med denna interaktion är att skaffa mer 

kunskap om varandra som i slutändan kan leda till en ökad förståelse. Han nämner tre 

typiska drag inom värdestjärna. Samtliga delar i nätverket interagerar med varandra, att 

värdet skapas simultant och tillsammans med andra (outside the box) samt att kunden blir 

tidigt involverad i processen36. 

Interaktionen som sker fysiskt mellan parterna kallar Wikström för den fysiska 

värdestjärnan. I detta fall kan tyst kunskap komma upp till ytan vilken är svårare när 

interaktionen inte sker fysiskt. Den nya kunskapen om kunderna kan då bytas inom 

företagets olika avdelningar, skapa en bredare förståelse och därmed ett större värde. 

Detta skapar slutligen en plattform för en lärande process som underlättar för ömsesidig 

förståelse. En sådan typ av organisering bör vara väl förankrat i företagets affärsidé. 

Värdekedjan: I en värdekedja skapas värde utefter ett led av aktörer där alla inblandade 

har sin specialiserade uppgift. På så vis får skapas ett ackumulerat värde, som är summa 

av dem värden som läggs till vid varje steg i leden fram till slutkunden37. Den sista 

länken på kedjan är den personal som överlämnar det slutgiltiga värdet till kunden. 

Därmed involveras kunden enbart i slutskedet då denne har kontakt med den part som 

levererar slutprodukten/tjänst. 

Därmed kan produkternas eller tjänsternas mervärde endast skapas inom företagets egna 

ramverk (inside the box) och med de förutsättningar som detta innebär. Denna typ av 

organisering lämpas sig bättre för produkter som kunderna upplever låginvolverande 

                                                
36 Wikström (1998) 
37 Kotler P. (2009)  
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eftersom kunden varken önskar eller vill bli involverad i sådana processer på grund av 

bristande intresse. 

Relevansen: I dessa teorier är att de kan verka både externt, mellan olika organisationer, 

som internt inom organisationer.  

Ur ett transaktionsperspektiv betyder detta att en standardiserad och strukturerad 

organisationsstruktur så som värdekedjan är att föredra. Detta eftersom man genom en 

strikt uppdelning av arbetsuppgifter (hierarkisk struktur) och inga störande hinder, så 

som kundsynpunkter, kan effektivisera arbetsprocessen till det yttersta och på så sätt 

minska kostnaderna.  

Ur ett relationsperspektiv som bygger på att involvera viktiga intressenter tidigt i 

processerna för att skapa nya konkurrenskraftiga värden så lämpar sig en platt 

organisationsstruktur i form av en värdestjärna bättre, alltså att de olika arbetsområdena 

är lokalt styrda samt att chefen fungerar som en koordinator mellan personal och kund, 

vilket ger en ökad anpassningsförmåga till den lokala marknaden.   

 

Service profit chain 

I Schlesinger och Hallowells38 ”service profit chain” så skapar man värde genom en viss 

process och den grundar sig i den interna service kvalitet, alltså kommunikationen mellan 

företaget och personalen: om den är god så kommer det att leda till att de anställda blir 

tillfredsställda och har god förståelse om företagets affärsidé, som i sin tur leder till att de 

stannar inom organisationen. När personalen stannar kommer det att leda till en bättre 

extern service kvalitet, vilket är interaktionen mellan personal och kund. I sin tur leder 

detta till att de värden som kunderna förväntar sig blir uppfyllda och därmed blir de nöjda 

och köper igen. Om kunderna blir nöjda blir de lojala mot företaget och fortsätter därför 

att köpa tjänster och produkter därifrån. Allt detta kommer i slutändan att resulterar i god 

lönsamhet för företaget. 

                                                
38 Gummesson (2002); s.269 
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Utifrån transaktionsmarknadsföringsperspektiv: kommunikationen mellan företaget och 

personalen samt mellan företaget och kunderna, alltså den interna respektive externa 

marknadsföringen, sker i detta fall enkelriktat. Företagsledningen förbereder 

kommunikationen och sedan sprider ut budskap (inside the box). Genom att hålla 

kommunikationen enkelriktad så kan processen effektiviseras och på så vis öka företagets 

lönsamhet. Här ligger lönsamheten i hur väl företaget lyckas kommunicera till kunderna 

den produkt eller tjänst som de erbjuder, där priset utgör en avgörande faktor samt hur 

väl man lyckas förankra organisationens budskap i personalen. 

Utifrån relationsmarknadsföring sker den interna och externa marknadsföringen istället 

dubbelriktat. Detta betyder att man genom kommunikation försöker skapa värden 

tillsammans med kunden/personalen och som hela tiden utvecklas, där interaktionen är 

en avgörande faktor (outside the box). Här ligger lönsamheten i hur bra företagen lyckas 

göra kunden/personalen deltagare i utvecklingsprocessen. 

 

Mervärdeteorin 

Grönroos skriver att ”mervärde är värdet av tilläggstjänster i relationen i förhållande till 

de relationskostnader som uppstår med tiden39”. Han säger också att ett mervärde både 

kan vara positivt och negativt och med det menar han att ett positivt värde skall 

komplettera kärnvärdet och på så vis förhöja den totala upplevelsen. Medan han med ett 

negativt mervärde menar att vissa värden som skapas enbart är onödiga kostnader och 

inte kompletterar kärnvärdet.  

Grönroos skiljer mellan ”tilläggsvärden” och ”nya värden” inom mervärdet och säger att 

om man har ett fungerande kärnvärde så bör man arbeta med att komplettera detta med 

tilläggsvärden och inte försöka skapa nya värden som motsätter sig kärnvärdet som 

annars enbart kommer att kosta onödiga pengar.  

 

                                                
39 Grönroos (2008); sid. 159  
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Relevansen som kan tydas ur detta är att värde kan skapas på två sätt. Antingen genom 

att lägga till kompletterande värden till kärnvärdet eller genom att skapa nya värden. 

Beroende på om man arbetar med ett relationsperspektiv eller ett transaktionsperspektiv 

så finns olika förutsättningar för att skapa dessa värden. Ur ett transaktionsperspektiv 

skapas värden ”inside the box” med vilket menas att man använder de kunskaper som 

finns inom företaget för att skapa mervärde. Om man ser det utifrån ett 

relationsperspektiv skapas värden ”outside the box” vilket betyder att man tar in nya 

influenser från främst kunder men även andra medarbetare för att skapa dessa värden. 

 

Värdeskapande processer 

Normann säger att genom standardisering och specialisering kan företagen minska sina 

kostnader och därmed priserna, en strategi som ingår i det dominerande perspektivet 

inom marknaden och som kännetecknar transaktionsmarknadsföring. Idag ser man ett 

paradigmskifte som även berör själva produktionen: fokus har flyttats från att vara bäst 

inom produktionskunskap till att vara bäst inom marknadsföringskunskap40. 

Normann skriver också att ett sätt att skapa värde hos kunden är genom avlastning eller 

genom att möjliggöra. Nya trender har uppstått tack vare den nya teknologin, som gör så 

att företag kan erbjuda tätare produkter eller tjänster. Han menar att idag söker kunderna 

produkter eller tjänster som inte bara ger en utan allt fler möjligheter till avlastning och 

möjliggörande på en och samma produkt/tjänst. På ett sådant sätt blir det företag som 

erbjuder tätare produkter/tjänster de som ger större utrymmer för att skapa mervärde hos 

kunden. 

Relevans: Ur ett transaktionsperspektiv bör butikskedjor underlätta utbytet tillexempel 

genom att hålla så låga priser som möjligt och framhäva dessa till sin fördel samt att 

använda sig av strategisk positionering av produkterna. Ur ett relationsperspektiv bör 

butikerna istället försöka utveckla en plattform där kunderna själva kan skapa de värden 

                                                
40 Normann (1995) 
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som distribueras vilket ger kunden en känsla av delaktighet som i sin tur ökar lojaliteten 

och kundens involveringsgrad.  

 

Varumärkesteori 

Utifrån transaktionsmarknadsföring kan man hänvisa till American Marketing 

Association för en definition av varumärken: ” Ett namn, en term, ett tecken, en symbol 

eller annat särdrag som på ett tydligt sätt särskiljer en säljares produkt eller tjänst från 

andra säljares41”. Med andra ord varumärket skapas inom företaget och kommuniceras 

sedan till kunden (inside the box). 

Utifrån relationsmarknadsföring kan man istället hänvisa till Grönroos42, som påpekar att 

denna definition utesluter kundernas roll i varumärkesskapande. Han skriver dessutom 

att43 ”Om det alls finns någon som kan bygga ett varumärke så är det kunden. 

Marknadsförare kan inte göra det. De kan bara skapa de förutsättningar som krävs för 

att varumärket ska växa fram i kundernas tankar”. Detta betyder att varumärket skapas 

och utvecklas igenom en process mellan företag och kunden (outside the box).  

 

Relevansen: Arbetar man med ett transaktionsperspektiv bör företagen utveckla 

varumärken och sedan kommunicerar dessa till kunderna. Använder man sig istället av 

ett relationsperspektiv bör man skapa en plattform där kunden genom interaktion med 

företaget formar och upplever varumärkesprofilen. Hur detta uppstår är beroende av 

företagens utgångsläge, alltså dess organisationsstruktur, kommunikationssätt, skapande 

och leverering av mervärde. Allt detta utmynnar antingen i att kunden upplever 

varumärket eller att det kommuniceras.  

                                                
41 Bennet (1995) 
42 Grönroos (2008); s. 313-314 
43 Grönroos (2008); s. 313 
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2.4 Kundperspektiv 

Involveringsteori  

Involveringsteori handlar om att förstå konsumentens köpbeslutsprocess som är ett 

resultat av ett samspel mellan kulturella, sociala, personliga och psykologiska faktorer, 

skriver Chris Fill44.  

Han menar att kundens köpbeteende varierar beroende på vilka risker denne upplever vid 

köptillfället. Dessa risker kan bland annat påverkas utav finansiella-, fysiska-, sociala-, 

egocentriska-, tidsbaserade- eller kontextuella risker. Beroende på kundens upplevelse 

kommer involveringen antingen utmynna i en hög eller låg grand. Han menar att, för att 

bestämma involveringsgraden bör man även ta hänsyn till fem aspekter: kundens intresse, 

riskens betydelse, sannolikhet för risken, symboliskt värde och hedonistiskt värde. 

Höginvolvering skapas enligt Fill när köpet medför en högre risk eller att köpet har en 

stor personlig relevans. Detta kommer att resultera i att kunden lägger ner mer tid på att 

söka information eftersom detta minskar risken för eventuella felköp. Dessa kunder 

påverkas i större utsträckning av sociala rekommendationer snarare än av rena 

marknadsföringskanaler. Lojaliteten bland höginvolverade kunder tenderar att blir högre 

om det genomförda köpet resulterar i att kunden blir nöjd.  

Låginvolvering uppkommer när köpet istället innebär en låg risk och där med inte har 

något omfattande påverkan på kunden. Därmed behöver inte kunden aktivt söka 

information eller engagera sig vid köpet. Detta får konsekvensen att personerna i fråga 

attraheras och påverkas mer utav marknadsföring eftersom de är mer öppna för att prova 

nya erbjudanden. En ytterligare konsekvens som låg involvering resulterar i är att 

lojaliteten blir relativt låg och man känner inga direkta behov att köpa på förhand utvalda 

varumärken. 

Relevansen i involveringsteori ger oss en förståelse för hur kundens involvering kan 

skifta mellan hög eller låg. Kundens olika involveringsgrad spelar en avgörande roll för 

vilken typ av marknadsföringsstrategi man har. Transaktionsmarknadsföring lämpar sig 

bättre då kunderna är låginvolverade och inte vill vara en del av 

                                                
44 Fill, Chris (1999); s. 100 
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värdeskapandeprocessen och kan påverkas mer av pris, förpackning och reklam. I detta 

fall fattas oftast inköpsbeslutet vid själva köptillfället. 

Som motsats till detta så lämpar sig relationsmarknadsföring bättre då kunderna är 

höginvolverade, eftersom de då vill vara en del av denna process. Dessa kunder handlar 

även sällan via impuls, utan har redan bestämt sig när själva köptillfället infaller. 
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2.5 Teoretisk syntes 

Vi har nu skapat två olika modeller, som är en syntes av de teoretiska relevanserna. Dessa 

relevanser ligger också till grund för modellernas förklaringar. 

Å ena sidan ställer vi företagets strategier utifrån ett transaktionsperspektiv mot kunder 

med låg involveringsgrad. Å andra sidan ställer vi företagets strategier utifrån ett 

relationsperspektiv mot kunder med hög involveringsgrad. Utifrån detta kommer vi att 

kunna analysera företagen för att se om de arbetar utifrån en transaktionsstrategi eller en 

relationsstrategi samt om det stämmer överens med kundernas efterfrågan. 

  

 

Modell 1: Transaktionsstrategi  

 
 

Förklaring: Utgångspunkten är att kunden är låginvolverad och därmed inte har viljan att 

delta i värdeskapandeprocesserna, därmed försöker företag att arbeta med att underlätta 

utbytet i största möjliga mån, vilket även är modellens fokus. Varumärket och 

företagsprofilen skapas av företagen och därefter kommuniceras till de anställda via 

intern marknadsföring och till kunderna via extern marknadsföring för att väcka 

uppmärksamhet hos målgruppen. Med låginvolverade kunder behöver företag använda 

sig av en enkelriktad kommunikation, vilket också är en effektiv åtgärd för att hålla 

priserna nere eftersom processerna effektiviseras och standardiseras i största möjliga 
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mån. Genom att använda sig av värdekedja åstadkommer företag ett ackumulerat värde 

inom dess ramverk. På grund av att kommunikationen är enkelriktad skapas också alla 

värden inside the box, vilket betyder att företag inte anpassar sig till externa intressenter. 

 

Modell2: Relationsstrategi 

 
 

Förklaring: Utgångspunkten är att kunden är höginvolverad och därmed har viljan att 

delta i värdeskapandeprocesserna, därmed försöker företag att arbeta med att skapa en 

plattform där kunden kan skapa sina egna värden. Företagen skapar förutsättningar för att 

varumärket ska kunna växa fram genom kunderna. Eftersom kunderna är höginvolverade 

krävs och önskas en dubbelriktad kommunikation eftersom alla är delaktiga i 

utvecklingsprocessen. Genom att arbeta i form av en värdestjärna inom butiken där man 

ställer kundens önskemål i centrum så skapar företag förutsättningar för att kunna arbeta 

utanför dess ramverk, alltså outside the box. 
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2.6 Teoretisk referensram   

Ur samtliga teorier härleds olika faktorer som är relevanta för denna undersökning. 

Utifrån dessa faktorer deriveras sedan ett antal variabler som kommer ligga till grund för 

analysen av empirin.  

 

Butiken 

Nedan följer en tabell med vilka teorier och vilka variabler som ligger till grund för vår 

butiksundersökning. 

 

Teori Faktor Variabel 

Värdestjärna/Värdekedja Organisationsstrukturens 

utformning 

Platt struktur / 

Hierarkis struktur 

Service value chain Kommunikation inom 

organisationen 

Enkelriktad dialog / 

Dubbelriktad dialog 

Mervärdeteorin Hur mervärden skapas Inside the box / 

Outside the box 

Värdeskapande processer Hur värdet distribueras Underlätta utbytet / 

Utveckla en plattform  

Varumärkesteorin Hur företagsprofilen 

förmedlas 

Kommuniceras till kund / 

Upplevs av kund 

Involveringsteorin Kundens involveringsgrad Hög involvering / 

Låg involvering 
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Kunder 

Nedan följer en förklaring som legat till grund för vår kundundersökning. 

 

Kundens inköpsbeteende 

Höginvolverade konsumententer vill vara en del av värdeskapande processer. Dessa 

kunder handlar även sällan via impuls, utan har redan bestämt sig när själva köptillfället 

infaller. En låginvolverad konsument däremot vill inte vara en del av denna process och 

påverkas mer av pris, förpackning och reklam. I detta fall fattas oftast inköpsbeslutet vid 

själva köptillfället. 

 

Kommunikation mellan butik och kund 

Höginvolverade kunder behöver en dubbelriktad kommunikation för att interagera med 

butiken. Här ligger fokus på hur väl företagen lyckas göra kunden till deltagare i 

utvecklingsprocessen. 

Låginvolverade kunder behöver en enkelriktad kommunikation där fokus ligger på hur 

väl företaget lyckas kommunicera till kunderna den produkt eller tjänst som de erbjuder. 

I detta fall utgör priset en avgörande faktor. 

 

Hur väl butikens koncept matchar kundernas önskemål 

Å ena sidan finns det variabler som kan associeras till vad de tycker är viktigt för att 

handla i en butik. 

Dessa är associerade till en hög- respektive låginvolvering. Vi klassificerar ”miljö”, ”stort 

sortiment/ att planerade varor finns”, ”servicenivå/ personal” som höginvolverande 

variabler medan ”pris”, ”butikens närhet”, ”erbjudanden” som låginvolverande variabler.  

En höginvolverad kund föredrar de förstnämnda variablerna, som motsvarar ett 

relationsperspektiv.  

En låginvolverad kund föredrar de andra tre variablerna, som motsvarar ett 

transaktionsperspektiv. 

Å andra sidan finns det variabler som berättar hur de uppfattar butiken. 
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Dessa är associerade till en hög- respektive låginvolvering. Vi klassificerar ”God 

service”, ”trevlig miljö”, ”bra sortiment” som höginvolverande variabler medan ”billig”, 

”tillgänglig”, ”bra erbjudanden” som låginvolverande variabler.  

En butik som uppfattas använda sig av höginvolverande värden associeras till de 

förstnämnda variablerna, som motsvarar ett relationsperspektiv.  

En butik som uppfattas använda sig av låginvolverande värde associeras till de andra 

tre variabler, som motsvarar ett transaktionsperspektiv. 

 

Lojaliteten hos kunderna 

Frågorna 4a och 4b ska hjälpa oss att förstå kundernas lojalitet. Utifrån detta kan vi 

sedan härleda om kunden är hög- eller låginvolverad. 

En höginvolverad kund som får sina förväntningar tillgodosedda är en förutsättning för 

att skapa långvarig lojalitet mot butiken.  

En låginvolverad kund som får sina förväntningar tillgodosedda är däremot inte en 

förutsättning för långvarig lojalitet mot butiken. 
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3 Metod 

 

Detta kapitel innehåller vilka steg som kommer att vara grundpelare i undersökningen.  

Först förklaras stegvis på vilket sätt det valda ämnet har behandlats och sedan redogörs 

den praktiska arbetsmetoden.  

3.1  Tillvägagångssätt 

Vi kommer att titta närmre på hur de butiker som tillhör de etablerade dagligvarukedjorna 

ICA respektive Coop kommer att klara av en allt hårdare framtida konkurrens inom 

branschen. För att göra detta genomförs en informationsinsamling i tre olika steg. 

För det första så har vi i det inledande kapitlet försökt skapa en djupare och mer 

grundläggande förståelse för hur dessa företag arbetar och den situation de befinner sig i 

idag. Men vår tanke har också varit att beskriva vilket ursprung och vilken historia de 

olika organisationerna har bakom sig, eftersom detta antas bidra i allra högsta grad till 

hur de agerar för att motstå en allt hårdare konkurrens. Sådana sekundära data har vi 

utvecklat i bakgrunden för att utmynna i en problemformulering och syfte. 

Som ett andra steg kommer vi att gå in i de enskilda företagen för att göra djupintervjuer 

med en butikschef. Detta ska förhoppningsvis ge oss möjligheten att få större kunskap om 

deras arbetssätt och därmed deras strategier. Dessutom kommer vi att intervjua en ur 

personalen för att se hur väl rotad denna strategi är.  

Det tredje steget blir enkätundersökningar med kunder som handlar på ICA och Coop. 

Detta ger oss möjligheten att få större kunskap om kundprofiler och deras 

involveringsgrad i inköpsprocessen samt vad de efterfrågar. Dessutom kan ett betydligt 

större antal intressenter nås på kort tid än vid djupintervjuer. En ytterligare punkt är att 

sammanställningen av empiri underlättas. Sammanfattningsvis kan detta ge oss en 

tillförlitligare statistik om kundernas köpprofiler och därmed en tillförlitligare 

generalisering. Enkätundersökningarna kommer att ske på en veckodag mellan klockan 
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10:00 – 13:00 i båda fallen. Antalet enkätundersökningar kommer att bli 25 stycken vid 

respektive butik. På det viset ger vi samma förutsättningar vid båda tillfällena. 

När vi sedan byggt upp denna förståelse så kommer vi att kunna analysera och jämföra 

svaren med våra teoretiska synteser, där den ena har transaktionsperspektiv medan den 

andra har relationsperspektiv. Tanken är då att utifrån denna information och vetskap om 

kunder och dagligvarubutiker kunna se de enskilda butikernas motståndskraft mot 

konkurrenter samt vilken typ av marknadsföringsstrategi som kommer bli långsiktigt 

framgångsrik.  

3.2 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet: Ordet reliabilitet betyder tillförlitlighet, alltså hur väl man kan lita på det som 

undersökningen kommit fram till45. Utifrån vår teoretiska utgångspunkt blir det relevant 

att samla in empiri om företagen Coop och ICA samt deras kunder; intervjuer och 

enkätundersökningar kommer att göras vid respektive butik. Med andra ord blir det 

relevant att å ena sidan samla in företagens information om deras strategier och att å 

andra sidan samla in information om de kunder som handlar hos dem. 

 

Validitet: betyder hur relevanta är de data som mätas för undersökningsfenomen46. 

Genom att utforma intervjufrågorna och enkäten efter vår teoretiska referensram kan vi få 

svar på de formulerade variablerna. Dessutom har vi möjligheten att få kongruenta data 

som vid analysen kan ställas mot varandra. 

3.3 Urval 

Vi har valt de två butiker eftersom de passar in i våra avgränsningar samt därför att vi har 

fått kontakter som gärna vill ställa upp för intervjuerna. 

När det gäller enkätundersökningen så kommer vi slumpmässigt att välja för varje butik 

25 stycken kunder som finns där i butiken vid undersökningstillfällen och som vill svara 

på enkäternas frågor. 
                                                
45 Johannesson (2003); s. 28 
46 Johannesson (2003); s. 47 
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3.4 Angreppssätt 

Kvalitativa: När det gäller den kvalitativa ansatsen, kommer vi att använda oss av 

djupintervjuer. Genom att använda sig av djupintervjuer, menar Johannesson & Tufte47, 

får man en större flexibilitet, möjligheten till fördjupning i frågor som kan uppstå under 

intervjusförloppen samt en större möjlighet till tolkning. 

 

Kvantitativa: När det gäller den kvantitativa ansatsen, kommer vi att använda oss av 

enkätundersökningar. Johannesson & Tufte48, menar att man kan dra nytta av att koda 

olika variabler för att skapa statistiker och generaliseringar. 

                                                
47 Johannesson (2003); s. 70-71 
48 Johannesson (2003); s. 70-71 
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4 Empiri 

I detta kapitel kommer vi att visa våra empiriska data som sammanställts utifrån de 

intervjuer och enkätundersökningar som genomförts. Detta kommer senare att ligga till 

grund för vår analys. 

 

 

4.1 Undersökningsobjekt ICA-butiken 

Butiksägare 

Butiksägaren anser att priset är viktigt. Men han tror inte att man kan ha långsiktiga 

relationer genom pris eftersom detta endast lockar till sig prisjägare. Den filosofi som 

han arbetar efter är att aldrig tro på kortsiktiga vinster.  Däremot tillägger han att 

basprodukterna alltid ska hålla samma låga priser som lågprisbutikernas. Anledningen 

till detta säga han, är att dagens kunder är mycket prismedvetna. Som konkurrens ett 

ytterligare konkurrensmedel försöker butiken att lägga till mervärden som 

lågprisbutikerna inte kan göra. Exempelvis genom att garantera produkternas ursprung 

vilket kan motivera ett högre pris. 

En anledning till dagligvaruhandelns låga resultat de senaste åren anser butiksägaren 

beror på de låga räntorna som varit den senaste tiden. Detta har enligt den tillfrågade 

bidragit till att hushållen haft mer pengar vilket resulterar i att man lagt pengarna på 

andra företeelser så som restauranger, resor, med mera. Han tillägger sedan att 

dagligvaruhandel kommer kunna öka i lönsamhet efter denna period, när räntorna 

återigen återgår till det normala.   

Butiksägare har det senaste tiden även sett en ökad försäljning av premium produkter. 

Detta tror han kan vara en anledning av de stigande räntorna eftersom människor som 

ätit ute på restaurang nu åter igen börjar laga mat hemma och då vill man ha bra 

produkter. 
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Ett exempel på premium produkter som han nämner är ”ICA gott liv” med vilket man 

garanterar att produkten är fri från onaturliga tillsatsämnen. Motsatsen till dessa 

produkter är ”Euroshopper” vilket representerar lågprissortimentet och dessa säljs för 

att möta konkurrensen från lågpriskedjorna. 

”ICA love eco” och ”lev gott” -sortimentet utvecklades enligt butiksägaren för att det 

inte fanns motsvarande produkter på marknaden. ICA:s egna varor skall fungera som 

prissättare medan ”Euroshopper” ska ligga under dessa. 

Dessutom säger han att ett stort sortiment är viktigt. Han tar som exempel Willy´s och 

Lidl, som han anser som kompletterande butiker. Alltså butiker som inte fullt ut kan 

motsvara kundernas inköpslistor. Han tror inte att dagens kunder orkar åka runt och 

komplettera på andra butiker. 

Han framhäver sedan att butikens helhet är viktig och att handlandet skall vara en 

upplevelse för kunden. Bland annat så håller man på att utveckla ett koncept i butiken 

där man skall kunna äta delikatesser och eventuellt dricka alkoholhaltiga drycker. Det 

hela ska fungera som mötesplats för kunderna. Meningen är att kunden ska tillbringa mer 

tid inne i butiken. Konceptet är inspirerat från vad han har sett i andra butiker ibland 

annat andra länder från Europa, USA och England. 

Butiksägaren ser inte Coop eller andra butikskedjor som sina huvudkonkurrenter. Han 

menar att den största konkurrensen kommer från andra ICA-butiker.  

Butiken ska enligt ägaren konkurrera med en kunnig och trevlig personal. Man genomför 

bland annat diverse matutbildningar samt vinprovningar, med mera för att kunna bistå 

kunderna med tips och råd. Istället för att sälja billiga produkter vill man dra in folk med 

hjälp av andra värden. Efter detta tillägger han dock att ICA inte får bli en lyxbutik.  

Ett annat konkurrensverktyg som ägaren nämner är rikta marknadsföringen mot sina 

stamkunder. Detta sker genom rabatter och erbjudanden. Man har anpassade 

erbjudanden till kunder som handlar vissa varor och detta system har kunderna varit 

nöjda med tillägger han.   
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Angående hur butiken styrs säger ägaren att man har 100 % frihet att köpa in varor. Det 

är ICA handlare som utformar butiken och köper in olika varor, fast ägaren måste ha 

jobbat i en ICA butik ett visst antal år innan. Han säger därefter att ”ICA Maxi” är den 

enda butiken som har ett färdigt koncept. Alla övriga ICA butiker ägs av enskilda 

företagare och dessa har fria händer att själva utforma butiken.  

I övrigt angående konkurrensen säger han att ICA har 50 % av marknadsandelar i 

Sverige och har därför svårt att växa mer här. Man har bland annat försökt exportera det 

svensk ICA konceptet till Norge vilket misslyckades på grund av kulturella skillnader.  

När det gäller organiseringen inom butiken säger butiksägaren att butiken är uppdelad i 

olika arbetsområden med områdesansvarig vid varje avdelning. Man arbetar maximalt 3 

år på position för att undvika att bli hemmablind. Där efter byter man position. Varje 

avdelning sköter sig själv och ansvarar för organisering och inköp. Varje vecka har 

ledningsgruppen om 7 personer bestående av områdesansvariga och chefer ett möte. 

Sedan har varje avdelningsansvarig separata möten med sin enskilda personal. Har 

personalen några synpunkter går denna information via den områdesansvarige och 

sedan upp till ledningsgruppen. Process sker på det viset: Personal – Avdelningsansvarig 

– Butikschef och Butiksägare. 

Butiksägaren berättar också hur man nu försöker göra butiken mer personlig och att få 

kunden att känna sig delaktig i butiken. Kunden skall bland annat involveras genom att 

man sätter upp bilder på alla områdesansvariga och information om hur kunden kan 

kontakta dem. Han säger sedan att det är viktigt att kunden veta vem som är ansvarig för 

vad så att denne direkt prata med rätt person om det finns några synpunkter. I övrigt kan 

kunderna även lämna in önskemål genom att prata med övriga personalen. 

När det gäller kommunikationen mellan butik och kund utanför butiken så säger 

butiksägaren att detta främst sker via lokaltidningen och reklamutskick. 

Andra kommunikationskanaler som den tillfrågade anser är viktiga är ”Facebook” och 

”Twitter”. Detta är något som de snart kommer att börja med. Han tillägger sedan att 

det blir upp till personalen att sprida denna information via dessa medier och ansvara 

för innehållet. 
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Butiksägaren nämner även en nyligen genomförd renovering av butiken som till viss del 

baserat sig på kundernas åsikter. Innan var butiken utformad som ett varv, alltså att man 

var tvungen att gå igenom butiken i en bestämd slinga. Efter renoveringen blev butiken 

mer öppen vilket gör att kunden kan börja handla var han vill inne i butiken. Dessutom 

har det blivit lättare för kunderna att gå tillbaka till en viss avdelning om de glömt något. 

Efter ombyggnationen har vinsterna stigit och man säljer även dyrare varor. 

 

Butikspersonal 

Den anställde ur personalen anser att en ren och snygg butik samt att men ingjuter en 

form av kvalité är viktiga värden för denna butik. Han tillägger sedan att det första 

intrycket måste vara bra eftersom detta påverkar kvalitetskänslan. 

Han anser även att bemötandet av personalen är viktigt. Att ta kontakt med kunderna, de 

ska inte behöva leta efter personal när de behöver hjälp utan personalen ska alltid vara 

tillgängligt. 

Detta innebär att man måste vara lyhörd för kunden och se vilka som behöver hjälp. Man 

ska även följa kunden till de produkter som kunden inte hittar istället för att peka var de 

finns. 

En annan sak som den tillfrågade ur personalen tycker är viktigt är butikens öppettider. 

ICA har öppen från klockan 8.00 till 22.00 varje dag. Kunden ska känna att butiken alltid 

är tillgängligt. Respondenten anser även detta som en viktig strategi för att konkurrera 

mot andra butiker. Han anser att detta ger kunderna en känsla av att de inte behöver 

anpassa sig till butikens öppettider.  

Ett annat konkurrensmedel som den tillfrågade lyfter fram är att de försöker ha en så hög 

standard som möjligt på varorna. Även personalens kunnande och dess engagemang 

påverkar mycket. Respondenten exemplifierar genom att ta Lidl som exempel. Han säger 

att Lidl inte har lika färska varor och samma service. 

Han nämner även att man till en viss del försöker konkurrera med hjälp av pris. Bland 

annat så har ICA gjort sin största prissänkning någonsin på sitt eget sortiment, ”ICA:s 
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egna varor”. Detta framhäver man genom att låta den gamla prislappen sitta kvar 

bredvid den nya, så att kunden tydligt ser prissänkningen. Respondenten nämner även 

”Euroshopper -sortimentet”, vilket är deras billigare varumärke, som ett sätt att 

konkurrera. Han tillägger även att ICA:s kundkort, som ger kunden rabatt på de 

produkter man handla ofta fungerar som en slags priskonkurrens. 

Den tillfrågade berättar sedan hur det löpande arbetet ser ut. Personalen får utrymme 

för att arbeta fritt och detta sker i de olika avdelningarna som man är ansvarig för. 

Ansvarig personal vid respektive avdelning får stor frihet i att själv bestämma vad som 

ska köpas in och hur mycket. Samtidigt säger han att utbudet till stor del styrs efter 

kundernas efterfrågan vilket det också bör göra, tillägger han. 

Man försöker ta in de produkterna som kunden begär, dock måste finnas en större 

efterfrågan. Processen brukar gå så här: kundernas efterfrågan – personalen samlar in 

denna information – avdelningsansvariga bestämmer graden av intresse – Beslut fattas 

sedan om vilka varor som skall köpas in. 

Den anställde berättar att det de typer kunder som handlar här är mycket blandade men 

det även finns stamkunder. 

När det gäller kommunikationen mellan de anställda så säger respondenten att man har 

möten veckovis, vanligtvis på måndagar. Under dessa möten går de igenom försäljning 

och om det är något speciellt just denna vecka. Man har även kortare möten varje 

morgon där man går igenom allas arbetsuppgifter. Chefen säger vilka arbetsuppgifter 

personalen kommer att utföra under arbetsdagen. Personal som kommer in senare 

brukar får en genomgång av vad som hänt av den övriga personalen. Han säger även att 

butiksägaren ofta är i butiken vilket gör att personalen även kan vända sig direkt till 

honom om det är något speciellt.  

När det gäller kommunikationen till kunden så säger respondenten att han tror detta 

fungerar bra. Han tillägger sedan att han inte har så mycket kunskap om 

kommunikationen utanför butiken. Han nämnder dock vilka sätt de brukar kommunicera 

med: ”annonsblad”, ”lokala tidningar”, ”ICA:s hemsida” (både den generella samt den 

lokala) och ”Facebook”. 
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I butiken, säger han, sker via kommunikationen ”face to face” med personalen. Men man 

kommunicerar även med hjälp av skyltar, stamkundskort och olika rabatter. 

När det gäller butikens utformning så tror respondenten att det finns ett bestämt 

sortiment som måste finnas. Tillexempel ”ICA:s egna varor”. Men andra produkter som 

exempelvis ”Arla” behöver man inte ha. Detta får butiken välja självt. 

Man försöker även att se på kundernas efterfråga och för att framhäva vissa produkter. 

Man exponerar vissa varor beroende på säsong, tillexempel grillartiklar på sommaren. 

Han säger också att de arbetar en del med belysning för att framhäva vissa produkter. 

De arbetar också med att fronta varor, vilket betyder att de ska ligger långt fram och att 

de ser bra ut. Detta är även något som givit en ökad försäljning enligt den anställde. Den 

tillfrågade nämner även att varudiskarna är utformade för att se attraktiva ut med bland 

annat en speciell belysning. I överlag så arbetar de mycket med butikens miljö och 

utformning.  

Han nämner även att man nyligen genomfört en ombyggnation av butiken. Anledningen 

till detta var att utöka butikens färskvarusortiment och att få med butiksyta. 

Respondenten berättar också att man håller på att utveckla en plats i butiken bredvid 

färskvarorna där man skall kunna sitta och smaka på varor samtidigt som man kan ta ett 

glas vin. Detta är något som de ska testa för att se om det fungerar. Han berättar även att 

de vid entrén utformat en plats med soffor och bord där kunden ska kunna sitta och äta. I 

anslutning till detta finns även en kiosk där man kan köpa lättare förtäring.  
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Enkätundersökning ICAs kunder 
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4.2 Undersökningsobjekt Coop-butiken 

Butikschef 

Butikschefen på Coop ansåg att viktiga värden för dem var sortimentet av kravmärkta 

och miljövänliga produkter. Han beskriver sin butik som ”Det gröna konsum” och att det 

skall vara en sund affär att handla där. Detta är även något som skall genomsyra hela 

organisationen. Miljökonceptet kom för cirka 10 år sedan och var ett beslut som togs på 

central nivå. Man startade då samarbeten med olika leverantörerna för att undersöka 

vilka miljömärkta produkter som kunde levereras. 

Han anser att färskvarusortiment är en viktig del för denna butik och att det är ett 

nödvändigt mervärde. Hans uppfattning är att det är detta som kunderna förväntar sig 

när det kommer till denna butik vilket gör att kunden är beredd att betala lite mer för 

ekologi. Han säger även att butiken förmodligen har områdets största ekologiska 

sortiment men också att de har ett brett sortiment över huvud taget. Kunden ska kunna 

hitta allt man tänkt handla i denna butik och det ska alltid finnas en förklaring till 

kunderna om det är något de undrar över. Han tillägger även att deras kunder utgörs till 

stor del av stamkunder och matintresserade och att dessa är mycket viktiga intressenter 

för denna butik.    

I övrigt så har Coop organisationen tagit en del beslut som ska gynna miljön. Tillexempel 

så går all ”frukt och grönt” som kommer från Helsingborg via tåg istället för med 

lastbilar. Detta är dock något som man inte lyckat nå ut till kunden med, enligt 

butiksägaren. 

En annan viktig egenskap som butikschefen lyfter fram är kundbemötandet. Både när 

man kommer in och när kunden befinner sig i butiken. Detta är något som han tror 

påverkar kunden mycket eftersom kunderna betalar för service och förväntar sig det. 

Butikschefen vill att butiken skall vara den affär som rekommenderas av andra kunder, 

just på grund av god service. Personalen ansvarar för att varorna finns och att de är 

fräscha samt att bistå med rätt service. En annan uppgift är att ge kunderna 

matinspiration och med det menar han att det alltid ska finnas färdig lösning.  
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Han lyfter även fram ett nytt återbäringssystem som ett strategiskt konkurrensmedel. Det 

hela går ut på att man via sitt medlemskort kan få upp till 5 % rabatt på allt man köper. 

De främsta konkurrenterna som butikschefen ser är andra närliggande butiken som vill 

tillgodose kunden med ekologiska värden. Han anser dock inte andra Coop-butiker som 

konkurrenter, utan att det är av samma kött och blod. Man försöker istället nätverka 

mellan dessa butiker för att försöka utveckla verksamheten ytterligare. 

När det gäller organiseringen av butiken så sker detta enligt butikschefen genom mindre 

uppdelade avdelningar där vissa personer tar ett större ansvar. Han tillägger dock att 

alla fortfarande ansvarar för hela butiken. 

Han säger även att hans roll som chef är att följa upp arbetet som personalen utför för 

att säkerställa att allt går som det ska samt ger feedback om det är något som går mindre 

bra. Uppstår problem försöker man att lösa detta tillsammans genom att bolla idéer och 

diskuteras tillsammans. Tillexempel när butiken plötsligt tappade försäljning i fiskdisken. 

Lösningen till detta blev att man tillsammans med personalen genomför en 

”brainstorming” för att förstå och hitta en förklaring på problemet. Resultatet blev ett 

antal förändringar, som slutligen resulterade i att försäljningen åter ökade till tidigare 

nivåer.  

Han anser att det är viktigt med kommunikation. Varje vecka genomförs ett veckomöte 

mellan butikschef och all personal som är närvarande i butiken. Därefter sätter man även 

upp informationen på en anslagstavla som finns i butiken samt att all information sänds 

ut till personalen via mejl. Syftet med detta är att informera alla om vad som hänt, vad 

som händer samt vad som kommer att hända. 

När det gäller organisering av butiken så säger butikschefen att de har relativt stora 

möjligheter att påverka butiken utformning. De kan tillexempel beställa in nya 

varumärken eller produktkategorier, dock måste dessa först vara godkända och 

kvalitetssäkrade av Coop-organisationen. Något som butikschefen emellertid anser måste 

finnas är Coops egna produkter. De har även möjligheten att själv prissätta sina 

produkter och detta görs oftast genom att jämföra men andra närliggande butiker.  
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De riktlinjer man har och som butikschefen lyfter fram är tillexempel kassornas 

utformning och personalens klädsel. Intrigören måste även hålla en viss standard.  

När det gäller kommunikationen till kunden så säger butikschefen att det ofta kommer 

önskemål på produkter och åsikter om hur butiken ser ut. Han tillägger att man försöker 

tillfredsställa dessa synpunkter i största möjliga mån. Tillexempel när det gäller mindre 

sortimentsfrågor kan man köpa in och prova om varan säljs. Oftast sker 

kommunikationen via dialog mellan personal och kund. Ibland skickas även åsikter in via 

Coop-organisationens hemsida som arbetar mot kunderna för att utveckla verksamheten. 

När det gäller större förändringar blir en mer grundläggande analys. I dessa fall hamnar 

det på centralbord. Exempelvis när det gäller klagomål. Sedan sprids denna information 

ut till de berörda butikerna. 

Enligt den Butikschefen sker även mycket kommunikation via skyltar som fungerar som 

förebyggande information. Ett exempel som den tillfrågade tar upp är om någon leverans 

förhindrats eller blivit försenad av någon anledning. När det gäller den mer 

övergripande kommunikationen så som marknadsföring säger butikschefen att detta sker 

via Coops centralt styrda marknadsföringsavdelning. Coop har även en egen hemsida 

där det läggs upp mycket information till kunderna.  

Avslutningsvis säger butikschefen att man står på stora starka grundpelare, vilket skapar 

Coops koncept i sin helhet. Det är även viktigt att alla ska ha roligt tillsammans, både 

personal och kunderna.  

 

Butikspersonal 

Enligt respondenten är personalens bemötande en viktig egenskap för denna butik. 

Personalen hälsar på kunderna och leder dem genom butiken så att de hittar de varor de 

söker. Han anser även att en kunnig personal är viktigt och att lokalen är rent och fin. 

Han framhäver även att skyltar med hälsningar och information ger kunderna extra 

värden.  
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Den anställde tror inte att priskonkurrens är rätt strategi. Han säger att de satsar mer på 

kvalité och ekologiska varor. Man försöker även att engagera kunden och ta in 

information om vad kunden önskar. Denna information samlar man senare in och skriver 

upp det i personalrummet. 

Respondenten nämner också medlemsrabatter som ett viktigt konkurrensmedel. Genom 

att kunden använder sitt medlemskort så kan denna få tillbaka upp till 5 % på allt han 

köper i butiken. 

Personalen har varierande arbetsuppgifter, tillexempel kan de arbeta på lagret och i 

charken samma dag. Detta tycker en anställde är bra eftersom man få goda kunskaper 

om butikens uppgift som helhet.  

Han anser även att personalen kan påverka mycket i butiken. Man kan komma med 

förslag på olika förbättringar. Samtidigt så säger han att man har riktlinjer från 

huvudkontoret om hur butiken bör se ut och hur man bör arbeta. Men det finns ändå 

utrymme för egna förändringar och bestämmelser tillägger han. 

Om kommunikationen i butiken säger den anställde följande. Varje morgon så har man 

en dialog i fikarummet samt att de får ett veckoblad om vad som hänt och kommer att 

hända den närmaste tiden. Bland annat aktiviteter och erbjudanden i butiken. 

Respondenten berättar bland annat om aktiviteter som ansiktsmålning för barn. Utöver 

denna kommunikation så har de även mejlkontakt mellan varandra. Överlag så sker det 

även mycket kommunikation i butiken mellan de anställda, tillägger han. 

Angående chefen så säger respondenten att Han alltid har en öppen dialog och tar in de 

anställdas synpunkter. Han lyssnar vad personalen säger. 

Angående kommunikationen till kunden säger han att den varierar från kund till kund, 

men att det finns många stamkunder som man får en nära kontakt med. Han säger också 

att man försöker kommunicera budskap till kunderna genom skyltar med 

specialerbjudanden och liknande. 

Han fortsätter mad att säga att de även försöker kommunicera via produkter. 

Respondenten nämner bland annat ”Prima” och ”Änglamark” som exempel på detta. 
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Dessa produkter anser han representerar Coops profil mycket väl och med det menar att 

vara känns äkta. 

Den anställde uttrycker även stamkunder som mycket viktiga intressenter för denna butik. 

Personal har öppen kommunikation med stamkunderna, inte bara genom att skylta 

erbjudanden utan också genom dialog. Han berättar om en situation där en kund fick 

frysa in egna varor i butiken. Det var en kvinna som fått vildsvinskött av en bekant och 

som inte fick plats hemma. 

Ett annat exempel är en stamkund som är blind. Han kommer in i butiken och väntar på 

personalen, som följer honom igenom hela inköpsprocessen. Personalen frågar vad han 

vill ha och ger råd och tips under hela köpet. 

Respondenten jämför denna butik med andra butiker och säger att det är viktigt att 

personalen alltid ska vara tillgänglig. Inte som i andra butiker där man måste gå och leta 

efter personal. 

Han säger även att personalen denna butik frågar kunden för att få feedback på att 

kommunikationen lyckats. Han exemplifierar detta med: hittade du allt du behövde? 

När det gäller utformningen av butiken så säger respondenten att man ofta får in 

önskemål från kunden. Han tillägger att man försöker att tillfredsställa kundens 

önskningar i största möjliga mån, men han säger också att det måste finnas en större 

efterfrågan för att detta skall vara möjligt.  

Respondenten lyfter åter igen fram ”Coop Prima” sortimentet. Den anställde tycker att 

Coop lagt mycket energi och tid för att framställa detta varumärke. Fast han tillägger 

också att han inte vet hur det genomförts. Däremot säger han att produkterna känns 

värdefulla. På förpackningen finns ansiktet på den person som producerat varan. Han 

tycker att detta ger transparens i produktens framtagning. Samma sak tycker han med 

varumärket Änglamark, som har satsat mycket på det ekologiska. 

Utöver detta säger han att personalen också kan påverka butikens utformning och 

komma med nya idéer. Respondenten berättar om när han var i USA och såg en varudisk 
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med ”frukt och grönt” som han tyckte hade en smart lösning. Han tog då en bild och 

skickade den till sin chef för att ge inspiration. 

Avslutningsvis säger respondenten att det känns som en stor familj i butiken. Man förstår 

att en person inte kan ta allt ansvar. Man försöker hjälpa varandra och uppstår det 

problem försöker man lösa dessa tillsammans. 
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Enkätundersökning Coops kunder 

 
 
 
Utifrån denna information kommer vi genomföra vår analys som visas i nästa kapitel.   
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5 Analys 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för vår analys som kommer att ligga till grund för 

vårt resultat. Vi utgår ifrån svaren på enkäterna för att förstå kundernas 

involveringsgrad. Detta ska ligga till grund för att se om butikernas strategier matchar 

kundernas förväntningar. 

Vi kommer först att analysera kundernas inköpsbeteende som ger oss förståelse för hur 

de vill kommunicera till företaget. Denna kommunikation påverkar kundernas 

förväntningar, som butiken slutligen måste leva upp till. Hur väl detta stämmer överens 

kommer slutligen att leda till om kunden bli hög- eller låginvolverad. 

 

ICA-kunder 

Kundens inköpsbeteende 

 

 
 

Vi konstaterar att höginvolverade konsumenter som handlar ”enbart planerade inköp” (21 

%) är flera än de låginvolverade som bara handlar ”beroende på erbjudanden” (4 %). Vi 

anser därför att detta tyder på en hög involveringsgrad hos kunderna. 

Däremot tolkar vi den sista variabeln som att flest kunder anser att låginvolverade värden 

är en kompletterande faktor till höginvolverade: ”både planerade inköp och beroende på 

erbjudanden”, alltså att hög- och låginvolvering tillsammans når 75 %. 

Vi tolkar detta som att kunderna har en hög involveringsgrad, dock inte i så stor 

utsträckning. 
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Kommunikation mellan butik och kund 

 

 

 

 

 

Största delen av intressenterna tycker att de får tillräckligt med info från butiken (67 %), 

och denna information får de främst via reklamblad (71 %). De konsumenter som tycker 

att de inte kan påverka butiken (33 %) är fler än de som tycker att de kan göra det (21 %). 

Utifrån detta anser vi att butiken främst kommunicerar via ett transaktionsperspektiv. Det 

betyder att man i stor utsträckning använder en enkelriktad kommunikation, vilket kräver 

låginvolverade kunder. Ett ytterligare bevis på att kommunikationen är enkelriktad visas 

då konsumenterna anser att deras påverkan på butiken är relativt låg. Över huvud taget 

känner kunderna sig nöjda med det information som de får både via transaktion 

(enkelriktat) och relation (interaktion). 
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Hur väl butikens koncept matchar kundernas önskemål 

 

 

 

 

Höginvolverande variabler: ”Miljö” (46 %), ”stor sortiment/ att planerade varor finns” 

(79 %), ”servicenivå/ personal” (38 %) motsvarar tillsammans 163 % enheter. 

Låginvolverande variabler: ”Pris” (58 %), ”butikens närhet” (46 %), ”erbjudanden” (25 

%) motsvarar tillsammans 129 % enheter. 

Detta tyder på att konsumenterna har en hög involveringsgrad eftersom de lägger större 

vikt på höginvolverande värden. 

 

 

 

Höginvolverande variabler: ”God service” (50 %), ”trevlig miljö” (63 %), ”bra 

sortiment” (75 %) motsvarar tillsammans 188 % enheter. 
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Låginvolverande variabler: ”Billig” (8 %), ”tillgänglig” (46 %), ”bra erbjudanden” (21 

%) motsvarar tillsammans 75 % enheter. 

Detta tyder starkt på att konsumenterna anser att butiken använder sig av 

höginvolverande värden. 

En jämförelse mellan konsumenternas önskningar om och uppfattningar av butiken visar 

att: 

Höginvolverade variabler: 163 % önskat, 188 % uppfattat. 

Låginvolverade variabler: 129 % önskat, 75 % uppfattat. 

 

Lojaliteten hos kunderna 

 

 

Nästan alla intressenter svarade att de brukar handla på ICA-butiken (96 %) samt att de 

föredrar denna butik (92 %), vilket tyder på en hög lojalitet hos kunderna. 

Utifrån dessa data anser vi att kunderna är höginvolverade. 
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ICA-butik 

Värdestjärna/värdekedja (Organisationsstruktur): 

Butiksägare: Enligt butiksägaren så har denna ICA-butik stor frihet att själv utforma 

butiken och dess sortiment och denna frihet beror på att butiksägarna själva äger sin 

butik. Undantaget är ICA-maxi butikerna där man använder sig av ett färdigt koncept.  

Personal: Tror att det finns ett bestämt sortiment som ICA-butiken måste ha och som 

alltid måste finnas. Andra produkter däremot får butiken välja själv.  

Eftersom butiken har friheten att anpassa sig till den lokala verkligheten anser vi att 

organisationsstrukturen är relativt platt vilket karakteriseras av en värdestjärna. 

Personalen tycks dock inte ha någon övergripande kunskap när det gäller butikens 

generella utbud vilket kan tolkas som att kommunikationen har brustit i detta hänseende.  

 

Butiksägare: Butiken är uppdelad i olika arbetsområden som tillexempel mejeri, fisk, 

frukt och grönt och så vidare, med en avdelningsansvarig vid varje område som ansvarar 

för organisering och inköp. De avdelningsansvariga skall enligt butiksägaren maximalt 

arbeta tre år vid samma avdelning och anledningen till detta är att undvika att personalen 

blir hemmablind.  

Personal: Den tillfrågade ur personalen säger även han att de olika avdelningarna arbetar 

relativt fritt när det gäller inköp och val av sortiment. De önskemål som kunderna har 

meddelas till närmaste avdelningsansvarig som sedan bestämmer eventuella inköp.   

Personalen har friheten att själva sköta sina arbetsuppgifter med allt vad det innebär, 

vilket exemplifieras av en lokalt styrd organisation. Detta är även något som personalen 

styrker. Att man samtidigt kontinuerligt växlar ansvarsområden ger de anställda en 

större och mer övergripande uppfattning av hur butikens alla uppgifter fungerar, vilket 

kan skapa konkurrenskraftiga värden. Dessa punkter tyder på att butiken arbetar i form 

av en värdestjärna. 

 

Butiksägare: Däremot när det gäller organiseringen av informationsflöde så sker detta 

efter en mer strikt hierarkisk struktur. Varje vecka har butikschefen och butiksägaren 
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separata möten med de områdesansvariga som i efterhand har enskilda möten med den 

berörda personalen vid varje avdelning. När personalen har synpunkter angående 

verksamheten sker detta på samma vis fast genom en omvänd procedur.  

Personal: Man har ofta möten (cirka 4-5 gånger i veckan) där man framför sina åsikter. 

Men är det något specifikt som berör butiksägaren brukar den tillfrågade ta detta med 

honom direkt eftersom han ofta är i butiken. 

Enligt butiksägare så sker informationsflödet standardiserat och strukturerat. Men enligt 

den tillfrågade ur personalen är informationsflödet inte så hierarkiskt strukturerat. Vi 

tolkar detta som att butiken i detta fall utgår ifrån en hierarkisk struktur men att detta 

inte alltid följs. 

 

Service value chain (Informationsflöde): 

Kommunikation mellan butiksägare och personal 

Butiksägare: Om de anställda har eventuella synpunkter rörande verksamheten går dessa 

via en hierarkiskt utformad struktur: Personal – Avdelningsansvarig – Butikschef och 

butiksägare. Varje vecka har ledningsgruppen bestående av sju personer 

(avdelningsansvariga, butikschef och butiksägare) möte angående verksamheten och de 

anställdas synpunkter. Varje avdelningsansvarig har sedan separata möten med 

personalen vid de olika avdelningarna för att förankra denna information hos personalen.  

Personal: Detta är även något som personalen styrker när han berättar att mötena sker 

veckovis samt att man har kortare möten varje morgon.   

Detta tyder på att det finns en dubbelriktad kommunikation inom butiken även om den 

följer en tydlig struktur. Denna struktur tycks även vara väl rotad i personalen.   

 

Kommunikation mellan butik och kunder 

Butiksägare: I butiken kommer man inom en snar framtid att sätta upp bilder på de 

avdelningsansvariga så att kunderna lättare kan kontakta dem om de har några 

synpunkter. Tanken är att göra butiken mer personligt och att det skall underlätta för 

kunden när det gäller att kontakta personal. 
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Personal: Kommunikationen i butik sker med hjälp av skyltar, erbjudanden samt 

interaktion med personalen.  

Även om butiken förbereder kommunikationen genom att sätta upp bilder och skyltar så 

anser vi detta som ett medel som underlättar för kunden att direkt ta kontakt med rätt 

person. Därefter så sker kommunikationen personligt i butik, alltså en interaktion mellan 

kunden och personalen. Detta tycks även vara förankrat i personalen.  

 

Butiksägare: Enligt butiksägaren så sker den generella informationen så som 

erbjudanden och produktsortiment via traditionella marknadsföringskanaler. Detta görs 

främst via reklamutskick och genom annonsering i lokaltidningen. 

Personal: Personalen nämner även han dessa marknadsföringskanaler som ett sätt att 

kommunicera med kunden utanför butiken.  

Detta tyder alltså på att butiken förbereder kommunikationen för att sedan sprida sitt 

budskap. Hur denna kommunikation sker tycks även personalen ha kunskap om.  

 

Mervärde (Hur mervärdet skapas): 

Butiksägare: Ett projekt som butiksägaren nämnde som man nu håller på att utveckla är 

en rekreationsplats i butiken där kunderna skall kunna äta från butikens sortiment 

samtidigt som man avnjuter något gott att dricka (även alkoholservering). Denna idé har 

inspirerats av andra butikskoncept både i Sverige och utomlands och tanken är att skapa 

en samlingsplats för kunderna.  

Personal: Detta projekt är även något som den tillfrågade ur personalen nämnde vilket 

tyder på att personalen är väl införstådda i denna förändring.  

Man utvecklar ett koncept där man tar influenser ”outside the box” för att skapa 

mervärden till kunderna. Vi anser även att personalen är väl involverad i denna process 

på grund av att de är väl införstådda i denna förändring. Däremot verkar man inte 

involvera kunderna, som är den viktigaste parten, i denna process. 
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Butiksägare: Butiken genomgick nyligen en omfattande ombyggnation som baserade sig 

på kundernas åsikter. Innan var butiken utformad som ett varv med en bestämd slinga 

som kunden var tvungen att gå när han/hon handlade. Detta var något som kunderna inte 

gillade enligt butiksägaren och därför öppnade man upp butiken så att kunden fritt kunde 

bestämma var han/hon skull börja handla.  

Personal: I detta fall nämner personalen ombyggnaden som ett sätt att bättre exponera 

varorna med bland annat bättre belysning. En annan anledning till ombyggnationen var 

att man skulle öka sortimentet av färskvaror.  

Detta tyder alltså på att man tagit tillvara på kundernas åsikter ”outside the box” när det 

gäller butikens utformning och på så sätt skapat det nya värdet tillsammans. Dock verkar 

personalen inte ha fullständig vetskap om varför denna förändring genomfördes.  

 

Värdeskapande processer (Hur värdet distribueras): 

Butiksägare: Butiksägaren säger att personalen bör vara trevlig och kunnig inom 

branschområdet för att på bästa sätt kunna interagera och tillgodose kundernas 

efterfrågan. Bland annat så genomför man kontinuerligt olika utbildningar inom 

exempelvis områdena matlagning och vinprovning, allt för att kunna bistå kunderna med 

råd och tips om hur man kan tillaga olika maträtter. Han säger att man vill skapa värden 

utöver priset som på ett effektivt sätt kan locka kunderna till butiken. 

Personal: Den intervjuade säger att bemötandet av kunder är mycket viktigt. Kunden 

skall alltid känna att personalen finns tillgänglig. Personalen skall även vara lyhörd för att 

upptäcka om det är någon kund som behöver hjälp och följa kunden till de produkter som 

kunden inte kan finna.  

I detta fall fungerar personalen som ett verktyg där kunderna själva kan forma de värden 

som är önskvärda. I och med detta så möjliggör man en plattform för värdeskapande. 

Personalen tycks i detta fall vara väl medveten om sin roll i denna process.  

 

Butiksägare: Butiksägaren säger att basprodukterna skall hålla samma låga priser som 

lågprisbutikernas eftersom dagens kunder är prismedvetna, men samtidigt så försöker 
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man lägga till mervärden som lågprisbutikerna inte kan göra. Han tillägger också att man 

inte kan ha långsiktiga relationer genom låga priser eftersom det har en benägenhet att 

locka till sig prisjägare.  

Personal: Den tillfrågade säger kvalité och hög standard på varor är två viktiga faktorer 

men samtidigt så försöker man även att konkurrera med priser. Han tillägger bland annat 

att ICA gjort sin största prissänkning på det egna sortimentet och att man framhäver detta 

genom att låta det gamla priset sitta kvar bredvid det nya.  

Vår uppfattning är att även om ägaren anser att priset är en viktig faktor så är han väl 

medveten om problematiken kring prissättningen och försöker därför skapa värden 

utöver detta. Både butiksägaren och personalen framhäver att priset har en stor 

betydelse. I och med detta anser vi att priset i detta fall spelar en grundläggande roll för 

denna butik vilket tyder på ett transaktionsperspektiv.  

 

Butiksägare: Butiken försöker hålla ett så brett sortiment som möjligt för att kunna 

tillgodose flera olika kundsegment. Detta gör man genom att bistå med olika 

produktkategorier, som exempelvis ”ICA-gott liv” och ”Euroshopper”. I det första fallet 

så har vi ett produktsortiment där man erbjuder ämnesfria produkter som kundsegmentet 

är beredd att betala mer för. I det andra fallet försöker man möta en annan efterfrågan där 

priset har en större betydelse. 

Personal: Man försöker ta in de produkter som kunderna önskar men tillägger att det 

måste finnas en större efterfrågan för att detta skall vara möjligt.  

Vi anser att denna ICA-butik arbetar för att ge kunderna en så stor frihet som möjligt när 

det gäller vilka varor man skall förvärva. Alltså att man skapar en plattform för 

kunderna.  

 

Butiksägare: En annan åtgärd som butiken arbetar aktivt med är riktad marknadsföring 

mot butikens stamkunder. Detta gör man genom att föreslå olika rabatter och erbjudanden 

som den specifika kunden oftast handlar.   
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Personal: Butiken använder sig av stamkundskort där kunderna får rabatter på det 

produkter som man handlar ofta.  

Både butiksägaren och den tillfrågade ur personalen framhäver rabatter för att skapa 

lojala kunder. Av detta så anser vi att butiken försöker underlätta utbytet och locka 

kunderna genom att uppmärksam olika erbjudanden. Detta är något som vi anser är 

representativt för ett transaktionsperspektiv. 

 

Varumärkesteorin (Hur företagsprofilen förmedlas): 

Butiksägare: Butiken skall även börja använda sig av kommunikationskanalerna Twitter 

och Facebook för att nå ut till kunderna. Butikschefen säger att detta är något som fullt ut 

skall skötas av personalen. 

Personal: Den tillfrågade ur personalen nämner även Facebook som en 

kommunikationskanal för att nå ut till kunderna.  

Vi anser att detta bidrar till att involvera båden personalen och kunderna i 

varumärkesutvecklingen vilket även tycks finnas införstått hos personalen.  
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Coop-kunder 

Kundens inköpsbeteende 

 

 
Andelen konsumenter som handlar ”enbart planerade inköp” och ”beroende på 

erbjudanden” är ungefär lika stora (16 % respektive 12 %). Den största delen av 

konsumenterna handlar ”både planerade inköp och beroende på erbjudanden” (72 %). 

Detta tolkar vi som att låginvolverande respektive höginvolverande värden är ungefär 

lika viktiga för kunderna. På grund av att höginvolverande variabler ligger högre i 

procentantal anser vi att låginvolverande värden är en kompletterande faktor till det 

höginvolverande. 

Sammanfattningsvis kan vi säga att kunderna har en hög involveringsgrad, dock i låg 

utsträckning. 

 

 

Kommunikation mellan butik och kund 
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Största delen av intressenterna tycker att de får tillräckligt med info från butiken (52 %), 

och denna information får de främst via personal och reklamblad (båda ligger på 36 %). 

De konsumenter som tycker att de inte kan påverka butiken (40 %) är fler än de som 

tycker att de kan göra det (24 %). 

Utifrån detta anser vi att butiken kommunicerar både via ett transaktionsperspektiv och 

ett relationsperspektiv. Alltså att butiken använder både en enkelriktad respektive en 

dubbelriktad kommunikation. Dessvärre visar data att större delen av intressenterna 

känner att de inte kan påverka butiken och dess utbud. Personalen spelar en stor roll när 

det gäller den dubbelriktade kommunikationen eftersom det sker en interaktion. Denna 

typ av interaktion förutsätter höginvolverade kunder. 

 

 

Hur väl butikens koncept matchar kundernas önskemål 

 

 
 

Höginvolverande variabler: ”Miljö” (48 %), ”stor sortiment/ att planerade varor finns” 

(56 %), ”servicenivå/ personal” (64 %) motsvarar tillsammans 168 % enheter. 

Låginvolverande variabler: ”Pris” (44 %), ”butikens närhet” (60 %), ”erbjudanden” (12 

%) motsvarar tillsammans 116 % enheter. 
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Detta tyder på att konsumenterna har en hög involveringsgrad eftersom de lägger större 

vikt på höginvolverande värden. 

 

 
 

Höginvolverande variabler: ”God service” (56 %), ”trevlig miljö” (48 %), ”bra 

sortiment” (56 %) motsvarar tillsammans 160 % enheter. 

Låginvolverande variabler: ”Billig” (12 %), ”tillgänglig” (72 %), ”bra erbjudanden” (16 

%) motsvarar tillsammans 100 % enheter. 

Detta tyder starkt på att konsumenterna anser att butiken använder sig av 

höginvolverande värden. 

 

En jämförelse mellan konsumenternas önskningar om och uppfattningar av butiken visar 

att: 

Höginvolverade variabler: 168 % önskat, 160 % uppfattat. 

Låginvolverade variabler: 116 % önskat, 100 % uppfattat. 

 

 

Lojaliteten hos kunderna 
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Nästan alla intressenter svarade att de brukar handla på Coop-butiken (92 %) samtidigt 

som nästa lika många (88 %) också handlar på ICA. 

Något liknande ser man dessutom vid frågan om vilka butiker de föredrar: 

respondenterna som föredrar Coop butiken (60 %) är ungefär lika många som de som 

föredrar ICA (56 %). 

Utifrån detta anser vi att kundernas lojalitetsgrad är låg, även om många kunder föredrar 

denna.  

Därför bevisar detta en låg involveringsgrad. 

 

Coop-butiken 

Värdestjärna/värdekedja (Organisationsstruktur): 

Butikschef: personalen kan påverka ganska mycket i butik främst rörande sortimentet. 

Men samtidigt finns det många riktlinjer från central nivå bland annat kassornas 

utformning, personalkläder, att produkterna är kvalitetssäkrade samt att interiörer håller 

Coops standard. 

Personal: respondenten säger att personalen kan påverka mycket i butiken. De anställda 

kan komma med förslag på olika förbättringar. Samtidigt säger han att även om det finns 

utrymme för egna förändringar och bestämmelser så har butiken riktlinjer från 

huvudkontoret om hur butiken bör se ut och hur man bör arbeta. 

Även om butiken till en viss del har att fatta egna beslut så är det relativt begränsat. Vi 

anser att riktlinjer från Coop organisationen förhindrar butiken till en större anpassning 

till den lokala marknaden. Sammanfattningsvis ser vi en hierarkisk struktur som styrs 

från centralnivå. 
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Butikschef: alla anställda är ansvariga för hela butiken men de är också uppdelade i 

mindre avdelningsgrupper med respektive avdelningsansvarig.  

Personalen: de anställda har varierande arbetsuppgifter, exempelvis kan man arbeta både 

på lager och i charken på samma dag. Han tillägger att man försöker hjälpa varandra och 

om det uppstår ett problem så försöker de lösa det tillsammans. 

Personalen har inte strikta arbetsuppgifter utan skiftar och hjälper varandra. Detta ger 

också en större och mer övergripande uppfattning av hur butikens alla avdelningar 

fungerar, och detta skapar konkurrenskraftiga värden. Dessa punkter tyder på att butiken 

arbetar i form av en värdestjärna. 

 

Service value chain (Informationsflöde): 

Kommunikation mellan butikschef och personal 

Butikschef: Varje vecka genomförs möten med de anställda där det förmedlas viktig 

information. Denna information sänds också ut till de anställda via mail och sätts upp på 

anslagstavlan så att alla kan ta del av information i efterhand. 

Chefen har nära kontakt med personalen för att se till så att allting fungerar bra samt ger 

feedback om det är något som fungerar mindre bra. Finns några oklarheter bollar man 

idéer och diskuterar tillsammans för att komma fram till en lösning. 

Personal: Varje morgon har de anställda en dialog i fikarummet. Dessutom får man ta 

del av ett veckoblad med viktigt information. Personalen har även mailkontakt med 

varandra. Respondenten berättar att mycket kommunikation sker också i butiken de 

anställda emellan. 

Han anser att personalen kan påverka mycket i butiken genom att komma med olika 

förslag på olika förbättringar. Chefen lyssnar vad personalen har att säga, har alltid en 

öppen dialog och tar in de anställdas synpunkter. 

Detta tyder på att det finns en dubbelriktad kommunikation inom butiken mellan personal 

och chef. Det finns en överensstämmelse mellan butikschef och anställda när det gäller 

kommunikationsflöde. 
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Kommunikation mellan butiken och kunder 

Butikschef: Inom butiken sker en ständig dialog mellan kunder och personal; kunderna 

kommer bland annat med många önskemål och åsikter om hur de ser på butiken. Mindre 

sortimentsfrågor försöker man att köpa in för att tillfredsställa kundernas efterfrågan.  

Kommunikationen sker oftast lokalt i butiken med det sker även centralt via Coop 

organisationen: i dessa fall sprids den specifika informationen senare ut till varje enskild 

butik och butikschefen försöker kontakta den berörda individen. 

Personal: Han tycker att det är väldigt viktigt med stamkunder, som personal har öppen 

kommunikation med. Han säger att personalen inte bara sätter upp skyltar utan också har 

en dialog. Kommunikationen varierar från kund till kund men det finns många 

stamkunder som man får nära kontakt med. Personalen brukar också fråga kunderna för 

att få feedback att kommunikationen lyckades. 

Båda respondenterna framhäver kunddialogen som en väsentlig del i verksamheten. Man 

kan tydligt se en dubbelriktad kommunikation i och med att man försöker utveckla 

produktsortimentet och butikens utformning baserat på kundernas åsikter. Det finns även 

en mer enkelriktad kommunikationskanal som går via den centrala Coop organisationen. 

Dock i detta fall förvandlas kommunikationen av chefen till dubbelriktad i och med att 

han tar kontakt med den enskilda kunden.  

 

Butikschef: Mycket övergripande kommunikation sker via Coops centralstyrda 

marknadsavdelning och kan inte påverkas av den enskilda butiken.  

Kommunikationen är förberedd i förväg av en centralstyrd marknadsföringsavdelning: 

enkelriktat. 

Mervärde (Hur mervärdet skapas): 

Butikschef: När fiskavdelningen plötsligt började tappa i försäljning genomfördes en 

analys av orsaken där man bland annat genomförde en brainstorming. Det hela gick till 

på så vis att personalen som hade blivit involverad hittade en lösning på problemet. 

Resultatet blev en ökad försäljning.   
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Personal: Den tillfrågade ur personalen säger att det finns utrymmen för de anställda att 

komma med egna förslag och förbättringar rörande butiken.  

Personalen tycks involveras i processen men kunderna utelämnas.  

Butikschef: Produktsortimentet styrs delvis av kunderna. Coopbutiken beställer in varor 

efter önskemål för att senare testa om de säljer (dock måste dessa produkter vara 

godkända av Coop organisationen).    

Personal: Respondenten säger att vid ett större kundintresse av vissa produkter, försöker 

butiken ta in dem. 

Butiken skapar mervärde för kunderna genom att leverera det som de önskar. 

 

Värdeskapande processer (Hur värdet distribueras): 

Butikschef: Värden som är viktiga för denna butik är kundbemötandet under hela 

vistelsen. Detta är en faktor som han tror påverkar kunden mycket eftersom kunderna 

förväntar sig att få den service de betalar för. Personalen uppgift är även att se till att 

varorna är fräscha och att bidra med matinspiration till kunden (att det ska finnas färdiga 

lösningar). 

Personal: viktigt är kundbemötandet, att lokalen ska vara fin och ren samt att det ska 

finnas skyltar med hälsningar och information. Angående kundbemötande tillägger 

respondenten att det är viktigt att hälsa på kunderna och att personalen ska vara kunnig 

och leda kunder genom butiken till de varor som efterfrågas. Dessutom säger 

respondenten att personalen alltid ska vara tillgänglig, så att kunderna inte behöver gå 

runt och leta efter någon som kan hjälpa till. Två exempel på hur kunderna fick 

åstadkomma de värden som önskades: en fick frysa in sina egna varor samt en blind kund 

som blir hjälpt igenom hela inköpsprocessen samt får råd och tips av personalen. 

De anställda i butiken ger kunden möjlighet att själv forma de värden som är önskvärda 

genom service och kunnande. Vi anser att butiken genom detta möjliggör en plattform för 

värdeskapande. Det verkar finnas en enhetlig inställning bland de anställda om hur detta 

värde ska skapas.  
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Butikschef: När det gäller sortiment och prissättning så reglerar man sig med 

konkurrerande butiker. Coop har även ett återbäringssystem som ger medlemskunder upp 

till 5 % tillbaka på allt de köper i butiken. 

Personal: Personalen också berättar om medlemskortet. 

Vi anser detta som en strategi för att underlätta utbytet och locka kunderna.   

 

Butikschef: Butiken arbetar för att ha ett så brett sortiment som möjligt. Kunden skall 

hitta allt den tänkt handla och inte behöva komplettera i någon annan butik.  

Personal: man tar in information om vad kunde önskar och skriver upp i 

personalrummet. 

Kunden får möjligheten att välja bland ett stort sortiment; butiken har skapat en 

plattform som möjliggör för kunderna.  

 

Varumärkesteorin (Hur företagsprofilen förmedlas): 

Butikschef: För tio år sedan inriktade sig Coop mot en mer miljövänlig profil (det gröna 

Konsum) och detta beslut skedde på central nivå. I och med detta så har man nu ett stort 

färskvarorsortiment samt kravmärkta och miljövänliga produkter. Butikschefen anser att 

butiken har områdets största ekologiska sortiment.  

Personal: han också berättar att Coop organisationen har satsat mycket på 

framställningen av kravmärkta produkter, som vill representera Coops ekologiska profil. 

Framställningen av profilen är det något som butiken inte kan påverka. Men i och med 

att vårt fokus ligger på själva butiken anser vi att det skapas förutsättningar för att 

varumärket ska kunna växa fram i kundernas tankar.  

 

Utifrån denna analys kommer vi i nästa kapitel att utmynna i ett resultat som besvarar 

vårt syfte. 
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6 Resultat 

Vårt syfte var att analysera och utvärdera två traditionella dagligvarubutikers strategier 

samt att undersöka om dessa stämmer överens med kundernas efterfrågan. 

 

Nedan följer en sammanställning av vårt resultat som härleds enligt kommande modell: 

utformningen av ett företagens organisationsstruktur påverkar strukturen av företagets 

kommunikationsflöde; kommunikationsflödet i sin tur påverkar hur företaget skapar och 

levererar mervärden; dessa premisser utmynnar slutligen i hur företagets varumärke 

skapas och upplevs.  

 

ICA-kunder 

Kundens inköpsbeteende - Involveringsteori 

• Vi tolkar kundernas inköpsbeteende som höginvolverat. 

Kommunikation mellan butik och kund - Involveringsteori 

• Butiken kommunicerar främst via ett transaktionsperspektiv. Alltså att man i stor 

utsträckning använder en enkelriktad kommunikation, vilket kräver 

låginvolverade kunder.  

• Ett ytterligare bevis på att kommunikationen är enkelriktad visas då 

konsumenterna anser att deras påverkan på butiken är relativt låg.  

• Kunderna känner sig nöjda med det information som de får både via transaktion 

och relation.  

Hur väl butikens koncept matchar kundernas önskemål - Involveringsteori 

• Konsumenterna har en hög involveringsgrad eftersom de lägger större vikt på 

höginvolverande värden. 

• Konsumenterna anser att butiken använder sig av höginvolverande värden. 
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• Jämförelse mellan konsumenternas önskningar om och uppfattningar av butiken 

visar att det finns en överensstämmelse. Dessutom värderas dessa variabler högre 

än de låginvolverade. 

Lojaliteten hos kunderna - Involveringsteori 

• Resultatet tyder på en hög lojalitet hos kunderna. Utifrån dessa data anser vi att 

kunderna är höginvolverade. 

 

ICA-butik 

Organisationsstruktur – värdestjärna/värdekedja 

• Personalen har stor frihet i att sköta sina arbetsuppgifter samt att delta och 

påverka butikskonceptet.  

• Kunderna är till en viss del involverade i utvecklingsprocessen, dock i låg 

utsträckning. 

• Det tycks finnas en stor frihet inom butiken att själv anpassa sig till den lokala 

verkligheten 

• Även om teoretiskt finns det en strikt hierarkisk uppdelning av arbetsuppgifter så 

fungerar i verkligheten som en platt organisation, där butikschefen fungerar som 

en koordinator och stöttar personalen i det löpande arbetet. 

Butikens organisationsstruktur ses bäst överensstämma med en värdestjärna och därmed 

ur ett relationsperspektiv. 

Kommunikation – Service Profit Chain 

• Butiksägare och personal interagerar med varandra, med andra ord är 

kommunikationen dubbelriktad. 

• Inom butiken sker mycket av kommunikationen dubbelriktad. 

• Butiken försöker även att skapa verktyg för att kommunikationen till kunder ska 

ske dubbelriktad.  
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• Utöver detta sker också mycket kommunikation enkelriktat genom att förbereda 

budskap som sedan sprids ut till kunderna.  

Det viktiga med dessa punkter är dock hur väl butiksledningen tar hand om denna 

information som mottas från personal och kund; detta har dessvärre varit svår att 

undersöka. Vår övergripande uppfattning blir att butiken kommunicerar efter ett 

relationsperspektiv. 

Hur man skapar värde – Mervärde  

• Butiken försöker arbeta outside the box genom att ta in nya influenser för att 

skapa värden. Dessutom vill man involvera personalen i dessa processer. 

Dessvärre finns det brister när det gäller kundinvolvering från butikens sida 

eftersom kunderna blir uteslutna i mervärdesskapande. 

Om man arbetar outside the box, borde man också alltid involvera kunder i detta 

eftersom dessa är de viktigaste intressenterna. På grund av detta anser vi att företaget 

skapar värde ur ett transaktionsperspektiv. 

Distribution av värde – värdeskapande processer 

Butiken använder sig av olika strategier både för att underlätta utbytet och för att skapa 

en plattform:  

• För att underlätta utbyte bland annat genom låga priser och erbjudanden, som 

lockar kunden och stimulerar köpet; 

• För att skapa en plattform bland annat genom att erbjuda ett stort sortiment av 

varor, där kunden själv möjliggör sitt köp genom att förvärva de varor som önskas 

(stor valfrihet) 

• De anställda i butiken ger kunden möjlighet att själv forma de värden som är 

önskvärda genom service och kunnande.  

Även om den förstnämnda strategin utgör en avgörande konkurrenstaktik anser vi att 

butiken använder sig också av övriga strategier för att konkurrera utöver prissättning. 

Med andra ord har vi både transaktion- och relationsperspektiv. 

Förutsättning för hur varumärket upplevs – varumärkesteori 
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Butikens grundläggande struktur så som organisering och kommunikation skapar goda 

förutsättningar att arbeta med ett relationsperspektiv. I och med detta har butiken skapat 

möjligheten att låta kunderna uppleva varumärket via den plattformen som erbjuds.  

ICA - Jämförelse mellan kunder och butiken 

Det som enkätundersökningen har visat är att kunderna lägger större vikt på 

höginvolverande värden och att deras inköpsbeteende är också det. Deras uppfattning om 

butik är att den levererar de värden som de lägger större vikt på och känner sig nöjda med 

det information som de får ifrån butiken, både via enkelriktade marknadsföringskanaler 

(reklamblad och dylikt) och dubbelriktade (interaktion med personal). Däremot känner de 

att de har en låg påverkan på butiken.  

Butikens organisationsstruktur skapa goda förutsättningar för att arbeta utifrån ett 

relationsperspektiv. Detta eftersom det finns möjlighet till anpassningsförmåga samt att 

det underlättar för en dubbelriktad kommunikation.  

Det har skapats goda kommunikationskanaler där butiken försöker involvera intressenter 

för få dem att känna sig delaktiga i verksamheten. Detta skapar även goda förutsättningar 

för att få in utomstående influenser vid värdeskapandet.  

När det gäller involvering för mervärdeskapande så sker detta via ett 

transaktionsperspektiv eftersom kundens delaktighet i denna process är frånvarande. 

Butikens distribution av värden sker främst via två strategier där den ena är 

transaktionsbaserad (låga priser, rabatter) medan den andra är mer relationsbaserad (där 

kunden ges möjlighet att skapa egna värden). 

Konklusion 

Vår övergripande uppfattning om kunderna är att de är höginvolverade och att butiken 

arbetar främst med höginvolverande värden. Det tycks alltså finnas en överensstämmelse 

mellan kundernas önskade värden och den värden som butiken erbjuder. Detta skapar 

möjligheter för att kunden ska kunna uppleva varumärket via den plattform som skapats, 

men frågan är om kunderna känner sig delaktiga i det. Även om butiken har skapat 
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sådana utgångspunkter anser vi att det finns brister när det gäller att ta in kundernas 

åsikter vid mervärdeskapande. 

Coop-kunder 

Kundernas inköpsbeteende – Involveringsteori  

• Vi tolkar kundernas inköpsbeteende som höginvolverat, dock i låg utsträckning 

Kommunikation mellan butik och kund – Involveringsteori  

• Butiken kommunicerar både enkelriktat och dubbelriktat, med andra ord både 

med transaktion- respektive relationsperspektiv 

• Större delen av intressenterna känner dessvärre att de inte kan påverka butiken 

och dess utbud 

• Personalen spelar en stor roll när det gäller den dubbelriktade kommunikationen 

eftersom det sker en interaktion. Denna typ av interaktion förutsätter 

höginvolverade kunder 

Hur väl butikens koncept matchar kundernas önskemål – Involveringsteori  

• Konsumenterna har en hög involveringsgrad eftersom de lägger större vikt på 

höginvolverande värden. 

• Konsumenterna anser att butiken använder sig av höginvolverande värden. 

• Jämförelse mellan konsumenternas önskningar om och uppfattningar av butiken 

visar att det finns en överensstämmelse. Dessutom värderas dessa variabler högre 

än de låginvolverade. 

Lojaliteten hos kunderna – Involveringsteori  

• Resultatet tyder på en låg lojalitet hos kunderna. Detta bevisar en låg 

involveringsgrad. 

 

 



Mervärdeskapande i traditionell livsmedelshandeln 
 
 

Johansson, Vespo - Södertörns högskola 72 

Coop-butik 

Organisationsstruktur – värdestjärna/värdekedja 

Butikens organisationsstruktur ses bäst överensstämma med en värdestjärna.  

• Butiken kan till viss del fatta egna beslut men det är relativt begränsat. 

• Många beslut fattas på centralnivå och man får riktlinjer från Coop organisationen 

som förhindrar butiken till en större anpassningsförmåga till den lokala 

marknaden. 

• Personalen har inte strikta arbetsuppgifter utan skiftar och hjälper varandra vilket 

skapar en större och mer övergripande uppfattning av hur butikens alla 

avdelningar fungerar.  

Butiken är bunden till vissa strikta regler och bestämmelser som de inte kan avstå ifrån. 

Däremot försöker de inom denna kontext arbeta i form av en värdestjärna och därmed ur 

ett relationsperspektiv, medan den övergripande organiseringen sker via 

transaktionsperspektiv. Detta är något som den enskilda butiken inte har möjligheten att 

ändra och som styr dess möjlighet till anpassningsförmåga.  

Kommunikation – Service Profit Chain 

• Det finns en dubbelriktad kommunikation inom butiken mellan personal och chef 

samt mellan butiken och kunden.  

• Det finns en överensstämmelse mellan butikschef och anställda när det gäller 

kommunikationsflöde och båda framhäver att kund dialogen är en väsentlig del av 

verksamheten.   

• Man försöker utveckla produktsortimentet och butikens utformning baserat på 

kundernas åsikter.  

• Det finns även en mer enkelriktad kommunikationskanal som går via den centrala 

Coop organisationen. Dock i detta fall förvandlas kommunikationen av chefen till 

dubbelriktad i och med att han tar kontakt med den enskilda kunden. 

Vår uppfattning är att butiken kommunicerar efter ett relationsperspektiv. 
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Hur man skapar värde – Mervärde  

• Personalen tycks involveras i nyskapande processer medan kunderna ofta 

utelämnas. 

• Butiken anpassar produktsortimentet efter kundernas önskemål 

Även om kunderna ofta utelämnas, har respondenterna exemplifierat hur det har kunnat 

skapas mervärde tack vare deras bidrag. Trots detta anser vi att företaget skapar värde 

ur ett transaktionsperspektiv eftersom kunderna inte involveras i tillräckligt hög 

utsträckning. 

Distribution av värde – värdeskapande processer 

• Coops återbäringssystem fungerar som en strategi för att underlätta utbytet och 

locka kunderna.   

• De anställda i butiken ger kunden möjlighet att själv forma de värden som är 

önskvärda genom service och kunnande.  

• Kunden får möjligheten att välja bland ett stort sortiment; butiken har skapat en 

plattform som möjliggör för kunderna 

Även om den förstnämnda strategin utgör en avgörande konkurrenstaktik anser vi att 

butiken använder sig också av övriga strategier för att konkurrera utöver prissättning. 

Med andra ord har vi både transaktion- och relationsperspektiv. 

Förutsättning för hur varumärket upplevs – varumärkesteori 

Den centralstyrda organisationsstrukturen begränsar butikens möjligheter att anpassa sig 

till den lokala verkligheten. Trots detta finns det goda förutsättningar för att arbeta med 

ett relationsperspektiv tack vare dess lokala organisering och kommunikationssätt, som 

ger möjligheten att låta kunderna uppleva varumärket via den plattform som skapats. 

 

Coop - Jämförelse mellan kunder och butiken 

Det som enkätundersökningen har visat är att kunderna lägger större vikt på 

höginvolverande värden och att deras inköpsbeteende är också det. Deras uppfattning om 
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butik är att den levererar de värden som de lägger större vikt på, däremot känner de att de 

har en låg påverkan på butiken.  

Butikens lokala organisationsstruktur strävar efter att arbeta utifrån ett 

relationsperspektiv. Dessvärre fungerar Coops strikta organisationsstruktur på 

ledningsnivå mer som en broms än som en hävarm till utveckling. 

Det läggs stor vikt på personalen gällande kompetens och service ifrån butikens sida, 

vilket verkar vara väldigt uppskattat hos kunderna. 

I Butiken har det skapats goda kommunikationskanaler där butiken försöker involvera 

intressenter för få dem att känna sig delaktiga i verksamheten. Detta skapar även goda 

förutsättningar för att få in utomstående influenser vid värdeskapandet.  

Mervärdeskapande sker via ett transaktionsperspektiv eftersom kunderna inte involveras 

eller är delaktiga i denna process. 

Butikens distribution av värden sker främst via två strategier där den ena är 

transaktionsbaserad (låga priser, rabatter) medan den andra är mer relationsbaserad (där 

kunden ges möjlighet att skapa egna värden). 

 

Konklusion 

Avslutningsvis anser vi att det finns en överensstämmelse mellan de värden som butiken 

erbjuder och de värden som kunderna önskar. Med andra ord är de båda inriktade mot 

höginvolverande värden och butiken ger kunden möjligheten för att uppleva varumärket 

via den plattform som skapats. 

Även om butiken har skapat sådana utgångspunkter anser vi att det finns brister när det 

gäller att ta in kundernas åsikter vid mervärdeskapande. Dessutom kan butikens 

övergripande organisationsstruktur förhindra en effektiv anpassningsförmåga till den 

lokala målgruppen. 
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7 Slutsats 

 

Vår problemformulering var om de traditionella dagligvarubutikerna använder sig av 

strategier som kan konkurrera utöver prissättning och om dessa kommer att leda till 

långsiktig överlevnad.  

 

Utifrån vårt resultat kan vi fastställa att båda dagligvarubutikerna arbetar med strategier 

som motsvarar kundernas önskemål. Vi har dock funnit skillnader i hur båda dessa 

butiker arbetar för att skapa sitt helhetskoncept.  

Vi har också kunnat fastslå att var och en av dessa dagligvarubutiker har sina fördelar och 

nackdelar. När det gäller organisationsstrukturen så kan vi konstatera att ägarstrukturen 

påverkar denna. ICA-butikerna ägs och styrs av enskilda handlare vilket givit denna butik 

en större förmåga att anpassa sig till den lokala marknaden. Därför anser vi att detta är 

deras största tillgång. Coop däremot är medlemsägt och har en mer strikt och styrd 

organisationsstruktur vilket bidragit till att denna butik har svårare till denna anpassning. 

Coops starkaste tillgång anser vi istället var personalen, vilket även framgår av kundernas 

åsikter. Dessvärre leder inte denna fördel till lojala kunder. 

Till skillnad från Coop har ICA-butiken lyckats skapa en mer övergripande lojalitet hos 

sina kunder. Vi anser att detta kan bero på att de har en större anpassningsförmåga, tack 

vare deras ägarstruktur. 

En väsentlig brist hos båda butikerna är frånvarande av involvering av viktiga intressenter 

och då främst kunderna. Detta anser vi eftersom detta har den största potentialen att skapa 

lojalitet och utforma en skräddarsydd plattform som matchar den lokala marknaden.   

 

Avslutningsvis kan vi svara på vår problemformulering genom att säga att båda butikerna 

använder sig av strategier som sträcker sig utöver prissättning. Sådana strategier kräver 

höginvolverade kunder, vilket vi också konstaterat att de båda har. Båda butikerna har 
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möjlighet för långsiktig överlevnad. Dock har Coop i nuläget ett större problem än ICA 

på grund av låg kundlojalitet och dess begränsade anpassningsförmåga.  

 

I och med en allt hårdare konkurrens på den svenska dagligvaruhandeln så kommer 

kundlojaliteten bli allt viktigare. För att skapa en ökad lojalitet så anser vi att butikerna 

måste få med sig kunderna och involvera dem i mervärdeskapande processer. Annars är 

risken stor att lågpriskedjorna kommer konkurrerar ut de traditionella svenska 

dagligvarubutikerna.  
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8 Självkritik 

Enkätundersökningen som legat till grund för vår studie har genomförts enligt följande: 

ICA måndagen den 16 Maj 2011, klockan 10:00 – 13:00 

Coop tisdagen den 17 Maj 2011, klockan 10:00 – 13:00.  

Vi är medvetna om att en mer omfattande undersökning skulle ha genomförts. Med 

omfattade menar vi att undersökningen även borde genomförts under andra veckodagar 

samt vid olika tidpunkter för att täcka in alla olika kundgrupper. Vi är även införstådda i 

problematiken kring antalet enkäter som uppgår till 25 stycken vid respektive butik. Vi 

anser att detta är ett relativt lågt antal för att kunna göra en säker generalisering.  

Båda dessa faktorer påverkar vår reliabilitet vilket vi anser att läsaren bör beakta.   

En vidare utveckling av undersökningen skulle kunna göras utanför tidsramen för C-

uppsatsen. 

 
 

9 Förslag på fortsatta studier  

• Att genomföra en mer övergripande studie av traditionella svenska 

dagligvarubutiker för att kunna göra en generalisering av deras situation i stort.  

 

• Tillgängligheten tycks vara viktig faktor för båda dessa butiker. Att undersöka om 

den strategiska platsen är en viktig faktor för de traditionella svenska 

dagligvarubutikernas långsiktiga överlevnad. 
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10.2 Multimediala källor  
(Alla multimediala källor har blivit hämtade under perioden februari-juni 2011) 

 

Seez, Pi - kategoristyrning skapar mervärde i alla led, nr1/2001 

http://www.pharma-industry.se/artikelShow.asp?ArticleID=20387 

www.aktiespararna.se 

www.aktiespararna.se/analys_axfood0802 

www.axfood.se 

www.axfood.se 

www.coop.se 

www.coop.se/Globala-sidor/OmKF/Nyhetsarkiv/Medlemsefterfragan-bakom-Coops-nya-exklusiva-varumarke/ 

www.contra.nu 

http://www.contra.nu/kommentar0805.html 

www.dn.se 

http://www.dn.se/ekonomi/ica-fortsatter-vaxa-trots-okad-konkurrens 
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http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-SF-10-030/EN/KS-SF-10-030-EN.PDF 

www.ica.se 

http://www.ica.se/Om-ICA/ICA-tar-ansvar/ICAs-goda-affarer/ICAs-aktiviteter/ 

www.icanyheter.se 

www.icanyheter.se/Nyheter/Inrikes/Matrebellernas-forsaljning-okar/ 

www.kkv.se 

http://www.kkv.se/upload/Filer/ENG/Publications/rap_nordic_food_markets_summary.pdf 

www.lidl.se 
http://www.lidl.se/cps/rde/xchg/SID-7BBDB596-1F8232EF/lidl_se/hs.xsl/15205.htm 

 

www.ne.se 

http://www.ne.se/engelsk-ordbok/dagligvaruhandel/703914, Nationalencyklopedin 

www.ne.su.se 

www.ne.su.se/ed/pdf/32-7-mb.pdf 

www.sydsvenskan.se 

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article201611/Ica-saljer-Netto-butikerna.html 

www.va.se 

http://www.va.se/nyheter/2007/12/05/axfood/index.xml 

 

Figur 1.1 

axfood.se/Global/Axfood/Historik/Historik.pdf  

www.capdesign.edg.se      

www.coop.se    

www.dn.se/ekonomi/lagpriskedjan-rimi-laggs-ned  

www.ica-historien.se 
www.lidl.se/cps/rde/xchg/lidl_se/hs.xsl/6220_6632.htm 
www.citygross.se/Om-City-Gross/Historia/ 

www.narlivsab.se/Om-oss/Historik-/     

www.netto.se/internet/nettos/menu/main.nsf  
www.svd.se/naringsliv/nyheter/lagpriskriget-ritar-om-livsmedelskartan_1055109.svd   

http://www.sydsvenskan.se/sverige/article201611/Ica-saljer-Netto-butikerna.html 

10.3 Övriga källor 

Norstedts Svenska Ordbok (2004); Norstedts Akademiska Förlag AB 
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11 Bilagor 

11.1 Mall för intervjuer 

1a) Vilka värden tror ni är viktiga för kunderna och hur skapar värden som ska 

konkurrera mot andra butiker? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

1b) Vad försöker ni konkurrera med? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

2) Vad känner du att kunden och personalen kan bidra med för att utveckla 

verksamheten? I så fall hur görs detta? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

3a) Hur fungerar kommunikationen mellan chef och personal? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

3b) Hur fungerar kommunikationen mellan butik och kund? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
 

4a) Hur utformar ni butiken och dess sortiment? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 
 

4b) Hur medverkar kunden i detta? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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11.2 Enkätfrågor 

 


