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Sammanfattning 

 

För en butiks överlevnad har vikten av lojalitet kommit att bli en allt mer central punkt då 

konkurrensen inom olika branscher ständigt ökar. Då det finns en strävan för företag att 

behålla sina nuvarande kunder kan företaget, genom att skapa kundlojalitet, bidra till en högre 

lönsamhet. Det finns olika tillvägagångssätt för ett företag att använda sig utav för att uppnå 

lojalitet bland konsumenter, frågan är dock vad och vilka metoder som kan tänkas bidra till 

lojalitet. Beroende på vilken sorts produkt konsumenten söker ser de olika stegen i 

köpprocessen annorlunda ut då vikten av de olika stegen baseras på konsumenters 

engagemang kring en produkt.  

 

Utifrån denna bakgrund anser vi det vara intressant att se om det finns några bidragande 

faktorer till skapandet av kundlojalitet gentemot en butik. Vi ställer oss därför frågan;  

Påverkar faktorerna i konkurrensmedelsmixen konsumenter till lojalitet gentemot en butik, 

och i sådana fall vilka faktorer? Är det någon skillnad mellan vilka faktorer som påverkar 

konsumenten till ökad lojalitet gentemot en butik när det gäller hög- respektive 

lågengagemangsprodukter? 

 

Vår frågeställning leder till syftet som lyder; Vi avser att beskriva vilken roll olika faktorer i 

konkurrensmedelsmixen har för skapandet av kundlojalitet. Denna beskrivning kommer att 

göras för hög- respektive lågengagemangsprodukter.  

 

För att besvara uppsatsens syfte har vi valt att använda oss utav kvalitativa intervjuer ur ett 

konsumentperspektiv genom en fokusgruppsintervju och individuella intervjuer.  För att 

uppnå ett internt giltigt resultat valde vi att, bland de utvalda respondenterna, sätta samman 

gruppen utifrån olika demografiska egenskaper.   

 

Kontentan av denna studie är att det finns faktorer i konkurrensmedelsmixen som bidrar till 

lojalitet gentemot en butik. Dock visade resultatet av vår studie att faktorerna skiljer sig 

beroende på graden av engagemang bakom köpet.  
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1 Inledning 

Under detta första kapitel redogör vi för den problembakgrund uppsatsen kommer att 

grundas på. Du får som läsare en överblick på rapportens syfte och bakgrund för att få en 

övergripande bild över uppsatsens första delar. Som undersökningsämne kommer vi att 

beskriva om olika faktorer genom konkurrensmedelsmixen påverkar kunder till lojalitet och i 

sådana fall vilka faktorer, sett utifrån hög och lågengagemangsprodukter. 

 

1.1 Bakgrund och problemdiskussion  

För ett företag, som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad, gäller det att lyckas locka 

och tillfredställa kunders behov och önskemål. För att inom detaljhandeln lyckas med detta 

finns det olika tillvägagångssätt för butiker att använda sig utav för att skapa ökade 

transaktioner. Konkurrensmedelsmixen är ett av de tillvägagångssätt en butik kan använda sig 

utav för att blanda och betona olika verktyg som ska påverka konsumenter till att genomföra 

ett köp. Konkurrensmedelsmixen är ett samlingsnamn för de verktyg ett företag kan använda 

sig av för att skilja sitt erbjudande från konkurrenternas erbjudanden.1  

 

Lojalitet bland kunder är något som de allra flesta företag i dagens samhälle strävar efter att 

uppnå. En stor anledning till detta är att företagen anser det vara mer lönsamt att skapa lojala 

kunder än att hela tiden sträva efter att hitta nya.2 Ofta när det talas om lojalitet kan det 

noteras att kunden tycks vara lojal mot flera olika ting, som exempelvis leverantörer, butiker, 

produktkategorier men även ett specifikt varumärke. Det som anses vara vanligast är dock 

butikslojalitet, alltså en särskild lojalitet gentemot en butik.3 Kundens lojalitet gentemot ett 

företag handlar om konsumententens attityd och beteende. Det många människor tänker på 

när det talas om lojala kunder är kunders beteende gentemot en butik eller varumärke.4 

                                                            
1 Hernant, M. Marknadsföring i Butik 1. 2005 
2 Söderlund, M. I huvudet på kunden, sid. 22 
3 Söderlund M. Den nöjda kunden, sid. 131 
4 Söderlund, M. I huvudet på kunden, sid. 23 
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Forskare har en allmän uppfattning kring ämnet lojalitet, nämligen att det kan betraktas 

utifrån två huvudpunkter, det vill säga attityd och beteende.5 Dock understryks det att ett 

företag alltid bör se till det faktiska kundbeteendet som utgångsläge och att det kan vara 

riskabelt att enbart lita på mått baserade på attityder6.  

 

Konkurrensen inom olika branscher har ökat och gjort det än mer viktigt för företagen att nå 

ut med sina budskap för att lyckas skapa transaktioner som syftar att bidra till lojalitet bland 

sina kunder. Att nå sina potentiella kunder och känna till deras behov och önskemål är 

avgörande för på bästa sätt kunna lyckas och överleva på en konkurrensutsatt marknad. 

Skapandet av kundlojalitet är en central punkt för ett företag för att kunna existera på 

marknaden. Då ett företag vill få kunder att bli lojala bör de genom en bra blandning och 

betoning av konkurrensmedelsmixens alla delar försöka skapa ett mervärde till sina kunder 

som sedan kan leda till ökade transaktioner till butiken. Mot bakgrund av detta är kunskap om 

konkurrensmedelsmixens olika faktorer viktigt för ett företag att känna till. Det svåra för ett 

företag kan vara att veta vilka de mest tilldragande faktorerna är som bidrar till konsumenters 

lojalitet gentemot dem, då det kan finns många bidragande orsaker.  

 
Figur 1.1 Modellen ställer sig frågan; Bidrar konkurrensmedelsmixen till kundlojalitet?  
 

Det är även en intressant aspekt att se om det skiljer sig mellan de olika konkurrensmedlen 

när det handlar om köp av hög respektive lågengagemangsprodukter. Graden av bearbetning 

och analysering som en kund gör vid köp av olika slags produkter beror på om det är hög 

respektive lågengagemangsprodukter som det handlar om. Vid köp av 

högengagemangsprodukter upplever kunden att köpet är viktigt för henne personligen och det  

kräver ett större engagemang vilket kan medföra en högre risk.  

                                                            
5 Blomqvist/Dahl/Haeger. Relationsmarknadsföring, sid.123 
6 Blomqvist/Dahl/Haeger. Relationsmarknadsföring, sid. 124 
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När det gäller lågengagemangsprodukter behöver kunden inte ha lika stark koppling till 

produktegenskaperna som vid högt engagemang och konsumenten fattar oftast besluten 

utifrån enklare minnesregler.7 

1.2 Problemformulering 
Mot bakgrund av problemdiskussionen har vi formulerat följande frågeställning; 
 

Påverkar faktorerna i konkurrensmedelsmixen konsumenter till lojalitet gentemot en butik, 

och i sådana fall vilka faktorer? Är det någon skillnad mellan vilka faktorer som påverkar 

konsumenten till ökad lojalitet gentemot en butik när det gäller hög- respektive 

lågengagemangsprodukter? 

1.3 Uppsatsens syfte 
Syftet med denna uppsats är att beskriva vilken roll olika faktorer i konkurrensmedelsmixen 

har för skapandet av kundlojalitet. Denna beskrivning kommer att göras för hög- respektive 

lågengagemangsprodukter.  

1.4 Perspektiv och avgränsningar  
Vi har endast valt konkurrensmedelsmixen som underlag för vår undersökning då vi anser att 

modellen är heltäckande graderad för en butiks helhetserbjudande.  

                                                            
7 Dahlén, M, Lange, F. Optimal marknadskommunikation, sid. 71-72 
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1.5 Undersökning 

Vår undersökning kommer att byggas utifrån en kvalitativ undersökningsmetod. Studien 

kommer att genomföras utifrån två olika perspektiv. Först och främst kommer den att baseras 

på individuella intervjuer med 12 stycken slumpmässigt utvalda konsumenter, där syftet är att 

få svar på vilka faktorer i konkurrensmedelsmixen som ligger till grund och bidrar till 

konsumenters lojalitet gentemot en butik.  

Vi kommer även att utföra en fokusgruppsintervju, där vi samlar sex personer i åldrarna 20-50 

år då vi anser att de är en köpstark målgrupp. En nackdel med den sistnämnda metoden är att 

vissa personer oftast hörs mer än andra och detta kan leda till att vissa gruppdeltagare lätt 

påverkas av de andra och uttrycker då inte sin egentliga mening.8 

Den modell vi kommer att nyttja som grund för vår studie är konkurrensmedelsmixen då vi 

anser att denna modell är heltäckande för ämnet. 

 

1.6 Val av bransch och företag 
För att kunna genomföra denna undersökning på ett intressant sätt har vi valt att rikta in oss på 

hög- respektive lågengagemangsprodukter inom två olika branscher. De branscher vi valt att 

ha som underlag för vår studie är livsmedelsbranschen och tv/radio/telefoni och 

elektronikbranschen.  Vi vill se vad som gör konsumenter lojala utifrån faktorerna pris, 

service, människor, kommunikation, läge och sortiment, och om de bidragande faktorerna 

skiljer sig beroende på konsumenters köp av låg- eller högengagemangsprodukter. 

 

 

                                                            
8 http://www.v-a.se/download/varapport2003_5.pdf#search=%22fokusgrupp%22 (2007-03-12 kl. 12.05) 
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1.8 Uppsatsens disposition 
Uppsatsens disposition ser ut som följer: 

 

Kapitel 2: Teoretisk referensram 

I detta avsnitt redogör vi för de teorier som ligger till grund för får undersökning. 

 

Kapitel 3: Metod 

Här framför vi de metoder och tillvägagångssätt vi tillämpar. 

 

Kapitel 4: Undersökning 

I detta kapitel redovisas undersökningens genomförande och resultat. 

 

Kapitel 5: Analys 

Här analyserar vi de resultat vi fått fram genom vår undersökning. Vi kopplar resultaten till 

den teori som valts. 

 

Kapitel 6: Slutsats 

I denna del presenteras de slutsatser som dras av studien som utförts.  

 

Kapitel 7: Källkritik 

Här granskar vi det tillvägagångssätt och den teori vi valt för vår undersökning  

 

Kapitel 8: Diskussion och rekommendationer 

Diskussion av det slutliga resultatet samt rekommendationer. 

 

Kapitel 9: Referenslista 

 

Kapitel 10: Appendix och bilagor 
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2 Teoretisk referensram  

Under detta avsnitt redogör vi för den teori som vi anser är relevant för vår uppsats. Vår 

avsikt med den utvalda teorin är att den skall fungera som hjälpmedel för utformningen av 

våra intervjufrågor. Teorin skall sedan vägleda fram till utvärdering av det empiriska 

underlaget. 

 

2.1 Konkurrensmedelsmix   
Konkurrensmedelsmixen kan i korta drag sammanfattas som summan av en butiks 

helhetserbjudande. Dessa erbjudanden är faktorer som en butik kan konkurrera med och det är 

viktigt att butiken, på ett noggrant och eftertänksamt sätt, väljer ut de faktorer som skall 

betonas och som stämmer överens med butikens affärsidé. Faktorerna har även stor inverkan 

på konsumenters val av butik. Det är därför viktigt och av stor betydelse vart du till exempel 

lägger din butik, hur den ser ut och är planerad, vilken servicenivå som erbjuds och hur 

butiken marknadsförs.9  

De olika faktorerna i Konkurrensmedelsmixen är;  

• Sortiment: Vad erbjuder butiken? Bas- och profilsortiment, Djup- och bredd på 

sortimentet, egna varumärken, starka varumärken. 

• Pris: Vilken prisnivå håller butiken? Lågprislinje, Rabatter – kuponger 

• Läge: Vart är butiken belägen? Köpcentrum, gågata, storstad eller landsort plus allmän 

tillgänglighet. 

• Personal/Människor: Vilken kunskap har personalen? Kundkunskap, produktkunskap 

och försäljningskunskap, fysisk attraktivitet hos personalen. 

• Kommunikation: Vilka kommunikationskanaler använder butiken sig av för att på 

bästa sätt nå ut till sina kunder? Tidpunkt på håret. 

• Service: Vad erbjuder butiken för servicetjänster? Garanti, Öppet köp, bytesrätt, 

kreditförsäljning mm. 10 

 

                                                            
9 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 9 
10 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 10 
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Figur; 2.1 Konkurrensmedelsmix.11 

 

2.1.1 Sortiment 

När en butik bestämmer vilket sortiment som skall erbjudas gäller det att först veta vilka 

behov som skall tillfredsställas och vilka kunder butiken skall rikta sitt erbjudande till. Det 

som är gemensamt för det sortiment butiken skall ha är att det måste vara kommersiellt, ha 

rätt balans och produktmix och att sortimentet är anpassat till butikens storlek. Tre viktiga 

delar att ha under beaktning vid val av sortiment är bredd och djup på sortimentet, vilka 

varumärken som skall erbjudas och det finns även olika typer av sortiment, bland annat 

bassortiment och profilsortiment.12  

• Med bassortiment menas det sortiment som kunderna förväntas skall finnas i butiken, 

själva kärnan i hela verksamheten.  

• När det talas om profilsortiment handlar det om det sortimentet som finns utöver 

bassortimentet, det som överraskar kunden när den besöker butiken.  Profilsortimentet 

skapar en extra upplevelse för kunden, som den inte hade förväntat sig av butiken från 

början.13  

Vad en butik skall välja att ha för sortiment är mycket beroende på affärsidén, konceptet och 

på hur marknaden och konkurrenssituationen ser ut. 14  

Sortimentets karaktär beror på vilken bransch det handlar om och kan bland annat vara brett 

eller djupt.  Det är viktigt att uppmärksamma den enskilda produkten till butikens 

övergripande sortiment, med andra ord att alla produkter samspelar och passar ihop.15 

• Med ett brett sortiment menas att butiken erbjuder många olika varugrupper utöver sitt 

kärnsortiment. Ett brett sortiment delas in i olika varugrupper och prisnivåer. 

                                                            
11 Hernant M, Butikens Marknadsföring I, 2005 
12 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 12-13 
13 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 12-13 
14 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 16 
15 Axelsson B, Agndal H. Professionell marknadsföring, sid. 167 
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• Skillnaden mellan ett djupt och brett sortiment är att ett djupt sortiment erbjuder 

många olika alternativ inom samma varugrupp. Ett djupt sortiment delas in i stil/pris 

eller funktion/pris. Detta kan till exempel vara att en butik erbjuder olika produkter i 

olika prisklasser.16 

 

Ett starkt varumärke har genom tiderna haft, och har fortfarande en stor betydelse när det 

gäller marknadsföring av framförallt konsumentvaror. Det hävdas att ett väletablerat 

varumärke ökar livslängden för ett butiks olika erbjudanden, samt att det även fungerar som 

ett effektivt försvar mot nya aktörer på marknaden. Genom att tillhandahålla starka 

varumärken kan det för en butik bidra till ökad lönsamhet, då kunderna är villiga att betala en 

extra slant för en produkt med ett starkt varumärke då det ger en känsla av status. Ett starkt 

varumärke kan dessutom bidra till ökad försäljning för en butik då ett starkt varumärke skapar 

större efterfrågan genom igenkänning.17 Ytterligare skäl till att erbjuda starka varumärken är 

att det hjälper till att särskilja butiker från varandra och att varumärket hjälper till att skapa 

tillit och igenkännande.18 Varumärken uppfattas på vissa sätt utav omvärlden och har en 

enskild ställning på marknaden.19 

 

Egna märkesvaror är något som hela tiden ökar bland stora livsmedelskedjor. Dock råder det 

en oro över den anonymitet som det egna varumärket medför, det vill säga att konsumenten 

inte alltid får tillgång till information om vem som tillverkat varan och vart den producerats. 

De egna märkesvarorna kan ofta medföra skiftande kvalité då produkterna ofta framställs av 

olika tillverkare.20 Det sägs att priskonkurrensen sänks med övriga märken då butiker har 

stora andelar utav egna varumärken. Då butiker tjänar mer på att tillhandahålla egna 

varumärken finns potentialen att kunna prisanpassa övriga varumärken och på så sätt kunna 

styra försäljningen.21 

                                                            
16 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 14-15 
17 http://www.cowboy.se/webcow/pdf/Skrift3.pdf (2007-03-09 kl.14.23) 
18 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 182 
19 Axelsson B, Agndal H. Professionell marknadsföring, sid. 156  
20 http://www.konsumentsamverkan.se/11verk/kampanj/markning/nkkrav.htm  (2007-03-09 kl. 16.45)  
21 http://www.radron.se/templates/news____4240.asp (2007-03-09 kl.19.55) 



   

  14

 

2.1.2 Pris 

Ett av de allra viktigaste verktygen för att kunna styra försäljningen och öka lönsamheten är 

prissättningen i butik. Det är därför viktigt att anpassa prissättningen på produkterna utefter 

efterfrågan och hur konkurrensen på marknaden ser ut. 22 Priset på en produkt sänder starka 

signaler till konsumenter angående produktens upplevda kvalité.23 Butiker bör försöka satsa 

på att få konsumenter att känna att de har fått värde för pengarna. Det kan handla om kvalité, 

servicen i butiken, tillförlitlighet eller tillgänglighet. Det behöver inte vara den billigaste 

produkten som är den mest prisvärda utifrån kundens ögon. Varor kan vara priskänsliga, då 

ett för högt pris på en produkt kan bidra till minskad försäljning, men priset kan även ha en 

motsatt påverkan som till exempel produkter med hög status. Det finns olika sätt för en butik 

att konkurrera med priset i jämförelse med sina konkurrenter. Dessa sätt kan bland annat vara 

rabatter, prisdiskriminering och olika typer av paketerbjudanden.24 Priset är den enda faktorn i 

konkurrensmedelsmixen som bidrar till vinst för en butik eller ett företag. De andra faktorerna 

i konkurrensmedelsmixen orsakar endast kostnader. Priset fastställer och uttrycker även 

produktens totala värde samt påverkar dess positionering.25 

 

Det finns flera butiker som använder sig utav prisdiskriminering, det vill säga att kunder 

ibland får betala olika pris för exakt samma vara. En typ av prisdiskriminering handlar om 

lojalitetsrabatter. På grund av detta kan ledande företag förhindra en fungerande konkurrens 

och detta leder inte alltid till fördelar för konsumenter.26 

 

En butik kan använda sig utav olika typer av prissättningsmetoder såsom flerpack eller 

storpack, rabatter och paketerbjudande. Flerpack och storpack innebär att konsumenter har 

möjlighet att ”ta tre betala för två” eller ”köp fler varor och få dem till ett billigare pris”.27 

Rabatter i sin tur kan innebära att en butik skickar ut erbjudanden till konsumenter som gäller 

under en tidsbegränsad tid. Butikerna kan i vissa fall även ha olika rabatterbjudanden inne i 

butiken för utvalda produkter.28 

 

                                                            
22 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 17-19 
23 Uggla H. Positionering: Teori, trend & strategi, sid. 130 
24 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 17 
25 http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-411 (2007-03-20 kl.13.30) 
26 http://www.kkv.se/t/NewsPage____1149.aspx (2007-03-20 kl. 13.55) 
27 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 22 
28 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 22 
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2.1.3 Service  

Grunden för en framgångsrik butik och för att kunna överleva på sikt är att skapa nöjda 

kunder. Det kan finnas butiker med bra läge, rätt priser och fungerande exponeringar, men 

utan bra kundservice lyckas inte butiken skapa nöjda kunder.29 Service är något som handlar 

om en rad händelser som skapar en känsla hos kunden. Varje företag behöver en så kallad 

servicemodell för att kunna uppfylla kunders förväntningar. Det kan exempelvis handla om 

företagets rutiner eller policies och det är detta som sätter gränsen för det som kunden kan 

förvänta sig och vad företaget skall erbjuda.30 

 

Den personliga servicen och en butiks servicetjänster kan öka det totala värdet för kunderna 

och i och med det ge företaget högre intäkter och ett bättre resultat. Med tanke på att många 

butiker i dagens läge erbjuder liknande sortiment blir det än mer viktigt för butiker att 

fokusera på bemötandet och den personliga servicen.31 Det som är avgörande för om 

konsumenten blir nöjd eller inte är bland annat personalens skicklighet att kunna bemöta och 

tolka dennes behov och önskemål.32 Det är viktigt att personalen alltid har ett tydligt och 

bestämt mål för servicenivån och hur de olika frågorna inom service ska hanteras.33 

 

Kundservice kan delas in i två olika delar, personlig service och servicetjänster.  

• Personlig service är bland annat det personliga bemötandet mellan försäljare och 

konsument, det vill säga de metoder som används för att kunna tillfredsställa 

konsumentens behov. Genom personlig service skapas och utvecklas ett 

kundförhållande mellan försäljare och konsument.  

• Servicetjänster är de tjänster butiken erbjuder som exempelvis garantier, öppet köp, 

eller hemleveranser.34 

 

                                                            
29 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 92  
30 Åkerman K. Servicekompassen-framgångsfaktorer för service i mästarklass, sid. 51 
31 http://www.folkuniversitetet.se/templates/Arr.aspx?id=91256 (2007-03-20 kl. 14.28) 
32 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 91 
33 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 92 
34 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 93-94  
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Då alla konsumenter har olika förväntningar på en butiks service är det viktigt att försöka 

tillhandahålla en generell servicenivå hela tiden. För att kunna hålla en jämn servicenivå i 

butiken bör butikspersonalen ha kunskap om olika kundkategorier och vara överens om vilken 

servicenivå som skall förekomma för att få nöjda kunder.35  

 

2.1.4 Människor 

Människor, det vill säga personalen i butiken, är i högsta grad en viktig komponent av 

butikskonceptet. Bemötandet i butiken är A och O; ”Bra service kan kompensera brister inom 

andra områden i en butik. Medan ett negativt bemötande oftast är utslagsgivande för hela 

upplevelsen.” (Christel Kinning, VD för Polarn O. Pyret).36  

 

Många gånger läggs det ner mer tid och energi på butikens utformning och exponering medan 

åtgärder som mötet med kunden lätt glöms bort. Ändå är det just det personliga bemötandet 

mellan kund och personal som kunden minns mest utav då han/hon lämnar butiken. Därför är 

det viktigt att tänka på att ha personal med god kundkunskap, varmt bemötande och hög 

servicenivå.37 Även försäljningskunskap och produktkunskap hos personalen är viktiga 

aspekter att tänka på.38 

• Kundkunskap – Som personal är det viktigt att ha kännedom om de konsumenter som 

handlar i butiken. Detta leder i sin tur till att du kan bemöta kunden bättre.39 Ett sätt att 

ta reda på information om sina kunder är bland annat genom att göra 

kundundersökningar.40  

• Produktkunskap – Produktkunskap innebär att du som säljare har kunskap om de 

produkter som ska säljas. För att bli tryggare och stabilare i sitt säljarbete är det av stor 

vikt att kunna sitt sortiment och ha en känsla för produkterna.  

• Försäljningskunskap – Här handlar det om hur du ska få framgång med att sälja 

butikens produkter. Försäljningsteknik är något som de flesta stora kedjor erbjuder sin 

personal för att lyckas med detta.41 

 

                                                            
35 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 94 
36 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 41 
37 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 40 
38 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 102 
39 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 102 
40 http://i96johbr.island.liu.se/hemsida/files/ehandel/refram.html (2007-03-30 kl.17.30) 
41 Schmidt Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 102-103 
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Genomtänkta faktorer för mötet med kunden är en del av butikens koncept. Dessa olika 

element kan exempelvis vara kläder, attityd och uppträdande. Kläder och utseende är en 

betydelsefull del i butiken. Om det till exempel handlar om en klädesbutik, är det viktigt att 

du som arbetar i butiken representerar varumärket genom att använda butikens kläder. Detta 

ger ett trovärdigt intryck hos kunderna.42  

 

Utseendet, den fysiska attraktiviteten, tycks ha en central verkan som gör att vi får ett mer 

positivt intryck av butikspersonalen. Andra egenskaper hos butikspersonalen såsom 

trovärdighet, intelligens och vänlighet skapar även dem positiva intryck hos konsumenterna. 

Således är attraktiva människor mer trovärdiga både när det gäller att få sin vilja fram och att 

påverka andras åsikter.43 

 

2.1.5 Kommunikation 

Marknadskommunikation är de olika budskapen som en butik sänder ut till sina kunder för att 

få dem att vilja besöka butiken.44 Syftet med marknadskommunikation är att butiken, på ett 

bra sätt, ska framföra företagets och sortimentets positiva egenskaper, skapa kännedom och 

därmed främja försäljningen.45 Det är viktigt att på förhand veta vilket budskap som skall 

förmedlas och vilka metoder och kanaler som lämpar sig bäst. Det kan även vara viktigt att 

undersöka hur mottagliga ens kunder är under olika tider på dygnet/året. 46  

 

Det finns tre olika aspekter att tänka på för att lyckas skapa framgång genom sin 

marknadskommunikation; 

1. Vilka kundgrupper som skall nås?  

Genom att välja ut speciella målgrupper blir det lättare för butiken att utforma sitt 

budskap efter målgruppens behov och önskemål. Dock är det viktigt att inte 

segmentera för snävt då risken finns att det inte blir tillräckligt lönsamt. Det är heller 

inte bra att ha en alltför bred målgrupp då det kan blir kostsamt och ineffektivt att 

bearbeta och följa upp. 

                                                            
42 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 42 
43 Cialdini, sid. 170 samt Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A, Butiksboken, sid. 42 
44 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 145 
45 http://www2.edu.fi/yrittajyysvayla/se/index.php?1-413 (2007-03-20 kl.14.07) 
46 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 145 
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2. Vilket budskap som finns? 

Budskapen är alla de löften som ges genom marknadskommunikationen. All 

kommunikation som finns bygger på att det finns en mottagare och en sändare till 

budskapet och när målgruppen valts ut blir det också lättare att utforma budskapet på 

rätt sätt. Vilket budskap som väljs beror bland annat på vad det är som skall förmedlas 

och vilka konkurrenter som finns på marknaden. 

 

3. Vilka metoder och kanaler som är mest lämpliga? 

Vilka metoder som kommer att användas beror helt och håller på butikskonceptet, 

storleken på butiken och de mål och resurser som finns.47 

 

Marknadskommunikation handlar alltså om att lyfta fram alla fördelar med butiken och 

butikens produkter och sedan motivera varför vår butik skulle vara bättre än någon annans. De 

vanligaste tillvägagångssätten för att nå ut med sitt budskap till sina konsumenter är genom 

reklam, PR-aktiviteter eller olika slags evenemang.48 För ett företag är det viktigt att 

kommunicera på det bästa sättet, framförallt genom personlig kommunikation. 

Kommunikationen meddelar olika värden för konsumenten och håller relationen vid liv.49 Att 

uppmärksamma konsumenten om en produkt och presentera dess egenskaper är 

marknadskommunikationens uppgift.50 

 

Som grund för ett företags marknadskommunikation bör en marknadsplan finnas till hands. 

En marknadsplan är en övergripande plan som görs årsvis och som bland annat hjälper till 

med att svara på de mål butiken har och hur dessa skall nås. Då marknadskommunikation är 

en stor satsning som ett företag eller butik gör så skall det ge resultat, både på lång och kort 

sikt. Därför är det viktigt att varje handling som görs är noga genomtänkt och planerad.51 

 

                                                            
47 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 147-151 
48 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 145 
49 Echeverri P, Edvardsson B. Marknadsföring i tjänsteekonomin, sid. 248 
50 Axelsson B, Agndal H. Professionell marknadsföring, sid. 193 
51 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 146 
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2.1.6 Läge 

Läget är en det mest avgörande och viktigaste framgångsfaktorerna för en detaljist.52  

De mest attraktiva butikslägena finns i; 

1. Centrala stadsdelar  

2. Lokala köpcentrum & gallerior 

3. Köpcentra som ligger utanför stadsbebyggelsen53 

 

Genom en butiks kombination av ett välanpassat sortiment och ett bra läge har butikens 

tillgänglighet kommit att bli en viktig faktor för konsumenterna i deras val av butik. Såsom 

bra parkeringsmöjligheter och närheten till butiken är av stor vikt.54 

När en ny butik startas finns det ibland möjligheter att välja ett läge. Vad som anses vara ett 

bra läge varierar beroende på vad butiken har för butikskoncept. Har exempelvis en butik ett 

brett sortiment som är beroende av hög omsättning är ett trafikerat läge det många människor 

rör sig det bästa alternativet. Det är även viktigt att butiken läggs med rätt sammansättning av 

grannbutiker.55 

2.2 Lojalitet 
Under senare år har företag kommit att vidta åtgärder för att på så sätt leda konsumenter till 

att bli lojala kunder. En stor anledning till detta är att företagen anser det vara mer lönsamt att 

skapa lojala kunder än att hela tiden sträva efter att hitta nya56. Då företag uppmärksammat 

värdet i att ha lojala kunder har intresset för butikslojalitet ökat kraftigt.57  Ofta när det talas 

om lojalitet kan det noteras att kunden tycks vara lojal mot flera olika ting, som exempelvis 

leverantörer, butiker, produktkategorier men även ett specifikt varumärke. Detta betyder att 

kunden kan vara nöjd – eller missnöjd – med en rad olika delar som berör företaget. Om 

kunden misstycker om till exempel en bransch kan detta leda till att kunden utesluter alla 

produkter från företag inom denna bransch.58  

 

 

 
                                                            
52 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 23 
53 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 24 
54 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 23 
55 Schmidth Thurow H, Sköld Nilsson A. Butiksboken, sid. 26 
56 Söderlund, M. I huvudet på kunden, sid. 22 
57 http://www.fek.su.se/ima/docs/library/ht00hm.asp  (2007-02-19 kl. 11.17) 
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Det som anses vara vanligast är dock butikslojalitet och varumärkeslojalitet.59 Bland många 

forskare råder det emellertid en oenighet om vad lojalitet inom all typ av handel egentligen 

innebär. Under alla de år som det pågått forskning kring ämnet har forskare kommit fram till 

att det finns två sätt att se på ämnet. Klokt är att begreppet lojalitet bör betraktas utifrån ett 

attitydsperspektiv, men även ett beteendeperspektiv.60 Attityd är ett ord som används utan att 

man egentligen reflekterar över dess innebörd och idag uppfattas attityd oftast som en allmän 

upplevelse eller känsla. Denna upplevelse eller känsla är oftast varaktig och kan vara antingen 

negativ eller positiv.61  

 

Beteende avser reaktioner eller handlingar från en person eller ett föremål. Ett beteende kan 

vara frivilligt eller ofrivilligt, medvetet eller omedvetet och synliga eller osynliga. Alltså kan 

det vara så att människor agerar på ett visst sätt men säger sig agerar på ett annat sätt – helt 

utan kännedom.62 Om tanken är att se till en konsuments beteende är det välbetänkt att se till 

storleken på det totala inköp som blir tilldelat ens företag, alltså när kunden köper något. För 

att skapa sig en riktig bild av konsumenters lojalitetsmönster är det viktigt att få en klarhet i 

konsumenters attityder och uppfattningar till ens företag.63 Dock understryks det att ett företag 

alltid bör se till det faktiska kundbeteendet som utgångsläge och att det kan vara riskabelt att 

enbart lita på mått baserade på attityder.64  

 

Även om det finns de som enbart betraktar lojalitet som ett beteende finns det olika mått av 

vad som täcker begreppet kundbeteende. Det finns de som menar att det handlar om den tid 

som en person varit kund i en butik. Med det avses att en person som relativt nyligen blivit 

kund i ett företag anses vara mindre lojal än en person som varit kund i ett företag i kanske 15 

år. Ett annat mått av lojalitet som beteende är i vilken omfattning en kund fördelar sina inköp 

mellan produkter eller om kunden enbart inhandlar varor i en specifik butik.65  

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                          
58 Söderlund, M. Den nöjda kunden, sid. 131 
59 Söderlund, M. Den nöjda kunden, sid.131 
60 Blomqvist/Dahl/Haeger; Relationsmarknadsföring, sid.123 
61Hogg, M.A, Vaughan, G.M. (1998) ref i Danielsson M, Otterskog S, Rekrytering av butikschefer, sid. 10 
62 Hogg, M.A, Vaughan, G.M. (1998) ref i Danielsson M, Otterskog S, Rekrytering av butikschefer, sid. 11 
63 Blomqvist/Dahl/Haeger; Relationsmarknadsföring, sid.123 
64Blomqvist/Dahl/Haeger; Relationsmarknadsföring, sid.124 
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Då det talas om lojalitet som attityd kan det i vissa fall spekuleras i huruvida en särskild 

förkärlek för en produkt är summan av en bakomliggande attityd. Med det menas att om jag 

föredrar A före B torde det vara på det vis att min attityd mot B är mer negativ än mot A.66  

När det talas om lojalitet i termer av både beteende och attityd kan man dela in det i fyra olika 

kategorier: sann, falsk, latent och låg lojalitet.67 

Sann lojalitet: Sann lojalitet kännetecknas som att kunder har en synnerligen hög 

köpfrekvens och att de har en mycket positiv attityd till ett företag.  

Falsk lojalitet: Kunder som är falskt lojala behöver inte ha en positiv attityd till ett företag, 

men trots detta väljer de att genomföra regelbundna köp där. Detta kan exempelvis bero på 

kundens lathet eller av gammal vana. 

Latent lojalitet: Denna typ av lojalitet betyder att kunder inte är speciellt köpbenägna 

gentemot ett företag men ändå har de en hög positiv attityd till företaget. Orsaker till detta kan 

vara att företaget inte inspirerar kunderna tillräckligt till koncentrerade inköp.  

Låg lojalitet: Kunder med låg lojalitet har en synnerligen negativ attityd till ett företag och 

även en mycket låg köpfrekvens. Denna grupp är mest utsatt för och mer mottaglig av 

angrepp från eventuella konkurrenter.68  

 
Figur 2.2 Lojalitetsklassificering69 
 
 

                                                                                                                                                                                          
65 Söderlund, M. I huvudet på kunden, sid.24 
66 Söderlund, M. Den lojala kunden, sid. 38 
67 Blomqvist/Dahl/Haeger; Relationsmarknadsföring, sid.124-125 
68 Blomqvist/Dahl/Haeger. Relationsmarknadsföring, sid.124-125 
69 Blomqvist/Dahl/Haeger. Relationsmarknadsföring, sid.124 
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2.3 Hög- och lågengagemangsprodukter  
När marknaden studeras och analyseras ligger det ett värde i att kunna gruppera produkter 

utifrån graden av engagemang som konsumenten lägger ner i samband med ett inköp.70  

Graden av engagemang påverkar konsumenternas mottaglighet för information och därmed 

även beslutprocessens omfattning. Variationsgraden av engagemang leder därför till en 

uppdelning av låg- respektive högengagemangsprodukter.71 

 

Beroende på hur komplicerat inköp det handlar om, exempelvis sökandet av hög- respektive 

lågengagemangsprodukter, påverkas köpprocessens omfattning. Denna process kan ses som 

en konsuments beslutsprocess inför ett kommande köp.72 

 

Köpprocessen består utav fem olika steg; 

 
Figur 2.3 Köpprocessen73 

 

• Behovsidentifikation; Behov uppstår hos konsumenten som kan vara funktionella, 

emotionella och psykologiska. Behov av dessa karaktärer har en stor effekt på 

köpprocessens utseende.74 

• Informationssökning; Konsumentens informationssökning startar i de flesta fall efter 

att behovet uppstår. Beroende på vad kunden ska köpa skiftar mängden information 

som samlas in. Starka kopplingar kan dras mellan köp och risk då känslan av risk 

innebär förändringar i mängden information som samlas in före ett köp.75 

 

 

 

                                                            
70 Axelsson B, Agndal H. Professionell marknadsföring, sid. 172-173 
71 Melin, F. Varumärket som strategiskt konkurrensmedel: om att bygga upp starka 
varumärken. sid. 52 
72 Axelsson B, Agndal H. Professionell marknadsföring, sid. 108 
73 Söderlund M. I huvudet på kunden, sid. 152 
74 Jobber D (2001). ref i Ahlqvist A, Palovaara K. Användbarhet i ett vidare perspektiv, sid. 25 
75 Jobber D (2001). ref i Ahlqvist A, Palovaara K. Användbarhet i ett vidare perspektiv, sid. 25-26 
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• Utvärdering av alternativ; Konsumenten använder sig utav olika 

utvärderingskriterier för att kunna utvärdera och jämföra information och olika 

alternativ.76 

• Köp; Det fjärde steget i köpprocessen beskriver själva köpet för den valda 

produkten.77 

• Efterköpsprocesser; När en kund köpt en butiks/företags varor eller tjänster vill 

företaget i efterhand att kunden ska uppleva positiva känslor och upplevelser. När 

kunden följgjort sitt köp betyder inte det att köpprocessen avslutats. Detta sker först 

när kunden är nöjd med sitt köp och behovet blivit tillfredställt.78 

 

Högt engagemang uppstår vid köp då kunden upplever att köpet är viktigt för henne 

personligen och när kunden upplever att köpet medför en hög risk. 

Högengagemangsprodukter är ofta komplexa och dyra produkter som inhandlas relativt 

sällan.79 Beslutsprocessen för en konsument vid högt engagemang visar att 

informationssökningen är ett viktigt moment innan köpet. Individen är här högt engagerad och 

söker information från flera olika informationskällor. Det kan till exempel handla om 

massmedia, word-of-mouth metoden och information från försäljningsställen som analyseras 

av konsumenten. Attityden till produkten utvecklas före beslut och där efter testas produkten. 

Trovärdiga informationskällor är av stor betydelse i attitydstadiet vilket gör den personliga 

försäljningen till ett viktigt verktyg.80 

 

Konsumenten är för det mesta mer motiverad att söka information vid 

högengagemangsprodukter för att på så sätt minska sin osäkerhet kring köpet. Konsumenten 

får då, med hjälp av marknadskommunikationen, en bred och användbar kunskapsgrund att 

stå på. Informationen bör vara enkel och förenade till starka och trovärdiga argument som är 

direkt kopplade till produkten.81 På produktmarknader där produktkunskapen hos 

konsumenterna är relativ hög görs de flesta köp med förhållandevis lågt engagemang. 

 

                                                            
76 Jobber D (2001). ref i Ahlqvist A, Palovaara K. Användbarhet i ett vidare perspektiv, sid. 26 
77 Axelsson B, Agndal H. Professionell marknadsföring, sid. 111 
78 Jobber D (2001). ref i Ahlqvist A, Palovaara K. Användbarhet i ett vidare perspektiv, sid. 27 
79 Fill, C. Marketing Communication, sid. 100-105, 524-525 
80 Ibid ref i Sellén M, Edenfelt L. Event Marketing – En alternativ väg till kundlojalitet, sid. 100-101  
81 Dahlén, M, Lange, F. Optimal marknadskommunikation, sid. 71 
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Det innebär att marknadskommunikationen vid lågengagemangsprodukter inte behöver ha 

lika stark koppling till produktegenskaperna som vid högt engagemang och konsumenten 

fattar oftast besluten utifrån enklare minnesregler.82  

 

När konsumenten har ett lågt engagemang gentemot en produkt, är informationssökningen 

mer passiv än vid högengagemangsprodukter. Detta för att produkten har låg personlig 

betydelse för konsumenten och produkten är förenad med låg risk. Marknadskommunikation 

kan skapa kännedom om produkten, men då konsumenten har en passiv roll, måste budskapen 

vara kortare och innehålla mindre information än vid i högengagemangsvaror. Eftersom 

mottagaren har liten eller ingen motivation alls till att behålla information är upprepning ett 

måste. Kunden testar produkten och skapar där efter en attityd. Genom att utvärdera kvalitén 

av upplevelsen formas en attityd som fungerar som bas för framtida beslut, detta skapar 

kunden långsiktiga beteende. 83 

 

                                                            
82 Dahlén, M, Lange, F. Optimal marknadskommunikation, sid. 72 
83 Ibid ref i Sellén M, Edenfelt L. Event Marketing – En alternativ väg till kundlojalitet, sid. 102-103 
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2.4 Sammanfattning 
Vi har i den teoretiska referensram sammanställt den teori som vi anser är betydelsefull för 

vår uppsats och det är nu på sin plats att summera det hela. 

 

Konkurrensmedelsmixen kan sammanfattas som ett samlingsnamn för de olika faktorer som 

ett företag kan nyttja för att konkurrera med andra butiker. De olika beståndsdelarna är läge, 

sortiment, pris, service, människor och kommunikation. Dessa delar kan kombineras på flera 

sätt beroende på vad varje enskilt företag väljer att satsa på. Betydelsen av de olika delarna 

kan variera beroende på om det handlar om inköp av hög- respektive 

lågengagemangsprodukter. När det gäller högengagemangsprodukter antar vi att konsumenter 

lägger större vikt på faktorer som service och människor. Vid köp av 

lågengagemangsprodukter förmodar vi däremot att sortiment, pris och läge är av större 

betydelse för konsumenten. Vi tror att de olika stegen i köpprocessen kan skilja sig tydligt för 

konsumenter då vikten av de olika stegen baseras på konsumenters engagemang kring en 

produkt.  

 

Forskare hävdar att lojalitet bör ses utifrån två perspektiv, det vill säga attityd och beteende. 

Teorier säger att konsumenter kan vara lojala på olika sätt gentemot ett företag, det vill säga 

att konsumenter säger sig genomföra sina inköp på ett visst sätt men sedan agerar på ett annat 

sätt. När ett företag mäter graden av konsumenters lojalitet kan lojaliteten delas in i fyra olika 

typer. Dessa lojalitetstyper är sant, falsk, låg och latent lojalitet och de olika typerna 

kategoriseras utifrån ett beteendeperspektiv och ett attitydsperspektiv hos konsumenter.  

 

 
Figur 2.4 Påverkar faktorerna i konkurrensmedelsmixen konsumenter till olika typer av lojalitet?  
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3 Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra tillvägagångssättet för vår empiriska undersökning och 

beskriva hur vi gått tillväga och varför vi valt de specifika metoderna.  

 

3.1 Val av undersökningsutformning  

Det finns både för- och nackdelar med varje upplägg av undersökningsutformning. De 

fördelar som finns med en intensiv utformning är att den som undersöker får fram väsentlig 

data, den insamlade informationen blir inte ofullständig från sitt sammanhang och det blir 

lättare att få fram många detaljer.84 Nackdelen kan dock vara att studierna enbart förhåller sig 

till några få enheter och detta kan i sin tur leda till svårigheter att generalisera.85  

 

Om syftet är att kunna generalisera hela urvalsunderlaget ska vi istället välja en extensiv 

undersökningsutformning. Problemet med denna metod kan dock vara att informationen som 

samlats in blir tämligen flyktig och ofta ofullständig från sitt naturliga sammanhang. Detta 

kan i sin tur bidra till att informationen blir alltför generell och mindre relevant.86 

 

Vårt val av tillvägagångssätt har en intensiv undersökningsutformning som utgångspunkt då 

vi inte har ambition att generalisera och då vår problemformulering från början var tämligen 

oklar.  
 

3.2 Val av metod 

I vår empiriska studie har vi utgått från två delar, en fokusgruppsintervju och individuella 

intervjuer. Anledning till vårt val av undersökningsmetod är att vi anser att en kvalitativ 

undersökningsmetod lämpar sig bäst utifrån den teori vi studerat. Vi vill kunna förstå och 

därigenom kunna analysera enheternas svar. Styrkan i en kvalitativ undersökningsmetod är att 

den bland annat ger en övergripande bild och djupare kunskap om ämnet.87 

 

                                                            
84 Jacobsen, D-I. Vad, Hur och varför? sid. 102    
85 Jacobsen, D-I. Vad, Hur och varför? sid. 103 
86 Jacobsen, D-I. Vad, Hur och varför? sid. 103 
87 Patel, R, Davidson, B. Forskningsmetodikens grunder, sid. 101  
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De individuella intervjuerna användes som ett komplement till fokusgruppsintervjun, och 

bakgrunden till att vi valde att genomföra individuella intervjuer är för att vi därigenom kan få 

reda på vad den enskilda individen har för tankar och åsikter. Detta för att få en mer ingående 

och bredare bild av hur konsumenter agerar och tänker kring de eventuellt bidragande 

faktorerna till lojalitet.  

 

Syftet med fokusgruppsintervjun är att vi vill få deltagarna att tillsammans diskutera vad det 

är som bidrar till lojalitet gentemot en butik. Anledningen till att vi valt att använda oss utav 

fokusgrupper är för att få igång en diskussion kring ämnet lojalitet och se vad konsumeter, 

utifrån om de handlar hög- respektive lågengagemangsprodukter, anser vara de bidragande 

orsakerna till deras lojalitet gentemot en butik.  

 

Vi resonerade kring vilka teoretiska modeller som skulle kunna ge det mest korrekta, och i 

högsta grad trovärdiga resultat från våra undersökningar. Den modell vi valt att basera vår 

undersökning på är konkurrensmedelsmixen. Skälet till detta val var att vi ansåg att denna 

modell, på ett heltäckande sätt, behandlar alla de aktuella faktorer som på något sätt syftar att 

skapa transaktioner till butiken. 
 

Enligt Jacobsen (2002) finns det två olika undersökningsmetoder att arbeta utifrån, kvalitativ 

undersökning och kvantitativ undersökning. Vårt val baseras på en kvalitativ 

undersökningsmetod och där ingår fokusgrupper som en del i metoden och syftet är här att få 

fram text som beskriver människor, händelser och handlingar ur ett socialt perspektiv.88 
 

                                                            
88 Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund. Marknadsundersökning en handbok, sid. 222, kap 13 
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3.3 Val av datainsamlingsmetoder  

Här nedan beskrivs de två undersökningsmetoder som ligger till grund för vår undersökning. 

De två datainsamlingsmetoderna bottnar i en kvalitativ undersökningsmetod.  

3.3.1 Fokusgrupper 

Fokusgrupper, som är en kvalitativ undersökningsmetod, används för att få en mer åskådlig 

och verklig bild av attityder och värderingar som uppstår då olika individer sätts ihop i en 

grupp. En fokusgrupp kan beskrivas som en sammansätting av olika individer som 

gemensamt ska intervjuas angående ett speciellt ämne.89 Denna intervjuform kan jämföras 

med en diskussion där åsiktsutbyte mellan individerna sker. Undersökningsmetoden syftar 

bland annat till att samla in kvalitativ information.90 Fokusgrupper används för att få en mer 

åskådlig och verklig bild av attityder och värderingar som uppstår då olika individer sätts ihop 

i grupper. Genom att använda sig av denna kvalitativa undersökningsmetod går det att 

påverka vilka som får komma till tals. Detta innebär att de personer som i vanliga fall är 

tystlåtna, här få chansen att föra fram sina tankar och åsikter.91  

3.3.2 Individuell intervju 

En öppen individuell intervju, som även denna är en metod inom kvalitativ undersökning, är 

ett samtal mellan en intervjuare och en undersökningsenhet. Innehållet i en sådan här 

intervjumetod är inte, i någon större utsträckning, helt bestämt i förväg, vilket så är fallet vid 

enkätundersökningar.92 

 

Den individuella, öppna intervjun är troligast den vanligaste metoden för datainsamling inom 

det som kallas kvalitativ metod. Denna typ av intervju kännetecknas av att undersökaren och 

uppgiftslämnaren samtalar som i en vanlig dialog.93  

 

                                                            
89 Hylander. Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod, sid. 8 
90 Christensen, Andersson, Carlsson, Haglund. Marknadsundersökning en handbok, sid. 176 samt  
Hylander. Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod, sid. 6 
91 Hylander. Fokusgrupper som kvalitativ datainsamlingsmetod, sid. 8 
92 Jacobsen, D-I. Vad, hur och varför? sid. 157 
93 Jacobsen, D-I. Vad, hur och varför? sid. 160 
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Vill undersökaren få fram vad den enskilde individen anser om ett eller annat fenomen, är 

öppna individuella intervjuer mycket lämpliga då det bringar klarhet i hur individen uppfattar 

och inlägger meningar i olika förhållanden. 94 

 

3.4 Val av undersökningsenheter 

Vid vår konsumentstudie, gällande fokusgruppsintervjun, kommer vi att studera 

undersökningsenheter i åldrarna 20-50 år, då vi tror att denna målgrupp är de mest aktiva och 

köpstarka konsumenter inom både hög- och lågengagemangsprodukter.  

Vi har försökt att mixa enheternas demografiska egenskaper gällande bland annat 

familjeförhållanden, ålder och kön för att få ett mer heltäckande resultat där fler målgrupper 

involveras. Intervjufrågorna formulerades kring ämnet lojalitet och dess eventuellt bidragande 

faktorer i konkurrensmedelsmixen. Vårt mål med undersökningen var att få reda på om och i 

sådana fall vilka faktorer det är som bidrar till konsumenternas lojalitet. Våra intervjufrågor 

var av en kvalitativ karaktär där de utvalda konsumenterna fick svara helt öppet på våra 

frågor.  

 

Vid undersökningarnas inledning valde vi att börja med relativt enkla och lättsamma frågor 

för att få våra intervjuenheter att känna sig bekväma, trygga och för att det lättare skulle leda 

till diskussion kring ämnet. Som moderator bedömde vi att det var viktigt att inte på något sätt 

inverka på enheternas svar med våra egna åsikter och tankar.  

 

Fokusgruppsintervjun ägde rum torsdagen den 070329 och tog ca 1,5 timme.  

När en fokusgrupp sätts samman är det viktigt att ställa sig frågan om vilken sammansättning 

som kan vara lämplig för det specifika ämnet som skall vara i fokus.95 

                                                            
94 Jacobsen, D-I. Vad, hur och varför? sid. 160-161 
95 Seymour, marknadsundersökningar med kvalitativa metoder, sid. 117-118  
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Deltagare: 

Magdalena Johansson, 34 år, arbetar som skolassistent 

Magnus Karlsson, 50 år, egenföretagare 

Staffan Gunnarsson, 32 år, arbetar på Ringhals 

Lina Peapke, 26 år, arbetar som tandhygienist 

Helena Lundberg, 26 år, arbetar som undersköterska 

Sara Klasson, 22 år, studerande 

 

Vid vårt val av utförandet av en eller två fokusgrupper beslutade vi oss för att genomföra en 

fokusgrupp, då det var svårt att få ihop deltagare till ännu en intervju. Dock valde vi att 

komplettera fokusgruppsintervjun med individuella intervjuer för att få fram vad den enskilde 

konsumenten har för tankar och åsikter kring ämnet. Ytterligare en anledning till att vi endast 

valde att genomföra en fokusgrupp var för att kunna jämföra svaren från samma enheter 

gällande hög- och lågengagemangsprodukter.  

 

För våra individuella intervjuer valde vi att intervjua 12 stycken slumpmässigt utvalda 

konsumenter, sex stycken intervjuades angående lågengagemangsprodukter och sex stycken 

intervjuades angående högengagemangsprodukter. De individuella intervjuerna ägde rum runt 

omkring Varbergs kommun under tre dagar. Vi placerade oss både centralt och på mindre 

tätorter och de individuella intervjuerna försiggick utomhus. Bemötandet bland 

konsumenterna var överlag positivt och de svarade vänligt på våra frågor. 

 

Syftet är att få ett mer grundläggande svar från den enskilde individen, vilket kan vara en 

fördel för att få hög intern giltighet. En annan fördel med individuella intervjuer är dessutom 

att intervjuenheten inte påverkas utav andra konsumenters åsikter och synpunkter kring det 

aktuella ämnet. 
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4 Empiriskt resultat 

I detta avsnitt redogör vi för det resultat vi samlat in under vår fokusgruppsintervju samt det 

kompletterade resultatet från de individuella intervjuerna. För att underlätta förståelsen för 

dig som läsare har vi valt att dela in det empiriska resultatet utifrån två perspektiv, hög- 

respektive lågengagemangsprodukter.  

 

4.1 Konkurrensmedelsmixens påverkan på lågengagemangsprodukter 

Under vår fokusgruppsintervju blev det diskussion angående det aktuella ämnet och om de 

frågeställningar som togs upp. Det var bra att respondenterna var i blandade åldrar, av olika 

kön och ekonomisk status då alla har olika lång livserfarenhet kring ämnet.  

 

Respondenternas val av butik, angående livsmedel, överensstämde väl med varandra då det 

var två butiker som främst diskuterades. Dessa butikers positiva egenskaper innefattade 

fräschör och butikernas utbud, både med ett brett och djupt sortiment. Andra element som 

påverkade respondenternas val av butik var närheten till butiken, priser, tillgängligheten och 

parkeringsmöjligheterna. 

 

Respondenterna diskuterade vilka bidragande orsaker som finns när de väljer att inte besöka 

en viss butik. Förhållanden som för lite personal, ofräsch känsla i butiken, för mycket 

lågprisalternativ och allmänt rörigt intryck är faktorer som gör att respondenterna näst intill 

aldrig skulle göra sina inköp där. Trots bra parkeringsmöjligheter och ett centralt läge väljs 

butiken bort. Om det ständigt finns dåliga råvaror eller om personalen är otrevlig och 

nonchalant innebär detta att respondenterna skulle välja att sluta handla i den butiken.  
 

4.1.1 Pris 

Högt pris signalerar bättre kvalité hos produkterna och att det kan ge en lyxighetskänsla av att 

unna sig något som är lite dyrare, även om det smakar samma som en billigare produkt. Högt 

pris signalerar även en högre servicenivå och kvalité i köpupplevelsen enligt en av de äldre 

respondenterna.  
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Rabatter är generellt något som de yngre respondenterna inte använder sig utav på grund av 

att det känns jobbigt och blir mer arbete. Två av de äldre respondenterna använder sig utav 

rabatter någon gång då och då beroende på om det är något särskilt som skall inhandlas. De 

diskuterade även att rabatter är ett sätt för butiken att sälja mer och att vi konsumenter blir 

påverkade i reklamen av de olika erbjudandena som butikerna lämnar. Då 

marknadskommunikation kom på tal skiftade respondenternas åsikter kring huruvida 

reklamen påverkar dem i inköp av livsmedel. Att handla lågprisvaror är för många inget måste 

även om de flesta är medvetna om prisskillnader på produkter. 

4.1.2 Sortiment 

Sortimentet är en viktig del vid val av butik, då människor handlar i den butik där de vet att de 

kan handla det som de vill ha, då detta sparar tid i inköpet. För majoriteten är det viktigt att 

butiken erbjuder ett brett och djupt sortiment men det anses även inspirerande att kunna hitta 

nya och annorlunda produkter. Den huvudsakliga anledningen till val av butik var främst 

butikers fräschör, utbudet av produkter då de har mycket att erbjuda och butikens chark och 

delikatessavdelning.  

 

Varumärket spelar i de flesta fall stor roll. Detta för att kända varumärken signalerar hög 

kvalité och det är en trygghet att handla produkter som känns igen. En av respondenterna 

ansåg att det är viktigt med många olika varumärken eftersom konkurrens främjar priser. Som 

konsument går det då att handla billigt eller ekologiskt beroende på hur konsumenten väljer 

att prioritera. Det kan dock skilja beroende på vilken produkt som köps. Varumärket spelar 

oftast större roll vid köp av färskvaror.  

4.1.3 Läge 

Närlivsbutiker utnyttjas för att de ligger just nära och då vissa basvaror som till exempel 

mjölk och bröd skall inhandlas och medvetenheten kring det smala utbudet är stort. 

Specialprodukter i en butiks sortiment som t ex laktos och gluten är inget som respondenterna 

funderat på, men de anser att det är bra att det finns sådana alternativ i en butik.  
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Vid en eventuell flytt inom kortare sträckor, skulle de små närlivsbutikerna bli lidande och 

utbytta mot nya närliggande butiker. Däremot skulle inte de större butikerna bytas ut utan 

fortsätta vara de ledande butikerna.  

 

4.1.4 Service 

ICA-kortet är ett överlägset bonuskort på den lokala marknaden då de flesta butiker är just 

ICA-butiker. Kortet gör det lättare och smidigare att utföra köpet. Däremot framkom det vissa 

negativa aspekter gällande bonuskortet, bland annat att det är ett sätt att lura kunden till att bli 

bunden till en viss butik. Samtalen gick sedan in på ämnet självskanning. Här krävs det ett 

speciellt bonuskort för att kunna använda denna tjänst. Fördelen med att använda 

självskanning är att kunden har koll på hur mycket pengar som spenderas och att få sköta 

allting själv. Däremot kan det vara jobbigt de gånger varorna måste redovisas för kassörska, 

då varorna packats ner i en viss ordning i kassarna. Det finns även de som anser att 

självskanning verkar opersonligt och att det därför inte tilltalar dem på samma sätt. 

 

När det handlar om servicetjänster gällande livsmedel som till exempel öppet köp, garanti 

eller kundtoaletter med mera, blev det inte någon direkt omfattande diskussion utan 

respondenterna var alla överens om att det är bra att kunna få lämna tillbaka produkter som de 

inte var nöjda med. Det skapar en känsla av trygghet och vilja av att återkomma till butiken. 

 

4.1.5 Människor 

Personalens tillgänglighet är en väldigt viktig del vid val av butik. Det är betydelsefullt att det 

finns personal i butiken som finns till hands för eventuella frågor. Det är inte omtyckt att 

springa runt och leta efter personal och produkter för länge i en butik. Personalens 

tillgänglighet är en avgörande faktor vid val av butik. Ofta kan lägre priser i en annan butik 

prioriteras bort mot en butik med en större upplevd personalstyrka och tydligare skyltar i 

butiken. Trängseln vid kassor är också en del som gör att en butik undviks vissa dagar och 

tidpunkter. 
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Att personalen är tillmötesgående, både i butiken och vid kassorna, är en viktig del i 

köpupplevelsen. Personalen bör kunna svara på frågor gällande alla olika avdelningar i 

butiken. Det är också viktigt att de inte är för påflugna men de skall ändå vara 

servicemedvetna. Utseendet hos personalen är helt irrelevant när det gäller denna typ av 

inköp. Däremot får personalen inte se ohygieniska eller ofräscha ut. 

 

4.1.6 Kommunikation 

De reklamkanaler som nyttjas flitigast är TV och radio. Dessa båda kanaler anses vara 

avkopplande och någonting som ständigt finns i bakgrunden utan att behöva reflektera över 

det. Två av respondenterna tyckte sig bli påverkade av reklamen, då de köper produkter som 

de känt igen. Någon annan anser att reklamen kostar för mycket pengar och att det är vi 

konsumenter som i slutändan får betala för den dyra reklamen. TV och tidningar är den 

reklamkanal som främst uppmärksammas, och detta i första hand under kvällar, högtider 

under året och vinterhalvåret eftersom det då spenderas mer tid framför bland annat TV. 

Reklamblad som kommer hem i brevlådan är inte speciellt uppskattat därför att mängden 

papper är för stor och omfattande för att kunna ta till sig. Kostnaderna för reklamutskick är för 

höga vilket bidrar till att det blir kunden som får betala i slutändan.   
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4.2 Konkurrensmedelsmixens påverkan på högengagemangsprodukter 

Vid val av butiker som säljer högengagemangsprodukter prioriteras faktorer som ett stort 

utbud, produkter till billigare priser och trevlig och hjälpsam personal. Ett stort utbud med 

både kända och mindre kända varumärken leder till att det finns produkter i alla prisklasser. 

Nackdelar med dessa butiker, gällande tv/radio/telefoni, kan vara att de inte alltid är så billiga 

som de utger sig vara, produkter kan ofta vara slut och personalen har inte alltid den kunskap 

om produkterna som förväntas utav konsumenten. Det är vanligt förekommande att 

respondenterna byter butik när det gäller dessa produkter. Detta beror främst på att andra 

butiker har bättre erbjudande och att priserna kan skifta. Butiker som undviks är oftast de 

butiker som är mindre och som ligger mitt i centrum, detta ofta på grund av högre priser. 

4.2.1 Pris 

Prisets roll gällande dessa produkter är delad, då det å ena sidan skall vara lägre priser men å 

andra sidan är majoriteten av respondenterna beredda att betala mer för produkterna för att få 

en högre och bättre service. En av respondenterna anser dock att priset inte har någon stor 

inverkan på henne då hon vill ha bra kvalité på produkterna och istället väljer att betala en 

extra slant. I en butikskedja som bland annat säljer denna typ av produkter måste 

konsumenten själv veta mer om de aktuella varorna eftersom butiken även erbjuder flera olika 

produkter. 

 

Rabattkuponger nyttjas sällan, undantaget de gånger då respondenterna är ute efter något 

speciellt och hittar ett erbjudande/kupong. Att handla lågpris är inget som de flesta 

respondenterna eftersträvar, ändock söks det efter kvalitetsvaror till lägre priser. Det finns 

dem som påpekar att kvalité är viktigare än priset för att undvika riskerna att produkten går 

sönder. 
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4.2.2 Sortiment 

Sortimentet spelar stor roll vid val av butik då det anses viktigt att butiken är väl uppdaterad 

gällande sortimentet. Ett stort utbud av flera varianter inom samma varugrupp innebär fler 

valmöjligheter och gör det lättare att hitta det som söks till rätt pris och detta är något som 

efterfrågas av majoriteten. Vikten i en butiks utbud ligger alltså inte på att ha så många olika 

produkter i sortimentet som möjligt utan att butikerna är mer inriktade och nischade i sitt 

sortimentsutbud. Personalen anses ha högre kunskap om sitt sortiment om de erbjuder ett mer 

nischat sortiment. Det är av större betydelse att butiken istället riktar in sig på att ha flera 

olika varianter av en och samma produkt. Om det finns en osäkerhet kring produktens 

funktion, utseende och egenskaper etc. är det av stort värde att det finns flera olika alternativ 

att välja bland.  

 

Lågpriskedjor som erbjuder allt möjligt i sitt sortiment, som exempelvis mat, kläder, 

inredning och elektronik, är butiker som skulle väljas bort när denna typ av inköp ska göras.  

 

Kända varumärken signalerar en bättre kvalité och trygghet om att denna typ av produkt är 

bättre än en okänd, billigare variant. Det är inte enbart det kända varumärket i sig som 

signalerar bra kvalité, utan även ett högre pris ger känslan av en bättre produkt. Dock finns 

det även dem som anser att kända varumärken inte spelar någon roll. De fokuserar istället på 

vikten av produktspecifikationen, det vill säga hur produkten är utrustad och vad den har för 

finesser.  

4.2.3 Läge 

Läget har inte en lika stor betydelse här som vid köp av livsmedelsprodukter, då det handlar 

om dyrare och mer sällanköpta varor. Resvägen till en butik anses inte ha lika stor betydelse 

utan längre resor är mer acceptabla. Dock finns delade meningar kring avståndet till butiken. 

Två av de äldre respondenterna gör hellre sina inköp i närliggande butiker för att undvika 

långa sträckor om något skulle vara fel eller om det skulle uppstå problem med produkten.  
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4.2.4 Service 

Servicetjänster för denna typ av produkt har en betydande effekter för respondenterna då det 

skall vara lätt att byta, lämna tillbaka och framföra sina synpunkter, vare sig det är positiva 

eller negativa. Det är en självklarhet att dessa servicetjänster skall finnas då produkterna ska 

inhandlas. Det finns de som skulle avstå från att handla i en butik som inte erbjuder dessa 

tjänster. 

 

Flertalet respondenter tycker att det är viktigt att det finns en valmöjlighet att genomföra 

inköpet helt på egen hand utan att påverkas av en försäljare.  

Internet ses här som en fördel då respondenten lättare kan jämföra produkter och själv leta 

efter billigare alternativ.  

 

För de respondenter som ser sig mindre kompetenta inom området är det viktigare att få hjälp 

och personlig kontakt med personalen. Här är personalens kunnande angående produkterna 

och kunskap om tekniska frågor oerhört viktigt och de ska kunna svara objektivt angående 

produktjämförelser.  

4.2.5 Människor 

Personalens kunskap och service är mycket viktig vid inköp av dessa produkter eftersom det 

handlar om produkter som respondenten själv inte har speciellt stor kunskap om. Service ute i 

butik kan komma att handla om en generationsfråga då unga respondenter är mer benägna att 

köpa till ett billigare pris utan den höga servicenivån, medan den äldre generationen vill ha 

hög service vid inköp av dessa produkter. Att personalen besitter hög försäljningskunskap är 

något som anses vara viktigt. Anledningen till detta är att respondenterna inte kan något om 

produkterna och vill ha en kunnig, ärlig och hjälpsam personal. Utseendet hos personalen har 

större betydelse vid val av dessa produkter jämförelsevis med livsmedelsprodukter. Personal 

med ett attraktivt utseende signalerar mer kontroll, kunskap och ärlighet som i sin tur lättare 

leder till köp.  
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4.2.6 Kommunikation 

Reklam observeras enbart då ett intresse finns för att inhandla denna typ av produkter. I annat 

fall slängs eller nonchaleras reklamen helt. De reklamkanaler som främst uppmärksammas är 

reklam via TV och Internet. Här kan respondenten själv välja det han/hon vill se. Tidningar är 

också en relativt populär reklamkanal som många ägnar tid till. När det handlar om dessa 

produkter är det främst behovet av produkter som styr tiden då de är mest mottagliga för 

reklambudskap. Vintertid och kvällstid nämns även i detta fall.  

 

Respondenternas åsikter, om huruvida kommunikationen påverkat dem i deras val av butik, 

skiljer sig åt. Det finns de som medger att de tar till sig erbjudanden i reklamblad som sedan 

kan leda till besök, å andra sidan finns det de som hävdar att de är mindre påverkbara då dessa 

produkter anses vara behovsstyrda. Även ryktesspridning från vänner och bekanta kan leda till 

besök. 
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 5 Analys 

I detta avsnitt analyseras det resultat som erhållits i våra respektive 

konsumentundersökningar. Parallellt kommer vi att återkoppla detta med vår teoretiska 

referensram och slutligen besvara vår problemställning som ligger till grund för vår uppsats. 

I kapitlet nedan ger vi läsaren en djupare förståelse för de samband och olikheter beträffande 

lojalitet utifrån låg- respektive högengagemangsprodukter. Detta tydliggörs genom indelning 

av våra respondenter i olika kategorier av lojalitetstyper.  
 

5.1 Disposition av analyskapitlet 

I analyskapitlet nedan kommer vi att redogöra, utifrån lågengagemangsprodukter och 

högengagemangsprodukter, för vikten av faktorerna i konkurrensmedelsmixen och hur dessa 

kan leda till lojalitet gentemot en butik. Detta görs med utgångspunkt från 

konkurrensmedelsmixen sex olika hörn vilket syftar till att skapa en förståelse för vilka de 

dominerande faktorerna är.  

5.2 Lågengagemangsprodukter 

I de köpsituationer då konsumenten upplever ett lågt engagemang gentemot en produkt, sker 

informationssökningen minde aktivt än vid köp av högengagemangsprodukter. Detta för att 

produkten har låg personlig betydelse för konsumenten och produkten är förenad med låg 

risk.96 

5.2.1 Olika typer av lojalitet  

Utifrån modellen nedan har vi analyserat och kategoriserat våra respondenter för att kunna 

utläsa i vilka celler de befinner sig i. Detta med utgångspunkt för inköp av 

lågengagemangsprodukter. 

                                                            
96 Södertörns Högskola, Instution för ekonomi och företagande. Event Marketing – En alternativ väg till 
kundlojalitet. Miriam Sellén, Likas Edenfelt. 
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Vi har kategoriserat sju av respondenterna i undersökningen gällande 

lågengagemangsprodukter som sant lojala. Den gemensamma nämnaren mellan dessa 

respondenter är att de inte kan tänka sig att byta butik då de alla är nöjda med butikens 

helhetserbjudande.  

De uttalanden som ligger för grund för denna kategorisering är bland annat;  

 

”Jag skulle aldrig kunna tänka mig att byta butik vid storhandling.” [Kvinna, 34 år] 

 

”Jag byter nästan aldrig butik. För jag är nöjd med de ställen jag handlar i nu.”  

[Kvinna 50 år] 

 

Baserat på vår undersökning kan vi kategorisera att fyra utav våra respondenter är falsk lojala. 

Gemensamt för dessa respondenter är att de kan tänka sig att byta butik för en annan och de 

handlar i en viss butik av gammal vana och lathet.  

 

”Jag skulle kunna tänka mig att byta ICA-butiker för att jag tror att de inte är så stor 

ekonomisk skillnad utan mest att utbudet skiljer.” [Man 50 år] 

 

En liten majoritet, enbart en av tolv respondenter, är lågt lojala mot den butik de gör sina 

inköp i. Detta beror till största del på att dessa respondenter är tämligen mottagliga för andra 

konkurrenters erbjudanden och de visar sig då vara mer benägna till att byta butik än andra. 

 

”Jag kan absolut tänka mig åka längre för en annan butik om de har det jag vill ha.”  

[Kvinna 48 år] 
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Ingen av våra undersökningsenheter visade sig vara latent lojala kunder då alla enheter hade 

en övergripande positiv inställning till de butiker de valde att göra sina inköp i.  

5.2.2 Faktorer som driver olika typer av lojalitet 

I vår undersökning har det framkommit att det finns en rad olika faktorer som driver en 

konsument till att bli lojal i olika grader som falskt lojal, sant lojal, lågt lojal och latent lojal. 

Låt oss nu börja titta på de enheter som visat sig vara sant lojala gentemot en butik. Vad 

gäller sann lojalitet, vilket vi kunde fastställa att hela sju av tolv respondenter var, var det 

faktorerna pris, människor, sortiment och läge som dominerade. Den faktor som har störst 

betydelse och som alla nämnde är sortimentet. Det som gör respondenterna lojala är ett brett, 

fräscht och varierat sortiment. En butik som upplevs erbjuda ofräscht sortiment och som ger 

ett otrevligt intryck väljs bort av dessa respondenter. Bassortimentet kom att visa sig ha stor 

betydelse för butikens framgång att skapa dessa lojala kunder. Flera av respondenterna 

uttryckte även vikten av kända varumärken vid inköp av varor. Respondenterna ansåg att de 

är beredda att lägga lite extra på produkter med kända varumärken. Teorin styrker detta då det 

framgår att starka varumärken bidrar till en acceptans hos konsumenten att betala mer för en 

produkt med ett starkt varumärke, då detta ger en känsla av status och lyx. 

 
”Det som får mig att handla i en speciell butik är att det är rent och fräscht och har ett bra 

utbud av produkter.” [Kvinna 20 år] 

 

”Konkurrens mellan många olika valmöjligheter i ett sortiment främjar priser. Man kan välja 

ifall man vill ha billigt eller ekologiskt, beroende på hur man prioriterar.” [Kvinna, 26 år.] 

 

En av de faktorer som respondenterna värderar högt är personalen. Denna faktor har visat sig 

spela en betydande roll för sann lojalitet. Personalen skall ha produktkunskap, men även 

kund- och försäljningskunskap. 

 

”Jag tycker det är viktigt att personalen finns tillgänglig, att de kan svara på mina frågor och 

vara tillmötesgående.” [Kvinna 26 år] 

 

 
De faktorer som har störst betydelse för falskt lojala konsumenter är främst sortimentet, läget 

och priset. Respondenternas attityd säger att sortimentet spelar en stor roll vid val av butik, 
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men de väljer ändå att göra sina inköp i närliggande butiker som sägs ha ett smalare sortiment. 

Orsaken till att dessa butiker ändå väljs är på grund av närheten och tillgängligheten till 

butiken. Här ser vi en klar skillnad på enhetens attityd och beteende, de säger en sak men gör 

sedan en annan. 

 

”Jag väljer att handla i en närliggande butik på grund av utbudet och närheten.” 

[Man 31 år] 

 

”Det händer faktiskt rätt ofta att jag byter butik och det är av ren lathet. Det är ifall jag åker 

förbi en annan butik hem från jobbet så kan jag sticka in där och handla.” [Man 38 år] 

 
 

Den faktor som är av störst betydelse bland de lågt lojala respondenterna är sortimentet. Då  

endast en av respondenterna kategoriserats som lågt lojal, kan vi konstatera att den 

huvudsakliga orsaken till detta beror på att respondenterna vid köp av 

lågengagemangsprodukter inte är lika mottagliga och påverkbara för erbjudanden från 

konkurrenterna. Vid inköp av lågengagemangsprodukter har respondenterna vanligtvis en 

favoritbutik av en eller flera orsaker. På grund av detta kan vi utifrån vår undersökning därför 

fastställa att det är färre respondenter som är lågt lojala.  

 

Det vi kan konstatera, när vi ser till likheter och skillnader mellan de fyra olika 

lojalitetstyperna, är att människor, det vill säga personalen i butiken, är av stor betydelse för 

att skapa sant lojala konsumenter. Detta är den enda faktorn som skiljer de olika 

lojalitetstyperna åt. Gemensamt för falskt lojala, sant lojala och lågt lojala är främst 

sortimentet men även läge och pris är viktiga faktorer. Alla respondenter är ute efter ett 

sortiment som erbjuder både bredd och djup och som tillfredsställer vart och ett av deras 

behov.  
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Läget har viss betydelse för respondenterna då de är ute efter bra parkeringsmöjligheter och 

lättillgängligheten till butiken. Dock kan vi konstatera att tre av de sant lojala respondenterna 

anser att läget är av så stor vikt att det är avgörande för vart de väljer att genomföra sina 

inköp. Anledningen till detta är som tidigare nämnts lättillgänglighet till butiken och bra 

parkeringsmöjligheter i anslutning till butiken.  

 

Prisets roll för respondenterna är till viss del viktig då ingen vill betala för mer än vad som är 

rimligt för var och en. Däremot visar resultatet av undersökningen att ingen utnyttjar 

exempelvis mängdrabatter för att få en produkt till ett billigare pris.  

 

Det vi kan se är att kommunikation och service inte är av lika stor betydelse som de andra 

faktorerna i konkurrensmedelsmixen. När det gäller kommunikation kan vi fastslå att det 

handlar om en attityd - och beteendefråga. Det vi menar är att respondenterna säger sig inte 

vara påverkbara av marknadskommunikationen, ej heller att de uppmärksammar 

kommunikationen. Vi kan dock se att respondenterna motsäger sig själva i sin handling då de 

omedvetet drar sig till produkter som de känner igen då de har presenterats i olika typer av 

reklamkanaler.  

 

”Jag tror inte att reklamen har påverkat mig i mitt val av butik, men man påverkas säkert 

omedvetet.” [Man 38 år] 

 

När det handlar om servicefaktorer kan vi utläsa att respondenterna inte anser att detta 

faktorer är av lika betydande vikt när det handlar om inköp av lågengagemangsprodukter. 

Respondenterna är medvetna om de olika servicetjänster som finns och uppskattar det, men 

det är inget som är avgörande för deras val av butik.  
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5.3 Högengagemangsprodukter 

Vid högt engagemang upplever konsumenten att köpet är viktigt för henne personligen och 

kunden upplever att köpet medför en högre risk. Högengagemangsprodukter är ofta komplexa 

och dyra produkter som inhandlas relativt sällan.97 

5.3.1 Olika typer av lojalitet 

Utifrån modellen nedan har vi analyserat och kategoriserat våra respondenter, för att kunna 

utläsa vilka celler de befinner sig i, med utgångspunkt för inköp av 

högengagemangsprodukter. 

 
 

I undersökningen, gällande högengagemangsprodukter, framkommer det att var fjärde 

respondent kan kategoriseras som sant lojal. Det gemensamma för dessa respondenter är att 

de väljer att återkommande handla i en och samma butik och de byter ytterst sällan butiker. 

 
”Det händer aldrig att jag byter butik. Jag vet att jag får det jag vill ha och att de erbjuder 

bra service. Jag litar på dem.” [Kvinna 30 år] 
 
Resultatet från vår undersökning visade att fyra av tolv respondenter var falskt lojala. Den 

gemensamma nämnaren för falsk lojalitet gällande högengagemangsprodukter är att 

respondenterna gör sina inköp i den butik där de känner sig hemma i och där de känner en 

trygghet gentemot butiken.  
 

Så mycket som varannan respondent är lågt lojal gentemot en butik när det gäller produkter 

som inhandlas med högt engagemang. Anledningen till att dessa respondenter är lågt lojala 

                                                            
97 Fill, C. Marketing Communication, sid. 100-105, 524-525, http://bibl.sh.se/Studentuppsatser/fek00032.pdf, 
(kl.11.17 2007-02-23) 
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beror på att alla är öppna till att byta butik på grund av bättre erbjudanden från konkurrerande 

butiker. Respondenterna har ingen hängiven känsla gentemot en viss butik. 

 
”Jag har ingen speciell butik som jag aldrig skulle gå till.” [Man 26 år] 
 

”Ja det händer att jag byter butik och det beror främst på att jag vill ha koll på andra 

butikers utbud. Jag är nyfiken på andra butikers utbud.” [Man 48 år]  

 
”Hittar jag en annan butik med samma produkter till ännu lägre pris så byter jag till den.” 

[Man 25 år] 

 

5.3.2 Faktorer som driver olika typer av lojalitet 

Den faktor som är mest framträdande gällande sann lojalitet är personalen och dennes 

kunskap och service gentemot konsumenten. För att få sant lojala kunder till sin butik kan det 

ses som en stor fördel att ha personal med hög kunskap om produkterna och om sina kunder. 

Personal som erbjuder hög servicenivå bidrar till att respondenterna får en känsla av 

uppmärksamhet, säkerhet och tillfredställelse och viljan av att återkomma till butiken. 

 

”Jag går till den butik jag får bäst service.” [Man 50 år] 

 

En av de sant lojala respondenterna skiljer sig från de övriga då denne även anser att läget har 

en betydande roll vid val av butik. Detta beror främst på att respondenten vill ha närhet till 

butiken för att slippa åka för långt om det skulle vara något fel på produkten.  

 

” Jag köper mina varor i den butik som ligger nära. Jag vill inte åka för långt med min TV.” 

[Man 50 år] 

 

Undersökningen visade att de gemensamma faktorerna i konkurrensmedelsmixen för falsk 

lojalitet var personalen i butiken och priset. Priset är avgörande för respondenternas falskt 

lojala beteende då de jämför priser i olika butiker men sedan väljer att inhandla produkten i 

den butik där de känner tryggheten och får bästa prisalternativet. Av gammal vana besöker 

respondenterna de butiker där de känner att säkerhet och förtroende till personalen.  

En av respondenterna uttryckte att ett högre pris signalerar en högre kvalité. Trots detta väljer 

respondenten ändå att göra sina inköp i butiker som erbjuder ett lägre pris för produkterna. 
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Detta visar skillnaden mellan attityd och beteende. Teorin styrker detta då det framgår att 

attityd är en upplevd känsla hos konsumenten vilket både kan vara medvetet och omedvetet.98 

Beteende innebär att konsumenter agerar på ett visst sätt men säger sig agerar på ett annat 

sätt.99 

 

Undersökningens resultat gällande högengagemangsprodukter visade att varannan respondent 

är lågt lojal vid denna typ av inköp. Här finns det två faktorer som främst understryks; pris 

och sortiment. Respondenterna har inte här någon direkt favoritbutik utan besöker den butik 

som har det bästa erbjudandet. Det är därför priset har kommit att bli en sådan central faktor. 

Vi kan konstatera att det är endast bland de lågt lojala konsumenterna som sortimentet spelar 

roll. Vi kan se att alla respondenter uppmärksammar butiker med ett brett och ett välanpassat 

sortiment och det bidrar till att de inte är främmande för att besöka olika sorters butiker som 

säljer denna typ av produkt.  

 

”Sortimentet spelar en stor roll när jag väljer butik. Det är bra att det finns ett brett sortiment 

så att man kan jämföra olika varor på plats i butiken.” [Man 25 år] 

 

Det vi kan fastställa utifrån undersökningens resultat, gällande likheter och skillnader mellan 

de olika lojalitetstyperna, är att faktorer som läge och kommunikation inte är av lika stor vikt 

som de övriga faktorerna. När det gäller inköp av högengagemangsprodukter är konsumenter 

mer villiga att åka längre, då dessa produkter inhandlas relativt sällan. Kommunikationen kom 

att visa sig ha mindre betydelse eftersom dessa produkter, enligt majoriteten av 

respondenterna, är behovsstyrt. Eftersom dessa produkter till största del inhandlas då ett 

behov uppstår är inte konsumenten lika mottaglig för budskap från olika butiker vid de 

tillfällen då behovet ej finns.  

 

Service, bland de sant lojala respondenterna, är den faktor som urskiljer från de resterande 

lojalitetstyperna. Undersökningen överensstämmer med teorin då vi kan utläsa att en bra och 

välanpassad service får konsumenter att känna sig viktiga och uppmärksammade, vilket i sin 

tur syftar att leda till sant lojala kunder. 

 

                                                            
98 Hogg M.A & Vaughan G.M. ref i   Danielsson M, Otterskog S. Rekrytering av butikschefer, sid 10 
99 Hogg M.A & Vaughan G.M. ref i   Danielsson M, Otterskog S. Rekrytering av butikschefer, sid 11 
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Som vi tidigare nämnt visade de sig att varannan respondent var lågt lojala gentemot en butik 

och dessa, till skillnad mot övriga lojalitetstyper, ansåg att sortimentet spelade en väsentlig 

roll. Den främsta orsaken till detta är att dessa respondenter är synnerligen mottagliga för  

konkurrenters budskap och kan därför tänka sig byta butik ofta om de hittar andra, bättre 

erbjudanden.  

5.4 Skillnader och likheter mellan hög - och lågengagemangsprodukter 

Nedan finns två modeller som visar skillnader och likheter mellan de olika faktorerna när det 

gäller hög- och lågengagemangsprodukter. Faktorerna under varje lojalitetstyp är de mest 

centrala och av betydande karaktär för konsumenterna vid val av butik.  
 

 

 
 

Om vi ser till skillnader mellan högengagemangsprodukter och lågengagemangsprodukter kan 

vi konstatera att konsumenter kräver och vill ha en högre service vid inköp av 

högengagemangsprodukter. Utifrån vår undersökning framgår det att detta beror på 

konsumenters okunnighet kring produkterna och priset på denna typ av vara. Dessa produkter 

har, till skillnad från livsmedelsprodukter, ett högre pris och värde vilket medför en osäkerhet 

hos konsumenten. Detta gör att konsumenterna kräver en högre servicenivå hos personalen.  

 

En ytterligare skillnad vi kan urskilja mellan konsumenters engagemang är att vid lågt 

engagemang är konsumenter mer trogna gentemot butiker och byter näst intill aldrig 

livsmedelsbutik, medan konsumenter som inhandlar högengagemangsprodukter är mer 

mottagliga för att byta butik och därigenom komma åt andra butikers sortiment och priser. 

Konsumenter i det sistnämnda fallet är mer prismedvetna och söker liknande produkter men 

till det lägsta priset.  

 

Ser vi istället till läget, som är en betydande faktor gällande lågengagamangsprodukter, vill 

konsumenter ha närhet och tillgänglighet till butiken. Detta skiljer sig dock från 
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högengagemangsprodukter då konsumenter är mer villiga att åka en längre sträcka för att 

inhandla sina varor. Orsaken till denna skillnad beror främst på att livsmedelsprodukter 

anskaffas relativt ofta vilket gör att konsumenten lätt vill kunna ta sig till butiken och utföra 

köpet. Produkter som tv/radio/telefoni är inte impulsvaror vilket medför att konsumenten 

söker mer information innan köpet och kan därmed tänkas åka en längre sträcka för att hitta 

det sortiment som kan tillgodose kundens behov på bästa sätt.  

 
Likheterna vi kan utläsa från vår undersökning är bland annat att sortimentet visade sig ha 

betydelse vid inköp av både hög- och lågengagemangsprodukter. Likheten beror på främst på 

att konsumenten vill ha både ett brett och djupt sortiment oberoende av vilket engagemang 

som läggs på inköpet. Konsumenter vill ha många olika produkter att välja mellan, många 

olika varianter och både kända och okända varumärken. Att ha många olika produkter i sitt 

sortiment hjälper även kunden att spara tid i sitt inköp. 

 

Priset är en faktor som spelar roll för både hög- och lågengagemangsprodukter. När 

konsumenterna inhandlar livsmedel har de blivit allt mer medvetna om varornas kvalité och 

hälsa men även medvetna ur en miljösynpunkt. Det kan handla om svenskt kött, ekologiskt 

eller nyttiga och bra råvaror. Priset spelar även roll när det gäller radio/tv/telefoniprodukter 

men av andra orsaker. Här handlar det mer om att hitta välkända produkter och varumärken 

men till lägre priser. Dock är det viktigt att poängtera att konsumenterna vill ha produkter 

med bra och hållbar kvalité, men till lägre priser. 

 

Kommunikation är den faktor som spelar minst roll för konsumenterna vid både högt 

respektive lågt engagemang då konsumenterna i dagens samhälle sägs vara mer medvetna om 

butikers utbud och erbjudanden. Några av respondenterna förmodar att det var mer 

förekommande förr att konsumenten lade ner tid på reklambudskap och kommunikation. Med 

mindre tid och en bättre ekonomisk ställning är dagens konsumenter inte lika mottagliga för 

denna typ av budskap. Självklart finns den omedvetna biten kvar hos respondenterna då de 

inte tror sig bli påverkade av olika reklamkanaler, men köper till största delen ändå produkter 

de känner igen. Detta är den enda faktorn i konkurrensmedelsmixen som inte bidrar till någon 

typ av lojalitet gentemot en butik.  
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6 Slutsats 
I detta kapitel presenteras svaret på vår problemformulering och de slutsatser vi kan dra 

utifrån vår undersökning.  

 

Problemformuleringen som sattes upp för vår studie lyder; Påverkar faktorerna i 

konkurrensmedelsmixen konsumenter till lojalitet gentemot en butik, och i sådana fall vilka 

faktorer? Är det någon skillnad mellan vilka faktorer som påverkar konsumenten till ökad 

lojalitet gentemot en butik när det gäller hög- respektive lågengagemangsprodukter? 

 

Resultatet vi har fått fram från våra respektive konsumentundersökningar visar att faktorer i 

konkurrensmedelsmixen har en påverkande effekt till lojalitet gentemot butiker utifrån ett 

konsumentperspektiv. Det vi även ifrågasätter i vår problemformulering är om faktorerna, 

som bidrar till eventuell lojalitet, skiljer sig mellan hög- respektive lågengagemangsprodukter. 

Undersökningens resultat visar att faktorerna har betydelse för konsumenter i olika stor 

utsträckning beroende på graden av engagemang i köpet. 

 

6.1 Slutsats och belägg för de olika lojalitetstyper inom 

lågengagemangsprodukter 

 

Vad gäller inköp av lågengagemangsprodukter drivs sann lojalitet utav: 

• Sortiment 

• Människor 

• Pris 

• Läge 

Vårt resultat visar att vid inköp av lågengagemangsprodukter är det först och främst 

sortimentet som har den största betydelsen i konsumentens påverkan att bli sant lojal 

gentemot en butik.  
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Enligt Thurow och Nilsson går det att utläsa att det är viktigt för en butik att tillhandahålla rätt 

sortiment för att tillfredställa kundernas behov och önskemål. Sortimentet skall vara 

kommersiellt, ha rätt balans, rätt produktmix och vara anpassat till butikens storlek. Även 

faktorerna människor, pris och läge påverkar konsumenterna att bli sant lojal gentemot en 

butik. Detta beror på att konsumenterna värdesätter de olika faktorernas innehåll såsom 

personalens tillgänglighet i butiken, en rimlig prisnivå för alla olika ekonomier och ett 

närliggande och lättåtkomligt läge. 

 

Vad gäller inköp av lågengagemangsprodukter drivs falsk lojalitet utav; 

• Sortiment 

• Läge 

• Pris 

Utifrån undersökningens resultat kan vi konstatera att sortiment, läge, och pris är 

gemensamma faktorer som anses vara av stor vikt för de falsk lojala konsumenterna. Det som 

avgör att dessa konsumenter är falskt lojala beror på deras beteende vid val av butik. 

Konsumenterna är inte lojala mot en specifik butik då de kan tänkas byta till en mer 

närliggande butik, trots den övergripande nöjdheten.  

 

Vid inköp av lågengagemangsprodukter drivs låg lojalitet utav;  

• Sortiment 

De lågt lojala konsumenterna är villiga att när som helst byta butik då de lätt påverkas av 

konkurrenternas erbjudande. Den faktor i konkurrensmedelsmixen som har störst betydelse 

för de lågt lojala konsumenterna är sortimentet då de strävar efter att hitta det bästa utbudet. 

 

Vi kan konstatera att människor är den faktor i konkurrensmedelsmixen som endast nämns 

hos de sant lojala konsumenterna. När vi ser till alla lojalitetstyper visar det sig att sortiment, 

läge och pris är betydelsefulla faktorer för sant, falskt och lågt lojala konsumenter. Slutsatsen 

vi kan dra av detta är alltså att människor är den faktor som skiljer sig och spelar en väsentlig 

roll för en butik i skapandet av sant lojala konsumenter. 
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6.2 Slutsats och belägg för de olika lojalitetstyper inom 

högengagemangsprodukter 

Vad gäller inköp av högengagemangsprodukter drivs sann lojalitet utav:  

• Service 

• Människor 

Det vi kan fastslå gällande inköp av högengagemangsprodukter är att de faktorer som bidrar 

till skapandet av sant lojala kunder är service och människor. Denna slutsats bygger på att 

konsumenter är angelägna om att känna en säkerhet och trygghet när de ska genomföra sina 

inköp. Människor, det vill säga personalen, visar sig vara av stor betydande vikt för 

konsumenter då de i många fall inte har rätt kunskap om produkterna och då denna 

produktkategori kan innebära högt risktagande för konsumenten. 

 

Vid inköp av högengagemangsprodukter drivs falsk lojalitet utav:  

• Pris 

• Människor 

De faktorer som är av störst betydelse inom denna kategori är pris och människor. I detta fall 

väljer konsumenterna att göra sina inköp i de butiker som de anser erbjuda bra 

kvalitetsprodukter till rimliga priser. Konsumenterna vill även att människorna, det vill säga 

personalen, ska besitta en god kunskap om produkterna. Dessa konsumenter är alltså villiga 

att besöka och jämföra butiker för att hitta den butik som på bästa sätt erbjuder dessa två 

faktorer.  

 

Vad gäller inköp av högengagemangsprodukter drivs låg lojalitet utav: 

• Pris 

• Sortiment 

Beläggen för vad som driver de lågt lojala konsumenterna är pris och sortiment då 

konsumenterna inte genomför sina inköp i en och samma butik. I stället är de benägna att 

besöka de butiker som erbjuder låga priser och ett välanpassat och uppdaterat sortiment.  
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 Den faktor som gemensamt driver sann och falsk lojalitet är människor då personalens 

kunskap är av betydande vikt för konsumenten. Priset är den faktor som nämns både av de 

falskt och lågt lojala konsumenterna på grund av att konsumenten söker produkter med lägre 

priser. Gällande lågt lojala konsumenter är det faktorn sortiment som skiljer sig från de övriga 

lojalitetstyperna. Detta då dessa konsumenter är villiga att besöka flera olika butiker som 

erbjuder ett brett och djupt sortiment har. 

Den slutsats vi kan dra, vid inköp av högengagemangsprodukter, är att service är den faktor i 

konkurrensmedelsmixen som skiljer sann lojalitet från de övriga lojalitetstyperna. 

 

Vidare kan vi konstatera att utifrån både hög- och lågengagemangsprodukter spelar 

kommunikationen medvetet ingen roll för konsumenterna. Genom vår undersökning fick vi 

dock fram att konsumenter har en tendens till att påstå sig göra en sak men de agerar i 

slutändan annorlunda. Detta kan exempelvis förklaras med att konsumenterna väljer 

produkter som blivit presenterade genom olika reklamkanaler, men ändå säger de sig inte bli 

påverkade av marknadskommunikationen.  
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7. Källkritik 
• Val av metod- fördelar/nackdelar  

En avgörande fördel för vårt val av fokusgruppsintervju är att enheternas kreativa tänkande 

förbättras och att de kan bolla åsikter och värderingar med andra deltagare i 

gruppsammansättningen. Däremot kan det vara en nackdel att enheterna kan bli påverkade av 

varandras svar. En fördel med våra individuella intervjuer är att veta vad den enskilde 

individen har för tankar och åsikter kring det aktuella ämnet. En nackdel kan vara att 

individen blir trångsynt i sitt tankesätt. I vår undersökning har vi ej påverkat eller styrt våra 

deltagande respondenter till de svar som de angivit. Vi gjorde ett noga urval av vår 

sammansätting av vår fokusgrupp och i våra individuella intervjuer, vilket bidrog till en hög 

intern giltighet av det slutgiltiga resultatet.  

 

• Kunde vi ha valt en annan metod för vår problemställning? 

Den finns många olika metoder att använda sig utav, dock bör det uppmärksammas att tänka 

på att använda sig utav en metod som passar både den valda teorin och det empiriska 

resultatet. Säkerligen skulle vi ha möjlighet att använda oss utav en annan metod, men vi 

ansåg att en kvalitativ undersökningsmetod var ett bra underlag för vår uppsats. Främst då 

tillvägagångssätten för undersökningen ger en hög intern giltighet.  

 

• Relevanta källor som stöd för vår undersökning 

För att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt valde vi att se till enheternas demografiska 

egenskaper som exempelvis ålder, kön, familjeförhållanden och yrke. Vårt syfte var att blanda 

enheternas egenskaper i så stor utsträckning som möjligt. 

 

• Regelrättig och tillräcklig teori som vår uppsats grundas på?  

Vid utvärdering av litteratur valde vi slutligen den teori vi ansåg var mest relevant för ämnet. 

Teorin bestod bland annat av studentlitteratur, tidigare skriva högskole/universitetsuppsatser, 

elektroniska källor och annan litteratur som berörde ämnet.  
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8 Diskussion och rekommendationer 
 
Då de sex faktorerna i konkurrensmedelsmixen skiljer sig åt mellan inköp av hög- och 

lågengagemangsprodukter kan vi rekommendera butiker att se till dessa faktorer utifrån olika 

synvinklar. Beroende på vilken verksamhet ett företag driver råder vi dem att lägga olika vikt 

på de sex faktorerna för att på bästa sätt bidra till att skapa lojalitet och ökade transaktioner 

bland konsumenter.  

 

Vi tror att skillnaden mellan faktorerna i konkurrensmedelsmixen beror på konsumentens 

risktagande gällande högengagemangsprodukter. Då dessa produkter ofta är dyrare 

investeringar för en konsument menar vi att vissa faktorer spelar större roll än andra, som 

exempelvis personalen. Innan vi genomförde vår undersökning var vi övertygade om vikten 

av personalens engagemang och kunnande angående dessa produkter. Detta då konsumenten 

ofta inte besitter tillräckligt med kunskap och kräver då mer hjälp. Vi kan efter 

undersökningens genomförande se att vårt antagande stämmer överens med det resultat vi fått 

fram.  

 

Vid köp av högengagemangsprodukter trodde vi att priset skulle ha mindre betydelse än vad 

det visade sig ha. Anledningen till att vi antog detta var på grund av att konsumenten 

vanligtvis brukar dessa produkter under en längre tid och kan då därför tänkas betala ett högre 

pris. Dock visade sig resultatet av undersökningen vara annorlunda då respondenterna söker 

dessa produkter till billigare priser. Detta tror vi beror på ett explosionsartat utbud av dessa 

produkter från både lågpriskedjor och redan etablerade butiker, vilket gör att konsumenten har 

enorma valmöjligheter till att hitta en bra produkt till ett lägre pris. 

 

Även när det gäller lågengagemangsprodukter kan vi konstatera att majoriteten av 

respondenterna vill ha produkter till ett överkomligt pris trots att det sade sig inte spela någon 

roll. Det vi undrar är varför majoriteten utav respondenterna inte utnyttjar rabatterbjudanden i 

form av kuponger och dylikt. Kan detta bero på deras egen lathet eller är det så att 

erbjudandet inte lockar dem? 
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Kommunikationen var den enda faktorn i konkurrensmedelsmixen som inte påverkade 

respondenterna till att bli lojala gentemot en butik då de ansåg att de inte medvetet blir 

påverkade av olika reklambudskap. Vi tror ändå att konsumenter omedvetet påverkas av alla 

reklambudskap då det i slutändan är välkända och starka varumärken som föredras. En 

rekommendation till butiker, både gällande hög- och lågengagemangsprodukter, är att 

fokusera mer på marknadskommunikation genom TV och radio då dessa kanaler är de som 

används flitigast av respondenterna. Marknadskommunikation som reklamblad via 

postutskick är något som inte uppskattas av de flesta respondenter. Detta bör därför minskas 

då denna typ av reklamutskick oftast slängs. Vi rekommenderar ändå butiker att erbjuda 

produktkataloger i butiken så att konsumenten själv kan hämta önskad information om de 

olika produkterna. Denna rekommendation gäller främst de butiker som erbjuder 

högengagemangsprodukter då dessa produkter anses vara behovsstyrda, men även för 

lågengagemangsprodukter.   

 

Då vår undersökning visar att ingen utav våra respondenter kan kategoriseras som latent lojala 

tror vi att detta kan bero på att de har en positiv attityd till en butik, men att de inte har den 

ekonomiska möjligheten att göra sina inköp där. 
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10 Appendix och Bilagor 

Bilaga 1 
 
Dagordning för fokusgruppen: 
Hitta skillnader för vilka faktorer som spelar roll gällande hög- och lågengagemangsprodukter 
 

1. Vilka butiker gör ni era inköp i? (Livsmedel och tv/radio/telefoni) Varför? 
2. Vilka är deras bästa/sämsta egenskaper? Varför? 
3. Hur ofta händer det att ni byter butik? Varför? 
4. Vilka butiker besöker ni aldrig? Varför? 
5. Vad är det som får er att handla i en specifik butik? Varför? 

 
Pris  

• Rabatter – Kuponger, ”Ta två betala för en”, Kvantitetsrabatter 
 
• Prisdiskriminering – Får olika kunder betala olika mycket för samma produkt. T.ex. 

Bonuskort, rabattkuponger till stamkunder 
 

• Lågprislinje – Eldorado, Euroshopper (No Name-produkter) 
 

• Priskampanjer – Hur ofta butiken använder sig utav kampanjer, paketerbjudande t ex 
”Vid köp av tv får du en billig dvd-spelare”. 

 
• Högt pris = högre kvalité? 

 
Sortiment 

• Sortimensbredd – Hur många olika varugrupper/produkter 
 
• Sortimentsdjup – Antal varianter av varje varugrupp/produkt 

 
• Bassortiment – Produkter som förväntas skall finnas i butiken som t ex Mjölk, bröd, 

ägg, smör, grädde osv.  (tv-apparater, telefon, mobiltelefoner, stereo, datorer mm.) 
 

• Profilsortiment – produkter som kan ses som tillägg. t ex Laktosfri kost, muslimkost, 
chark mm. (bioanläggning, mobilsmycke, 
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• Starka varumärken – Felix, Knorr, Arla, Wapnö (Bang Olofsen, Ericsson, Nokia, Sony 
mm.) 

 
• Egna varumärken – ICA, Willys  

 
•  

Läge  
• Lägestyper – Cityläge, lokala eller externa köpcentrum/gallerior, 

bostadsområdescentrum 
  
• Tillgängligheten – Bussförbindelser, cykelavstånd, järnvägar mm. 

 
• P-platser –  

 
• Fysiska lägesegenskaper – Butikens synlighet från vägar mm.  

 
Service 

• Självbetjäning – Självskanning. Främst gällande livsmedel 
 
• Fullservice – Främst gällande tv/radio 

 
• Servicetjänster – Garanti, Öppet köp, kundtoaletter, bytesrätt, ”lägsta prisetgaranti”, 

presentkort, kreditförsäljning, rådgivning av expert, produktservice/underhåll, 
hemleverans 

 
Människor 

• Produktkunskap – Säljarens kunskap om produkterna 
 
• Kundkunskap – Kundkännedom 

 
• Försäljningskunskap – För att få kunderna att handla i butiken. Duktig på att sälja 

 
• Personalens utseende – Attraktiv = större chans till köp? 

 
Kommunikation 

• Reklamkanaler – t ex Tv, radio, tidningar mm. 
 
• Tidpunkt – år, dygn osv. 

 
• Direktreklam –  
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Bilaga 2  
Individuella intervjufrågor: 
 
Lågengagemangsprodukter/högengagemangsprodukter 
 

1 Vilka butiker gör ni era inköp i? (Livsmedel och tv/radio/telefoni) Varför? 
2 Vilka är deras bästa/sämsta egenskaper? Varför? 
3 Hur ofta händer det att ni byter butik? Varför? 
4 Vilka butiker besöker ni aldrig? Varför? 
5 Vad är det som får er att handla i en specifik butik? Varför? 
 
Pris: 
6 Hur stor roll spelar priset för dig vid val av butik? 
7 Tycker du att högt pris signalerar hög kvalité?  
8 Spelar rabatter (kuponger, ”ta två betala för en” mm.) någon roll för dig? 
9 Är det viktigt för dig att handla lågpris? 
 
Sortiment: 
10 Hur stor roll spelar sortimentet för dig vid val av butik? 
11 Är det viktigt att det finns många olika produkter? (bredden) 
12 Är det viktigt med många olika produkter inom samma varugrupp? (djup) 
13 Hur stor betydelse har starka varumärken för dig? (Kända varumärken) 
14 Vad tycker du om butikers egna varumärken? Handlar du hellre dessa varumärken än 

andra? 
 

Läge: 
15 Hur stor roll spelar läget för dig vid val av butik? 
16 Är det viktigt för dig med lättillgänglighet till butiken? (p-plats, cykelavstånd mm.) 
17 Är du/ni beredda att åka längre om en butik är bättre på andra faktorer som pris, 

service, sortimentet mm? 
 

Service: 
18 Är olika typer av servicetjänster viktiga för dig i ditt val av butik? (t.ex. Öppet köp, 

toalett, bytesrätt, kreditförsäljning m.m.)  
19 Är det viktigt för dig att kunna göra inköp helt på egen hand? (t.ex. självskanning, 

broschyrer, infoblad m.m. )  
 
Människor: 
20 Hur viktig anser du att personalen är när du gör dina inköp? (t.ex. produktkunskap, 

kundkunskap, försäljningskunskap)  
21 Är personalens yttre viktigt i val av butik? (t.ex. utseende, fräschhet)  

 
Kommunikation:  
22 Vilken typ av media ägnar du mest tid till? (t.ex. tv, radio, tidningar m.m.)  
23 Under vilken tid är du mest mottaglig för reklambudskap? (t ex årstid, tid på dygnet)  

 
 

24 När du väljer butik, har då kommunikationen påverkat dig i ditt val? I sådana fall hur?   


