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Sammanfattning 

 

I dagens läge är konkurrensen inom livsmedelsbranschen stenhård och företag försöker 

på alla möjliga sätt att marknadsföra sina produkter. Dock räcker det inte med att endast 

göra reklam för sina produkter, utan man måste integrera med kunderna och skapa 

underlag som möjliggör en positiv varumärkesimage i kundernas ögon och får dem att 

känna en positiv känsla inför företagets varumärke. Ett sätt att dra detta ett steg längre är 

att använda sig av corporate branding, som syftar till att man använder sig av ett 

varumärke som är detsamma som företagsnamnet. Detta kan vara såväl positivt som 

negativt, då företaget måste vara väldigt konsekventa i hela företagskedjan, eftersom 

konsumenterna kommer bedöma företaget och dess produkter utifrån helhetsintrycket och 

inte bara på hur bra de upplever att den specifika produkten är. Ett dåligt bemötande av 

en medarbetare, som arbetar för företaget, kan leda till att konsumenter väljer bort det 

varumärket vid inköpet. Varje anställd är en marknadsförare av företaget och dess egna 

varumärken med samma namn. 

Denna studie undersöker hur kunder upplever förändringen i sina inköp av ICA:s  

lågprisprodukter efter övergången från Euroshopper till ICA Basic, samt vilka faktorer 

som påverkar denna eventuella förändring. Vi undersöker även vilket lågprismärke som 

föredras och vilka faktorer som ligger till grund för att konsumenten väljer ett visst 

varumärke. Underlaget till undersökningen har införskaffats via en enkätundersökning 

där 100 respondenter vid eller kring ICA Maxi Strömpilen i Umeå tillfrågades. Vår data 

visade att respondenterna i genomsnitt upplevde att deras egna inköp av ICA:s 

lågprisprodukter hade ökat något, i och med övergången till ICA Basic.  

Regressionen av vår första modell visade att de faktorer som påverkade denna upplevda 

ökning var kvalité och respondentens egen erfarenhet av märket. Regressionen av vår 

andra modell visade att valet av lågprismärke påverkas av vilken favoritaffär man har, 

vilket kön man är, samt ens egna erfarenheter av märket. 

Undersökningen visar också att konsumenter överlag håller ICA Basic som ett bättre 

varumärke och produkt än Euroshopper, samt övriga lågpriskonkurrenters varumärken. 

ICA:s satsning på eget lågprisvarumärke, som inkluderar namnet ICA, har enligt vår 

undersökning slagit väl ut. Då respondenterna, överlag, anser ICA Basic vara en 

positivare upplevelse än framförallt föregångaren, men även konkurrerande varumärken. 

Vidare drar vi slutsatsen att respondenterna ökat sina inköp av ICA:s lågprisprodukter, 

efter lanseringen av ICA Basic.  
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Definitioner 

Vi utgår från vedertagna begrepp och preciserar vad vi menar med dem i denna 

undersökning: 

Corporate branding betyder i detta arbete att företagen använder sig av en strategi som 

innebär att man nyttjar sitt eget företagsnamn som varumärke och då skapar ett 

företagsvarumärke som man såväl kan associera till som konsumera. Ett exempel är ICA 

Basic, som är ICA:s egna lågprisvarumärke. 

Product branding betyder i denna studie att företaget har varumärken som inte delar 

företagets namn, som till exempel Apple och iPhone. 

Word of Mouth (WOM) innebär i denna undersökning ryktesspridning och 

rekommendationer från andra människor. WOM inkluderar här all påverkan som en 

persons familj och vänner samt andra inflytelserika personer har, rörande syn på eller 

erfarenhet av varumärken. 

ICA-konsument innebär i denna studie en människa som har någon typ av 

konsumentrelation till ICA, till exempel handlat i någon ICA-affär och har bildat sig en 

uppfattning av vad ICA är för personen ifråga. 
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”Think different.” ”Das auto”            “We try harder.”             ”Just do it.” 

”Save money. Live better.”  “It’s Finger Lickin’ Good!” 

1. Inledning 

Detta avsnitt syftar till att ge läsaren en ingående bakgrund till uppsatsen. Därefter 

presenteras syftet och frågeställningarna som denna uppsats är uppbyggd kring och vilka 

avgränsningar och begränsningar som format denna uppsats. I slutet av stycket kommer 

vi att presentera lite bakgrundsfakta kring ICA som är den aktör vi valt att fokusera på.  

1.1 Bakgrund 

Sätten att få dig att köpa produkter är många och klatschiga slogans är ett sätt. Antalet 

valmöjligheter bland produkter är idag otaliga. Det finns många olika typer av produkter 

att välja mellan. Samtidigt finns även likvärdiga produkter, som erbjuder samma sak eller 

i alla fall snudd på det samma. Kan ett företag påverka en kund att byta till ett annat 

varumärke eller produkt? Vad kan vara orsaken till att köpa en annan produkt än den man 

brukar? Reklam, i form av olika säljfrämjande former, är idag vanligt förekommande och 

reklambudskapen duggar tätt. Detta kan påverka kundens syn på såväl varumärken som 

enskilda produkter, men reklam kostar allt mer. Höga reklamkostnader försvårar för nya 

varumärkeslanseringar att etablera sig på marknaden, då många företag inte har råd att 

använda sig av TV-reklam för att marknadsföra det nya varumärket. (Aaker, 1991, s. 8)  

Ett av de mest välkända och grundläggande begreppen inom marknadsföring är den 

traditionella marknadsföringsmixen, bestående av fyra p:n (produkt, pris, plats och 

promotion), som är de delar en organisation kan kontrollera i syfte att tillfredställa och 

kommunicera med kunder (Wilson et al., 2008, s. 20). McCarthy och Kotler är båda 

kända för att ha lyft fram de fyra p:na som verktyg för att påverka ett företags- eller en 

produkts strategiska marknadsposition. På senare tid har alternativ eller påbyggnader till 

de fyra p:na dykt upp. Inom tjänstesektorn har till exempel people (kunder och personal), 

physical evidence (fysik miljö) och process lagds till för att passa deras kontext bättre 

(Wilson et al., 2008, s. 20-22). Vi är framförallt intresserade av fram varumärkets roll, i 

produkt- och företagskontext, så vi undersöker även kunders erfarenhet samt uppfattning 

om varumärken i denna undersökning. 

Hur upplever kunder ett företag eller en produkt? Varumärken är kraftfulla endast när de 

är relevanta för konsumenterna, vilket sker när företag lyssnar på vad som är viktigt för 

konsumenterna och anpassar varumärket därefter (Engeseth, 2006). Varumärkes-

personlighet är allt viktigare i dagens strategiska marknadsföringsarbete. Det används 

flitigt och är populärt i marknadsföringssammanhang, där företag strategiskt försöker ge 

ett varumärke en personlighet för att förmedla denna bild av varumärket till 

konsumenterna. Varumärket visar att produkten tillhör ett visst företag och särskiljer det 

från andra (Melin & Urde, 1991). Varumärkets namn och logotyp bidrar till skapandet av 

produktvärdet. Varumärket består av flera dimensioner vilka ger varumärkets karaktär. 

En dimension är varumärkesidentiteten, som i sin tur kan delas in i fyra nya dimensioner i 
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form av hur varumärket upplevs som specifik produkt, symbol, person och organisation 

(Aaker, 1996). Varumärkesidentitet är vad företaget försöker ladda varumärkets innehåll 

med för att ge det identitet genom kärnvärden, ursprung eller mervärden. Hur kunden 

eller andra intressenter upplever varumärket kallas varumärkesimage och delas in i namn, 

utseende, reklam och media samt verkligheten som styr varumärkesimagen (Gustafsson 

& Lindberg, 2008). 

I dagens hårda konkurrens har varumärkets betydelse ökat, vad gäller att lyfta en vara 

över en annan genom marknadsföring. En stor andel produktlanseringar misslyckas, 

generellt sett misslyckas en tredjedel av världens nylanseringar (Cooper, 2001 s. 11). Den 

hårda konkurrenssituationen beror bland annat på alla etablerade varumärkens enskilda 

värde, deras varumärkeskapital, som redan finns på marknaden. För en kund innebär 

varumärkeskapital de samlade erfarenheterna av associationer, märkeskännedom och 

märkeslojalitet (Aaker, 1991, s. 7; Kotler & Keller 2006, s. 276).  

Bryson York (2010) skriver att under de senaste åren har satsningarna på marknadsföring 

ökat och konsumentförpackningsföretagen enades på sin konferens, Consumer Analyst 

Group i New York 2010, om behovet av ökat stöd till marknadsföring.  Bland företagen 

som deltog i konferensen framkom det att Heinz de senaste fyra åren ökat sina 

marknadsföringskostnader med 60% och Hershey med 50% enbart under 2009. Heinz 

VD, William R. Johnsson, lyfte fram branschens förnyade fokus på innovation och 

marknadsföring, som ett svar på utmaningen som butikers satsningar egna varumärken 

innebär. Wal-Marts satsning på egna varumärken i varuhyllorna, på bekostnad av andras 

varumärken, är ett exempel som påverkade denna marknadsföringssatsning (Hollis, 

2010).  

Hollis (2010) ställer frågan: Packaged goods brands: Will less be more? Den amerikanska 

livsmedelsjätten Wal-Mart gör sig av med välkända varumärken, ersätter dem med egna 

varumärken i sina hyllor och de är inte ensamma om att minska antalet produktalternativ 

på sina hyllor på detta sätt. Han fastslår att många valmöjligheter leder till mindre 

försäljning och att färre antal produktalternativ på hyllan, leder till ökad försäljning.  

Ett ökat urval av valmöjligheter försvårar för företag att knyta till sig lojala kunder. 

Kvalitet kan vara en faktor som får kunder att återkommande köpa ett visst varumärke, 

men idag menar många forskare att kvalitet inte nödvändigtvis är en drivande faktor för 

att få lojala kundrelationer mellan kund och företag (Barlow & Maul, 2000, s. 216-219).  

Statistiska Centralbyråns (SCB) undersökning av de fyra största kedjorna inom den 

svenska dagligvaruhandeln visar att den totala försäljningen av livsmedel och drycker var 

228 miljarder kronor 2011, vilket innebar en ökning med 7 miljarder kronor från 

föregående år. Av dessa 228 miljarder var 22 miljarder så kallade egna märkesvaror 

(EMV), vilket innebär 13,8 procent av årets totala försäljning (SCB, 2011).  

Den oberoende tidningen Svenska Livsmedel, som riktar sig till hela den svenska 

livsmedelsbranschen, slår fast att den svenska dagligvaruhandeln domineras kraftigt av 

tre aktörer: ICA, COOP och Axfood. Det som särskiljer Sverige från andra länder är att 
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en aktör, ICA, har över 50 procent av marknaden. ICA:s framgång beror på två 

satsningar. Dels att de arbetat bort lantbruksstämpeln och dels att de inom sina segment 

anpassat sig till konsumenterna. Det senare är samma satsning som gjort IKEA samt 

H&M framgångsrika. Fler likheter mellan ICA, IKEA och H&M är att de följt samhällets 

strukturförändringar, lågprissatsat och erbjuder ett brett utbud (Fridholm, 2010). 

ICA Basic har fått kritik såväl i media (Dawod, 2012; Lennander, 2012) som från 

konsumenter som lämnat kommentarer på mediernas webbsidor. Detta eftersom de anser 

sig blivit lurade. De kritiska rösterna menar att endast varumärket på produkterna ändrats 

medan varorna i sig är desamma. I samband med lanserandet av ICA Basic gick ICA ut 

med att deras nya lågprisvarumärke skulle bygga på de bästa varorna i Euroshoppers 

sortiment och att man i samband med övergången gjorde en omfattande kvalitetsöversikt 

och storsatsning på marknadsföring (Nilsson-Padilla, 2012; ICA, 2013a). Detta för att 

förbättra produkterna och höja kvalitén, samtidigt som det fortfarande skulle vara ett 

lågprismärke. 

Vi anser att det saknas forskning om hur kunder värderar lågprisvarumärken. Är det 

kvalité och pris som styr eller finns det andra bakomliggande faktorer som påverkar 

köpen. Eftersom ICA har 50 procent av marknaden kan det vara taktiskt att byta namn på 

sitt lågprisvarumärke till ett namn där ”ICA” finns med, i och med att ICA har så stor 

kundgrupp som väljer att handla på deras butiker.  

Vi har ovan belyst att nya varumärken har etablerade konkurrenter att tävla mot på 

marknaden, när de lanseras. Att varumärket spelar en viktig roll som konkurrensmedel 

och kan därför vara nyckeln till framgång, förutsatt att det faller kunden i smaken.  

1.2 Syfte 

Vårt syfte med studien är att undersöka vilka faktorer som är viktiga för konsumenter när 

de väljer att köpa lågprisprodukter. Vi är intresserade av hur konsumenter upplever 

varumärkena Euroshopper respektive ICA BASIC. Studiens fokus ligger på hur 

respondenterna ser på övergången och sin eventuella konsumtionsförändring från det 

förstnämnda varumärket till det sistnämnda varumärket. Utifrån syftet skapar vi 

nedanstående frågeställningar.  

1.3 Frågeställningar 

Vilka faktorer påverkar vilket lågprisvarumärke som livsmedelskonsumenter föredrar? 

Har kundernas upplevda inköpsfrekvens av lågprisvarumärken hos ICA förändrats i och 

med övergången från Euroshopper till ICA Basic?  

Hur upplever kunden att lågprisprodukten har förändrats i och med övergången från 

Euroshopper till ICA Basic? 

1.4 Avgränsningar 

Vår undersökning rörande marknadsföring och varumärken ger inblick i vad konsumenter 

anser om varumärkesförändring. Studien rör endast dagligvaruhandeln i norra Norrland, 
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närmare bestämt i Umeå. Vidare vill vi smalna av studien mot att undersöka en typ av 

bransch som gemene man har någon typ av uppfattning om. Av de tre största aktörerna på 

marknaden valde vi att titta närmare på ICA. Vi är intresserade av varumärkes-

övergångar och ICA nyligen genomfört en övergång till nytt sortiment, vilket numera 

inkluderar det välkända varumärkesnamnet ICA. Av alla ICA-butiker valdes ICA Maxi i 

Umeå ut, för undersökningen. Vi hade en ingång till företaget, vilket underlättade 

accessen till butikschef, lokal och inventarier att bemöta respondenterna med. Den 

dominerande aktören på marknaden har en stor kundkrets och vi vill idag, 2013, veta hur 

de ser på de två varumärkena som var inblandade i varumärkesförändringen. 

Studien avgränsas till att undersöka ICA-konsumenters attityd till lågprisvarumärken 

inom dagligvaruhandeln, då det saknas studier inom området. Andra produktsegment har 

studerats, men lågprisvarumärken är en relativt oexploaterad del. Varumärkesövergången 

kan innebära många förändringar som påverkar konsumenterna. Vi fokuserar på följande 

faktorers betydelse vid en inköpssituation: pris, kvalitet, reklam, design, rekommenda-

tioner från andra och tidigare erfarenheter. 

1.5 ICA 

ICA:s historia räknas tillbaka till 1917, då AB Hakon Swenson grundades. Detta var ett 

företag som byggde på idén som ICA använder sig av idag. Nämligen att låta flera 

mindre butiker vara egenföretagare, men ändå kunna få stordriftsfördelar av att vara en 

del i en större kedja. Redan 1922 lanserades det första egna varumärket, som var Luxus 

Kaffe. Sedan dess har mängder med olika egna produkter kommit och gått inom ICA:s 

sortiment. På senare år har dock ICA gått mot att fokusera mindre på product branding 

och mer mot corporate branding. Idag har ICA en stor andel egna varumärken och allt 

fler har gått över till att ha med varumärkesnamnet ICA på de olika produkterna. Idag 

finns utöver de vanliga ICA-produkterna såväl ICA Selection, ICA Gott Liv och det 

nyaste tillskottet i ICA-familjen, ICA Basic. Utöver det finns också ICA banken och ICA 

fastigheter AB som också stärker varumärket och företaget. (ICA, 2013b)  

ICA Basic kom som ersättare till ICA:s tidigare lågprismärke Euroshopper i september 

2011. Detta nya lågprismärke bygger till stor del på produkterna från Euroshopper men i 

samband med bytet så har vissa produkter tagits bort och andra lagts till, för att 

säkerställa att kvalitén i produkterna ökar och ICA:s varumärke därmed inte sätts på spel 

(Lennander, 2012). ICA påpekade också vid lanserandet att det nya lågprismärket skulle 

bygga på produkter från det tidigare varumärket, men att man sett över och rensat bort 

produkter innehållande skadliga ämnen och med tvivelaktig kvalitet (Jansson, 2011; 

Lennander, 2012; Nilsson-Padilla, 2012).  

Genom att utnyttja sitt eget varumärke för sin nya lågprisprodukt kan ICA få fler kunder 

att testa produkten, då de förknippar ICA med något bra. För trots att en del kritik riktats 

mot ICA, kanske främst köttskandalen 2007, så är det fortfarande ett företag och 

varumärke som många människor litar på samt handlar. Denna tillit kan leda till att ICA 

får fler kunder som köper deras lågprismärke, än de hade då Euroshopper fyllde hyllorna. 

Enligt ICA motsvarade Euroshopper inte förväntningarna försäljningsmässigt eller 
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kvalitetsmässigt, vilket var orsaken till varumärket fasades ut och ersattes av ICA:s egna 

varumärke ICA Basic under de sista fyra månaderna av 2011 (Janson, 2011).  
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2. Vetenskaplig metod 

Detta kapitel ger läsaren en bild av de grundläggande vetenskapliga utgångspunkterna 

som kan vara läsaren till gagn i efterföljande teorikapitel. Studiens metodkapitel 

beskriver teori och forskningssamband. Författarna presenterar utformningen av arbetet 

genom olika val som motiveras för läsaren. Val som påverkar hur urval ser ut och som 

leder fram till data. Vi redovisar vår metod för att svara på problemformulering samt 

möta syftet.  

2.1 Ämnesval och förförståelse 

Förförståelse inom valt ämnesområde presenteras för läsaren då den påverkar både 

informationstolkning under hela processen som arbetet med denna studie (Thurén, 2005, 

s. 58-66). Denna studies författare har båda två en bakgrund i dagligvaruhandeln och på 

olika sätt arbetat med varumärken i den och andra branscher. Detta har givit oss viss 

förförståelse av branschen, ICA Maxi och deras egna varor. Vi har erfarenhet av att se 

företagets varumärken som anställda och som kunder, vilket ger oss olika infallsvinklar 

under arbetet med denna studie. Kunders syn på varumärken är viktig för oss, då vår 

erfarenhet är att de som konsumerar varumärken även sprider sina åsikter om varumärken 

till andra människor. Under våra nationalekonomi-, Service Management- och 

företagsekonomistudier på Handelshögskolan vid Umeå universitet har denna studies 

författare ytterligare intresserat sig för marknadsföring och varumärken. Detta ger oss 

akademisk förförståelse av handel och varumärken. I och med denna studie förkovrar vi 

oss ytterligare i ämnet, då vi tittar närmare på kundens syn på livsmedelsvarumärken i en 

inköpssituation och vad de anser förändringsmässigt när ett lågprisvarumärke ersätts med 

ett annat. 

 

Vi vill lyfta fram ICA-konsumenters syn på lågprisvarumärken och övergången från ett 

lågprisvarumärke till ett annat.  Valet av varumärke att fokusera på, ICA Basic, 

underlättades av att det figurerat flitigt i media sedan det blev klart att det ersatte 

Euroshopper och att ICA Basics varumärkesnamn tydligt visar att det ingår i ICA-

familjen. Det kan påverka synen på ett varumärke, då kunden har ett företags varumärke 

kopplat till den nya produkten. Ämnesvalet påverkades även av att den svenska 

dagligvaruhandeln kraftigt domineras av tre aktörer, varav aktören ICA har över 50 

procent av marknaden, vilket är unikt (Fridholm, 2010). Detta fångade författarnas 

intresse och skapande nyfikenhet rörande vad ICA-konsumenter anser om varumärkes-

övergången och lågprisvarumärket ICA Basic i jämförelse med andra lågprisvarumärken. 

 

Vår förförståelse rörande valt forskningsområde stärkte vi genom databassökningar, som 

universitetsbiblioteket vid Umeå universitet tillhandahåller åt studenter. Sökningar har 

utförts universitetsbibliotekets öppna sökmotor och via kommersiella sökmotorn Google. 

Våra sökningar har inkluderat booleska sökningskombinationer av ord, för att smalna av 

sökresultatet. Detta medförde att vi fick aktuell information, i form av sökresultat, för valt 

forskningsområde. Den insamlade informationen har påverkat vår undersökning då vi 

fann nya aktuella begrepp kopplade till vårt forskningsområde och påverkade vår 
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bearbetning av frågeställning samt resultattolkning. Vi kom fram till vilka teorier som 

kom att ligga till grund för vår undersökning och våra frågor. 

2.2 Verklighetssyn och kunskapssyn 

Läran som rör vad som är verkligt går under namnet ontologi, en forskares sätt att se på 

världen samt vad som är respektive inte är verkligt tar denne med sig till en empirisk 

studie samt påverkar föreställningen av den kontext som denne befinner sig i (Åsberg, 

2003, s. 3). Under vetenskapliga studier påverkar ontologiståndpunkten såväl forskare, 

frågeställning som själva utförandet (Bryman, 2008, s 35-37). Hur vi ser på världen och 

på vilket sätt detta kan påverka vår studie summerar vi i vår verklighets- och 

kunskapssyn, som påverkar våra frågeställningar som vi söker svar på samt resten av 

arbetet med denna undersökning . 

Denna studie ämnar, i sann företagsekonomisk forskningsanda bidra med teori genom 

stöd hämtade ifrån verkligheten (Bryman & Bell, 2005, s. 17). Förhållandet mellan teori 

samt praktik, i denna undersökning, kan räknas till den vanligaste förekommande formen, 

nämligen deduktiv teori vars grundförfarande i kronologisk ordning kan se ut så här:  

Teori ->Hypoteser ->Datainsamling ->Resultat ->Bekräftelse/förkastning av hypoteserna 

-> Teorirevidering (Bryman & Bell, 2005, s. 23).  

Präglade av ovanstående valde vi att ur positivistisk och kunskapsteoretisk ståndpunkt 

satsa på samhällsvetenskapens metoder i vår studie av verkligheten. Epistemologi är läran 

om kunskap och rör dess aktualitet, natur, miljö och ursprung (Åsberg, 2003, s. 25). 

Under vår studie har vi arbetat för att allt vi gör ska byggas upp utifrån att all vetenskap 

byggs upp på samma sätt, viket vi ser som ett positivistiskt synsätt. Där kunskap 

inbegriper generella lager rörande samband mellan orsak samt verkan. Därför satsar vi på 

att vara logiska, neutrala samt använda oss av ett formanpassat språk. Vidare presenterar 

vi våra hypoteser som matematiska formler. Vi anser att vår kunskapssyn är positivistisk, 

då vi bland annat anser att vetenskapen ska vara objektiv och anammar detta när vi 

insamlar data för att beskriva verkligheten och hypoteser formuleras för att sedan testas 

genom empirisk prövning. Teori ger hypoteser, vilka testas. Kunskap får vi av att samla 

fakta. Vi har gått igenom en ansenlig mängd passande teori som passar metoden. Vi 

använder teorier som prövats och förklaringar kan enligt vetenskaplig praxis lyftas fram 

på ett så objektivt och neutralt sätt som möjligt. Vilket för oss inkluderar att vi syftar till 

att vi agerar objektivt under hela vår studie, vilket inkluderar vår datainsamling som 

återger en verklighet. Vi svarar på frågeställningen samt syfte genom att kvantifiera 

metoden som baseras på empirisk kvantitativ datainsamling från våra respondenter 

enkätsvar. 

Enligt vår verklighetssyn kan företags varumärkesattityder bildas, utvecklas och fortleva 

oavsett om kunden är medveten om detta eller ej då kunden inte direkt kan påverka detta. 

Kunders samlade föreställningar om ett varumärke är en varumärkesattityd som påverkas 

av varumärkesfunktioner som organisationen strategiskt skapat (Uggla, 2003, s. 29-30). 

Vi anser att kundens upplevelser är viktiga i konsumtionskontext, då de slutligen ska 

köpa en produkt samt på köpet får med vad som kan kopplas ihop med denna. En image 
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är hur kunder upplever en produkt eller ett företag i verkligheten, så organisationers 

imageutveckling måste lyssna på kunders upplevelser (Grönroos, 2008, s. 327). Detta kan 

innebära att verkligheten är en objektivistisk ram eller paradigm att förhålla sig till, utan 

att kunna påverka den (Bryman, 2011, s. 36-37).  

Vi anser till exempel att varumärkesfunktioner kan vara det som konsumenter behöver 

förhålla sig till. Kunderna kan inte direkt påverka organisationens varumärkesfunktioner 

som skapats för att ge en varumärkes identitet, utan det gör ledningen, och på den vägen 

får kunderna finna sig i att hålla sig inom satta ramar. I rollen som författare till denna 

studie har vi valt att deklarera vår verklighetssyn för att ge läsaren möjlighet att lättare 

skönja påverkan av studien och genom den objektivistiska verklighetssynen inse vad 

studiens slutsatser utgår från, samt vetskapen att vi ämnar följa gängse etiska regler 

(Bryman & Bell, 2005, s. 43-44). Detta är ett led i vår strävan att hela tiden bli bättre vad 

gäller utförande av studier samtidigt som vi vill ta reda på kundernas inställning till 

ställda frågor som utgår från vår frågeställning.  

Undersökningen genomförs genom en enkät vars objektivitetsnivå ska vara god i och 

med att den utgår från vetenskapligt granskade teorier. Studiens författare ämnar i största 

möjliga utsträckning vara neutrala och objektiva, för att inte påverka respondenter eller 

studien som helhet. Vilket förväntas av vetenskapliga studier (Bryman & Bell, 2005, s. 

43-44). Vi mäter för att belysa stora som små skillnader bland respondenterna rörande 

aktuella variabler, samt för att det ger en konsekvent måttstock vad gäller 

differentieringar och slutligen för att mätning möjliggör att såväl skatta som beräkna 

relationer eller samband (Bryman & Bell, 2005 s. 89). Genom att jämföra faktorer och 

siffror använder vi oss av statistiska test för att utröna vad som är statistiskt säkerställt 

och inte, vilket kan ses som ett positivistiskt arbetssätt och som har en koppling till 

kvantitativ forskning (Bryman, 2011, s. 30-40).  

Kvantitativa studier visar endera upp frekvenser kopplat till frågor som hur ofta och hur 

många eller belyser andelen av en population som tycker på ett visst vis (Trost, 2012, s. 

23). Med den kvantitativa forskningen (Bryman och Bell, 2005 s. 86) i åtanke lade vi upp 

vår strategi, för att få fram en uppsättning kvantitativ data, vilka kan kopplas till variabler 

där vi kan finna såväl samband som mönster. När vi utgår från en undersökningsmetod av 

kvantitativ typ, innebär det att genomförandet sker via stort urval med litet 

undersökningsdjup (Sörqvist, 2000). Målet med undersökningen är inte att få personliga 

och djupa svar om bakomliggande element, det vi vill undersöka är en relativt stor 

målgrupps åsikter rörande vårt forskningsområde. I detta sammanhang passar därmed 

kvantitativ undersökningsmetod vårt syfte. Utifrån vårt syfte skapar vi frågor som 

respondenterna svarar på och därmed ger sin syn på hur de upplever 

varumärkesövergången och vilka faktorer de markerar som viktiga för dem. De resultat 

som vår studie kom fram till är det mätbara resultatunderlag som vi grundar vår analys 

på. Efter rekommendationer från Christensen et al. (1998) är vår analys fokuserad på 

hitta, fastställa samt mäta samband olika variabler emellan. Vi fokuserade därför på 

graderingsskalefrågor där respondenten rankar sitt svar inom givna ramar i enkäten, så vi 

logiskt kan räkna ut respondenternas graderingssvar som ligger till grund för vårt 
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införande i dataprogram samt efterföljande slutsatser. Enkätundersökningen ger data att 

kritiskt granska, kvantifiera samt därefter analysera. Vi följer den positivistiska 

traditionen att vara neutrala, för att i så liten grad som möjligtpåverka studiens resultat. 

2.3 Ansats och teorival 

Datan, i form av respondenternas åsikter och attityd, kan vi kvantifiera. Informationen 

som dessa konsumenter lämnar är intressanta för säljande part, köpande part och av 

akademiskt intresse då det kan utgöra underlag för beslutsunderlag. Vår studie ger en bild 

av hur målgruppen ser på lågprisvarumärkesövergången till ett eget märke samt vad de 

anser förändrats på berörd lågprisvarumarknad sedan övergången. Säljande part kan i 

framtiden få nöjdare kunder genom att utgå ifrån vad de svarat i denna undersökning. 

Vårt tillvägagångssätt vid datainsamling är en kvantitativ enkät i positivistisk anda. För 

att nå den sanna kunskapen som förknippas med statistiska test av data, finner vi det 

enkelt och praktiskt att använda enkäter som delas ut till ett brett urval respondenter, vars 

relativt stora antal nås genom att vi på två olika platser erbjuder en enkät som inte tar 

många minuter att besvara. Vi bör få en större mängd svar via en formaliserad och 

strukturerad enkät än om vi väljer djupintervjuer och kan dessutom på kort tid få in en 

hyfsat storskalig undersökning i form av primärdata på ett kostnadseffektivt sätt 

(Christensen et al, 1998, s. 55). Enkätfrågorna har sitt embryo i vår valda teori och ger 

oss en bild av hur teori och verklighet kan te sig 2013 och kan ge svar på syfte och 

frågeställningar, som i sin tur utgår från beskriven problembakgrund. 

Undersökningen har vi valt att genomföra utifrån den traditionella forskningsprocessens 

linjära disposition (Andersen, 1998) med följande metodval i kronologisk ordning: Vi 

startade med en fråga och började granska litteratur och andra informationskällor. 

Problemformuleringen började växa fram och syftet likaså. Det teoretiska ramverket 

följde efter syfte och frågeställningar. Här kom sedan hypoteser in i bilden, innan empiri 

och därefter analys med efterföljande tolkning tog vid. Vi jämförde, diskuterade och drog 

slutsatser. 

Vi bedriver inte denna studie åt ICA, utan i samarbete med ICA som får slutprodukten. 

Vårt ansatsval påverkas av vårt bakgrundsproblem och syfte. Efter insamling av data kan 

respondenternas åsikter, ikryssade i enkäten, kvantifieras. Vi får bland annat reda på hur 

ofta respondenterna köper lågprisprodukterna, vad de tycker om varumärkena och vilka 

faktorer som påverkar dem att köpa berörda produkter. Denna information leder fram till 

vårt resultat som ICA kan använda som underlag i framtida strategiska satsningar på 

EMV utifrån våra respondenters svar, då andra studier på området är begränsat.  

Vårt syfte i kombination med frågeställningar och upplevt problem har styrt vårt val av 

ansats. Generaliserbara slutsatser kan vi dra av den breda målgruppens enkätsvar. Denna 

undersökningsmetod passar vid hypotesprövande kvantitativ forskning och det är 

tidsmässigt inte möjligt att kvalitativt undersöka samma antal respondenters åsikter. Ännu 

viktigare är att enkäten möjliggör högre grad av såväl oberoende som opåverkade 

svarsresultat, än vad en forskare som via samspel och individuell anpassning av frågor 

påverkar en respondent samt därmed dennes svar under en intervju. Enkäten ser likadan 
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ut för alla respondenter, så ingen ska påverkas mer än någon annan, till skillnad från en 

intervju där två människor samtalar kring några öppna frågor och påverkar varandra 

under tiden, genom förtydliganden eller genom individuell särbehandling, för att få svar 

på en given fråga. Den kvantitativa metoden innebär att vi samlar empirisk kvantifierbar 

data som kan sammanställas i statistisk form och sedan ur den bearbetade datan 

analyserar vi utfallet via hypotestestning. Kvantitativa arbetsmetoder följer vanligtvis en 

bestämd form och särskilda regler (Andersen, 1998).   

Metoden valdes då vi anser att den bäst ska kunna besvara vårt syfte och våra 

frågeställningar. Den kvantitativa undersökningsmetoden har sina svagheter och risker. 

Ett exempel som vi ser är att det finns risk för limiterad förståelse rörande våra 

frågeställningar. Enkätfrågor kan missförstås, besvaras mekaniskt och oengagerat eller så 

hoppar respondenten över någon fråga avsiktligt eller av misstag. Vilket vi har exempel 

på, då respondent inte svarar på alla våra frågor, och som vi redovisar under bortfall. 

Under en kvalitativ intervju kan frågeställaren styra in respondenten så frågan besvaras, 

den möjligheten finns inte med en formaliserad och strukturerad enkät med fasta 

svarsalternativ. Vi får med vår metod mindre djupinsikt rörande respondenternas motiv, 

attityder och sammanhang. Istället för känslor får vi siffror. En risk med kvalitativ metod 

är risken att respondenternas svar övertolkas samt att undersökningen brister i objektivitet 

(Andersson, 1998). Vårt val av metod att insamla data ansåg vi vara det alternativ som 

gav oss tillräckligt med svar för att kunna dra slutsatser. Vårt val att premiera de som 

svarade på vår enkät med en kola har sannolikt fått flera av respondenterna att besvara 

hela enkäten.  

Är målet med undersökningen att visa hur marknadsandelar och konkurrenssituationen 

ser ut, passar en deskriptiv ansats där forskaren såväl undersöker som försöker förstå 

reaktioner eller resonemang. En deskriptiv studie kan ha målet att ge en ögonblicksbild 

av hur en målgrupp ser på en marknadsaktör och därmed utgöra underlag för framtida 

företagssatsningar (Faarup & Hansen, 2011, s. 41). Är målet med en studie att testa 

hypoteser via variabler och deras samband, så forskaren sedan kan dra slutsatser ifrån, är 

en explorativ undersökningsansats med dessa ingredienser vägen att gå (Faarup & 

Hansen, 2011, s. 38). Vårt val av ansats föll på det senare alternativet, explorativ ansats, 

då det alternativet bäst passar vårt syfte i kombination med frågeställningar och upplevt 

problem. 

De faktorer som styrt de teorival som används i studien sammanfattar vi nedan. Studien 

blev till under en diskussion rörande marknadsföring och varumärken. ICA hade bytt ut 

ett lågprisvarumärke mot ett annat. Hur konsumenter och forskning ser på varumärkes-

övergången idag, blev embryot till vår kunskapsinsamling. Vi undrade om befintlig teori 

skulle stämma överens med vad respondenter svarar på en undersökning rörande lågpris-

varumärken. En fråga som kom upp var vilka faktorer som påverkar konsumenter att 

välja ett specifikt lågprisvarumärke när de handlar livsmedel. Vi började med att bilda oss 

en uppfattning om vad som publicerats rörande den aktuella händelsen och forskning som 

direkt eller indirekt kunde kopplas till denna samt passar vårt syfte med tillhörande 

frågeställningar.  
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Utifrån tidigare forskning, med tillhörande teorier, har vi skapat hypoteser som prövas 

mot verkligheten i form av vår enkätundersökning. Därför var det viktigt att 

forskningsvärldens bild av vårt valda forskningsområde insamlades av oss och sparades i 

vår kunskapsbank.  Denna studies angreppssätt är att befintliga teorier samt modeller 

studeras, så vi får med teori och syfte tillsammans med frågeställningar som passar ihop 

samt får empiriskt stöd i vår undersökning. Teorikoppling sker genom att vi kopplar ihop 

reslutat och vald teori. Genom val av deduktivt tillvägagångssätt påverkar teorivalen 

såväl datainsamlingen som analysen av densamma och forskaren testar hypoteser utifrån 

teorier innan de empiriskt granskas och endera förkastas eller bekräftas (Bryman, 2008, s. 

25-28). 

Inom marknadsföringsstudier på Handelshögskolan vid Umeå universitet har vi 

introducerats för marknadsföringsmixen, med 4 p:n. Denna grundbult inom marknads-

föring kunde vi inte förbise, utan inkluderades som en vald teori. De beståndsdelar som 

utgör marknadsföringsmixen, är delar som påverkar studien, inklusive enkät-

undersökningens utformning. Vi har valt att med denna grundteori ta oss vidare, via 

utvecklingar ur 4 p:na och därefter varumärken, till corporate brand. Detta förklarar hur 

ICA:s övergång kan ge ökat förtroende för ett nytt sortiment som har ICA i sitt 

varumärke. Vi har valt att använda oss av corporate brand för att belysa hur ICA Basic 

kan attrahera kunder, jämfört med föregångaren. Corporate branding har även påverkat 

vår slutgiltiga enkät och är hjärtat i studien. Utifrån tidigare studier kring corporate 

branding och kring hur företag positionerar sina produkter mot marknaden, så kom vi 

fram till flertalet faktorer som kan påverka en kund vid köptillfälle.  De teorier med 

slutsatser som legat till grund för vår studie kan bevisas eller motbevisas, i och med 

kontentan av vår studie. 

Kunskapsbyggandet under denna studie utgår främst från vetenskapliga artiklar, som 

vetenskapligt granskats. De har kompletterats av vetenskaplig litteratur, 

branschinformation, nyheter och Statistiska Centralbyrån (SCB) som tillsammans ger oss 

en bredare bild av den kontext vi undersöker, för att kunna ge en så nyanserad och 

objektiv bild av varifrån våra frågor kommer och sedan rendera i svaren på våra frågor.  

Vår inledande teori är Kotlers marknadsföringsmix bestående av 4p. En grundpelare 

inom marknadsföring världen över. Vänder vi vår blick mot Sverige och hur det ser ut 

här, finner vi intressanta siffror som en marknadschef med marknadsföringsmixen som 

verktyg kan ha nytta av. När Delfi, DLF och Fri Köpenskap (2012), de tre intresse-

organisationerna för dagligvaruhandel, servicehandel, storhushåll och restauranger, 

presenterade 2012 års Dagligvarukarta rörande dagligvaruhandelns försäljning, 

marknadsandelar, butiksformat och EMV, visade det sig att i Norrland, där Umeå ligger, 

består marknaden av tre livsmedelskedjor: ICA, COOP och Axfood.  ICA har 54 procents 

marknadsandelar, COOP har 38 procent och Axfood där Willys ingår har 8 procent. Vi 

kunde inte, efter att ha sett aktörernas dominans på dagligvaruhandeln presenterade i 

olika sammanhang och av olika avsändare, motstå frestelsen att undersöka denna smått 

unika konkurrenssituation och fråga ICA-konsumenterna några väl valda frågor. Därför 

tittar vi främst på ICA:s lågprisvarumärke ICA Basic som är en del i ICA-familjens 
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produktsortiment. Att satsa på eget varumärke är det fler som gör idag, Wal-Mart är ett 

exempel som tidigare nämnts. Att samlas under en flagg kan ha sina fördelar och 

nackdelar.  

Tyngdpunkt i teorikapitlet är corporate branding, som vi snuddat vid här, där vi lyfter 

fram några av vetenskapens syn på fenomenet samt hur det kan brytas ned i olika 

beståndsdelar, eller för den delen vilka funktioner som det inbegriper för att ge läsaren en 

helhetsbild av vår teoretiska grundpelare. Utöver detta behandlar teorikapitlet den tillit 

och tillförlitlighet som företagen syftar till att skapa hos sina konsumenter, gentemot 

företagen, för att de ska kunna positionera sig på marknaden. Dessa teorier leder oss 

sedan fram till en modell där hypoteser tas fram för att sedan kunna testas i en 

hypotesprövning i form av en regression. 

2.4 Källkritik 

Källkritisk informationssökning innebär bortsortering av ickerelevanta källor samt utan 

hög trovärdighet, där följande nyckelbegreppskriterier bör ingå: äkthet, oberoende, 

tendensfrihet och tidssamband (Thurén, 2005, s. 9-13). Genom att lägga tyngdpunkten i 

våra källor på aktuella vetenskapligt granskade artiklar samt färsk information som delas 

av olika typer av relativt oberoende källor med tyngd i, som SCB och 

branschorganisationer, så anser vi att vi uppfyller kriterierna. För säkerhetsskull 

deklarerar vi, där vi så anser belysa att verkligheten ter sig på ett visst sätt, alternativa 

källor för att visa på samma sak eller i alla fall i samma riktning, vilket även det faller 

inom ovanstående kriterier. 

Dessa nya och aktuella fall ger oss en tydlig bild av hur verkligheten ser ut idag. Vi har 

haft Ejvegårds (2003) färskhetskriterium i åtanke, vilket innebär att färska källor är att 

föredra framför äldre. Vetenskapen är hela tiden i förändring och enligt oss blir den 

troligtvis lite bättre och exaktare tackvare nya undersökningar och vinklar. Vi har valt att 

använda oss Kotlers marknadsföringsmix, då den ses som en grundpelare inom 

marknadsföring än idag. Den har kompletterats med annan sentida teori, för att ge vår 

studie en uppdatering från forskningsvärlden.  

Valda vetenskapliga artiklar värdesätts högt, då de inte passerat någon annan persons 

tolkningar och språk än ursprungsförfattarens. Dock anser vi att de kan kompletteras och 

styrkas av andra källor, för att ge ytterligare tyngd. Vetenskapliga studier som granskats 

och publiceras ser vi som en stark eller god källa. Dessa kan självklart ge en mer eller 

mindre korrekt bild av verkligheten, då den kan vinklas på olika sätt av olika forskare. Vi 

anser att vi genom granskade vetenskapliga artiklar når så långt vi kan med vår studie vad 

gäller att minimera vinklingar och felaktig information. Detsamma gäller granskning av 

andra källor, som vi redan berört ovan, som jämförts med alla andra källor vi funnit.  

Vår enkätundersökning är studiens primärdata och rör respondenternas upplevelse, attityd 

och inköpsförändring vad gäller lågprisvarumärket ICA Basic. Denna data, primärdatan, 

innehåller information som vi fått fram efter att ha skapat och formulerat enkäten på så 

vis att svaren har koppling till vår studies syfte och frågeställning. Vi får svar på det vi 

vill undersöka. Respondenternas svar är dagsaktuella, då de inhämtades under tiden vi 
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utförde studien, och vi har själva strukturerat och utfört datainsamlingen. Vi har haft 

kontroll över och utfört varje moment av insamlingen, vilket inneburit att det tagit relativt 

lång tid i och med databearbetningen samt datastruktureringen.  

När vi insamlat material som andra producerat, inklusive vetenskapliga rapporter och 

såväl myndigheters- som journalisters publicerade material samt andra aktuella aktörers 

egna publiceringar, ser vi det som sekundärdata. Vi har använt dessa för att skapa en 

större kunskap om valt forskningsområde och för att få fler infallsvinklar, samt för att 

kontrollera om informationssynen och därmed påståenden stämmer överens med det som 

är vedertaget eller accepterat som någon form av sanning. Alla böcker, artiklar, 

webbsidor och andra informationskällor har givit oss en större teoretisk referensram och 

kunskap jämfört med om vi endast använt oss av primärkällor. 

En nackdel med sekundärkällor är att information kan förvanskas då den passerar flera 

människoled. Vi ser webben som en möjlighet att snabbt och behändigt söka reda på 

material som kan jämföras med andra källor, för att bedöma dess trovärdighet, men även 

som en begränsning då de bland annat förändras över tid. Vi har även i åtanke vem som 

står bakom en källa samt vilka syften som kan finnas bakom given källa. Vi kombinerar 

primärkällor och sekundärkällor, vilket möjliggör olika angreppssätt. Därför använder vi 

oss av både webb- och tryckta källor, då det validerar resultaten (Bryman & Bell, 2005, s. 

519). Vidare vill vi belysa att när kurslitteratur används som källa är denna inte 

djupgående eller uttömmande, utan av mer generell art, därför är komplettering av 

informationskällor bra för att ge en mer ingående bild eller för att få fler än en synvinkel i 

ämnet. 

Balansen mellan vetenskapliga artiklar, vetenskaplig litteratur och journalisters 

granskning av verkligheten, menar vi tillsammans med vår kritiska granskning, ska ge 

denna studie tillförlitliga källor. Vårt mål med källor är att de ska vara så nära 

informationsproduktionen som möjligt, vilket innebär att vi föredrar primärkällor i första 

hand. Vi ser distansen mellan kontexten där informationen blev till och oss ska vara så 

kort som möjligt, och därmed passerat så få led av människor som möjligt, för att vara av 

bästa möjliga kvalitet.  
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3. Teori 

Teorin som ligger till grund för vår studie inleds med ett avsnitt om marknads-

föringsmixen för att sedan gå in på corporate branding som är huvuddelen i detta kapitel. 

Detta eftersom ICA genom att gå från Euroshopper till det egna lågprismärket ICA Basic 

har valt att mer och mer använda sig av corporate branding för att positionera sig på 

marknaden. Teoriavsnittet kommer sedan leda fram emot två modeller som kommer att 

användas i våra regressioner och som grundar sig på teorierna som tas upp. 

3.1 Marknadsföringsmixen 

McCarthys 4 p-klassificering av marknadsföringsmixens instrument har under flera 

decennier tagits emot av forskningsvärlden med bred acceptans. (Waterschoot & Van den 

Bulte, 1992) Marknadsföringsmixen är en av de grundläggande idéerna inom marknads-

föring, med sina 4 p:n som är en förkortning av produkt, plats, promotion och pris 

(Waterschoot & Van den Bulte, 1992; Wilson et al., 2008, s. 20). Marknadsföringsmixen 

är till för att stärka företagets strategiska position inom den marknad som företaget 

agerar. (Waterschoot & Van den Bulte, 1992).  

 

Metaxas (2002) sammanfattar marknadsföringsmixens 4 p så här: Produkten är viktig vid 

marknadsföring, då denna har egenskaper som via olika processer kan utvecklas för att 

öka konkurrensfördelarna. Priset innebär värdet som används av säljaren. Platsen 

beskriver var samt hur marknadsföringen sker. Promotion innebär hur marknadsföraren 

strategiskt använder verktyg vid marknadsföringsarbete. 

 

4 p:na är huvudkategorierna (produkt, plats, promotion och pris) inom marknadsförings-

mixen och inom den moderna marknadsföringen är denna teori en av de mest vedertagna. 

4 p:na ska innehålla all typ av marknadsföring från ett företag. (Kotler et al., 2005) 

Marknadschefer är i behov av klassificering av de verktyg som de förfogar över, då de 

ska bedöma restriktioner, interaktioner och mål. (Waterschoot & Van den Bulte, 1992). 

De fyra p:na är särskilt gynnsamma när man skall marknadsföra färdigpackade och 

standardiserade konsumtionsvaror (Grönroos, 2008, s. 262).  

 

Marknadsföringsmixen är marknadsförarens plan rörande hur olika konkurrensmedel 

tillsammans optimerar vinstfunktionen, via de fyra standardiserade kategorierna av 

marknadsföringsvariabler (Grönroos, 2008, s. 262). Noggrann ledningshantering av 

produkt, plats, promotion och pris är avgörande för framgångsrik produktmarknadsföring. 

Traditionell marknadsföring involverar beslut som rör försäljning, reklam och 

marknadsföring. (Wilson et al., 2008, s. 20) Viktiga strategiska beslutsområden fördelat 

på vart och ett av de fyra p:na visas i Figur 1 nedan: 
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Figur 1  (Wilson et al., 2008, s. 20) 

 

De 4 p:na är grundläggande beståndsdelar i den kombination av olika marknadsförings-

funktioner som går under namnet marknadsföringsmix. De 4 p:na kan i sin tur delas upp i 

olika delar. Ett exempel är promotion som består av fyra primärelement. De är 

annonsering, försäljningskampanjer, kommunikation och PR. I den moderna marknads-

föringens begynnelse var koordinationen av dessa undermålig. De var åtskilda och olika 

avdelningar som separat arbetade med dem. Detta medförde många diffusa budskap till 

kunder. På senare tid har företag börjat verka för att integrera de fyra primärelementen 

allt mer. Orsaken till detta är mångskiftande kunder, med olika livsstilar och kulturell 

bakgrund. I jämförelse med hur det var för några generationer sedan, då segmentet var 

mer homogent. En annan orsak är stegrande krav på kampanjeffektivitet och en tredje 

orsak är kommunikationsteknologins revolutionsartade utveckling. (Lane et al., 2005) 

 

Marknadsföringsmixen ger överskådlighet över de aktiviteter som ingår i marknads-

arbetet. De fyra p:na är verktyg som marknadsföraren har och denne bör tänka på hur 

kunden kan uppleva erbjudandet så att konsumenter ser ett värde i en inköpssituation. En 

säljare ser det denne säljer som en produkt och den potentielle kunden ser ett värde som 

kan konsumeras. I denna situation krävs att konsumenten finner någon typ av intressant 

differentiering i förhållande till andra konkurrerande alternativ. (Kotler, 2009) 

 

På senare år har kritik mot marknadsföringsmixen och 4 p-klassificeringen börjat skönjas. 

Anledningen till detta är att det anses finnas en inbyggd negativ syn på marknadsföring, 

vilket lett till nya förslag rörande förbättrad klassificering. (Waterschoot & Van den 

Bulte, 1992) Marknadsföringsmixen uppfyller inte kraven för en vetenskapligt bra 

indelning eller klassificering. De egenskaper som ligger till grund för indelningen är 

oidentifierade, kategorierna utesluter inte varandra och underkategorin som fungerar som 

slasktratt för att det som blir växer i betydelse (Waterschoot & Van den Bulte, 1992).  

 

De fyra p:na upplevs som otillräcklig och bristfällig då marknadsföring handlar om att 

förstå kundens dagliga aktiviteter och processer, för att på så sätt kunna marknadsföra en 

vara som möter kundens behov och önskemål, och på så vis kan leda kunden genom 

relationens livscykel. Vid användningen av fyra p:na läggs tyvärr ofta för stort fokus på 

att hantera de fyra variablerna. Företagens marknadsföringsstrategi och kundfokus 

stannar på marknadsavdelningen och når inte kunden på det sätt den kunnat, då personal 

som sköter kundkontakten inte är utbildade inom marknadsföring eller genuint 
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intresserade av att leda kunden genom konsumtions- och nyttjandefasen. Den utbredda 

användningen av fyra p:na har lett till att detta helt missats till förmån för besluts-

variabler. Konsekvensen blir att kunden upplever låg kvalitet och bristande värde hos 

varumärket. (Grönroos, 2008, s. 262-264) 

3.1.1 Nya begrepp 

Kritik mor 4 p:na har kommit från många håll och Kotler själv är en av kritikerna. Hans 

mening är att 4 p:na ska förändras från säljarperspektiv till köparperspektiv. Vilket 

innebär en att 4 p:n blir 4 c:n. Ett exempel är att säljarens konkurrensmedel pris ersätts av 

kostnad (cost), som belastar kunden. I dagens relationsinriktade ekonomi är det viktigt att 

behålla kunder. Därför behöver 4 p:na förändras. Produkter ska inte längre levereras till 

kunder, utan tillfredställelse. Att finna den ultimata prisnivån ersätts av att säljande part 

kan påvisa rätt värde för kunden. Istället för plats är nu närvaron viktig och 

envägskommunikation i form av påverkan ersätts av kundens förväntning av tvåvägs-

kommunikationen dialog. I konsumentvaruhandeln är en produkts förpackning viktig, så 

Kotler et al., (1999) lyfter fram ännu ett p (packaging) att beakta.  

 

Från 4 p:na har olika modeller samt teorier kommit till, som enligt forskarnas syn är 

bättre lämpade idag och som har ökad generaliseringsgrad (Kotler et al., 2005).  30R är 

ett exempel, där 30R ser på marknadsföring utifrån ett relationsperspektiv (Gummelsson, 

2002). Metaxas (2002) är ett exempel som lanserar ett p till i form av personer, vilka är 

de människor som påverkar ett varumärke. 4 c är ytterligare ett exempel på utveckling ur 

4 p, där 4 c är snarligt 4 p men utgår från kunden och dennes perspektiv. (Kotler et al., 

2005).  

 

4 c:na är en konsumentorienterad marknadsmix som av Lauterborn et al., (1994) 

kategoriserats i consumer (konsument), cost (kostnad), convenience (bekvämlighet/kanal) 

och communication (kommunikation). Det c som står för konsumenter har koppling till 4 

p:nas produkt, men här är vad konsumenten efterfrågar och har behov av i fokus. Tanken 

är att företag enbart kan sälja det som konsumenten efterfrågar.  C:et som rör kostnad 

motsvarar pris bland 4 p:na och rör företags behov av förståelse för konsumentkostnad i 

relation till behovstillfredsställelse. Att enbart fokusera på konkurrensmedlet pris, blir 

därmed otillräckligt. Transaktionskostnader, den tid det tar att konsumera en vara, 

mervärden och andra attribut som kan kopplas till en produkt är viktiga när en kund 

konsumerar. Val av kanal, det c som kopplas till plats bland 4 p:na, är viktigt då fokus 

ligger på tillgänglighet i en konsumentorienterad marknadsmix. Konsumenten kan, 

numera, bland annat konsumera varor via webbutiker och därmed är distributionskanaler 

viktig vid marknadsföringsarbete. Ett annat verktyg som är viktigt är kommunikation, 

vilket motsvarar 4 p:nas promotion. Detta c rör kommunikativt samspel mellan köpare 

och säljare, där båda parter ska ge och ta. Säljaren måste lyssna på köparen, om 

produkten ska överleva på marknaden (Lauterborn et al., 1994). Woolley (2000) lägger i 

sammanhanget ytterligare vikt vid människor och kommunikation, då människor har en 

viktig roll a gäller ett varumärke, särskilt de som använder social medier där de sprider 

information i form av word-of-mouth (Woolley, 2000). 
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Med ovanstående kritik i åtanke, samt för att stärka vår undersökning, har vi valt att 

komplettera Marknadsföringsmixen med ytterligare teori.  

3.1.2 Varumärkeskännedom 

Ett varumärke kan ses och uppfattas på olika sätt. Det kan dels vara att märket är 

synonymt med vad kunderna kan förvänta sig och kan därmed ses som någon form av ett 

löfte från företaget. Ett varumärke kan också sägas ses och bestämmas utifrån vad 

kunderna säger att det är och står för och inte vad företaget säger att det står för. För att 

förklara vad ett varumärke verkligen är så måste det först beskrivas i ord innan de kan 

föreställas. Enligt Warren Mearns (2007) kan ett företags varumärke sägas utgå från sex 

olika punkter. Essens, värderingar, personlighet, uppträdande, relationer och värde-

erbjudande. Där essens syftar på organisationens kärna och centrala värderingar och där 

det sedan byggs utåt mot kundgruppen. Vid varumärkesbyggande är det viktigt att vara 

tydlig kring vissa huvudattributer som värderingar, personlighet och relationer. Vad är det 

som är så speciellt med just detta märke? Vad står detta företag för och hur får det dig att 

uppfatta en produkt av detta märke? Varumärkesbyggande är därför livsviktigt för ett 

företag och kan ses som en enskild verksamhet inom företaget, med syfte att etablera sig 

och göra sig konkurrenskraftig på en marknad.  

Atsmon et al., (2012) menar att i alltmer växande marknader blir det desto viktigare för 

företag att anpassa sig till kundernas behov. På marknader där nya produkter och märken 

ständigt försöker slå sig in, är det därför extra viktigt för företag att bygga ett starkt 

varumärke som kunder litar på och fastnar för. Genom att föreställa kundernas beteende 

som mer av en slingrande resa, istället för en linjär, så kan fyra olika slagfält fastställas 

där kunder kan vinnas eller förloras.  

Dessa fyra slagfält eller faser är övervägande, aktiv utvärdering, avslutande och 

uppföljning. Under övervägande så kommer kunden underfund med en vara eller tjänst 

som denna ämnar införskaffa. När detta sker så kommer oftast några märken i tankarna 

utifrån antingen tidigare upplevelser eller utifrån reklam eller rekommendationer. Aktiv 

utvärdering är något som antingen kan ske på plats eller i hemmet, när man finner 

behovet av en vara. Utifrån tidigare upplevelser eller om man behöver en viss mängd av 

någonting, så väljs oftast en vara och då samtidigt ett märke. Här undersöks även 

annonser kring den vara som ska köpas. Avslutandet är således när kunden köper varan. I 

dagligvarubranschen sker under denna kategori ofta spontanköp. Man kan ha ett märke i 

tankarna när man kommer och ska handla men utifrån pris, erbjudanden och exponering i 

butiken så kanske det likväl blir ett annat alternativ. Det sista slagfältet där kunder kan 

vinnas eller förloras är uppföljningen. Här nyttjas produkten och kunden får en positiv 

eller negativ uppfattning om märket. En dålig upplevelse kan få till följd att inte bara den 

produkten hos det märket bortses från vid nästa inköp, utan även andra varor av samma 

varumärke. Det är alltså väldigt viktigt för ett företag att skapa ett starkt och trovärdigt 

varumärke, som ger kunderna en positiv bild när de nästa gång ska handla.  



18 
 

En kunds förtroende för ett varumärke och huruvida kunden väljer ett varumärke baseras 

såväl på ens egna som andras åsikter om varan och märket. Ju fler du känner som köper 

ett visst märke om och om igen, desto säkrare blir du på att du får något av en hög kvalité 

vid köp av detta märke. Utifrån den kunskapen, eller avsaknaden av den kunskapen, så 

blir urvalet av märken olika stora.  Atsmon et al., (2012) fann i sin undersökning att 53 

procent av de tillfrågade fann online-rekomendationer tillförlitliga medan hela 93 procent 

fann rekommendationer från familj och vänner tillförlitliga. 

Varumärkeskännedom innebär att konsumenter känner till, känner igen eller kommer 

ihåg ett specifikt varumärke (Keller, 2008). Med varumärkeskännedom som grund går det 

att bygga vidare till ett varumärkeskapital, så varumärket kopplar till kundens 

medvetande (Aaker, 1991). Konsumenter kan därmed förstå och koppla relaterad 

varumärkesinformation till ett varumärke, vilket innebär ett varumärkeskapital (Aaker, 

1991; Keller, 1993). Varumärkeskännedomen innebär en inlärningsfördel för berört 

varumärke gentemot andra varumärken (Keller, 2008). Vidare påverkar det berörd 

konsuments beslutsfattande och det särskilt vid inköp av förbrukningsvaror. Känner 

konsumenten till ett varumärke är det mer troligt att denne överväger att köpa just det, än 

om konsumenten aldrig stött på varumärket tidigare (Hoyer & Brown, 1990; MacDonald 

& Sharp, 2000). Vid en inköpssituation kan konsumenten använda sin kunskap om ett 

specifikt varumärke som tumregel att underlätta sitt beslut att välja bland varumärken 

(Hoyer & Brown, 1990; MacDonald & Sharp, 2000). Har konsumenten 

varumärkeskännedom så påverkar det dennes beslut mycket att välja det kända 

varumärket och ett okänt (Hoyer & Brown, 1990). Relationen mellan ett, för 

konsumenten, välkänt varumärke och hur bra det går för varumärket på sin marknad tros 

vara positiv (Huang & Sarigöllüb, 2012). På så sätt stärker en konsuments 

varumärkeskännedom ett varumärkes försäljningssiffror. Dock så är forskning om 

kunders varumärkeskännedom knapphändig och något som behöver utforskas (Huang & 

Sarigöllüb, 2012). 

3.2 Corporate branding 

Hatch & Schultz (2001) beskriver dagens marknad som en ny era där företag inte längre 

kan basera sin strategi på en förväntad marknad, utan måste anpassa sig genom att inte 

bara positionera sina produkter utan också hela företaget och varumärket. Detta leder till 

att konsumenternas värderingar och känslor till företaget får allt större betydelse i takt 

med att företaget blir mer centrerat i konsumtionen. Corporate branding skiljer sig från 

product branding i flera aspekter. Den tydligaste av dessa är som nämnt att fokus 

förflyttas från produkten till företaget. Istället för att fokusera på en stark produkt enbart, 

så fokuserar man på att bygga ett starkt företag där man skapar en image som ska 

representeras i samtliga sina produkter. En fördel med detta är att vid lanserandet av nya 

produkter så kommer det inte att krävas lika mycket reklamkampanjer och gratisprover 

för att kunderna ska testa produkten.  Detta eftersom man genom sitt starka varumärke 

har skapat ett förtroende hos kunderna, som leder till att de är villiga att testa produkten 

ändå eftersom de känner sig säkra på att de får en vara av hög kvalité. Men den största 

skillnaden mellan corporate branding och product branding är att fokus förskjuts från 
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produkten i sig till företaget, företagets image. Hur deras anställda och ledning sköter sig, 

spelar nu också in, då ett dåligt rykte hos företaget leder till en försämrad syn på dess 

varumärke. För ett väl fungerande och välskött företag med goda rutiner ger detta en ökad 

positiv bild för sina varumärken, medan ett företag, vars organisation inte är den bästa, 

kan drabbas av minskad försäljning på grund av det.  

En annan skillnad mellan de båda typerna av varumärkesbyggande är att medan 

produkterna i sig fokuseras mot kunderna så är ett corporate brand till för att locka såväl 

investerare, partners, underleverantörer och andra intressenter. Det skiljer sig också i 

form av hur det marknadsförs. Medan produkter lanseras av en marknadsförings-

avdelning och denna avdelning i sig ansvarar för uppbyggandet av den produktens image, 

så representeras företaget vid corporate branding av hela företaget och alla dess grenar. 

Ett företag som använder sig av corporate branding är därför mycket mer beroende av 

sina anställda, då det inte bara är deras produkter som granskas utan också servicen och 

bemötandet som de får vid inköpet av dessa varor. Det är alltså inte bara pris och 

produktens kvalité som kan få en kund att välja en konkurrents märke, utan helheten i 

köpupplevelsen. (Hatch & Schultz, 2001)  

För ett företag med ett starkt byggt corporate brand är det ofta inte produkten i sig som är 

företagets styrka utan varumärket i sig. Ett exempel på detta är när Microsoft köpte Skype 

för 8,5 miljarder dollar i maj 2011. Denna summa motsvarade närmare 400 gånger 

Skypes rörelseresultat för 2010. En förklaring till att Microsoft var redo att lägga ut så 

mycket pengar på det är att Skype över åren har utvecklat ett väldigt starkt varumärke 

med en väldigt stor kundbas. Det var alltså inte produkten eller förtjänsten i sig i företaget 

som Microsoft köpte upp utan de köpte kundgruppen och det starka varumärke som 

användare världen över i snart tio år nu har använt sig av och litar på (Economist, 2011). 

När man bygger upp ett corporate brand så siktar man också in sig på en längre tidsperiod 

än vid product branding. Då produkter kommer och går och nya märken och produkter 

kommer in och konkurrerar och ersätter, så byggs ett corporate brand till att hålla över en 

klart längre tidsperiod då den, åtminstone i det flesta fall, inte står och faller med en 

produkt. Olins (1989) påpekar att ett corporate brand lever såväl i det förflutna som i 

framtiden till skillnad mot product branding då det representerar företagets arv såväl som 

visioner om vad som ska komma, vilket ger denna typ av varumärken en bredare bas. På 

grund av detta samt att corporate branding riktar sig till fler intressenter än bara 

kundbasen, så kan det sägas att corporate branding tar en strategisk betydande roll för 

företaget, medan product branding mer har en funktionell roll i form av marknadsföring 

och försäljning.  

Corporate branding ska spegla företagets identitet, precis som företagets identitet ska 

speglas i det egna märket. Olins (2002) menar att företagets identitet genomsyrar allt som 

företaget gör och står för. I större företag sker tusentals transaktioner av olika slag och det 

är då viktigt att denna identitet lyser igenom i samtliga dessa handlingar för att ett starkt 

och trovärdigt företag ska bildas. 
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Hatch & Schultz (2001) beskriver förståelsen bakom corporate branding och att det kan 

anses vara en kombination av strategisk vision, företagskultur och företagets image. 

Strategisk vision beskriver den idé som företaget är uppbyggt kring och var företaget vill 

nå. Företagskulturen syftar till de interna värderingar, övertygelser och grundläggande 

antaganden som förmedlas från företagets arv till sina anställda, så att hela arbetslinjen 

vet vad de arbetar för och känner att de strävar mot samma mål. 

Företagets image syftar till att visa dess utveckling till sina investerare och partners 

samtidigt som det syftar till att ge en översiktsbild av företaget som kunder, media och 

andra instanser kan referera till och förhoppningsvis känna sig positivt inställda till.  

Dessa olika områden hänger samman enligt Figur 2: 

 
De hänger som figuren visar ihop i en triangel där alla tre områden påverkar varandra. 

Företagets vision och kultur hänger ihop genom att företaget för att lyckas utföra sin 

vision bör bygga utifrån grunderna i företaget snarare än att skapa en helt ny vision. 

Collins & Porras (1994) beskrev vision som vad en organisation siktar på att bli i 

framtiden. Deras studie tyder dock på att företagen för att lyckas, måste utgå från sin 

kärnverksamhet. Hawabhay et al., (2009) hävdar även de utifrån sin kvalitativa studie, att 

ledningsgruppen i ett företag måste ta stor hänsyn till företagets kultur och dess anställda, 

för att kunna bygga ett starkt varumärke och på så sätt jobba mot sin vision. 

Aaker (1996) menar att om företagets image, till exempel i form av en produkt med 

företagets märke, är förenligt med företagets kultur så ses detta som något positivt vilket 

skapar trovärdighet hos intressenter. Ett antal forskare hävdar att det i synnerhet är ännu 

tydligare vid corporate branding då anpassningen mellan organisation och image förstorar 

medvetenheten hos alla intressenter och ökar dess rykte och attraktivitet (Barich & 

Kotler, 1991; De Cheratony, 2001; Fombrun, 1996).  

Företagets image och vision hänger ihop genom att när ett corporate brand skapas så har 

företagets ägare en vision om hur det kommer se ut. Denna vision måste då hänga ihop 

med den bild som företagets intressenter har av företaget i nuläget, eller åtminstone inte 

avvika så pass mycket att intressenterna inte längre kan personifiera sig själv med 

företaget och därför söker ett komplement eller substitut. (Hatch & Schultz, 2001) 
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3.2.1 Positionering 

För ett företag som går mot att använda sig av corporate branding är det väldigt viktigt att 

positionera sig på marknaden för att bidra till positiva känslor för konsumenten. Enligt 

Apéria (2001, s.77) är en produkt inget värd om den inte är positionerad i förhållande till 

andra på marknaden. Keller (1993) menar att ett varumärkes image definieras som 

uppfattningen av varumärket, vilket reflekteras av värdeassociationer i konsumenternas 

minne. Författaren menar att varumärkesassociationer som kommer vid igenkännandet av 

ett varumärke är måtten som skiljer varumärken åt och som bygger upp en stark 

positionering. Keller (1993) menar att det finns olika typer av attribut som kan förknippas 

med associationerna, dels de produktspecifika attributen som inkluderar kvalitén på 

produkten och servicen kring produkten som förväntas. Sedan finns det också de icke-

produktrelaterade attributen och dessa kan delas in i fyra olika kategorier, (1) pris (2) 

design, (3) vilken typ av person använder produkten/tjänsten och (4) var eller i vilka typer 

av situationer används produkten eller tjänsten.  

Att pris inte anses vara ett produktrelaterat attribut, beror på att det hör till ett steg i 

köpprocessen och inte har med kvalitén eller servicen direkt att göra. Priset är dock en 

väldigt viktig association då konsumenter ofta har tydliga egna föreställningar om pris 

kontra värdering av varumärken. Detta kan få dem att rangordna produkter utifrån 

prisskillnader. På samma sätt ses inte heller designen som ett produktspecifikt attribut 

eftersom den ses som en del i köpprocessen, men det är fortfarande ett attribut som 

påverkar kundens associationer och därigenom köpvilja. (3) och (4) kan bildas direkt från 

egna erfarenheter eller via word of mouth, alternativt att konsumenterna bygger upp egna 

uppfattningar om produkten utifrån vem/vilka marknadsföringen riktar sig till och i 

vilken situation produkten kan tänkas användas. Utöver det så kan även demografiska 

faktorer, såsom kön, ålder och inkomst spela in i vilket märke och produkt som inhandlas. 

Styrkan i associationerna som konsumenter känner till en produkt beror på hur 

informationen tränger in i konsumentens minne och hur väl de lagras. Dessa associationer 

skiljer sig i hur viktiga de uppfattas vara och från person till person hur de utvärderas. 

Huruvida en marknadsföring av ett varumärke lyckas, beror på hur väl man lyckas skapa 

ett varumärke som uppfyller såväl funktionella, upplevelsefulla och generella fördelar för 

kunden och på så sätt skapar en positiv attityd, vilket leder till en positiv 

varumärkesimage. Dessa fördelar för kunderna värderas beroende på hur starka och unika 

de är i förhållande till andra på marknaden. (Keller, 1993). 

3.2.2 Word of mouth och egna erfarenheter 

Word of mouth kan användas väldigt väl i marknadsföring. Genom att rikta sin 

marknadsföring och erhålla tillförlitliga produkter kan konsumenter uppmuntras till att 

delge sina åsikter om produkter till familj och vänner. Arndt (1967) förklarar word of 

mouth som en muntlig kommunikation ansikte mot ansikte där delgivaren av 

informationen inte agerar utifrån marknadsföringssyften utan utifrån sina egna 

erfarenheter och upplevelser kring ett varumärke, en produkt eller en tjänst.  

I dagens läge så behöver inte nödvändigtvis word of mouth ske ansikte mot ansikte utan 

det kan förmedlas via telefon, internet eller bloggar. Keller och Fay (2012) visar att i 

genomsnitt över 15 olika produkter och tjänster så var 58% positiva till och beskrev 
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informationen de fick via word of mouth som tillförlitligt. 50% antydde att det med stor 

sannolikhet skulle kunna leda till ett inköp av produkten eller tjänsten. Word of mouth är 

som vi nämnde i föregående avsnitt en typ av icke-produktrelaterade attribut. Där ingår 

även egna erfarenheter som ses vara en stor del i köpbeslutet.  

Maklan och Klaus (2011) menar att konsumentens egna erfarenheter påverkas av såväl 

word of mouth som av reklam och marknadsföring. Även om inte konsumenten 

personligen varit i kontakt med företaget och köpt en av deras produkter, så kommer ändå 

en viss uppfattning och egen erfarenhet finnas hos kunden. Företagen kan såklart göra sitt 

bästa för att företagsimagen hos kunden ska vara så bra som möjligt, genom attraktiv 

reklam och ett rakt igenom professionellt intryck, vilket gör att konsumenterna bemöts av 

positiv word of mouth från sin omgivning. Dock är det viktigaste att kundens uppfattning 

förbättras eller bibehålls när denna själv gör ett inköp. För även om en person tar in 

information från andra och bygger värderingar utifrån detta så skapas de mest intensiva 

åsikterna utifrån sina egna upplevda erfarenheter. (Maklan & Klaus, 2011)  

3.3 Kundens förväntningar 

Som ett slutligt steg i huruvida ens produkt fungerar och uppskattas, kan 

kundtillfredsställelse användas som mått. Kotler och Armstrong (2002) anser att 

kundtillfredsställelse beror på hur kundens upplevelse av produkten ligger i förhållande 

till dennes förväntningar. Om inte produkten eller tjänsten lever upp till förväntningarna, 

som åtminstone delvis skapats via reklam och annonsering, så kommer kunden att vara 

missnöjd med produkten och kanske även med märket och företaget som stort. Det är 

därför extra viktigt att vid corporate branding se till att nya produkter verkligen lever upp 

till företagsnamnets rykte, då det annars lätt kan leda till minskad försäljning. Även om 

du lanserar en lågprisprodukt så kommer kunderna att förvänta sig en viss kvalité på 

varan just på grund av märket som sitter på produkten.  

Dock så räcker det inte alltid med att bara skapa en bra produkt som håller vad den lovar i 

byggandet av ett fungerande märke. Man måste också vara lyhörd för vad kunderna 

förväntar sig och hur kundernas behov ser ut för att kunna göra sitt bästa för att 

tillfredsställa dessa och på så sätt skapa starka band mellan kund och företag. Det finns en 

rad faktorer som spelar in på vilka förväntningar en kund har, och detta är inte bara 

förknippat med priset. Detta kan till exempel vara reklam, design, image och företagets 

rykte. Även rekommendationer från nära och kära och egna erfarenheter av produkten 

eller märket påverkar vilka förväntningar som byggs upp hos kunde före inköp. (Sörqvist 

2000, s. 37-38) 

Negativa erfarenheter har oftast större inverkan än positiva och därför är det viktig, 

framförallt för företag som använder sig av corporate branding, att se till att en jämn och 

hög kvalité tillhandahålls och att företagets anställda representerar det på bästa sätt, för 

att kundens inköpsupplevelse ska bli så positiv som möjligt. Annars kan det leda till att 

kunden inte bara väljer att inte köpa den varan utan i fortsättningen ser skeptiskt till alla 

varor av det varumärket även fast han/hon testat den varan tidigare. (Parasuraman et al., 

1991) 
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När det kommer till reklam och annan typ av marknadsföring är det viktigt att den är så 

tydlig och lättförstådd som möjligt, då kunderna genom reklamen får en självbild av vad 

denna kan förvänta sig från produkten. Huruvida kunden ser inköpet som lyckat eller 

misslyckat beror på vilka förväntningar denne satt upp i förväg och otydlig reklamföring 

som lämnar det öppet för spekulationer leder till att kundens förväntningar kan byggas 

upp för högt.  

Det visas att kunders förväntningar i de flesta fallen är rätt grundläggande. Kunder 

förväntar sig att de ska få vad de betalar för och att ett högre pris ska generera en bättre 

produkt. Dock är inte ett lågt pris en ursäkt för att företaget tillhandahåller en dålig vara 

utan även om priset är relativt lågt så ska produkten fortfarande hålla en godtagbar kvalité 

eftersom konsumenten faktiskt betalar för en produkt. De har även kommit fram till 5 

övergripande dimensioner för hur konsumenters förväntningar placeras. Dessa berör 

tillförlitlighet, materiella ting, försäkran, tjänstvillighet och empati. Författarna menar att 

när det gäller att leva upp till förväntningarna så är tillförlitlighetsdimensionen den högst 

prioriterade. Övriga dimensioner är dock högt prioriterade när det kommer till att ge 

kunden en ökad upplevelse och överträffa kundens förväntningar. (Parasuraman et al, 

1991) 

De övriga dimensionerna som beskrivs visas i Figur 3 nedan. Den modellen beskriver 

förhållandet mellan hur kundtillfredsställelse och tillräcklighet i uppfyllandet av kvalité 

ser ut, såväl som de omedvetna behoven. De omedvetna behoven representerar den 

attraktiva kvalité som får kunden att känna en förstärkt upplevelse vid och kring köpet, då 

det är något som de inte förväntade sig vid köpet. (Kano et al., 1984) 

 

Figur 3 - Kundtillfredsställelse 



24 
 

Vid corporate branding kan de outtalade behoven vara högre än i vanliga fall då kunder 

inte tänker lika fullt ut på just den produkten och vad de faktiskt förväntar sig. Istället 

förutsätter konsumenterna att de är på ett visst sätt på grund av varumärket, då de genom 

andra produkter har en viss uppfattning om det varumärket. Detta kan leda till att företag 

som använder sig av corporate branding, genom att använda sig av attraktiva kvalitets-

förbättringar och de övriga dimensionerna som tidigare nämndes, måste förbättra vissa 

områden och vara tydlig i sin marknadsföring för att kunderna inte ska bli missnöjda över 

produkten och därigenom missnöjda med det samlade varumärket.  

3.4 Trovärdighet 

Tilliten till att ett företag ska kunna leverera den kvalitet som kunden förknippar med 

märket, är i dagens läge allt viktigare att kunna leva upp till, då den ökade konkurrensen 

lätt får kunden att söka sig till ett substitut om tilliten till ett märke inte längre finns. 

Trovärdigheten hos leverantörer är ett viktigt steg i att bygga tilliten hos kunderna för ett 

varumärke. Då konkurrensen är stenhård måste de olika företagen göra allt för att behålla 

sina marknadsandelar. Förtroende är en förutsättning för en positiv köpavsikt och attityd 

till varumärket, eftersom konsumenterna inte köper om de inte litar på organisationen 

(Sichtmann, 2007).  

Utifrån en litteraturstudie har Lopamudra & Subhodip (2011) lagt kommit upp med sex 

olika hypoteser som leder till modellen i Figur 4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modellen har ännu inte testats tillräcklig empiriskt för att kunna fastställas. Den bygger 

på en stor mängd tidigare forskning som förknippar dessa med varandra. Som modellen 

visar så kommer tilliten från trovärdighet som i sin tur skapas utifrån företagets 

kompetens och dess ärlighet. Håller man vad man lovar och inte marknadsför något som 

sedan visar sig inte stämma, så leder detta till att konsumenterna får ett större förtroende 

Kompetens 

Ärlighet 

 Trovärdighet 
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Figur 4 - Trovärdighetsmodell 
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för det märket. Tilliten leder i sin tur både direkt till positiva köpintentioner, men även 

indirekt genom att attityden mot märket förbättras.  

För ett företag som använder sig av corporate branding är det väldigt viktigt att ärligheten 

och kompetensen hålls på en hög nivå genom hela linjen, eftersom dess varumärke 

kommer att granskas utifrån såväl produkten som hur personalen och företaget i stort är. 

Så för att kunna skapa en tillförlitlighet hos kunderna måste därför samtliga delar i 

företagets kedja fungera.  

Trovärdigheten som skapas via reklam och annonsering är väldigt viktig i byggandet av 

ett starkt trovärdigt varumärke. De kommer fram till att kunder uppskattar reklam som är 

enkel och tydlig medan de är väldigt cyniska till erbjudanden med liten skrift, som kan 

tolkas som ett finstilt kontrakt, då detta kan ses som ett försök att lura dem. De kom också 

fram till att om kunden har en bra uppfattning om ett visst märke så litar kunden i större 

mån på annonseringar kring det märket. (Mortimer & Danbury, 2012) 

Detta är än mer viktigt när det kommer till corporate branding än vid product branding, 

då vi bedömer ett företag och dess varumärke utifrån en vara som vi konsumerar. Även 

om den enskilda kunden kanske inte bryr sig lika mycket om att ett företag fuskat med 

skatten och då får ett sänkt förtroende för företagets varumärke, så leder konsumtionen av 

en dålig produkt av dålig kvalité direkt till att kundens syn på varumärket försämras. Då 

en kunds förväntningar till stor del bygger på synen man har på produkten innan, så är 

reklam och annonsering väldigt viktig för att inte produkten ska lyftas till något som de 

inte kan leverera. (Keller, 1993) 

3.5 Modell  

Utifrån teorin skapade vi två modeller som för att användas vid vår datainsamling från 

enkäten och sedan vid regressionsanalysen. Vi kommer undersöka om det finns något 

statistiskt samband mellan hur respondenternas upplevda inköp av ICA:s lågprisprodukter 

har förändrats, i samband med ICA:s övergång från Euroshopper till ICA Basic, gentemot 

ett antal kontrollvariabler som visas nedan i Modell 1.  
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I denna modell representeras samtliga ovala bubblor av en oberoende variabel och 

därigenom också en hypotes. Dessa hypoteser ser ut enligt följande: 

 

H0 =                  Variabeln kön påverkar inte inköpsförändringen av ICA:s 

lågprisprodukter 

H1 =    ≠               Variabeln kön påverkar inköpsförändringen av ICA:s 

lågprisprodukter 

 

En sådan hypotes ställs kring varje variabel i modellen. Variablerna för pris, kvalité, 

design, reklam, rekommendationer från andra och egna erfarenheter syftar i denna modell 

på skillnaden kunderna upplever mellan Euroshopper och ICA Basic. Den förändring 

som även visats i tabell 5. Variablerna pris, kvalité, design och reklam motiveras av bland 

andra Waterschoot & Van den Bulte (1992), Kotler (2009), Keller (1993) i deras studier 

om marknadsföringsmixen. Variablerna egna erfarenheter och rekommendationer från 

andra, motiveras av Keller & Fay (2012) samt Maklan & Klaus (2011) som vi berörde i 

avsnitt 3.2.1-3.2.2. Variablerna kön, ålder, inkomst och sysselsättning som är en typ av 

kontrollvariabler som motiveras utifrån Kellers (1993) studie.  

 

Vår andra modell kommer att undersöka vilka faktorer som spelar in i vilket favoritmärke 

som respondenterna har bland lågprisprodukterna.  Även i Modell 2 nedan representerar 

varje bubbla en oberoende variabel som var och en för sig är kopplad till en hypotes. I 

denna modell jämförs ICA Basic med övriga lågprismärken och vilken favoritaffär man 

handlar i påverkar har också tagits med i modellen.  
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I denna modell kommer också den beroende variabeln att göras om till en dummyvariabel 

där ICA Basic får värdet noll och övriga lågprismärken har värdet ett. Detta görs eftersom 

denna studie huvudsakligen syftar till att undersöka ICA Basic och hur dess produkter har 

tagits emot av konsumenterna och därför undersöker denna modell vilka faktorer som kan 

tänkas påverka om man väljer ICA Basic eller andra lågprisprodukter. Även variabeln 

Favoritaffär slås samman och bildar en dummy där ICA representerar den ena gruppen 

och COOP/Willys den andra.  

Den oberoende variabeln Favoritaffär motiveras av att det är intressent om det finns en 

lojalitet mellan butik och produkt, då lojaliteten är en del i skapandet av 

varumärkeskapital. (Aaker, 1991; Kotler & Keller, 2006)  
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4. Praktisk metod     

I detta kapitel redogör vi för hur vi gått tillväga praktiskt, när vi genomförde vår studie 

som fokuserar på lågprisvarumärkesövergången från Euroshopper till ICA Basic.  

4.1 Forskningsstrategisk metod  

Vår studie har en kvantitativ forskningsdesign med deduktiv ansats som utgångspunkt. 

Utifrån empirisk analys testar vi vårt insamlade datamaterial mot vald teori. För att öka 

trovärdigheten och för att utföra detta på ett vetenskapligt kritiskt tillvägagångssätt, 

används olika källor. Detta ger oss en bild av hur accepterade åsikter eller fakta är. 

Primärdata har vi samlat in genom vår enkätundersökning. Denna inkluderar 

respondenternas attityd till lågprisvarumärken, jämfört med övriga produkter, hur ofta 

respondenten handlar, var respondenten handlar, vilken betydelse olika faktorer har vid 

en inköpssituation, hur respondenten upplever att övergången från Euroshopper till ICA 

Basic har gått, hur ICA Basic står sig i jämförelse med andra lågprisalternativ samt 

bakgrundsfakta om respondenten. I och med att dessa primärdata är svar på de frågor som 

vi har ställt utifrån vad vi vill undersöka, är den färsk och vi har själva valt hur vi 

strukturerar insamlingen. Detta ledde i sin tur till att datan relativt snabbt kunde bearbetas 

och struktureras.  

Sekundärdata har hämtats från litteratur, vetenskapliga artiklar, SCB, 

branschorganisationer, företag, dags- och kvällstidningar. Vi har använt vetenskapligt 

granskade och välkända vetenskapliga artiklar samt vetenskaplig litteratur med 

vetenskapliga teorier. Vald information har av oss såväl tolkats som analyserats, för att 

sedan komma fram till vår slutsats. Vi har även använt oss av dags-, och kvällstidningars 

samt branschorganisationers material, självklart kontrollerade och jämförda med andra 

källor, för att se dess trovärdighet. Vidare har vi läst in oss på området via flertalet böcker 

samt webbsidor med rapporter, statistik, information, artiklar, undersökningar, 

pressmeddelanden, årsredovisningar och uppslagsverk. Målet med detta var att vi skulle 

få en teoretisk referensram samtidigt som vi skaffade oss en bild av hur verkligheten 

beskrivs i text i olika sammanhang och breddade vår kunskap och förståelse i området 

mer än om vi endast använt oss av primärkällorna. Sekundärdata, som källor, som valts 

att tas med i detta arbete, till exempel SCB, har haft större resurser än vi och har stora 

samt välarbetade urval i form av register som vi kunnat söka i. Enligt Bryman (2011, 

s.305-306) innebär detta goda slumpmässiga urval samt förenklar generaliseringen. Med 

detta i åtanke är vi nöjda med våra val av sekundärdatas trovärdighet och i kombination 

med att ha flera källor med samma information stärks de ytterligare, enligt vår mening.   

Bryman & Bell (2005, s. 517) rekommenderar att när man refererar till webbplatser ska 

inhämtningsdatumet tas med, när informationen från given källa hämtas, då webbsidor 

har tendens att försvinna eller ändras och därmed kan försvåra för andra att finna den 

givna källan. Detta har vi tagit till oss och följt. Vi ser webben som en möjlighet att 

snabbt och behändigt söka reda på material som kan jämföras med andra källor, för att 

bedöma dess trovärdighet, men även som en begränsning då de bland annat förändras 

över tid. Vi har även i åtanke vem som står bakom en källa samt vilka syften som kan 

finnas bakom given källa. Därför använder vi oss av både webb- och tryckta källor, då det 
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validerar resultaten (Bryman & Bell, 2005, s.519). Dessa källor har vi dokumenterat som 

sekundärdata, källan, inhämtningsdatum och kopierat informationen till ett dokument så 

att alla källor finns tillgängliga vid behov. Vi anger inhämtningsdatum på webbsidor i 

källförteckningen, under internetlänken.   

Vi inledde vår undersökning på följande tillvägagångssätt: brainstorming rörande 

marknadsföring, varumärke och övergången från Euroshopper till ICA Basic. Därefter 

letade vi ämnesrelaterad information i Umeå universitets universitetsbibliotek (UB) och 

dess databaser (Ebsco, Emerald Business och Emerald Journals). Bland vetenskapliga 

böcker och digitala vetenskapliga artiklar sökte vi efter olika böjningar av: brand, 

corporate brand, brand switching, critical incident, costumer loyalty, consumer 

involvement, low involvement product, brand loyalty, brand extension och consumer trust. 

Vi sökte på webben bland Sveriges största dags- och kvällstidningar efter artiklar om 

ICA, Euroshopper, ICA Basic och lågprisvarumärken. Branschorganisationers och SCB:s 

rapportering på webben samt undersökningar rörande ovanstående och aktuella siffror 

som är intressanta för denna typ av studie genomsöktes och samlades in.  

För att höja kvaliteten på vår undersökning har vi använt oss av Sörqvist (2000) modell, 

rörande systematiskt arbetssätt vid kvantitativa mätningar av konsumenters attityder, och 

använt oss av en förstudie som påverkar undersökningens slutgiltiga mätresultatskvalité. 

För vi ett felaktigt resonemang eller har ogrundade antaganden så leder det till 

systematiska fel. Vi förankrar därför våra utgångspunkter i vår valda teori. Vi förberedde 

och planerade hur vår undersökningsgenomförande skulle gå till i detalj, för att inte något 

skulle gå snett och vi förlorar värdefull tid. Detta inkluderade hur vi skulle koda datan, 

hur vi skulle redovisa resultaten från enkätundersökningen samt hur vi tolkar samt 

analyserar dessa.  Under vårt strategiska arbete med metodarbetet inkluderade vi en 

förstudie där tio studenter på Umeå universitet fick svara på vår enkät, då denna testning 

av undersökningen ökar dess validitet. Därefter såg vi över våra frågor samt enkätlayout 

för att inte respondenterna vid vår huvudundersökning skulle missförstå våra frågor. 

Vidare diskuterade och identifierade vi ICA:s kunder som den målgrupp vi valt att basera 

undersökningen på. Vi fastställde, för oss, intressanta variabler. Sammanställde 

sekundärdata och fastställde den teoretiska referensramen. Undersökningsmetod valdes 

och urvalet bestämdes. Vi utformade våra reviderade frågor, konstruerade svarsskalor 

efter vedertagen graderingsskala.  

4.1.1 Enkät- och frågekonstruktion 

Vår idé med enkätundersökningen är att undersöka hur ICA-konsumenter ställer sig till 

våra frågor, i samband med att de ska eller har handlat i butiken, när vi erbjuder dem att 

delta i vår forskningsstudie som utförs i ICA Maxis entréområde. Vi fokuserar på frågor 

om lågprisvarumärkesövergången från Euroshopper till ICA Basic. För att få en vidare 

bild av hur ICA-konsumenter ser på ICA:s egna varor i jämförelse med andra alternativ 

jämför vi ICA Basic med lågprisvarumärken från COOP, Willys och Eldorado i vår 

enkätundersökning. 
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Vår kvantitativa konsumentstudie på ICA-konsumenter genomfördes via en enkät 

bestående av totalt tolv frågor. Antalet frågor är resultatet av att få svar på de frågor vi 

söker få besvarande, inklusive kontrollfrågor som visar om respondenten förstått frågan 

rätt och därmed svarat på sammanstämmande sätt, utan att överösa respondenten med 

frågor. Att inte ha får många frågor är viktigt för svarsfrekvensen, så respondenten svarar 

på enkäten (Trost, 2012). Vi fick in svar från 100 personer som bemödats sig med att 

fylla i vår två blad långa enkät, som till största del bestod av graderingsfrågor där 

respondenten kan kryssa i en siffra som motsvarar dennes åsikt i given fråga. Vi hade 

även några frågor där kunden fick välja ut ett alternativ, det som passade bäst in på dem. 

Av dessa 100 besvarade var 95 enkäter kompletta utan bortfall. 

Vi har beaktat de regler (Eijlertsson, 2005) som enkätkonstruktörer bör ha i åtanke när en 

enkät skapas. Enkätkonstruktionsarbetet har eftersträvat enkelhet vad gäller det skrivna 

språket så det passar vald målgrupp. Vi har i arbetat mot entydiga frågor, undvikit 

ledande frågor. Bryman (2011, s. 245) fastslår att föredelen med att frågorna i enkäten 

inte går att svara fritt på, innebär att forskarna slipper tolka respondenternas handstilar 

eller att forskarnas värderingar påverkar bearbetningen av datainsamlingen. Det har vi 

tagit i beaktande och vill vidare påpeka att det tar mindre tid att bearbeta data som är i 

kryssad i en ruta eller i en skalgradering mellan 1 till 9. Vi valde slutna frågor med 

horisontella svarsalternativ av typen Likertskalan (graderingsskalan), då vi ansåg att de 

var lättare för respondenterna att förstå än vertikala eller andra alternativ. Det är 

utseendet på frågornas svarsalternativ som avgör om vertikalt eller horisontalt alternativ 

passar bäst för respondenten att fylla i, utan att blanda ihop olika frågor med varandra 

(Bryman & Bell, 2005, s.168-169). I studier med syfte att mäta attityder är Likertskalan 

vanligt förekommande (Bryman, 2011, s. 248). Den beskrivningen passar in på vår 

studie. Det allmänt vedertagna i vetenskapliga kretsar är att undvika tvetydiga frågor samt 

ledande frågor, därför vi i möjligaste mån sett till att vår studie ska vara så vetenskapligt 

korrekt så som möjligt så respondenterna inte ska bli förvirrade och/eller direkt ledda av 

oss att svara ett visst svarsalternativ på grund av våra värderingar.  För att respondenterna 

inte skulle råka blanda ihop olika frågor tog vi till ordentligt med luft mellan varje fråga 

och vi hade till vänster om graderingsskalan pedagogisk information om vad den 

specifika frågan handlade om. Tittar vi på enkätens fråga 3 så finns frågan nedanstående 

ovanför Likertskalan: 

 ”Hur stor betydelse skulle du säga att följande har när du väljer att köpa ICA Basic?   

1=Ingen betydelse, 9=Mycket stor betydelse.”  

Till vänster om graderingsskalan finner läsaren den specifika informationen som ska 

underlätta för respondenten att besvara enkätfrågan: ”Priset är viktigt vid mitt inköp av en 

vara:” 

Vi valde enbart en variant av graderingsskala, nämligen sluten fråga som utformats 

horisontellt och benämns som Likertskala, för att inte riskera att förvirra kunden så att 

denne skulle råka kryssa eller ringa in fel svar på grund av att vi vänt på svarsalternativen 

eller bytt typ av skala. Vi gjorde så att varje svarsalternativ blev en siffra i ett Excelark 
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över antal respondenter och deras svar på våra enkätfrågor.  Där 1 stod för det första 

svarsalternativet, 2 stod för det andra svarsalternativ, 3 stod för det tredje svars-

alternativet och så fortsatte transkriberingen av svar till siffror till dess att alla 

svarsalternativ fått ett nummer, som kunde rankas eller på annat sätt användas i vår 

undersökning. Samma tillvägagångssätt transkriberingsmässigt användes vid graderings-

frågorna med skalan 1 till 9, där siffrorna 1,2,3,4,5,6,7,8,9 innebar de svarsalternativ som 

respondenten hade att välja på och den siffra som denne valde att kryssa i eller ringa in 

representerade respondentens svar.  

Hög poäng inringat eller ikryssat svar indikerar hög betydelse och ett lågt inringat eller 

ikryssat svar indikerar obefintlig betydelse (Bryman & Bell 2005, s. 170). I vårt fall 

betyder svar ikryssade eller inringade siffror 6 till 9 hög betydelse där 6 är en lägre grad 

av hög betydelse medan 9 innebär maximal betydelse. Svar ikryssade eller inringade 

siffror 4 till 1 innebär 4 en lägre grad av mindre betydelse medan 1 innebär obefintlig 

betydelse. Siffran 5, den i mitten mellan 1 och 9, innebär att respondenten inte vet, inte 

har en åsikt eller anser att det inte är någon skillnad. I vissa frågor, som exempelvis fråga 

6 i Bilaga 1, innehar dock inte fråga 1-4 en lägre betydelse utan visar istället olika grad 

av hög betydelse, om man föredrar Euroshopper framför ICA Basic. Vi har präglats av 

Bryman & Bell (2005, s. 170), i våra tankar kring graderingen och svarssiffrornas 

betydelse, och eftersträvade att vara raka och tydliga vad gäller instruktioner till 

respondenterna när de ska svara. Vi valde formuleringen ”Kryssa i/Ringa in det alternativ 

som du anser stämmer bäst in på dig.” som instruktion till respondenten för att uppfylla 

kvalitetskravet.  

Vi valde att låta respondenten svara på hur stor betydelse givna faktorer har generellt sätt 

när respondenten väljer att köpa en vara där siffran 1 innebär inte alls och siffran 9 

innebär mycket. Direkt efteråt ställde vi samma fråga, se fråga 3 som belyses i detta 

kapitel, men denna gång gällde det inte produkter i allmänhet utan en specifik 

lågprisprodukt med varumärkesnamnet ICA Basic. Detta gjorde vi för att kunna jämföra 

skillnader på kundernas svar på varor i allmänhet och specifikt ICA Basic. Därmed får vi 

en bild av respondenternas syn på lågprisvarumärket ICA Basic skiljer sig från varor i 

allmänhet.  

Vi ställer frågor om hur respondenterna anser samma faktorer har förändrats efter 

övergången från Euroshopper till ICA Basic. Kort sagt om pris, kvalitet, reklam, design, 

rekommendationer från andra och egna erfarenheter av märket förändrats till det sämre, 

är oförändrat eller förändrats till det bättre.  

Det vi kunde ha gjort bättre rörande våra enkätfrågor var att på varje fråga där det 

krävdes endast ett alternativ skulle anges, så skulle vi inte ha nöjt oss med att skriva: 

”Kryssa i/Ringa in det alternativ som du anser stämmer bäst in på dig.” Utan även lagt 

till en extra uppmaning, något i stil med: ”Ange bara ett alternativ, tack.” Anledningen 

till detta är att risken för bortfall på grund av att respondenten anger mer än ett alternativ, 

borde minska om vi trycker på att det endast är ett alternativ som ska anges som svar. 
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Enkäten är utformad efter de frågor som vi vill undersöka, våra forskningsfrågor. 

Respondenterna får inledningsvis en mjukstart vad gäller frågor via två stycken frågor där 

respondenten ska kryssa i ett av tre fasta alternativ: Vilken matvarukedja handlar du 

oftast på? Alternativen respondenten hade att svara på var: ICA, COOP och Willys. Den 

andra enkätfrågan löd: Hur ofta handlar du? De svarsalternativ som denna gång fanns att 

välja på var: Varje dag, 3-4 gånger i veckan, 1-2 gånger i veckan och 1-2 gånger i 

månaden. Efter dessa inledande frågor följde sex stycken graderingsfrågor, där 

respondenten svarade på frågor genom att markera på en skala mellan 1 och 9. I och med 

att vi valde samma graderingsskala, 1-9, känner respondenten igen sig och behöver inte 

fundera på vilken skala som gäller för graderingen på en fråga utan den var konstant vid 

varje graderingsfråga. Det underlättade även för oss när vi kvantifierar deras svar och får 

siffror som data till vår undersökning.  

Efter graderingsfrågorna fick kunden svara på frågan: Vilket lågprisvarumärke föredrar 

du? De fyra fasta svarsalternativen som respondenten hade att välja på var: ICA Basic, 

COOP X-tra, Eldorado och Euroshopper. När respondenten svarat på alla dessa frågor, 

som vi ansåg vara särskilt väsentliga för våra studier, avslutades enkätundersökningen 

med bakgrundsfrågor rörande respondenten. Dessa bakgrundsfrågor var fasta alternativ 

där respondenten kunde svara på vilket kön denne tillhörde, ålder inom ett åldersintervall, 

vilken nuvarande sysselsättning denne tillhörde av givna alternativ och avslutningsvis 

vad dennes hushålls sammanlagda inkomst efter skatt per månad var utifrån givna 

intervall. Denna kronologiska ordning på frågor valde vi för att få respondenten att svara 

på de frågor som vi behövde för studien, samt för att vi av egen erfarenhet från arbete på 

marknadsundersökningsorganisation erfarit att det är ett vedertaget och välfungerande 

tillvägagångssätt. Respondenterna fick tack vare vårt upplägg av frågor en mjukstart samt 

en mjukavslutning på enkäten, dessa frågor kräver inte så mycket tid eller 

tankeverksamhet i jämförelse med de som vi hade i mittenpartiet rörande graderingssvar. 

Vi liknar respondenternas insats under enkätsvarandet med en idrottare som ska prestera, 

det bör finnas en uppvärmning innan prestationen och därefter en nedvarvning.  

ICA arbetar med varumärkesidentitet bland annat genom att ha egna varor som 

förknippas med varumärket ICA. Organisationens val att byta ut Euroshopper och ersätta 

det varumärket med ett varumärke som delar ICA:s logga och övriga 

igenkänningsmärken som ICA-familjens produkter har, samt det faktum att ICA är en 

dominerande aktör på den svenska dagligvaruhandeln, gjorde oss intresserade av att välja 

detta företag och produkter att undersöka i detta arbete. 

4.2 Urval och datainsamling  

Vår idé med enkätundersökningen är att undersöka hur ICA-konsumenter ställer sig till 

våra frågor, i samband med att de ska eller har handlat i butiken, när vi erbjuder dem att 

delta i vår forskningsstudie som utförs i ICA Maxibutikens entréområde.  

Studiens urvalsram är populationen som kan handla på ICA Maxi vid Strömpilen i Umeå. 

Urvalsramens respondenter består av människor som handlar på ICA Maxi vid 

Strömpilen i Umeå, vid tillfället för studiens enkätundersökning. Generella slutsatser kan 
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dras om en studie får fram ett representativt urval, så att deltagande respondenter utgör 

eller representerar en miniatyrpopulation av den totala populationen (Trost, 2012). Vi 

som studerat statistik vid Umeå universitet anser det vedertaget att följa tumregeln att 

stickprov bör vara så stora som möjligt, bara de är hanterbara. Statistikens centrala 

gränsvärdessats ger att stickprov med fler än 30 observationer approximeras med 

normalfördelningskurva (Körner & Wahlgren, 2006). Vi har beaktat tid, resurser 

inklusive ekonomi och vilken precision vi vill ha när vi valde urvalsstorlek. Studiens 

precision blir god med vald urvalsstorlek som ger ett intressant resultat att grunda 

studiens slutsatser på, så även om urvalet från den totala populationen inte blir exakt 

procentuellt fördelat över studiens respondentgrupper (Trost, 2012).  

Vår kvantitativa undersökningsmetod passar bra till att undersöka ICA-konsumenternas 

åsikter rörande ämnet vi undersöker. Vi har arbetat metodiskt för att få fram resultat som 

är mätbara och som blir underlag för analysen. Vår analys består till stor del av att finna, 

fastslå och mäta variablers samband. Vår population varierar mellan ungdomar och 

pensionärer, vilka har någon typ av konsumentrelation till ICA. Vi har inte avgränsat 

åldersmässigt utan vi vänder oss till alla ICA-konsumenter, för att få en bild av hur de ser 

på våra frågor. Eftersom människor som handlar på ICA-affärer är allt från barn till 

pensionärer, har vi inte valt att titta specifikt på ett visst åldersspann, då det i verkligheten 

inte ser ut så. Vi anser att därför att människor i alla åldrar ska ha samma möjlighet att 

komma med i studien. Att undersöka ett visst kundsegment lämnar vi till andra att 

utforska. Vi har berört populationen, ovan, och när vi raskt överslagsräknade alla som 

skulle kunna räknas in i vår population av människor med någon typ av 

konsumentrelation till ICA, insåg vi snabbt att det totala antalet inte var hanterbart för oss 

att genomföra en enkät med. Vi följde därför rekommendationen (Jacobsen, 2002, s. 353) 

att när hela populationen inte kan undersökas, ska ett urval göras som kan generaliseras.  

Ett slumpmässigt urval (Bryman & Bell, 2005, s.595) utfördes i form av stickprov av alla 

människor som passerade entréområdet på ICA Maxi och alla människor hade samma 

chans att bli en enhet i vårt urval. Likt andra vetenskapliga undersökningar (Bryman & 

Bell, 2007, s. 379) som inledningsvis inleddes med slumpmässigt urval som metod, 

skedde en utvärdering av befintlig data på plats och slutsats att välja endera att fler 

respondenter behövde svara på enkäter så teoretisk mättnad nås eller att avsluta 

undersökningen för att mättnad redan är ett faktum.  

När vi planerade vårt urval funderade vi på hur själva informationsinsamlingen skulle gå 

till och vilken metod vi skulle använda. Skulle vi vara miljövänliga och satsa på 

webbenkät och skicka iväg enkäterna per e-post och via sociala medier? Detta kräver tid 

och resurser i form av teknisk kunskap, tillgång till verktyg att utföra webbenkäten samt 

mottagare av enkäten. Efter att ha övervägt fördelar och nackdelar kom vi fram till 

följande nackdelar rörande webbenkät: det är vanligt att människor har mer än en e-

postadress och IPS (Internet Service Provider) att hålla reda på, det kan finnas flera 

användare i ett hushåll men bara en dator, antalet urvalsramar rörande generella 

populationen som brukar e-post samt internet och dessa kan vara kostsamma att få 

tillgång till att använda. Internetanvändare är icke ett representativt urval från ett lands 
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innevånare i och med skevheten som utbildning, ekonomin och åldern medför (Bryman & 

Bell, 2005, s.531).  

Hade vi haft längre tid på oss att utföra studien hade vi kunnat, göra som Bryman & Bell 

(2005, s. 532) rekommenderar, skicka med konsumenterna enkäten, med en e-postadress 

dit de kunde e-posta sitt svar, i syfte att spara portopengar, tiden det tar att bemöda sig att 

ta sig till en brevlåda för att posta ett kuvert och med e-postkomplementet öka chansen att 

respondenten svarar. En risk med denna typ av e-postsvar 2013 är att alla pensionärer inte 

har e-post och därför riskerar de att bli bortfall. Det är större risk för bortfall vid 

webbenkäter än vid enkäter som postas via postlådor (Bryman & Bell, 2005, s. 533). Om 

något decennium tror vi, med nuvarande ökningstakt av internetanvändare och att det 

inkluderas i allt fler varor samt tjänster, att antalet internetanvändare i alla åldrar är fler 

och då kan det vara ett bra alternativ.  

Med ovanstående i beaktning valde vi att satsa på enkäter som vi delar ut för hand och på 

så sätt ökar chansen att få in fler enkäter än om vi skickat dem via postlåda eller e-post. 

På detta sätt vet vi att mottagaren har fått enkäten och den potentielle respondenten kan 

påverkas att utföra enkäten i och med den personliga kontakten. Valet att dela ut enkäten 

i form av två pappersblad med frågor på alla fyra sidorna har följande fördelar: låga 

kostnader för oss i jämförelse med att skaffa kuvert och lösa portoavgiften alternativt 

lägga pengar på webbenkät eller betala någon att utföra det åt oss, snabbare respons då vi 

frågar personen och ber denne utföra enkäten på plats än vid enkät skickad med post eller 

e-post då det senare innebär att mottagaren ska ha sett e-postmeddelande och därefter 

bedöma vad det är för något denne har fått innan ett svar påbörjas samt avslutningsvis att 

vi har kontroll på layouten på enkäten i och med att vi har skrivit ut enkäten så ser alla 

enkäter likadana ut. Värt att tillägga i sammanhanget är att det faktum att vi frågade 

människor som befann sig i en kontext där de endera nyligen hade eller skulle handla på 

ICA Maxi, kan öka motivationen att besvara enkäten som rör stället de har en 

konsumentrelation till.  I många fall hade respondenterna även ett ICA-medlemskort, 

vilket kan stärka bandet till ICA Maxi och sannolikheten att svara på frågor rörande dess 

produkter. Vi kan se att de kan uppleva att det kan vara till deras vinning, lika mycket 

som till vår vinning att vi får respondenter till vår undersökning, på något sätt vad gäller 

deras handlande på ICA samt att de gör oss studenter som utför undersökningen en tjänst 

genom att delta. Vi meddelade att enkätsvaren, som är en del i vår undersökning, kommer 

att lämnas till ICA Maxi i Umeå så respondenternas åsikt kan fångas upp av ICA-

ledningen. 

Vi satte ett mål att vara så neutrala som möjligt under vårt arbete med denna studie och 

då anser vi enkätundersökning där respondenten endast behöver kryssa i eller ringa in 

svar är en passande datainsamlingsmetod. Enligt Eriksson & Wiedersheim (1997, s. 66) 

påverkas datainsamlingsmetoden av forskningsproblem och resurstillgång. Vi utförde 

enkätundersökningen med respondenter som endera precis skulle eller precis hade 

handlat i ICA Maxis lokal vid köpcentret Strömpilen i Umeå under en vårdag i april. 

Datum för enkätutdelning och enkätinsamling var den sjunde maj 2013 mellan klockan 

15:00 och klockan 19:00. Vi motiverar valet av dag, tisdag, som en dag i början av 
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veckan då många handlar och tiden valdes för att den skulle inkludera de olika 

respondentsegmentens möjlighet att handla så vi kunde få människor med olika typer av 

sysselsättning, inkomst och ålder att svara på enkäten.  

Vi valde att avgränsa oss till ICA-konsumenter vid ICA Maxi i Umeå och köpcentrat 

Strömpilen. Vilket följer vetenskapliga rekommendationer, rörande geografisk 

avgränsning (Jacobsen, 2002, s. 338). Personer som befann sig i ICA Maxis entréområde 

samt närliggande område och som besvarade vår enkät blev ett hundra till antalet. Detta 

var samma antal, 100, enkäter som vi skrivit ut pappersexemplar av, vilket utgör cirka en 

procent av Umeås totala befolkning på 117 500, varav 36 700 är studenter (Umeå 

kommun, 2013). I och med vårt bekvämlighetsurval, att välja en ICA Maxi-butik i Umeå 

och inte i hela världen på grund av begränsad tid och ekonomi, valde vi att inkludera 

frågor som kunde kategorisera respondenterna i köns-, ålders-, sysselsättnings- och 

inkomstkategorier som bakgrundsfrågor för att kunna se spridningen bland våra 

respondenter. Spridningen av respondenter, sett till givna kategorier, innebär att resultatet 

inte blir så skevt. Svaren på våra bakgrundsfrågor ligger till grund för 

bakgrundsvariabler, vilka inkluderas i vår analys och reslutat. 

4.2.1 Bortfall 

Av våra 100 utdelade enkäter var, som tidigare nämnts, 95 enkäter fullständiga och 

övriga 5 räknas som bortfall. Det fanns individer som valde att inte delta i vår 

enkätundersökning, eller för den delen inte lyssnade på oss överhuvudtaget, när de tittade 

bort medan de passerade oss i entréområdet. Vi placerar dessa i facket externt bortfall. Av 

det externa bortfallet var det vanligaste meddelandet till oss två som delade ut enkäterna 

att personen inte hade tid och därefter i fallande ordning inte orkade eller inte ville just 

nu. Dessa räknar vi inte in i antalet svarande respondenter, utan ser dem kort och gott 

som externt bortfall. Sett till bortfallet hade vi även interna bortfall, där respondenten inte 

besvarat alla frågor. Ett exempel på internt bortfall var att en person valt att inte fylla i 

rutan för kön, vilket innebar att endera kryssa i en ruta för man eller kvinna. Detta kan 

bero på många saker, som att personen i fråga inte vill berätta trots att enkäten var 

anonym, alternativt att denne inte såg sig som endera man eller kvinna. Denna typ av 

bortfall, internt bortfall, redovisas i vårt resultat.  

Bryman & Bell (2005, s. 111) sammanfattar bortfall som felkälla icke kopplad till 

urvalsprocessen på grund av att de vägrar delta eller är oförmögna att besvara frågorna av 

någon anledning. Bortfall finns i majoriteten av alla surveyundersökningar och anses 

globalt sett öka, vilket kan betyda att människor allt mindre vill medverka i den här typen 

av studier (Bryman & Bell, 2005, s. 122).  

För att minska risken för bortfall och därmed öka svarsfrekvensen följde vi Brymans & 

Bells (2005, s. 165) råd att: ha med en introduktionstext som förklarar syftet med 

undersökningen och varför den är viktig, hålla koll på vilka som har svarat på enkäten. 

Korta enkäter har mindre bortfall än längre enkäter, ha tydliga instruktioner samt 

tilltalande layout där gemener används till slutna frågor, samt erbjuda respondenterna 
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något som tack för att de deltar i undersökningen. Vi fick av ICA Maxi, i Umeå, ICA 

Basic-kolor som vi gav som tack till respondenterna.  

Det är viktigt att bestämma hur interna bortfall ska redovisas (Bryman & Bell, 2005, 

s.254), till exempel inte svarat på en fråga. Vi har valt att redovisa bortfall, då det tillhör 

god vetenskaplig forskningssed. Exempel på bortfall är när en respondent inte angav om 

denne var man eller kvinna eller när en respondent kryssade i mer än ett svarsalternativ 

och på grund av detta räknas som bortfall. Mer om bortfall finns att läsa under 5.1 

Resultat, där bortfall redovisas. 
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5. Resultat 

I denna del kommer först resultatet från vår enkätundersökning att presenteras i form av 

deskriptiv statistik och sedan kommer regressionsanalysen utifrån Modell 1 och 2 att 

presenteras och kommenteras kring. I samband med att de olika resultaten presenteras 

kommer de att analyseras. Detta för att göra det enkelt för läsaren att följa redovisningen 

istället för att lägga analysen i ett eget kapitel, som då måste återkopplas till flertalet 

tabeller.  

5.1 Deskriptiv statistik  

I detta avsnitt kommer den deskriptiva statistiken kring enkätsvaren att presenteras och 

kommenteras. I Tabell 1a-1d visar hur fördelningen i enkätsvaren kring frågorna om kön, 

ålder, sysselsättning och hushållets inkomst.  

 Antal Procentuell andel 

Man 49 49% 

Kvinna 50 50% 

Bortfall 1 1% 

Tabell 1a – Kön 

 

Ålder Antal Procentuell andel 

0-25 år 26 26% 

26-35 42 42% 

36-50 7 7% 

51-65 10 10% 

65< 14 14% 

Bortfall 1 1% 

Tabell 1b - Ålder 

Det som framgår av ovanstående tabeller är att fördelningen är könsmässigt väldigt bra. 

När det kommer till ålder så är det klart flest yngre. Detta kan bero på att Umeå är en 

studentstad där det är lättare för en student att ta sig lite tid och besvara enkäter eftersom 

de själva vet att de nog kommer göra något liknande i framtiden. Därför blev de naturligt 

lite fler respondenter i de åldrarna. Spridningen är dock ändå relativt god och alla olika 

åldersgrupper är representerade av åtminstone 7 procent av respondenterna.  I båda 

tabellerna visas ett bortfall på 1procent vilket i våra ögon är mer än godtagbart.  

Tabell 1c och 1d nedan visar sysselsättning och hushållens sammanlagda inkomst. Detta 

är av intresse att testa emot för att undersöka huruvida inköpen av de billigare 

produkterna hänger ihop med en lägre lön, eller om någon sysselsättningsform påverkar 

detta. 
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Sysselsättning Antal Procentuell andel 

Student 31 31% 

Arbetande (heltid) 26 26% 

Arbetande (deltid) 13 13% 

Föräldraledig 6 6% 

Arbetslös 6 6% 

Pensionär 16 16% 

Sjukskriven 0 0% 

Bortfall 2 2% 

Tabell 1c - Sysselsättning 

Tabell 1c ger oss en rätt jämn fördelning där samtliga kategorier förutom sjukskrivna är 

väl representerade. Andelen arbetslösa som deltar är något lägre än landet i stort medan 

antalet studenter är högre. Dock är andelen studenter sett till Umeå stad rätt bra 

representerade då enligt det enligt Umeå Kommuns hemsida är 31,2 procent studenter i 

kommunen. Sett till landet i stort är det ju dock något högt men det beror ju till stor del på 

att Umeå är en universitetsstad och därför är representerad av en stor del studenter.  

Månadsinkomst Antal Procentuell andel 

0-20.000 48 48% 

20.001-40.000 41 41% 

40.001< 9 9% 

Bortfall 2 2% 

Tabell 1d – Hushållets sammanlagda inkomst efter skatt 

Tabell 1d visar respondenternas inkomst och här kan ses att låg- och mellaninkomsttagare 

är högt representerade medan höginkomsttagare är klart färre. I båda dessa tabeller visas 

ett bortfall på två procent vilket också anses som full acceptabelt. 

Butik Antal Procentuell andel 

ICA 70 70% 

COOP 25 25% 

Willys 3 3% 

Bortfall 2 2% 

Tabell 2: Favoritaffär 

Tabell 2 visar att majoriteten av respondenterna väljer att handla på en ICA-butik. Detta 

beror till viss del på att enkäterna delades ut i ICA Maxis närhet och att man därmed fick 

allt fler ICA-konsumenter än COOP- och Willyskonsumenter. Men med tanke på 

frågeställningen och vad undersökningen syftar till, att se hur och vad som påverkat 
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förändringen i köp av ICA:s lågprismärken, var intentionen att finna respondenter med 

någon koppling till ICA.  

 Märken allmänt 

(standardavvikelse) 

ICA Basic 

(medelvärde) 

Skillnad mellan 

dessa 

Pris 6,07 (1,72) 6,6 (2,33) -0,53 

Kvalité  7,62 (1,25) 6,29 (1,7) +1,32 

Reklam 4,66 (1,89) 4,14 (2,07) +0,42 

Design 4,65 (2,00) 3,76 (1,95) +0,89 

Rekommendationer 

från andra 

5,68 (1,97) 5,3 (2,17) +0,38 

Egna Erfarenheter 7,31 (1,64) 7,01 (1,92) +0,3 

Tabell 3: Faktorer som påverkar vid inköp 

I Tabell 3 kan vi se hur kunder värdesätter olika områden vid val av ett märke. I 

påståenden där respondenten fick ranka hur viktiga olika faktorer var för deras inköp så 

var skalan mellan ett och nio. Resultatet visar att pris, kvalité och de egna erfarenheterna 

av märket är vad kunder tycker är viktigast när de ska göra sina inköp. Det som också 

framgår tydligt i tabellen är att respondenterna anser kvalité och design av ICA Basics 

produkt som mindre viktigt, medan priset istället är desto viktigare. Logiken bakom det är 

att kunden förväntar sig en lågprisprodukt där fokus ligger på att den är billig snarare än 

att dess design är snygg eller den ligger i topp när det kommer till kvalité. Därför är också 

rekommendationer från andra och de egna erfarenheterna något mindre viktiga för 

respondenterna vid köp av en ICA Basic produkt i jämförelse med märken i allmänhet. 

Detta då förväntningarna på produktens kvalité inte är lika höga och de därför inte blir 

lika besvikna om en produkt inte håller lika hög kvalité som andra liknande produkter. 

Dock så visar svaren att kvalité fortfarande värderas relativt högt på skalan, så även om 

det är ett lågprismärke och priset är det som värderas högt, av de båda så förväntar man 

sig fortfarande en produkt av god kvalité. Det framgår också av standardavvikelsen som i 

alla fall, förutom designen, är något högre för ICA Basic, att spridningen på svaren från 

medelvärdet är något högre när respondenterna har svarat angående vad de anser är 

viktigt för ICA Basic gentemot för andra varumärken i stort. De kan tolkas som att det 

överlag är större skillnad mellan individer när de värderar de olika kategorierna för ICA 

Basic.  

Skala Antal Procentuell förändring 

1 1 1% 

2 2 2% 

3 4 4% 

4 4 4% 

5 46 46% 

6 16 16% 

7 16 16% 

8 2 2% 

9 9 9% 

Medelvärde = 5.68;  Standardavvikelse = 1,59 

Tabell 4 – Köpförändring efter ICA:s byte från Euroshopper till ICA Basic 
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I Tabell 4 visas den upplevda förändringen i inköp för respondenterna, när det kommer 

till inköp av lågprisprodukter efter ICA:s byte från Euroshopper till ICA Basic. Frågan 

var formulerad på så sätt att om respondenten svarade en etta på skalan så hade dess 

inköp av lågprisprodukter minskat mycket efter förändringen medan respondent som 

svarat nio ansåg sig ökat sin konsumtion av dessa produkter mycket efter övergången. 

Det som man tydligt kan se är att medelvärdet ligger något över mitten vilket indikerar att 

inköpen av ICA Basic är något högre än vad de var tidigare när ICA:s lågprismärke var 

Euroshopper. Den största gruppen respondenter hittar vi dock precis i mitten. Detta kan 

dels bero på att de helt enkelt inte förändrat sitt köpbeteende och fortfarande köper i 

princip samma varor av ICA Basic som de köpte av Euroshopper. Men det kan också 

vara sådana som aldrig köper något då de inte handlar på ICA och därför på så sätt inte 

förändrat sin konsumtion av ICA:s lågprismärken.  Endast en person anser sig dock själv 

ha minska sina inköp av ICA:s lågprisprodukter väldigt mycket sen förändringen, medan 

nio personer köper klart mer.  

Vidare undersökte vi hur uppfattningen mellan Euroshopper och ICA Basic har 

förändrats i form av pris, kvalité, reklam, design, rekommendationer från andra och egna 

erfarenheter. Frågorna formulerades på så sätt att de olika märkena ställdes mot varandra 

i de olika kategorierna där svarsalternativen mellan ett och nio indikerade huruvida de 

föredrog ICA Basic, Euroshopper eller om de var likställda mellan de båda märkena. En 

etta representerar att respondenten helt klart föredrog Euroshopper medan en nia 

representerade att ICA Basic föredrogs. I Tabell 5 visas resultatet av svaren. 

 ICA Basic jämfört med 

Euroshopper 

ICA Basic jämfört med andra 

lågprismärken 

Pris 4,97 5,69 

Kvalité 5,59 5,52 

Reklam 5,56 5,80 

Design 5,38 4,99 

Rekommendationer från 

andra 

5,43 5,18 

Egna Erfarenheter 5,93 5,56 

Tabell 5: ICA BASIC jämfört med Euroshopper samt andra lågprismärken 

Utifrån svaren kan sägas att en stor del av respondenterna ansåg produkterna vara 

likvärdiga i de flesta kategorier, men av dem som tyckte det fanns en förändring så är den 

utöver i kategorin pris, något till fördel för ICA Basic. Framförallt de egna erfarenheterna 

av märker skiljer sig och respondenterna upplever alltså en förbättrad upplevelse av det 

nya märket.  

I Tabell 5 kan även ses hur uppfattningen mellan ICA och andra lågprisvarumärken i 

allmänhet är. Det anmärkningsvärda där är att medan respondenterna ansåg att ICA Basic 

jämfört med Euroshopper var något sämre sett till pris, så är ICA Basic jämfört med 

lågprismärken i stort att föredra när det kommer till pris. I övrigt så föredras även här 
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ICA i de flesta fall framför andra lågprismärken även om designen är minimalt till fördel 

för övriga märken.   

Vi ställde även en fråga kring vilket lågprismärke kunderna föredrog och hade då 

alternativen ICA Basic, COOP X-tra, Eldorado och Euroshopper.  

Märke Antal Procentuell andel 

ICA Basic 62 62% 

Coop Xtra 28 28% 

Eldorado 5 5% 

Euroshopper 1 1% 

Bortfall 2 2% 

Tabell 6: Vilket lågprismärke föredrar du? 

I detta fall visades det att ICA Basic föredrogs framför övriga märken och att endast 1 

procent av respondenterna föredrog Euroshopper framför de övriga. 

5.2 Modell 1 - Förändring i inköp av ICA:s lågprisprodukter 

I Tabell 4 som visar förändringen i köpbeteende efter ICA:s övergång från Euroshopper 

till ICA Basic, kunde det utläsas att respondenterna i genomsnitt ansåg sig själva ha ökat 

sina inköp något av ICA:s lågprisprodukter. Nedan i Tabell 7 visas resultatet av 

regressionen av Modell 1 där den förändringen i köpbeteende av ICA:s lågprismärke är 

den beroende variabeln och har kopplats mot de oberoende för att undersöka om någon 

koefficient påverkar den beroende variabeln.  

Tabell 7 – Resultat av Modell 1 

      

Beroende Variabel: Förändrad köpfrekvens ICA:s lågprismärke 

 

Justerat R
2
 F-värde Signifikans 

Durbin-Watson 

 

0,271 4,562 0,000 1,599 

Variabel 

 

  
 

t-värde 

 

Signifikansnivå 

 

Kön 0,364 1,237 0,219 

Ålder -0,160 -1,008 0,316 

Sysselsättning 0,109 0,97 0,335 

Inkomst -0,270 -1,118 0,267 

Pris 0,062 0,404 0,688 

Kvalité 0,301 2,137 0,035 

Reklam 0,130 1,179 0,242 

Design 0,094 0,833 0,407 

Rekommendationer 

från andra 
0,017 0,126 0,900 

Egna erfarenheter 0,227 2,07 0,041 
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Denna modell som behandlar huvudfrågan i denna studie, har ett justerat R
2
-värde på 

0,271, vilket innebär att 27 procent av variansen förklaras av de fyra olika variablerna 

som ingår i den. Att detta värde inte är högre beror delvis på att flertalet andra variabler 

också kan påverka, till exempel vikten av att handla närproducerat, avstånd till butiker, 

viljan att handla ekologiskt. Regressionen har ett F-värde som är signifikant vilket visar 

oss att någon av de oberoende variablernas koefficienter är signifikant.  

I Tabell 7 ses att koefficienterna för Kvalité och Egna erfarenheter är signifikanta då 

signifikansnivån ligger på 0,035 samt 0,041. Resultatet tolkas på så sätt att en ökning med 

ett i kvalité, vilket leder till att man går ett steg mot att anse att ICA Basic är bättre än 

Euroshopper, leder till att respondentens svar på frågan om förändrad inköpsfrekvens 

ökar med 0,301. Liknande om de egna erfarenheterna ökar med ett steg så leder detta till 

en ökad inköpsfrekvens med 0,227.  

I övrigt visar Durbin Watson värdet på 1,599 att man inte kan avgöra exakt huruvida 

modellen har problem med seriell korrelation. Dock är inte värdet klart lägre än två så 

risken för positiv seriell korrelation är väldigt låg.   

För att undersöka huruvida de variablerna korrelerar med vår beroende variabel så görs 

en korrelationsmatris. Då endast två koefficienter var signifikanta så testas endast dessa 

variabler i det här fallet.  

 Förändring 

köpfrekvens ICA vs 

Euroshopper 

Kvalité Egna Erfarenheter 

Förändring 

köpfrekvens ICA vs 

Euroshopper 

1 0,460 0,449 

Kvalité 0,460 1 0,492 

Egna Erfarenheter 0,449 0,492 1 

Tabell 8: Korrelationsmatris Modell 1 (Se Bilaga 3 för övriga variabler) 

Tabell 8 visar att både Kvalité och Egna erfarenheter är något positivt korrelerade med 

förändringen i köpfrekvens. Detta följer förväntningarna utifrån den deskriptiva 

statistiken där respondenter i genomsnitt anser att såväl kvalitén och de egna 

erfarenheterna samt inköpen av ICA:s lågprisprodukter har förbättrats med ICA Basic 

introduktion i jämförelse med Euroshopper. Korrelationen mellan de olika variablerna är 

dock inte för hög för att de ska anses visa samma sak och därför inte behöver ställas mot 

varandra.  
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5.3 Modell 2 – Vilket lågprisvarumärke föredras? 

Nedan i Tabell 9 visas regressionen av körningen från Modell 2.  

Tabell 9 – Resultat av Modell 2 

 

Denna modell visar på ett högre förklaringsvärde då det justerade R
2
-värdet ligger på 

0,449, vilket visar att 44,9 procent av modellen kan förklaras av de oberoende 

variablerna. Modellens F-värde är signifikant. När det kommer till de oberoende 

variablerna så visar sig två koefficienter vara signifikanta på en femprocentig nivå. Dessa 

är egna erfarenheter och vilken favoritaffär respondenten har som båda har en 

signifikansnivå som är lägre än en procent (0,001 samt 0,006). För en ökning i variabeln 

egna erfarenheterna, vilket utifrån vår frågeställning gör att respondenten går ett steg 

emot att föredra ICA Basic framför andra märken, så visar koefficienten för Egna 

erfarenheter -0,102 vilket tyder på att respondenten går emot att föredra ICA Basics 

framför andra lågprismärken. Om variabeln Favoritaffär ökar med ett, respondenten går 

från att föredra ICA till att föredra någon annan butik, så visar koefficienten 0,281 vilket 

tyder på att den svarande går emot att hålla andra lågprismärken före ICA Basic.  

 

På en 10-procentig signifikansnivå ser vi att koefficienten för variabeln Kön är 

signifikant (0,067). Vi ser att en ökning i den variabeln, det vill säga från man till kvinna, 

leder till ett minskat resultat vilket visar att kvinnor tenderar att välja ICA Basic något 

mer.  

  Beroende Variabel: Vilket lågprismärke föredras 

 

Justerat R
2
 F-värde Signifikans 

Durbin-Watson 

 

0,449 8,048 0,000 

 

1,644 

 

Variabel 

 

  
 

t-värde 

 

Signifikansnivå 

 

Pris.1 ,004 ,135 ,893 

Kvalité.1 -,022 -,682 ,497 

Reklam.1 -,030 -1,040 ,301 

Design.1 -,014 -,406 ,685 

Rekommendationer.1 ,022 ,682 ,497 

Egna.Erfarenheter.1 -,102 -3,572 ,001 

Kön -,144 -1,857 ,067 

Ålder ,048 1,127 ,263 

Sysselsättning -,009 -,296 ,768 

Inkomst -,058 -,868 ,388 

Favoritaffär ,281 2,844 ,006 
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Modellen ger ett Durbin Watson värde på 1,644 vilket är nära 2 vilket gör att vi kan säga 

att det inte finns några problem med seriell korrelation i denna modell heller.  

 

 Vilket 

lågprismärke 

föredras 

Favoritaffär Egna 

Erfarenheter 

Kön 

Vilket 

lågprismärke 

föredras 

1 0,516 -0,598 -0,094 

Favoritaffär 0,516 1 -0,463 -0,115 

Egna 

Erfarenheter 

-0,598 -0,463 1 -0,019 

Kön -0,094 -0,115 -0,019 1 

Tabell 10: Korrelationsmatris Modell 2 (Se Bilaga 3 för övriga variabler) 

 

Tabell 10 visar på såväl negativ som positiv korrelation mellan den beroende variabeln 

och de oberoende.  Att variabeln Favoritaffär är positivt korrelerad med vilket 

lågprismärke som föredras, är förväntat då man tenderar att ofta föredra produkter där 

man gillar att handla framför andra. Att Egna erfarenheter är negativt korrelerad med 

vilket lågprismärke som föredras, tyder på att respondenternas egna erfarenheter kring 

ICA Basic är bättre än för andra lågprismärken. Variabeln Kön är något negativ men som 

kan ses i Bilaga 3 så är inte denna korrelation signifikant och kan därför inte empiriskt 

sägas stämma.  
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6. Diskussion 

Arbetet syftar till att undersöka hur ICA:s konsumenter uppfattar övergången från 

lågprismärket Euroshopper till ICA Basic och ICA:s försök att arbeta ännu mer via 

strategin corporate branding. Studien motiveras av att ICA Basic från vissa håll i media 

och från konsumenter kritiseras för att de anser att produkterna är desamma och att endast 

varumärket ändrats. Det som vi med undersökningen ville lyfta fram, var hur synen på 

övergången från Euroshopper till ICA Basic ser ut idag.  

Den deskriptiva statistiken i tabell Tabell 5 tyder på att urvalsgruppen, förutom när det 

kommer till priset som de i genomsnitt anser är detsamma nu som tidigare, håller ICA 

Basic högre än Euroshopper inom övriga kategorier. Detta innebär att kritiken som riktats 

mot ICA i samband med övergången, rörande att det är samma vara i ny förpackning inte 

stämmer överens med vår studies resultat. Här kan det faktum att ICA:s egna namn finns 

med i ICA Basic spela in eller så skiljer sig innehållet i förpackningar av märket 

Euroshopper ifrån ICA Basic. 

När det i media uppdagades att Euroshopper byttes ut mot ICA:s egna varumärke ICA 

Basic, gick ICA ut med informationen att de fasar ut Euroshopper och ersätter det med 

ICA Basic, vilket kan innebära viss produktförbättring av de sämsta Euroshopper-

produkterna. Detta kan ha upplevts av allmänheten som att ICA var ärliga och berättade 

utifrån sin syn på övergången. Eller som ett sätt att marknadsföra ICA Basic och 

samtidigt koppla namnet till lite bättre kvalitet än föregångaren Euroshopper. Hur bra 

detta gick, hur trovärdigt detta utspel var, visar sig över tid och här kan ICA:s historia 

spela in. ICA har funnits i nära ett sekel och har blivit en institution inom svensk 

dagligvaruhandel. Våra respondenter lyfter fram ICA Basic som bättre än Euroshopper på 

alla jämförelsefaktorer utom priset, vilket vittnar om att de 2013 är positiva till 

varumärket ICA Basic. Medias fokus på varumärkesövergången kan ha stärkt ICA:s 

varumärke och framför allt ICA Basics varumärke som bevisligen har bättre 

konsumentbetyg än föregångaren. Vi ser, så här två år senare, att ICA:s mediahantering 

visat på öppenhet mot konsumenter, då de svarade på medias utspel. Detta tolkar vi, 

utifrån Figur 4, som att ICA varit så pass ärliga och visat prov på 

kommunikationskompetens och därmed skapat en trovärdighet för företaget, vilket lett till 

en ökad konsumenttillit till företaget. Detta innebär även att konsumenternas attityd 

gentemot varumärket ICA Basic har förbättrats i jämförelse med Euroshopper, då vår 

undersökning tyder på att deras inköpsintentioner har ökat, vilket Tabell 4 visar. Därför 

kan vi dra slutsatsen att respondenterna ökat sina inköp av ICA:s lågprisprodukter.  

6.1 Förändring i inköpsfrekvens 

Vår regression av Modell 1 som redovisas i Tabell 7 visar att kundens egna erfarenheter 

och kvalitén på produkterna är det som påverkat konsumenternas uppfattning att de köper 

mer av ICA Basic än vad de köpte av Euroshopper. Det förefaller därför logiskt att 

kunderna har en högre uppfattning om kvalité och deras egna erfarenheter av märket när 

det kommer till ICA Basic, än de hade för Euroshopper, vilket också är vad som visas i 

Tabell 5. I den tabellen kan ses att ICA Basic gentemot såväl Euroshopper som andra 

lågprismärken värderas högre hos kunderna inom kategorierna kvalité och egna 
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erfarenheter. Det som ICA lyckats med, för att få kunderna att uppleva en förbättring i 

kundernas egna erfarenheter, är att skapa en större kundtillfredsställelse som vi 

diskuterade kring i Figur 3. Man har i ICA Basic lyckats bättre med att uppfylla den 

förmodade ökning i outtalade behov, som brukar kunna uppstå kring produkter hos 

företag som använder sig av corporate branding. På detta sätt har man kunnat skapa ett 

varumärke som överlag hålls högre samt lever upp till och försvarar ICA som varumärke 

på ett bra sätt, trots dess roll som lågprisprodukt. Att de egna erfarenheterna påverkar 

inköpsfrekvensen följer tidigare studier såsom Atsmon et al., (2012) som beskriver fyra 

olika slagfält där kunder kan vinnas och förloras. Kunders egna erfarenheter beror inte på 

enbart en sak utan det är en helhetsuppfattning där såväl konsumtionen av varan och 

marknadsföringen och inköpssituationen spelar roll och påverkar konsumentens 

erfarenhet om produkten och varumärket.  

Även i Maklans & Klaus (2011) studie framkommer att egna erfarenheter av produkten 

spelar stor roll för en kund i en inköpssituation. De egna erfarenheterna kan dels bero på 

egna upplevelser men också på word of mouth som kunder skapar sina egna erfarenheter 

utifrån. Keller (1993) förtydligar också detta när han diskuterar kring icke-

produktrelaterade attributer och menar att dessa kan påverkas av och påverka ens egna 

erfarenheter. Keller menar också att kvalité i högsta grad hänger ihop med en konsuments 

associationer av en produkt och att detta ses som produktspecifika egenskaper.  

Bortsett från Inkomst och Ålder visade övriga koefficienter sig ha en positiv reaktion i 

modellen. Dock är dessa inte signifikanta så huruvida resultatet är tillförlitligt eller inte 

kan inte avgöras.  

6.2 Val av lågprismärke 

Modell 2, som är kopplad till frågeställningen som berör vilka faktorer som påverkar 

vilket lågprisvarumärke som konsumenter köper, undersöktes via en regression där 

resultatet presenteras i Tabell 9. Resultatet visade att faktorerna som påverkar är de egna 

erfarenheterna och vilken favoritbutik konsumenten hade samt kön som var signifikant på 

en tioprocentig nivå. Att favoritbutiken är förknippad med vilket lågprismärke som väljs, 

visar på att såväl ICA som COOP, som majoriteten har som favoritaffärer i denna 

undersökning, har lyckats med att förmedla sin vision och skapa en image i sin 

kundgrupp, samtidigt som man använt sig av företagets historia och på så sätt skapat ett 

eget märke som deras kunder är lojala emot. Företagen har kunnat sammankoppla det tre 

delarna i Figur 2 och på så sätt skapat en kundgrupp som är lojal mot butiken och dess 

egna märke.  

Att de egna erfarenheterna spelar roll är inte heller det någon överraskning. I 

köpsituationer ger, som vi tagit upp, negativa erfarenheter ett större genomslag än 

positiva och företagen måste göra sitt bästa för att undvika att kunder skaffar sig negativa 

erfarenheter av företagets produkter, eftersom de inte bara kan drabba försäljningen av en 

typ av vara utan hela företaget. Tabell 5 visar vår undersökning att respondenterna i 

genomsnitt har bättre egna erfarenheter av ICA Basic, än av övriga lågprisvarumärken. 
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Vilket visar att allt flera av respondenterna därför föredrar ICA Basic, framför övriga 

lågprismärken, vilket visas i Tabell 6.  

Att kön påverkade vilket lågprismärke som föredrogs är anmärkningsvärt och av intresse 

för företaget då marknadsföring ofta riktas emot olika grupperingar och segment och 

genom att veta vilken grupp som tenderar att köpa mest, kan denna marknadsföring 

inriktas ytterligare för att uppmuntra ökning av inköp. Detta är något som går i linje med 

Kellers (1993) studie där diskussioner förs kring att demografiska faktorer som till 

exempel kön kan påverka. Vårt resultat visade att kvinnor föredrog ICA Basic mer än 

män. Vad detta kan bero på är svårt att svara på.  

Att de egna erfarenheterna visas påverka såväl en ökad inköpsfrekvens av ICA:s 

lågprismärke som vilket lågprisvarumärke som väljs, hänger samman med att de egna 

erfarenheterna som skapas hänger ihop med ett starkt minne. Då negativa erfarenheter av 

en produkt tenderar att hänga kvar och fastna tydligare i minnet. (Parasuraman et al., 

1991). Därför bedöms ofta de olika varumärkena utifrån ens egna upplevelser och ett 

varumärke som inte associeras med negativa erfarenheter tenderar då att väljas. Då Tabell 

5 visar att de egna erfarenheterna för ICA Basic är bättre i jämförelse med sina 

konkurrenters, så följer det därför teorin att ICA Basic föredras framför andra märken, 

vilket visades i Tabell 6.  

En stor anledning till att kvalité och egna erfarenheter påverkar respondenternas upplevda 

ökade konsumtion av ICA:s lågprismärke, kan vara att ICA valt att fokusera på en 

förbättrad helhetsupplevelse. Detta eftersom ICA genom att använda sig av corporate 

branding inte vill eller har råd, att riskera att ett dåligt lågprisvarumärke skulle sänka hela 

företagets image. Detta kan vara en anledning till att ICA gjort en betydande 

kvalitetsöversikt för att i största möjliga mån undvika massiv kritik från media och 

konsumenter och därigenom minskad försäljning av samtliga egna produkter.  

6.3 Slutsats 

Sammanfattningsvis kan vi besvara våra frågeställningar från avsnitt 1.3 genom att 

konstatera att de faktorer som påverkar vilket lågprisvarumärke som föredras är 

produktens kvalité, ens egna erfarenheter av märket samt könstillhörighet.  

Den andra frågeställningen behandlade om kundernas inköpsfrekvens ökat efter ICA:s 

byte från Euroshopper till ICA Basic. Här visar vi i Tabell 4 att konsumenterna upplever 

att deras inköp av ICA:s lågprismärke har ökat något efter märkesbytet.  

Som svar på den sista frågan huruvida kunderna upplever att produkten förändrats i och 

med varumärkesskiftningen, så har vi undersökt hur pris, kvalité, design, reklam, egna 

erfarenheter och rekommendationer från andra har förändrats. Av dessa så anser 

kunderna att ICA Basic är att föredra inom alla kategorier utöver pris som i de närmaste 

är exakt lika mellan de olika märkena.  

Enligt vår studie håller respondenterna ICA Basic, sammantaget, högre än Euroshopper. 

ICA:s satsning på kvalitetsförbättring och lansering av ett nytt varumärke med tillhörande 
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marknadsföring, samtidigt som namnet ICA Basic fått publicitet från media, kan ha burit 

frukt. Kritiken att det är samma vara under ett nytt namn, stämmer inte överens med 

respondenternas upplevelser som vi fick in via vår enkätundersökning. Lågprisvaru-

märket ICA Basic föredras framför sin företrädare och sina nuvarande konkurrenter.  

6.4 Framtida studier 

Att undersöka hur nya varumärken mottags av konsumenter och veta vad som påverkar 

en konsuments inköp, är en avdelning som företagen aldrig kan få för mycket data kring. 

En intressant framtida studie på denna forskning vore att utöka urvalsgruppen för att 

kunna få en representativ urvalsgrupp på nationell nivå.  

Undersökning som inkluderar hur olika segment skiljer sig vad gäller upplevelser rörande 

lågprisvarumärken rekommenderas, då det kan vara intressant för stormarknader. Detta 

skulle innebära ett större fokus på vem som är lågprisvarumärkeskonsument och stärka 

segmentarbetet på stormarknadernas marknadsavdelning. De skulle därmed kunna lära 

känna och förstå sina kunder bättre. Vilket skulle kunna gynna såväl kunder som säljande 

företag. 

Det vore också av intresse att göra en större undersökning där såväl lågprismärken som 

andra märken undersöks, samt att man undersöker skillnaderna mellan olika företag 

tydligare. Undersökning av hur deras byten av varumärken och övergången till egna 

produkter har fungerat i de olika företagen och vad som gör att det skiljer sig åt, om så är 

fallet. 

6.5 Rekommendationer utifrån studien 

Utifrån våra slutsatser, som vi presenterade i kapitel 6.3, kommer vi fram till följande 

rekommendationer till ICA. Vår undersökning visar att inköpsfrekvensen efter 

övergången från Euroshopper till ICA Basic påverkas av kvalitén på produkten samt de 

egna erfarenheterna, i Tabell 3 kan man se att detta är vad kunderna anser vara de 

viktigaste faktorerna för val av varor överlag. Därför anser vi att det är på denna bit ICA 

måste lägga sitt fokus. Då det, I Tabell 5, kan ses att ICA:s egna märke ICA Basic i vår 

undersökning visar sig tilltala respondenterna mer i Kvalité och Egna erfarenheter än 

andra lågprisprodukter, anser vi att ICA egentligen inte behöver göra några större 

förändringar i form av detta utan snarare fortsätta på den inslagna vägen och ligga i 

framkant och inte tappa den fördelen man verkar ha i nuläget.  

I Tabell 5 kan ses att ICA Basic tilltalar respondenterna mer än övriga lågprismärken på 

alla kategorier, förutom Design. Därför är vår rekommendation att man försöker utforma 

en design som sticker ut lite mer och på så sätt kan öka försäljningen. Strategiskt arbete 

för att lyfta fram ICA Basics varumärkespersonlighet, kan tilltala kunderna. Om en 

produkt inte uppmärksammas i butiken, finns möjligheten att kunden inte testar den och 

då kan den inte upptäcka om lågprisprodukten är prisvärd och högkvalitativ. Dock är det 

viktigt att man fortsätter hålla samma prisnivå i förhållande till konkurrerande 

lågprisvarumärken samt inte tappar i Kvalité och Reklam/annonsering heller bara för att 

man fokuserar på att förbättra designen.  
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Vår andra modell visade att variabeln Kön påverkade och att kvinnor köper mer av ICA 

Basic än män. Anledningen till detta är något som vi rekommenderar att ICA undersöker 

för att se om detta stämmer på en mer nationell nivå och vad detta beror på. Detta för att 

ICA ska kunna komma till grund med och därefter förändrar så man kan komma fram 

med en produkt som uppskattas i lika stor mån av båda könen och därigenom skaffa sig 

en större kundgrupp för sin produkt.  
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7. Sanningskriterier 

Här tar vi upp vår studies trovärdighet, så att vi och andra människor kan granska den 

kritiskt, sett till sanningskriterier som validitet, reliabilitet, replikerbarhet och 

generaliserbarhet. Studien ska vara vetenskaplig korrekt utförd för att kunna replikeras 

och vara tillförlitlig, så att läsaren ska kunna se om de slutsatser som dras i 

undersökningen hänger samman eller ej (Bryman & Bell, 2005, s. 48).  

Studiers kvalitet och trovärdighet är viktigt för kvantitativa undersökningar, då den 

bedöms efter hur tillförlitligt datamaterialet är. Validitet och reliabilitet har en viss 

relation, så forskare kan ej enbart arbeta med den ena av dem. Tumregeln rörande detta är 

att hög reliabilitet inte garanterar hög validitet, låg reliabilitet ger däremot låg validitet 

och slutligen krävs hög reliabilitet för att få hög validitet (Patel & Davidson, 2003).  

För att underlätta replikerbarheten har vi beskrivit vårt tillvägagångssätt och redovisat 

våra källor. Detta för att andra ska kunna utföra samma studie som vi och även kunna 

avgöra kvaliteten på vår studie. Replikerbarheten är av särskild vikt vid kvantitativa 

studier då det påverkar studieresultatet och den samlade trovärdigheten för hela studien i 

vetenskapsvärldens ögon. Vi har givit en bild av hur undersökningen gått till och hur 

teorin används. 

Vidare har vi presenterat vad vi utgår ifrån och varför. Ståndpunkter och det faktum att vi 

i största möjliga mån strävar efter att vara objektiva, gagnar framtida replikationer. 

Bryman (2011, s. 169) fastslår att en vetenskaplig studie ska ha en strävan att bedrivas 

objektivt samt presenteras på så sätt att repliker-barhetsgraden möjliggör att studien kan 

utföras likadant, går detta inte att göra påverkas resultat och validitet. När vi granskar 

källor utifrån Thuréns (2005, s. 9-13) kriterier, kommer vi närmare den sanna 

verkligheten som en objektiv vetenskaplig studie ska eftersträva. Detta gjorde vi för att ha 

ett kritiskt förhållningssätt till all information vi kom i kontakt med under denna 

undersökning. Vi har utgått ifrån att hämma våra eventuella känslor samt värderingar i 

möjligaste mån, för att vara objektiva och i minsta möjliga mån påverka studiens resultat.  

Validitet och reliabilitet är begrepp som passar kvantitativa studier bra (Trost, 2012, s. 

64). God validitet får vi genom att eftersträva giltig granskning av våra slutsatser från 

undersökningen samt en logisk röd tråd som länkar samman dem. Vårt mål är att de ska 

hänga ihop så bra det bara går. Vidare använder vi oss av begreppsidentitet eller teoretisk 

validitet (Bryman & Bell, 2005, s. 48) för att kontrollera om de begrepp vi använder i 

uppsatsen har samma betydelse som de anses ha generellt sett. Är till exempel vår 

definition av corporate branding densamma som övrig vetenskaplig definition? För att 

säkerställa denna typ av validering använder vi oss av flera källor för att vara säkra på att 

den beskrivning eller definition vi kommit på eller hittat är vedertagen. Dessutom 

definierar vi i 1.5 Definitioner vad begreppet betyder i denna studie. De mått vi har valt 

passar det vi valt att mäta, då vi i mesta möjliga mån sett över så att de gör det. Vilket vi 

informerar om in kapitel 5 Resultat, där vi redogör för våra resultat.  
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Då vi använder oss av vetenskapligt granskade artiklar har vi liten risk att felaktigheter på 

grund av teorin, som vi nyttjat i våra frågor. De frågor som vi fick bortfall ifrån, skulle vi 

kunna formulerat på annat sätt eller erbjudit fler alternativ, så respondenten kunde ha 

hittat ett svar som passade denne bättre och fyllt i frågan. Efter enkäten besvarats kan vi 

konstatera vår reliabilitet. Detta gjorde vi genom att vi ser att frågorna är korrekt 

formulerade, då vi fått svar av respondenterna. Instruktionerna är tydliga, även om vi 

kunde varit ännu tydligare och skrivit ut att fler än ett svar på en svarsfråga där endast ett 

alternativ ska anges innebär att det svaret stryks i undersökningen. En följd av detta är att 

en handfull svar strukits, det vill säga är bortfall. Vidare ska frågorna ha en logisk följd, 

vilket vi sett till när vi lade in alla frågor och sedan avslutade med bakgrundsfrågor om 

respondenten för att kunna kategorisera denne och analysera respondentgrupperna. Vi har 

sett till att frågorna är enkla att besvara och att det går snabbt, då respondenterna 

markerar på en graderingsskala vad de anser. Våra frågeställningar har påverkat 

enkätfrågorna. Reliabilitet är tillförlitligheten hos en mätning och vi ställer oss frågan om 

resultatet skulle bli detsamma vid en ny undersökning, skulle det vara lika oberoende på 

vem som utförde testet? Vi anser oss kunna säga ja på dessa frågor då vi försökt påverka 

kunden så lite som möjligt, och använt oss av tydliga frågeställningar som respondenterna 

lätt kunnat besvara utan att behöva fråga vad som menas. Vi har dessutom gjort 

slumpmässiga urval och inte siktat in oss på någon speciell respondentgrupp.  

Bryman & Bell (2005, s. 49) påminner om att när begreppsvaliditeten bedöms måste 

måttet vara reliabelt. Vi undersökte och bedömde därför både reliabilitet och validitet, då 

det finns samband som innebär att den ena påverkar den andra. I avsnitt 6 diskuterar vi 

därför om vi har ett orsakssamband mellan två variabler eller ännu flera samt om detta 

kan anses hållbart.  Bryman & Bell (2005, s. 49) definierar de vedertagna begreppen 

oberoende och beroende variabel, som har med orsakssamband att göra, som ”den faktor 

som utövar ett kausalt inflytande för den oberoende variabeln och effekten av denna för 

den beroende variabeln”. För att ytterligare undersöka validiteten ställer vi oss frågan om 

våra undersökningsresultat i stort är generaliserbara till andra kontexter än där vi gjorde 

vår enkätstudie? Därför anser vi det vara viktigt att vi lyfter fram informationen om hur vi 

i varje moment gick tillväga. Under datainsamlingen som utfördes via enkät använde vi 

oss av slumpmässigt urval av respondenter. Detta anges så att eventuella replikationer av 

vår studie kan dra nytta av våra beskrivningar på ett sätt som underlättar för andra att 

göra om studien.  

Vi genomförde vår enkätundersökning tisdag den sjunde maj 2013 mellan klockan 15:00 

till klockan 19:00, då vi antog att många handlar någon gång under denna tidsperiod. 

Detta motiverar vi med att människor med olika typ av sysselsättning har möjlighet att 

handla någon gång under denna tidsperiod. I och med detta fanns möjlighet för alla 

kategorier av kunder, som vi har som alternativ i vår enkät rörande sysselsättning, att 

handla och därmed komma i kontakt med oss som delade ut enkäten. Vi antog att 

framförallt pensionärer, arbetslösa och föräldralediga skulle handla tidigare på dagen, då 

de inte är upptagna med att arbeta på sin arbetsplats. Vidare antog vi att de som arbetar 

skulle handla senare på dagen, efter att de arbetat färdigt. Med detta i åtanke började vi 
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med slumpmässigt urval av konsumenter som gick in i butiken eller gick ut ur butiken, 

vilka frågades om de ville delta i vår enkätundersökning. 

Generaliserbarheten är orsaken till att kvantitativa forskare väljer att få till representativa 

urval (Bryman & Bell 2005, s. 49). Hade vi använt oss av representativa urval som låg i 

paritet med den totala svenska befolkningen hade vår generaliserbarhet kunnat öka. Vi 

vill förtydliga att vår studie inte syftar till att kunna generaliseras till andra typer av 

kontexter. Vi har undersökt en ICA Maxibutik och ICA Basic, andra företag med egna 

varumärken kan inte direkt generaliseras till resultatet i denna undersökning.  

Vi fick relativt bra fördelning bland våra respondenter, i vårt slumpmässiga urval. Vi 

utgick ifrån att platsen för enkätstudien var ett ställe där människor till vardags utförde 

sina livsmedelsinköp, då ICA har hälften av marknadsandelarna. Vi frågade människor i 

ICA Maxis entréområde, med omnejd, vardagliga frågor som deras syn på våra 

enkätfrågor (Bilaga 1) utifrån deras erfarenheter, värderingar, åsikter, attityder och 

kunskap då de befann sig i en välbekant miljö. Vi försökte att inte ingripa i eller påverka 

den naturliga handlingsmiljön för konsumenterna och valde därför entréområdet där vi 

inte stör dem när de håller på att handla, då vi är väl medvetna om att Brymans & Bells 

(2005, s.49) påpekande att validiteten sjunker om vi skapar onaturliga miljöer i form av 

laboratoriemiljö eller sätter den naturliga handlingsmiljön ur spel.  

Skulle denna undersökning få samma resultat som vi fick, om någon annan utförde den? 

Denna fråga har vi ställt oss flera gånger med anledning av krav på reliabilitet, eller 

tillförlitlighet som det betyder (Bryman & Bell 2005, s. 48), och haft i åtanke när vi utfört 

studien. Alla respondenter fick samma inledande fråga rörande om de ville vara med och 

svara på en enkät. Enkäten innehåller uteslutande fasta svarsalternativ, så att 

undersökningen enkelt ska kunna återskapas samt för att lätt kunna kvantifiera 

respondenternas svar till sifferdata som kan kategoriseras och analyseras. När vi gjorde 

enkäten hade vi i åtanke att ha en neutral hållning gentemot ämnet, så att vi i minsta 

möjliga mån gav respondenten ledande frågor eller på annat sätt påverkade dem. Enkäten 

skapades utifrån uppsatsens valda teorier, som vetenskapligt granskats. 

Instrument och mått kan vara svåra att skapa så att de är användbara vid undersökningar, 

som av naturen är komplicerade ting, så att de visar det de är avsedda att visa (Ejvegård, 

2003, s. 70). Det finns risk att de indikationer som används inte är pålitliga eller för den 

delen följdriktiga (Bryman, 2011, s.160-161), därför är vi ständigt kritiskt granskande 

under vårt undersökningsarbete. Genom vårt användande av vetenskapligt beprövade 

metoder har vi kommit en bit på vägen. Vi eftersträvade att i största möjliga mån följa 

Brymans (2011, s. 160) råd att med följdriktighet, pålitlighet och överensstämmelse 

arbeta för att nå god reliabilitet. Detta inkluderade att måttet ska vara stabilt över tid, så 

att urvalets resultat inte ska variera och vid framtida replikation vara konstant vid test av 

samma urval. Attityder räknar vi inte som ett stabilt mått att mäta, då de tenderar att 

förändras över tid. En kunds syn på pris, kvalitet och egna erfarenheter av ett varumärke 

anser vi vara mer stabila över tid. Attityder över lag är komplicerade att få stabila över 

tid, då de påverkas av en mängd faktorer, vilket riskerar att rendera i att en replikation 
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inte får samma resultat som vår undersökning. Respondenternas erfarenheter kan även de 

förändras med tiden och påverkas om de upplevt att ett varumärke hållit en acceptabel 

nivå, blivit bättre eller sämre med tiden. Därmed är inte heller de särskilt stabila generellt 

sett. 

Hög validitet nås genom att se till att studien undersöker det den ska och detta 

kontrolleras genom innehållsvaliditet och den samtidiga validiteten (Patel & Davidson, 

2003). Vi arbetar med att problemområdestäckningen samt översättningen från vald teori 

till våra frågor är av god kvalitet, så innehållsvaliditeten är god. En logisk följd i 

skapelseprocessen och ett brett teoretiskt underlag till studien, som inhämtats från 

auktoriteter i ämnet vilkas alster har granskats av ämneskunniga, stärker innehålls-

validiteten. Vårt arbete med den samtidiga validiteten innebar att vi provar vårt 

mätinstrument, vår enkät, genom att låta några människor svara på enkäten innan vi 

använde den i skarpt läge på respondenterna. Dessa individer, som vi lät testa vår enkät 

på och därefter finslipa, likande de grupper som ingår i vår urvalsgrupp av respondenter. 

Vi ansåg att om de inte förstod sig på enkäten eller någon specifik fråga får vi svar på 

detta i och med detta test av enkäten. Att få feedback på enkät innan själva 

undersökningen med respondenter sker är viktigt för den samtidiga validiteten (Patel & 

Davidson, 2003). Efter finslipning av enkäten, efter test av enkät, stärktes vår validitet. 

Vårt låga bortfall, där en handfull fel uppdagades, ser vi som ett bevis för vår höga 

validitet. 

Vi har i denna studie arbetat för att de mätinstrument som vi använder ska passa det vi 

mäter, utifrån vårt teorietiska ämnesområde, våra teorier och dataanalyser, för att uppfylla 

uppsatsens syfte. Inte bara på en ytlig nivå, så det endast verkar som om måttet har 

validitet, utan att enkätfrågorna är kopplade till frågeställningen som besvaras i 

uppsatsen. Sammantaget anser vi ser att det finns goda förutsättningar att påstå att 

uppsatsen utifrån sanningskriterierna har relativt god trovärdighet. Vi har svarat på vår 

frågeställning och därmed mätt det vi avsåg att mäta. Det ger studien höge trovärdighet, 

sett till de sanningskriterier som vi levde upp till. Därmed anser vi att vi levt upp till 

forskningsvärldens praxis rörande vetenskapliga studier, när vi genomförde vår uppsats. 

 

 

 

  



54 
 

8. Källförtecking  
 

Aaker, D., A., (1991), Managing Brand Equity capitalizing on the value of a brand name 

New York: The Free Press  

Aaker, D., A., (1996), Building Stronger Brands, New York: The Free Press 

Andersen, I., (1998), Den uppenbara verkligheten – Val av samhällsvetenskaplig metod, 

Studentlitteratur: Lund.  

Arndt, J., (1967), Role of Product-Related Conversations in the Diffusion of a New 

Product. Journal of Marketing Research, 4(3), 291-295. 

Apéria, T., (2001), Brand relationship management: den varumärkesbyggande 

processen, Stockholm 

Atsmon, Y., Kuentz, J-F., Seong, J., (2012), Building brands in emerging markets, 

McKinsey Quarterly; Issue 4, p50-57 

Barich, H., & Kotler, P., (1991). A framework for marketing image management.  Sloan 

Management Review, 32(2), 94-104. 

 

Barlow, J., Berret-Koehler, M., D., (2000), Emotional value: creating strong bonds with 

your customers, Berrett-Koehler Publishers, s.216-219 

Bryson York, E., (2010), Package-Goods Marketers Vow to Boost Spending 

http://adage.com/article/news/package-goods-marketers-vow-boost-spending/142188/ 

[Hämtad 2013-05-13]  

Collins, J., C., & Porras, J., (1994), Built to Last, Harper Business, New York. 

Cooper, R., G., (2001), Winning at New Products, tredje upplagan. Cambridge: Perseus 

Publishing,  

Dawod, N., (2012), Nytt märke – samma gamla skåpmat, Aftonbladet.se, 

http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14560905.ab [Hämtad 2013-03-24] 

Delfi, DLF, Friköpenskap, (2012), Dagligvarukartan http://www.delfi.se/wp-

content/uploads/Delfi_Dagligvarukartan_2012.pdf [Hämtad 2013-04-17] 

de Chernatony, L., (2001), From brand vision to brand evaluation. Oxford, Butterworth-

Heinemann. 

Economist, (2011), Why buy Skype? 

https://www.google.se/url?sa=fochrct=jochurl=http://www.economist.com/blogs/schump

eter/2011/05/microsoft_and_skypeochq=ochesrc=sochei=eUufUfL1IueM4ATKy4GYCw

ochusg=AFQjCNFU0dtbydYihYd8PlvyG_lU5DPWCw  [Hämtad 2013-05-04] 

javascript:__doLinkPostBack('','mdb%7E%7Ebuh%7C%7Cjdb%7E%7Ebuhjnh%7C%7Css%7E%7EJN%20%22McKinsey%20Quarterly%22%7C%7Csl%7E%7Ejh','');
http://adage.com/article/news/package-goods-marketers-vow-boost-spending/142188/
http://www.aftonbladet.se/nyheter/article14560905.ab
http://www.delfi.se/wp-content/uploads/Delfi_Dagligvarukartan_2012.pdf
http://www.delfi.se/wp-content/uploads/Delfi_Dagligvarukartan_2012.pdf
https://www.google.se/url?sa=f&rct=j&url=http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2011/05/microsoft_and_skype&q=&esrc=s&ei=eUufUfL1IueM4ATKy4GYCw&usg=AFQjCNFU0dtbydYihYd8PlvyG_lU5DPWCw
https://www.google.se/url?sa=f&rct=j&url=http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2011/05/microsoft_and_skype&q=&esrc=s&ei=eUufUfL1IueM4ATKy4GYCw&usg=AFQjCNFU0dtbydYihYd8PlvyG_lU5DPWCw
https://www.google.se/url?sa=f&rct=j&url=http://www.economist.com/blogs/schumpeter/2011/05/microsoft_and_skype&q=&esrc=s&ei=eUufUfL1IueM4ATKy4GYCw&usg=AFQjCNFU0dtbydYihYd8PlvyG_lU5DPWCw


55 
 

Ejvegård, R., (2003), Vetenskaplig metod. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur. 

 

Engeseth, S., One, (2006), A Costumer Revolution For Business, London: Cyan Books. 

Fombrun, C., (1996), Reputation: Realizing value from the corporate image. Harvard 

Business School Press. 

Fridholm, K., (2010), Starka koncept gör ICA störst.  

http://www.svenskalivsmedel.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1244/ctl/Details/mid/2895/ItemId

/485/Default.aspx [Hämtad 2013-05-13] 

Grönroos, C., (2008), Service Management och marknadsföring, Malmö: Liber. 

Gummelsson, E., 2002 Relationsmarknadsföring – Från 4 P till 30R, Malmö: Liber.  

 

Gustafsson, N., & Lindberg, Y., (2008), Tänk på varumärket. 

http://www.foretagande.se/tank-pa-varumarket-del-2-hur-kommuniceras-ett-varumarke/ 

[Hämtat 2013-04-13]  

Hatch, M-J,. Schultz, M., (2001), Bringing the corporation into corporate branding, 

European Journal of Marketing 

Hawabhay, B. B,. Abratt, R,. Peters, M,. (2009), The Role of Corporate Communications 

in Developing a Corporate Brand Imageand Reputation in Mauritius, Corporate 

Reputation Review, Volume 12 Number 1 

Hollis, N., (2010), Straight Talk with Nigel Hollis. 

http://www.millwardbrown.com/global/blog/Post/2010-02-24/Packaged-goods-brands-

Will-less-be-more.aspx [Hämtad 2013-05-13] 

Hoyer, W., D., Brown, S., P., (1990), Effects of brand awareness on choice for a 

common, repeat purchase product. J Consum Res. 

Huang, R., Sarigöllüb, E.,  (2012), How brand awareness relates to market outcome, 

brand equity, and the marketing mix, Journal of business research, Jan 2012, Volume:65 

Issue: 1 pp.92-99 (8 pages). 

ICA. (2013a).  

http://www.ica.se/varor-butiker/vara-egna-varor-och-varumarken/ica-basic/ 

[Hämtad 2013-03-24] 

ICA, (2013b), ICA historien. 

http://www.ica-historien.se/  [Hämtad 2013-05-15]  

Jacobsen, D.I. 2002. Vad, hur och varför? Lund: Studentlitteratur. 

Jansson, D, (2011) ICA slänger ut Euroshopper. 

http://www.market.se/Brancher/Dagligvaror/Ica-slanger-ut-Euroshopper/              

[Hämtad 2013-03-24] 

http://www.svenskalivsmedel.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1244/ctl/Details/mid/2895/ItemId/485/Default.aspx
http://www.svenskalivsmedel.se/Artiklar/Artiklar/tabid/1244/ctl/Details/mid/2895/ItemId/485/Default.aspx
http://www.foretagande.se/tank-pa-varumarket-del-2-hur-kommuniceras-ett-varumarke/
http://www.millwardbrown.com/global/blog/Post/2010-02-24/Packaged-goods-brands-Will-less-be-more.aspx
http://www.millwardbrown.com/global/blog/Post/2010-02-24/Packaged-goods-brands-Will-less-be-more.aspx
http://www.ica.se/varor-butiker/vara-egna-varor-och-varumarken/ica-basic/
http://www.ica-historien.se/
http://www.market.se/Brancher/Dagligvaror/Ica-slanger-ut-Euroshopper/


56 
 

Kano, N., Nobuhiku S., Fumio, T., & Shinichi, T., (1984), Attractive quality and must-be 

quality. Journal of the Japanese Society for Quality Control 

Keller, E; Fay, B, (2012), Word-of-Mouth Advocacy: A New Key to Advertising 

Effectiveness, Journal of Advertising research, Vol. 52 Issue 4 

Keller, K. L. (1993), Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based Brand 

Equity, Journai of Marketing, Vol. 57, 1-22 

Keller, K.L. (2008), Strategic branding management: building, measuring, and managing 

brand equity. Upper Saddle River: Pearson Education Inc, New Jersey 

Kotler, P,. Armstrong, G., (1996) Principles of marketing – Seventh Edition. Englewood 

cliffs, New Jersey: Prentice Hall Inc 

Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, V., (1999) Principles of Marketing, New 

Jersey: Prentice Hall Europe 

Kotler, P. (2009). Marketing management. Pearson, First European Edition 

Kotler, P,. Keller,K L,. (2006), Marketing Management, tolfte upplagan, Upper Saddle 

River: Pearson Education Inc., s.276. 

Kotler, P., Armstrong, G., Saunders, J., Wong, W. (2005), Principles of marketing – 

Third European Edition, Prentice Hall Europe, Harlow, Essex 

Körner, S., och Wahlgren, L., (2006), Statistisk dataanalys, Lund: Studentlitteratur. 

Lane, W.R., King King, K., Russell, J.T. (2005) Kleppner´s Advertising Procedure – 

Sixteenth edition, Prentice Hall, Upper Saddlr River, New Jersey 

 

Lennander, F., (2012), Samma mat men under nytt namn.  

http://www.gp.se/konsument/1.895239-samma-mat-men-under-nytt-namn 

[Hämtad 2013-03-24] 

 

Lopamudra, G,. Subhodip, R., (2011), Importance of ‘Trust Factor’ in Corporate 

Branding, The IUP Journal of Business Strategy, Vol. VIII, No. 4 

Lauterborn, R., F., Schultz, D., E., Tannenbaum, S., I., (1994), The new marketing 

paradigm: integrated marketing communications, Linconwood: NTC Publishing 

MacDonald, EK, Sharp, BM. (2000), Brand awareness effects on consumer decision 

making for a common, repeat purchase product: making for a common, repeat purchase 

product: a replication. Journal of Business Research, 48, 5–15 

Maklan, S., Klaus, P., (2011), Customer experience. Are we measuring the right things? 

International Journal of Market Research, Vol. 53 Issue 6.  

Mearns, W, (2007), The importance of being branded, University of Aukland; Business 

review 

http://www.gp.se/konsument/1.895239-samma-mat-men-under-nytt-namn


57 
 

Melin, F., och Urde, M. (1991), Varumärket - En hotad tillgång, Malmö: Liber 

Metaxas, T. (2002). Place Marketing as a tool for local economic development and city’s 

competitiveness: a comparative evaluation of place marketing policies in European 

cities. EURA Conference Urban and Spatial European Policies: Levels of Territorial 

Government. Italien, Turin 18-20 April. Tillgänglig: 

www3.ekf.tuke.sk/re/Marketing%20a%20manazment%20uzemia/city_place_marketing.p

df [Hämtad 2013-04-04] 

Mortimer, K,. Danbury, A, (2012), Trust me I’m an advert! How to create a trusting 

brand identity through advertising, Northampton Business School 

Nilsson-Padilla, D, (2012), Ica-saljer-euroshopper-under-ny-ica-logga  

http://www.svd.se/mat-och-vin/ica-saljer-euroshopper-under-ny-ica-logga_6942533.svd 

[Hämtad 2013-04-24] 

Olins, W, (2002), Viewpoints: Corporate Identity – the ultimate resource, 

http://www.wallyolins.com/includes/corporateidentity.pdf [Hämtad 2013-05-15] 

Olins, W. (1989), Corporate identity. Harvard Business School Press, Boston MA 

Parasuraman, A., Berry, L. L. och Zeithaml, V. A. (1991). Understanding Customer 

Expectations of Service. Sloan Management Review, 32, 3, 39–48. 

Patel, R., & Davidson, B., Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning, Studentlitteratur, Lund 2003. 

Rong, H., & Emine, S., (2012), How brand awareness relates to market outcome, brand 

equity, and the marketing mix,  

(a) Marketing School of International Business Administration, Shanghai University of 

Finance and Economics, 777 Guoding Road, Shanghai 200433, China 

(b) Faculty of Management McGill University, 1001 Sherbrooke St. West, Montreal, 

Quebec, Canada H3A 1G5 

SCB, 2011, Livsmedelsförsäljningsstatistik (2011) 

http://www.scb.se/statistik/HA/HA0103/2011A01/HA0103_2011A01_SM_HA24SM120

1.pdf  [Hämtad 2013-05-16] 

Sichtmann, C., (2007), An Analysis of Antecedents and Consequences of Trust in a 

Corporate Brand, European Journal of Marketing, Vol. 41, Nos. 9 och 10, pp. 999-1015. 

Sörqvist, L., (2000). Kundtillfredsställelse och kundmätningar. Lund. Studentlitteratur. 

Thurén, T. 2005, Källkritik, Liber. 

Trost, J. (2012) Enkätboken. 4:e uppl. Lund: Studentlitteratur 

Umeå Kommun, Fakta och siffror. 

http://www.svd.se/mat-och-vin/ica-saljer-euroshopper-under-ny-ica-logga_6942533.svd
http://www.scb.se/statistik/HA/HA0103/2011A01/HA0103_2011A01_SM_HA24SM1201.pdf
http://www.scb.se/statistik/HA/HA0103/2011A01/HA0103_2011A01_SM_HA24SM1201.pdf


58 
 

http://www.umea.se/mer/faktaochsiffror.4.b68a4ef11c312891ac800015457.html 

[Hämtad: 2013-05-13] 

Wilson, A., Zeithaml, V., A., Bitner, M., J., Gremler, D., D., (2008) Service Marketing – 

Integrating Customer Focus Across the Firm. McGraw-Hill: New York. 

Woolley, H., (2000) Town centre management awareness: an aid to developing young 

people's citizenship. Cities, vol. 17, ss. 453-459 

Åsberg, R., (2003). Ontologi, Epistemologi och Metodologi - En kritisk genomgång av 

vissa grundläggande vetenskapsteoretiska begrepp och ansatser. Göteborgs universitet - 

Institutionen för pedagogik och didaktik. 

  

http://www.umea.se/mer/faktaochsiffror.4.b68a4ef11c312891ac800015457.html


59 
 

Bilaga 1 – Enkät   

Hej!  

Vi är två studenter som för närvarande skriver en C-uppsats inom företagsekonomi vid Umeå universitet. 

Enkäten syftar till att undersöka konsumenters inköp av lågprisvarumärken. Enkäten är helt anonym, tack 

på förhand! 

Kryssa i/Ringa in det alternativ som du anser stämmer bäst in på dig. 

 

Fråga 1A: Vilken matvarukedja handlar du oftast på? 

 

ICA  COOP Willys      

 

Fråga 1B: Hur ofta handlar du? 

 

Varje dag 3-4 gånger i veckan             1-2 gånger i veckan             1-2 gånger per månad  

 

Fråga 2: Hur stor betydelse skulle du säga att följande har när du väljer att köpa en vara, generellt sett, 

oavsett varumärke?  

1=Inte alls, 9=Mycket  

 

Priset är viktigt vid     1            2           3           4            5            6           7          8              9 

mitt inköp av en vara: 

 

Kvalité är viktigt vid      1            2           3           4            5            6           7          8              9 

mitt inköp av en vara: 

 

Reklam påverkar  mig      1            2           3           4            5            6           7          8              9 

vid mitt inköp av en vara: 

 

Designen av varan är       1            2           3           4            5            6           7          8              9 

viktigt för mitt inköp: 

  

Rekommendationer från  

andra påverkar mig vid mitt        1            2           3           4            5            6           7          8              9 

inköp av en vara: 

 

Tidigare erfarenheter av ett 

visst märke påverkar mitt val        1            2           3           4            5            6           7          8              9 

av varumärke när jag gör ett inköp: 

 

Fråga 3: Hur stor betydelse skulle du säga att följande har när du väljer att köpa ICA Basic?  

1=Ingen betydelse, 9=Mycket stor betydelse. 
 

Priset är viktigt vid      1            2           3           4            5            6           7          8              9 

mitt inköp av en vara: 

 

Kvalité är viktigt vid      1            2           3           4            5            6           7          8              9 

mitt inköp av en vara: 

 

Reklam påverkar  mig      1            2           3           4            5            6           7          8              9 

vid mitt inköp av en vara: 

 

Designen av varan är      1            2           3           4            5            6           7          8              9 

viktigt för mitt inköp: 

  

Rekommendationer från  

andra påverkar mig vid mitt       1            2           3           4            5            6           7          8              9 

inköp av en vara: 

Tidigare erfarenheter 
påverkar mitt val av varumärke     1            2           3           4            5            6           7          8              9 

när jag gör ett inköp: 
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Fråga 4: Hur ofta köper du varor av ICA:s nya lågprismärke ICA Basic?  

1=Aldrig, 9=Varje gång jag handlar 
 

1                     2                 3                  4                  5                 6                  7                   8                    9

  

 

Fråga 5: Har dina inköp av lågprisprodukter hos ICA ökat eller minskat efter bytet från märket 

Europshopper till ICA Basic?  

1=minskat mycket, 5=oförändrad, 9=ökat mycket 
 

1                     2                 3                  4                  5                 6                  7                   8                    9 

 

Fråga 6: Hur upplever du att nedanstående kategorier har förändrats sedan ICA:s skifte från Euroshopper 

till ICA Basic?  

1=Till det sämre, 5=Oförändrad,  9=Till det bättre 
 

 

Pris  

1                     2                 3                  4                  5                 6                  7                   8                    9 

Kvalité 

1                     2                 3                  4                  5                 6                  7                   8                    9 

Reklam 

1                     2                 3                  4                  5                 6                  7                   8                    9 

Design 

1                     2                 3                  4                  5                 6                  7                   8                    9 

Rekommendationer från andra 

1                     2                 3                  4                  5                 6                  7                   8                    9 

Egna erfarenheter av märket 

1                     2                 3                  4                  5                 6                  7                   8                    9  

 

 

 

 

 

 

 



61 
 

Fråga 7: Om du skulle jämföra ICA BASIC med konkurrerande lågprisvarumärken, vilket varumärke 

tilltalar dig mest i en köpsituation sett till nedanstående kategorier?  

1= Helt klart välja annat lågprisalternativ, 5= De är likvärdiga, 9= Helt klart välja ICA Basic 

 

Pris: 

Euroshopper,         1            2           3           4            5            6           7          8              9   ICA Basic 

COOP X-tra, 

Eldorado eller  

andra lågprisprodukter 

 

Kvalité: 

Euroshopper,           1            2           3           4            5            6           7          8              9   ICA Basic 

COOP X-tra, 

Eldorado eller  

andra lågprisprodukter 

 

 

Reklam: 

Euroshopper,            1            2           3           4            5            6           7          8              9   ICA Basic 

COOP X-tra, 

Eldorado eller  

andra lågprisprodukter 

 

 

Design:   

Euroshopper,            1            2           3           4            5            6           7          8              9   ICA Basic 

COOP X-tra, 

Eldorado eller  

andra lågprisprodukter 

 

 

Rekommendationer från andra:  

Euroshopper,            1            2           3           4            5            6           7          8              9   ICA Basic 

COOP X-tra, 

Eldorado eller  

andra lågprisprodukter 

 

 

Egna tidigare erfarenheter: 

Euroshopper,            1            2           3           4            5            6           7          8              9     ICA Basic 

COOP X-tra, 

Eldorado eller andra lågprisprodukter 

 

 

Fråga 8: Vilket lågprisvarumärke föredrar du? 

 

 

ICA Basic  COOP X-tra                 Eldorado                      Euroshopper     
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Bakgrundsfrågor 

 

Fråga 9: Är du? 

 

Man Kvinna 

 

Fråga 10: Hur gammal är du? 

0-25 

26-35 

36-50 

51-65 

66-> 

 

  

 

 

Fråga 11: Vilket alternativ stämmer bäst överens med din nuvarande sysselsättning? 

 

Student 

Arbetande (heltid) 

Arbetande (deltid) 

Föräldraledig 

Arbetslös 

Pensionär 

Sjukskriven 

 

Fråga 12: Vad är ditt hushålls sammanlagda inkomst/månad efter skatt? 

 

0-20.000  

20.001-40.000 

40.001+ 
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Bilaga 2 – Korrelationsmatris Modell 1 

 

 Förändring.Köpfrekvens.ICA.Lågprismärken 

pris.2 Korrelation         0,323 
Signifikans           0,001 

kvalité.2 Korrelation         0,460 
Signifikans          0,000 

reklam.2 Korrelation         0,307 
Signifikans           0,002 

design.2 Korrelation          0,307 
Signifikans           0,002 

rekommendationer.från.andra Korrelation          0,314 
Signifikans           0,001 

egna.erfarenheter.2 Korrelation          0,449 
Signifikans           0,000 

Kön Korrelation          0,072 
Signifikans           0,479 

Ålder Korrelation         -0,252 
Signifikans           0,012 

Sysselsättning Korrelation         -0,139 
Signifikans            0,171 

Inkomst Korrelation         -0,147 
Signifikans           0,148 
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Bilaga 3 – Korrelationsmatris modell 2 

 

 Vilket lågprismärke föredras 

pris.2 Korrelation         -0,466 
Signifikans           0,000 

kvalité.2 Korrelation        - 0,468 
Signifikans          0,000 

reklam.2 Korrelation         -0,264 
Signifikans           0,009 

design.2 Korrelation          -0,394 
Signifikans           0,000 

rekommendationer.från.andra Korrelation          -0,324 
Signifikans           0,001 

egna.erfarenheter.2 Korrelation          -0,568 
Signifikans           0,000 

Kön Korrelation          -0,094 
Signifikans           0,359 

Ålder Korrelation         0,036 
Signifikans           0,728 

Sysselsättning Korrelation         0,019 
Signifikans            0,855 

Inkomst Korrelation         0,027 
Signifikans           0,790 

Favoritaffär Korrelation         0,444 
Signifikans           0,000 
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