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Sammanfattning	  
 
Den svenska dagligvaruhandelns utveckling går mot fler etablerade stormarknader i 
utkanten av städer. Följderna blir att mindre butiker på landsbygden konkurreras ut och 
att kunder väljer handelsområden framför butiker i stadskärnor. Kundlojaliteten 
beräknas minska, när dagens kunder väljer att handla på ett flertal butiker istället för en 
specifik.  
 
Den omstrukturering som sker på marknaden problematiserar hur företag genom 
differentiering och marknadsföring bygger långsiktiga kundrelationer. Ett företags 
varumärke syftar till att skapa konkurrenskraft och differentieringsmöjligheter, därmed 
fanns ett intresse att inrikta studien mot butiksimage och kundlojalitet till en specifik 
butik. Med ovanstående resonemang som grund avser studien undersöka vilka 
butiksattribut som påverkar kunders lojalitet till en specifik butik inom den svenska 
dagligvaruhandeln. Undersökningen omfattar tre specifika Coop Forum butiker i 
Region Nord, i Umeå, Örnsköldsvik och Östersund. Då undersökningen syftar till att 
jämföra om valda butiker skiljer sig med avseende om påverkande butiksattribut och 
kundlojalitet.  
 
Tidigare forskning har identifierat ett samband mellan image, kundnöjdhet och lojalitet, 
dock är relationen mellan butiksimage, kundnöjdhet och lojalitet inom 
stormarknadsmiljöer ännu outforskad. Mer forskning krävs även angående varumärkets 
betydelse inom dagligvaruhandeln. Studiens byggstenar är definierade enligt 
butiksattribut, butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet och ett eventuellt 
samband undersöks mellan dessa begrepp. Studiens praktiska syfte är att ge konkreta 
rekommendationer till Coop Nord angående vilka butiksattribut som är de bidragande 
till kunders lojalitet, för att vägleda Coop Nord i arbetet kring att skapa en starkare 
lojalitet hos dess befintliga kunder utifrån ett marknadsföringsperspektiv. 
 
För att besvara studiens forskningsfråga och syften har vi genomfört en 
enkätundersökning på vardera av de för studien utvalda Coop Forum butikerna. Den 
empiriska studien utfördes på Coops befintliga kunder, då vi ansåg att respondenterna 
krävde en förkunskap om butiken för att kunna yttra sig i frågor angående 
butikslojalitet. Vi delade ut 100 enkäter per butik, totalt 300 enkäter och erhöll 287 
fullständiga svar. Resultatet från enkätfrågorna har sedan analyserats mot tidigare 
forskningsresultat, främst genom rangordning av olika alternativ inom ramen för 
studiens byggstenar.  
 
Vår studie visar att de påverkande butiksattributen för kunders val att handla 
kontinuerligt på Coop Forum differentierar mellan de tre för studien utvalda butikerna. I 
Umeå och Östersund var tillgänglighet det främst påverkande butiksattributet, medan 
medlemsförmåner var de främst påverkande för respondenterna i Örnsköldsvik. Coop 
Forums butik i Örnsköldsvik hade högst butiksimage och butikskundnöjdhet, medan 
butiken i Umeå hade högst kundlojalitet. Vår studie indikerar ett samband mellan 
butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet vid en av de tre för studien utvalda 
Coop Forum butikerna.  
 
 



 VI 

 
 
 
 
 
 
  



 VII 

Innehållsförteckning	  
SAMMANFATTNING	  ...........................................................................................................................	  V	  
INNEHÅLLSFÖRTECKNING	  ...........................................................................................................	  VII	  
FIGURFÖRTECKNING	  ........................................................................................................................	  IX	  
TABELLFÖRTECKNING	  ......................................................................................................................	  X	  
1.0	  INLEDNING	  ......................................................................................................................................	  1	  
1.1	   PROBLEMBAKGRUND	  ..................................................................................................................................	  1	  
1.1.1	  Svensk	  dagligvaruhandel	  ....................................................................................................................	  1	  
1.1.2	  	  Marknadsföring	  &	  varumärkets	  betydelse	  ................................................................................	  2	  
1.1.3	  Sambandet	  mellan	  image,	  kundnöjdhet	  och	  lojalitet	  ............................................................	  2	  

1.2	  PROBLEMDISKUSSION	  .....................................................................................................................................	  4	  
1.3	  PROBLEMFORMULERING	  ................................................................................................................................	  5	  
1.4	  SYFTE	  .................................................................................................................................................................	  5	  
1.6	  BEGREPPSFÖRKLARING	  ..................................................................................................................................	  6	  

2.0	  TEORETISK	  METOD	  .....................................................................................................................	  7	  
2.1	  FÖRFÖRSTÅELSE	  ..............................................................................................................................................	  7	  
2.2	  VERKLIGHETSSYN	  ............................................................................................................................................	  7	  
2.3	  KUNSKAPSSYN	  ..................................................................................................................................................	  8	  
2.4	  ANGREPPSÄTT	  ..................................................................................................................................................	  9	  
2.5	  STUDIENS	  PERSPEKTIV	  ................................................................................................................................	  10	  
2.6	  UNDERSÖKNINGSDESIGN	  &	  FORSKNINGSSTRATEGI	  ..............................................................................	  11	  
2.7	  LITTERATURSÖKNING	  &	  KÄLLKRITIK	  ......................................................................................................	  12	  
2.8	  VAL	  AV	  TEORIER	  ...........................................................................................................................................	  13	  

3.0	  TEORI	  .............................................................................................................................................	  15	  
3.1	  BUTIKSATTRIBUT	  .........................................................................................................................................	  15	  
3.2	  BUTIKSIMAGE	  ................................................................................................................................................	  18	  
3.3	  BUTIKSKUNDNÖJDHET	  ................................................................................................................................	  19	  
3.4	  BUTIKSLOJALITET	  .........................................................................................................................................	  21	  
3.5	  RELATIONEN	  MELLAN	  BUTIKSATTRIBUT,	  BUTIKSIMAGE,	  BUTIKSKUNDNÖJDHET	  &	  
BUTIKSLOJALITET	  ................................................................................................................................................	  22	  
3.7	  ARBETSMODELL	  ............................................................................................................................................	  25	  

4.0	  PRAKTISK	  METOD	  .....................................................................................................................	  26	  
4.1.	  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	  .................................................................................................................................	  26	  
4.2	  KOOPERATIVA	  FÖRBUNDET	  .......................................................................................................................	  27	  
4.3	  VARUMÄRKET	  COOP	  ....................................................................................................................................	  28	  
4.4	  DATAINSAMLINGSTEKNIKER	  ......................................................................................................................	  29	  
4.5	  URVAL	  .............................................................................................................................................................	  30	  
4.6	  HANTERING	  AV	  FÖRETAG,	  RESPONDENTER	  &	  DATA	  ..............................................................................	  33	  
4.7	  KONSTRUKTION	  AV	  ENKÄTUNDERSÖKNING	  ............................................................................................	  33	  
4.8	  ACCESS	  &	  BORTFALL	  ....................................................................................................................................	  36	  
4.9	  DATABEARBETNING	  &	  TILLVÄGAGÅNGSSÄTT	  I	  ANALYSEN	  ..................................................................	  38	  

5.0	  EMPIRI	  &	  ANALYS	  ......................................................................................................................	  41	  
5.1	  RESPONDENTER	  ............................................................................................................................................	  41	  
5.1.1	  Analys	  respondenter	  ..........................................................................................................................	  42	  

5.2	  ÅLDER	  &	  INKOMST	  .......................................................................................................................................	  42	  
5.2.1	  Ålder	  ..........................................................................................................................................................	  42	  
5.2.2	  Inkomst	  ....................................................................................................................................................	  43	  



 VIII 

5.2.3	  Analys	  ålder	  &	  inkomst	  .....................................................................................................................	  43	  
5.3	  BUTIKSLOJALITET	  .........................................................................................................................................	  43	  
5.3.1	  Umeå	  .........................................................................................................................................................	  43	  
5.3.2	  Örnsköldsvik	  ..........................................................................................................................................	  45	  
5.3.3	  Östersund	  ................................................................................................................................................	  47	  
5.3.4	  Analys	  butikslojalitet	  .........................................................................................................................	  49	  

5.4	  BUTIKSIMAGE	  ................................................................................................................................................	  51	  
5.4.1	  Umeå	  .........................................................................................................................................................	  51	  
5.4.2	  Örnsköldsvik	  ..........................................................................................................................................	  51	  
5.4.3	  Östersund	  ................................................................................................................................................	  52	  
5.4.4	  Analys	  butiksimage	  ............................................................................................................................	  52	  

5.5	  BUTIKSKUNDNÖJDHET	  ................................................................................................................................	  53	  
5.5.1	  Varor	  .........................................................................................................................................................	  53	  
5.5.2	  Service	  ......................................................................................................................................................	  55	  
5.5.3	  Tillgänglighet	  .......................................................................................................................................	  57	  
5.5.4	  Personal	  ...................................................................................................................................................	  58	  
5.5.5	  Butiksatmosfär	  .....................................................................................................................................	  60	  
5.5.6	  Pris	  .............................................................................................................................................................	  62	  
5.5.7	  Påverkan/marknadsföring	  .............................................................................................................	  64	  
5.5.8	  Analys	  butikskundnöjdhet	  ...............................................................................................................	  65	  

5.6	  AVGÖRANDE	  BUTIKSATTRIBUT	  FÖR	  KUNDERS	  BUTIKSLOJALITET	  .......................................................	  68	  
5.6.1	  Umeå	  .........................................................................................................................................................	  68	  
5.6.2	  Örnsköldsvik	  ..........................................................................................................................................	  69	  
5.6.3	  Östersund	  ................................................................................................................................................	  71	  
5.6.4	  Analys	  avgörande	  butiksattribut	  .................................................................................................	  72	  

5.7	  ANALYS	  AV	  SAMBANDET	  MELLAN	  BUTIKSATTRIBUT,	  BUTIKSIMAGE,	  BUTIKSKUNDNÖJDHET	  &	  
BUTIKSLOJALITET	  ................................................................................................................................................	  74	  
5.8	  KORRELATIONSMATRIS	  FÖR	  ATT	  JÄMFÖRA	  SAMBANDET	  MELLAN	  BUTIKSIMAGE	  &	  
BUTIKSLOJALITET	  ................................................................................................................................................	  76	  

6.0	  SLUTSATS	  .....................................................................................................................................	  78	  
6.1	  FORSKNINGSFRÅGANS	  BESVARANDE	  ........................................................................................................	  78	  
6.2	  STUDIENS	  BIDRAG	  ........................................................................................................................................	  79	  
6.2.1	  Teoretisk	  bidrag	  ..................................................................................................................................	  79	  
6.2.2	  Praktiskt	  bidrag	  till	  Coop	  Forum	  Region	  Nord	  ......................................................................	  80	  

6.3	  STUDIENS	  BEGRÄNSNINGAR	  &	  FRAMTIDA	  FORSKNING	  .........................................................................	  82	  
7.0	  SAMHÄLLELIGA	  &	  ETISKA	  ASPEKTER	  ................................................................................	  84	  
7.1	  SAMHÄLLELIGA	  ASPEKTER	  .........................................................................................................................	  84	  
7.2	  ETISKA	  ASPEKTER	  ........................................................................................................................................	  84	  

8.0	  SANNINGSKRITERIER	  ...............................................................................................................	  86	  
7.1	  RELIABILITET	  ................................................................................................................................................	  86	  
7.2	  VALIDITET	  .....................................................................................................................................................	  87	  
7.3	  GENERALISERBARHET	  .................................................................................................................................	  88	  

REFERENSLISTA	  ................................................................................................................................	  89	  

Appendix	  
APPENDIX	  1	  ENKÄTUNDERSÖKNING	  .........................................................................................	  98	  
APPENDIX	  2	  KODNINGSMALL	  ....................................................................................................	  103	  
APPENDIX	  3	  INTERVJUFRÅGOR	  THOMAS	  JOHANSSON,	  VD	  COOP	  NORD	  ....................	  104	  



 IX 

 

Figurförteckning	  
FIGUR	  1.	  ÖVERBLICK	  AV	  TEORETISK	  REFERENSRAM	  .....................................................................................................	  15	  
FIGUR	  2.	  STUDIENS	  FÖRFATTARES	  TOLKNING	  AV	  ‘TOP-‐DOWN’	  OCH	  ‘BOTTOM-‐UP’	  METODERNA	  ........................	  19	  
FIGUR	  3.	  BUTIKATMOSFÄRENS	  INFLUENS	  PÅ	  BUTIKSIMAGE.	  .......................................................................................	  22	  
FIGUR	   4.	   RELATIONEN	   MELLAN	   LIVSMEDELSBUTIKERS	   IMAGE,	   RESEAVSTÅND,	   KUNDNÖJHET	   OCH	  

BETEENDEMÄSSIGA	  INTENTIONER.	  .........................................................................................................................	  23	  
FIGUR	  5.	  SAMBANDET	  MELLAN	  BUTIKSIMAGE,	  BUTIKSKUNDNÖJDHET	  OCH	  BUTIKSLOJALITET	  .............................	  24	  
FIGUR	  6.	  SAMBANDET	  MELLAN	  FÖRETAGETS	  IMAGE,	  BUTIKSKUNDNÖJDHET	  OCH	  BUTIKSLOJALITET	  .................	  24	  
FIGUR	  7.	  STUDIENS	  ARBETSMODELL	  .................................................................................................................................	  25	  
FIGUR	  8.	  KOOPERATIVA	  FÖRBUNDETS	  UPPBYGGNAD	  	  ...................................................................................................	  27	  
FIGUR	  9.	  URSPRUNGLIGEN	  FRÅN	  DAHMSTRÖM	  (2011,	  S.	  71)	  OMARBETAD	  FÖR	  VÅR	  STUDIE.	  .............................	  31	  
FIGUR	  10.	  FRÅGA	  5,	  UTDRAG	  FRÅN	  STUDIENS	  ENKÄT	  ...................................................................................................	  37	  
FIGUR	  11.	  VILKEN	  TYP	  AV	  DAGLIGVARUKEDJA	  I	  UMEÅ	  RESPONDENTERNA	  VÄLJER	  I	  RELATION	  TILL	  DESS	  

TYP	  AV	  INKOMST.	  ........................................................................................................................................................	  44	  
FIGUR	   12.	   OM	   RESPONDENTERNA	   VÄLJER	   ATT	   HANDLA	   PÅ	   COOP	   FORUM	  UMEÅ	   VID	   STORHANDLING,	  

KOMPLETTERANDE	   KÖP	   ELLER	   ENSTAKA	   VARUKÖP,	   FRAMFÖR	   ANDRA	   COOP-‐BUTIKER	   ELLER	  
DAGLIGVARUKEDJOR.	  .................................................................................................................................................	  45	  

FIGUR	  13.	  VILKEN	  TYP	  AV	  DAGLIGVARUKEDJA	  I	  ÖRNSKÖLDSVIK	  RESPONDENTERNA	  VÄLJER	  I	  RELATION	  
TILL	  DESS	  TYP	  AV	  INKOMST.	  .....................................................................................................................................	  46	  

FIGUR	   14.	   OM	   RESPONDENTERNA	   VÄLJER	   ATT	   HANDLA	   PÅ	   COOP	   FORUM	   ÖRNSKÖLDSVIK	   VID	  
STORHANDLING,	   KOMPLETTERANDE	   KÖP	   ELLER	   ENSTAKA	   VARUKÖP,	   FRAMFÖR	   ANDRA	   COOP-‐
BUTIKER	  ELLER	  DAGLIGVARUKEDJOR.	  ....................................................................................................................	  47	  

FIGUR	  15.	  VILKEN	  TYP	  AV	  DAGLIGVARUKEDJA	  I	  ÖSTERSUND	  RESPONDENTERNA	  VÄLJER	  I	  RELATION	  TILL	  
DESS	  TYP	  AV	  INKOMST.	  ..............................................................................................................................................	  48	  

FIGUR	   16.	   OM	   RESPONDENTERNA	   VÄLJER	   ATT	   HANDLA	   PÅ	   COOP	   FORUM	   ÖSTERSUND	   VID	  
STORHANDLING,	  KOMPLETTERANDE	  ELLER	  ENSTAKA	  VARUKÖP,	  FRAMFÖR	  ANDRA	  COOP-‐BUTIKER	  
ELLER	  DAGLIGVARUKEDJOR.	  .....................................................................................................................................	  49	  

FIGUR	  17.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  IMAGE	  COOP	  FORUM	  UMEÅ	  .............................................	  51	  
FIGUR	  18.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  IMAGE	  COOP	  FORUM	  ÖRNSKÖLDSVIK	  ............................	  52	  
FIGUR	  19.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  IMAGE	  COOP	  FORUM	  ÖSTERSUND	  ..................................	  52	  
FIGUR	  20.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  VAROR	  COOP	  FORUM	  UMEÅ	  ............................................	  54	  
FIGUR	  21.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  VAROR	  COOP	  FORUM	  ÖRNSKÖLDSVIK	  ...........................	  54	  
FIGUR	  22.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  VAROR	  COOP	  FORUM	  ÖSTERSUND	  .................................	  55	  
FIGUR	  23.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  SERVICE	  COOP	  FORUM	  UMEÅ	  ..........................................	  55	  
FIGUR	  24.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  SERVICE	  COOP	  FORUM	  ÖRNSKÖLDSVIK	  .........................	  56	  
FIGUR	  25.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  SERVICE	  COOP	  FORUM	  ÖSTERSUND	  ...............................	  56	  
FIGUR	  26.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  TILLGÄNGLIGHET	  COOP	  FORUM	  UMEÅ	  ..........................	  57	  
FIGUR	  27.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  TILLGÄNGLIGHET	  COOP	  FORUM	  ÖRNSKÖLDSVIK	  ........	  58	  
FIGUR	  28.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  TILLGÄNGLIGHET	  COOP	  FORUM	  ÖSTERSUND	  ...............	  58	  
FIGUR	  29.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  PERSONAL	  COOP	  FORUM	  UMEÅ	  ......................................	  59	  
FIGUR	  30.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  PERSONAL	  COOP	  FORUM	  ÖRNSKÖLDSVIK	  .....................	  59	  
FIGUR	  31.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  PERSONAL	  COOP	  FORUM	  ÖSTERSUND	  ...........................	  60	  
FIGUR	  32.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  ATMOSFÄR	  COOP	  FORUM	  UMEÅ	  .....................................	  61	  
FIGUR	  33.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  ATMOSFÄR	  COOP	  FORUM	  ÖRNSKÖLDSVIK	  ....................	  61	  
FIGUR	  34.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  ATMOSFÄR	  COOP	  FORUM	  ÖSTERSUND	  ..........................	  62	  
FIGUR	  35.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  PRISSÄTTNING	  COOP	  FORUM	  UMEÅ	  ..............................	  62	  
FIGUR	  36.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  PRISSÄTTNING	  COOP	  FORUM	  ÖRNSKÖLDSVIK	  .............	  63	  
FIGUR	  37.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  PRISSÄTTNING	  COOP	  FORUM	  ÖSTERSUND	  ...................	  63	  



 X 

FIGUR	  38.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  MARKNADSFÖRING	  COOP	  FORUM	  UMEÅ	  .......................	  64	  
FIGUR	   39.	   RESPONDENTERNAS	   ÅSIKTER	   OM	   BUTIKENS	   MARKNADSFÖRING	   COOP	   FORUM	  

ÖRNSKÖLDSVIK	  ...........................................................................................................................................................	  65	  
FIGUR	  40.	  RESPONDENTERNAS	  ÅSIKTER	  OM	  BUTIKENS	  MARKNADSFÖRING	  COOP	  FORUM	  ÖSTERSUND	  ............	  65	  
FIGUR	   41.	   BUTIKSATTRIBUTS	   MEDELVÄRDE,	   SAMT	   HÖGSTA	   OCH	   LÄGSTA	   VÄRDE	   VID	   ETT	   95%	  

KONFIDENSINTERVALL.	  .............................................................................................................................................	  69	  
FIGUR	   42.	   BUTIKSATTRIBUTS	   MEDELVÄRDE,	   SAMT	   HÖGSTA	   OCH	   LÄGSTA	   VÄRDE	   VID	   ETT	   95%	  

KONFIDENSINTERVALL.	  .............................................................................................................................................	  70	  
FIGUR	   43.	   BUTIKSATTRIBUTS	   MEDELVÄRDE,	   SAMT	   HÖGSTA	   OCH	   LÄGSTA	   VÄRDE	   VID	   ETT	   95%	  

KONFIDENSINTERVALL.	  .............................................................................................................................................	  72	  
FIGUR	  44.	  OMREVIDERAD	  ARBETSMODELL	  UTIFRÅN	  STUDIENS	  RESULTAT	  ..............................................................	  79	  

	  Tabellförteckning	  
TABELL	  1.	  PÅVERKADE	  BUTIKSATTRIBUT	  TILL	  BUTIKSIMAGE	  (EGEN	  TABELL)	  .......................................................	  17	  
TABELL	  2.	  ENKÄTFRÅGOR	  OM	  BUTIKSLOJALITET	  ...........................................................................................................	  34	  
TABELL	  3.	  ENKÄTFRÅGOR	  OM	  BUTIKSIMAGE	  ..................................................................................................................	  34	  
TABELL	  4.	  ENKÄTFRÅGOR	  OM	  BUTIKSKUNDNÖJDHET	  ...................................................................................................	  35	  
TABELL	  5.	  SAMMANSTÄLLNING	  AV	  STUDIENS	  BORTFALL	  .............................................................................................	  41	  
TABELL	  6.	  KÖNSFÖRDELNING	  AV	  RESPONDENTER	  UMEÅ,	  ÖRNSKÖLDSVIK	  &	  ÖSTERSUND	  ...................................	  41	  
TABELL	  7.	  ÅLDERSFÖRDELNING	  AV	  RESPONDENTER	  UMEÅ,	  ÖRNSKÖLDSVIK	  &	  ÖSTERSUND	  ..............................	  42	  
TABELL	  8.	  INKOMST	  RESPONDENTER	  UMEÅ,	  ÖRNSKÖLDSVIK	  &	  ÖSTERSUND	  .........................................................	  43	  
TABELL	  9.	  HUR	  OFTA	  RESPONDENTER	  MED	  MEDMERA-‐KORT	  HANDLAR	  PÅ	  COOP	  FORUM	  I	  UMEÅ	  ...................	  44	  
TABELL	   10.	   HUR	   OFTA	   RESPONDENTER	   MED	   MEDMERA-‐KORT	   HANDLAR	   PÅ	   COOP	   FORUM	  

ÖRNSKÖLDSVIK	  ...........................................................................................................................................................	  45	  
TABELL	  11.	  HUR	  OFTA	  RESPONDENTER	  MED	  MEDMERA-‐KORT	  HANDLAR	  PÅ	  COOP	  FORUM	  ÖSTERSUND	  ........	  47	  
TABELL	  12.	  BESKRIVANDE	  TABELL	  ÖVER	  OLIKA	  BUTIKSATTRIBUTS	  BETYDELSE	  FÖR	  KUNDERS	  VAL	  ATT	  

HANDLA	  PÅ	  COOP	  FORUM	  UMEÅ	  .............................................................................................................................	  68	  
TABELL	  13.	  BESKRIVANDE	  TABELL	  ÖVER	  OLIKA	  BUTIKSATTRIBUTS	  BETYDELSE	  FÖR	  KUNDERS	  VAL	  ATT	  

HANDLA	  PÅ	  COOP	  FORUM	  ÖRNSKÖLDSVIK.	  ..........................................................................................................	  70	  
TABELL	  14.	  BESKRIVANDE	  TABELL	  ÖVER	  OLIKA	  BUTIKSATTRIBUTS	  BETYDELSE	  FÖR	  KUNDERS	  VAL	  ATT	  

HANDLA	  PÅ	  COOP	  FORUM	  ÖSTERSUND.	  .................................................................................................................	  71	  
TABELL	   15.	   RANGORDNING	   AV	   SAMBANDET	   MELLAN	   BUTIKSATTRIBUT,	   BUTIKSIMAGE,	  

BUTIKSKUNDNÖJDHET	  OCH	  BUTIKSLOJALITET.	  .....................................................................................................	  74	  
TABELL	  16.	  KORRELATIONSMATRIS	  MELLAN	  BUTIKSIMAGE	  OCH	  BUTIKSLOJALITET	  COOP	  FORUM	  UMEÅ	  ........	  76	  
TABELL	   17.	   KORRELATIONSMATRIS	   MELLAN	   BUTIKSIMAGE	   OCH	   BUTIKSLOJALITET	   COOP	   FORUM	  

ÖRNSKÖLDSVIK	  ...........................................................................................................................................................	  77	  
TABELL	   18.	   KORRELATIONSMATRIS	   MELLAN	   BUTIKSIMAGE	   OCH	   BUTIKSLOJALITET	   COOP	   FORUM	  

ÖSTERSUND	  .................................................................................................................................................................	  77	  



 1  

1.0	  Inledning	  
Kapitalet innehåller studiens problembakgrund, där beskrivs hur vi inom valt ämne har 
kommit fram till studiens forskningsområde.  Följt av en problemdiskussion, där 
föreslagna forskningsområden från tidigare studier tas upp och vi identifierar områden 
vi anser har behov av ytterligare forskning. Sedan definieras studiens forskningsfråga, 
följt av teoretiska och praktiska syften. Slutligen beskrivs de vanligen förekommande 
begreppen för studien i en begreppsförklaring. 

1.1 Problembakgrund	  
1.1.1	  Svensk	  dagligvaruhandel	  
Företag i den svenska dagligvaruhandeln genomgår en ständig konkurrens om pris, 
marknadsandelar och kunders förtroende. En bransch med hög konkurrens innebär att 
företag måste vara lyhörda på sina kunders efterfrågan. Dagligvaruhandeln i Sverige har 
förändrats drastiskt under de senaste 20 åren, då fler stormarknader och lågprisbutiker 
har etablerat sig och konkurrerat ut butiker på landsbygden. (Hedlund, 2011).  
 
Inom Sveriges dagligvaruhandel finns det fyra stora aktörer på marknaden, Ica, Coop, 
Axfood (Willys & Hemköp) och Bergendahls (City Gross). Tillsammans hade aktörerna 
år 2013 en marknadsandel på drygt 94 procent inom svenska dagligvaruhandeln. (Delfi, 
2013). Kedjornas ledande position på marknaden kan underlätta vid lansering av egna 
varumärken på produkter. Få aktörer inom dagligvaruhandeln kan leda till en känslig 
marknad eftersom färre varumärken lanseras, vilket kan öppna upp för utländska kedjor 
att etablerar sig på den svenska marknaden. De utländska kedjorna kan konkurrera 
gentemot de andra aktörerna genom att erbjuda en större variation av produkter och 
varumärken. En känslig marknad kan ge konsekvenser enligt att kunder väljer ett flertal 
butiker istället för en specifik, då vissa kundsegment har ett mindre intresse av de egna 
varumärken och produkter ett företag erbjuder. (Martenson, 2007, s. 552). 
 
Många företag har känt av den höga konkurrensen, exempelvis har både Ica och Coop 
tvingats lägga ner ett flertal mindre butiker på landsbygden. Ica-koncernen har de 
senaste åren lagt ner mellan 10-20 butiker varje år på grund av dess olönsamhet. Enligt 
Ica Sveriges VD, Anders Svensson, kommer trenden troligtvis att hålla i sig. (Sveriges 
radio, 2012). Flera koncerner har drabbats av marknadens negativa trend, Coop har 
under de senaste två åren lagt ned ett trettiotal butiker runt om i Sverige, vilket har 
kostat 300 miljoner kronor (Hoffman, 2013). På grund av urbaniseringen som sker i 
Sverige har många företag inom dagligvaruhandeln tvingats anpassa sig efter kunders 
efterfrågan. Butiker i mindre orter har blivit begränsade då de inte kan erbjuda ett brett 
sortiment och volymhandel i samma mån som stormarknader. (T. Johansson, personlig 
kommunikation, 5 februari, 2014). ÅsaBritt Hermansson, Nielsens Sverigechef, 
förklarar att en av trenderna inom dagligvaruhandeln under 2013 kommer att vara 
minskad kundlojalitet (Validoo, 2014). Fler kunder väljer att besöka ett större antal 
butiker istället för att vara lojala till en specifik butik. Det är således intressant att 
undersöka huruvida den svenska dagligvaruhandelns pågående förändring faktiskt 
påverkar stormarknader. Den omstrukturering som sker inom den svenska 
dagligvaruhandeln problematiserar därmed hur ett företag genom differentiering och 
marknadsföring bygger långsiktiga kundrelationer. 
 



 2  

1.1.2	  	  Marknadsföring	  &	  varumärkets	  betydelse	  
För att förtydliga studiens inriktning krävs en definition av valt ämnesområdet, 
marknadsföring. Kotler (2000, s. 4) definierar marknadsföring enligt en samhällelig 
process där individer och grupper anskaffar sig vad de behöver och vill ha genom att 
skapa, erbjuda och fritt utbyta produkter och tjänster av värde. I jämförelse med 
Grönroos (1989, s. 52) som definierar att marknadsföring är en filosofi, där företag ska 
anpassa sina aktiviteter efter kundernas behov och efterfrågan. Generellt syftar 
marknadsföring till att bygga relationer mellan företag och kunder. Marknadsföring 
används som ett verktyg för aktörer inom dagligvaruhandeln till att nå sina kunder.  
 
Varumärkets syfte är i helhet att skapa konkurrenskraft åt företag och differentiering på 
marknaden, vilket skiljer sig från marknadsföringens syfte. Genom att definiera 
varumärkets betydelse vill vi kunna ge en förståelse till studiens fokus. Ett starkt 
varumärke kan innebära att kunder identifierar sig med företaget, dess produkter och 
tjänster. Wood (2000, s. 666) hävdar att ett varumärke hjälper företag att vinna 
konkurrenskraft, genom differentiering. Hon menar även att attribut som differentierar 
ett varumärke bidrar till kundnöjdhet och mervärde, vilket gör kunder villiga till 
återkommande köp (Wood, 2000, s. 666).  
 
Varumärkets betydelse är ett komplext område som ständigt utvecklas i takt med dagens 
instabila marknad. Att bygga ett starkt varumärke är särskilt viktigt på marknader under 
förändring (Simões & Dibb, 2001, s. 217). Varumärket är den bild kunder uppfattar av 
ett företag, vilket påverkas av olika attribut, känslor och värderingar (Bloemer & 
Ruyter, 1998, s. 511). År 1985 introducerade Martineau (1958, s. 50) ‘butiksimage’ som 
ett begrepp inom dagligvaruhandeln, begreppet förklarar kunders uppfattade bild av en 
specifik butik. Sedan dess har ett flertal forskare inom marknadsföring utvecklat 
begreppet genom att undersöka vilken bild konsumenter har av specifika butiker. 
Forskning inom butiksimage brukar generellt handla om hur kunder uppfattar olika 
butiksattribut, såsom service, varor och atmosfär. Attribut används för att undersöka 
kunders val av butik samt för att analysera och jämföra styrkor och svagheter mellan 
butiker. (Wu & Petroshius, 1987, s. 44). Butiksimage handlar om kunders beteende 
kring beslutsfattande med avseende på val av specifik butik (Bloemer & Ruyter, 1998, 
s. 500). Forskare studerar butiksimage för att undersöka vilken påverkan kunders bild 
av specifika butiker har på dess köpbeteende (Hartman & Spiro, 2005, s. 1112). 
 
1.1.3	  Sambandet	  mellan	  image,	  kundnöjdhet	  och	  lojalitet	  
Inom ett flertal studier finns det argument för att begreppen image, kundnöjdhet och 
lojalitet har ett tydligt samband (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 511; Martenson, 2007, s. 
546; Brunner et al., 2008, s. 1095). Sambandet innebär att företag först måste skapa 
kundnöjdhet för att slutligen uppnå lojalitet, då nöjda kunder även kan bli lojala 
(Martenson, 2007, s. 544). Bloemer och Lemmik (1992, s. 361) konstaterar utifrån dess 
studie att ju nöjdare kunder är, desto större chans finns det att kunder är lojala till 
varumärket och företagets image. Kundnöjdhet mot både produkter och service är 
avgörande för att kunna skapa och bibehålla lojalitet gentemot varumärket (Bloemer & 
Lemmik, 1992, s. 363). I dagens samhälle har många företag förstått lönsamheten i att 
behålla sina nuvarande kunder istället för att locka nya (Bloemer & Lemmik, 1992, s. 
352). Kundnöjdhet påverkar kunders förtroende positivt, vilket bidrar till större 
engagemang, ökad word-of-mouth, en större avsikt att köpa varor, samt en lägre 
priskänslighet (Bloemer & Odekerken-Schröder, 2002, s. 68). 
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Inom forskning kring kundnöjdhet finns ett utvecklat begrepp för att undersöka 
kundnöjdhet till en specifik butik, kallat ‘butikskundnöjdhet’. Butikskundnöjdhet skapas 
utifrån hur kunder upplever butikens atmosfär och vilket värde butiken förmedlar (Koo, 
2003, s. 42). Butikskundnöjdhet är ett utvecklat begrepp inom dagligvaruhandeln och 
har ett flertal definitioner. Bloemer & Ruyter (1998, s. 501) definierar begreppet enligt 
resultatet av den subjektiva bedömning kunder gör utifrån om butiken uppfyller eller 
överträffar kunders förväntningar. I jämförelse med Oliver’s (1980, s. 460) tolkning där 
kunden jämför skillnaden mellan tidigare förväntningar och den faktiskt upplevda 
nyttan efter konsumtion. Vår tolkning av begreppet är att kunden på något sett har 
skapat sig en förutfattad bild av butiken, som kunden sedan jämför med dess faktiska 
upplevelse av köpprocessen.  
 
Flera olika sinnen såsom känslor och attityder spelar in när kunder beslutar om val av 
butik. Tidigare associerades ett företags varumärke endast med produkter och materiella 
ting som förknippades med ett företag. Utvecklingen har gått mot att immateriella ting 
och känslor inkluderas som bidragande faktorer till ett företags varumärke. (Grönroos, 
1989, s. 53; Wood, 2000, s. 664; Kotler & Keller, 2012, s. 140). Immateriella ting är 
saker som inte går att ta på, exempelvis doft, ljus, temperatur, musik, service och 
tjänster (Baker et al., 2002, s. 121). Likt varumärket och dess utveckling där fokus 
flyttades från enbart produkter till att inkludera immateriella ting, har konceptet 
varumärkeslojalitet genomgått en liknande förändring. Tucker (1964 s. 32) menar att 
varumärkeslojalitet är ett partiskt val kunder gör gentemot specifika varumärken på 
produkter. Varumärkeslojalitet utvecklades till att innehålla två immateriella 
dimensioner, attityder och beteenden. Den beteendemässiga aspekten fokuserar på att 
mäta antalet inköp av ett specifikt varumärke, medan dimensionen attityd mäter 
psykologiskt engagemang till målobjekt. (Caruana, 2002, s. 813). För att skapa 
kundlojalitet krävs det att företag har nöjda kunder, kundnöjdhet kan byggas upp av 
företag genom dess butiker, där kunder behöver känna att butiken förstår dess behov 
som konsument (Martenson, 2007, s. 544). 
  
Ett utvecklat begrepp inom kundlojalitet är butikslojalitet. Enligt Bloemer & Ruyter 
(1998, s. 500) definieras butikslojalitet som ett icke slumpmässigt beteende över tid, där 
kunder väljer ut en specifik butik ur en uppsättning butiker genom olika 
värderingsprocesser som resulterar i ett lojalt beteende. Begreppet butikslojalitet 
etablerades under 1970-talet med utgångspunkt från Plummer’s (1974, s. 37) artikel om 
livsstilssegmentering, där det holistiska synsättet etablerades med tonvikt på 
interagerande faktorer. Därefter har begreppet analyserats och utvecklats av ett flertal 
forskare (Sirgny & Samli, 1985, s. 265). Upprepade köp i en specifik butik eller av ett 
specifikt varumärke är inte ett bevis på lojalitet i sig, utan det krävs ett djupare 
psykologisk engagemang från kundens sida (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 500; Sirgny & 
Samli, 1985, s. 269). 
 
Inom tidigare forskning har begreppen image, kundnöjdhet och lojalitet ett tydligt 
samband vilket gör det intressant att undersöka huruvida detsamma gäller för begreppen 
inriktade mot en specifik butik, samt om de korrelerar med varandra. Oliver (1999, s. 
33) beskriver att ett skift i fokus från kundnöjdhet till lojalitet kan vara ett värdefullt 
strategiskt val för de flesta företag, eftersom de då förstår vikten av att ha en lojal 
kundbas. När ett företag ska möta kunders förväntningar kan en utvecklad 
marknadsföringsstrategi vara lämplig. Den senare synen på varumärken, det holistiska 
synsättet, öppnade upp för att inkludera fler faktorer än enbart ett företags produkter. 
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Det utvecklade synsättet lade grunden för marknadsföringsmixen, även kallat det fyra 
P:na, innehållande faktorerna: pris, produkt, plats och påverkan, som vidare har 
utvecklats. (Styles and Ambler, 1997, s. 222). En variant på marknadsföringsmixen, 
med inriktning mot företag inom detaljhandeln, är ‘detaljhandelsmixen’. Vilket enligt 
Danneels (1996, s. 37) innehåller faktorerna: varor och tjänster, butiksdesign, plats, pris 
och butikens kommunikation. Danneels (2003, s. 564) kategoriserade sedan om 
faktorerna enligt: produkter, varumärken, butiksdesign och layout, skyltning, plats, 
kundservice (service recovery etc.), anställda (antal, expertis, aktiva eller passiva) och 
påverkan (reklam, erbjudanden). Vidare har det gjorts ett flertal studier där faktorer 
utvecklats och specificerats beroende på studiens syfte och område (Theodoridis & 
Chatzipanagiotou, 2009, s. 715; Hsu et al., 2010, s. 121, 123). Butiksattribut är en del av 
de faktorer som påverkar kunders bild av butiker. Det är således intressant att försöka 
utveckla detaljhandelsmixen och göra den applicerbar på den svenska 
dagligvarumarknaden, som i nuläget ständigt förändras. Därmed krävs en flexibilitet 
och lyhördhet vid utformningen av ett företags detaljhandelsmix för att fånga de 
aktuella faktorerna. 

1.2	  Problemdiskussion	  
Ailawadi & Keller (2004, s. 340) kom fram till att principer för varumärkets betydelse 
kan och bör tillämpas inom dagligvaruhandeln. Författarna förklarar att det finns 
begränsad forskning om varumärkets betydelse inom dagligvaruhandeln, även fast det 
finns viss forskning kring agerandet hos återförsäljare, samt hur kunder uppfattar ett 
företags varumärke (Ailawadi & Keller, 2004, s. 340). Författarna konstaterar att 
ytterligare forskning krävs kring ett flertal områden som behandlar varumärkets 
betydelse inom dagligvaruhandeln. 
 
I tidigare forskning kring varumärken inom dagligvaruhandeln har det konstaterats att 
det finns ett tydligt samband mellan image, kundnöjdhet och lojalitet. Vår studie ämnar 
undersöka huruvida detsamma gäller för butiksimage, butikskundnöjdhet och 
butikslojalitet. Bloemer & Ruyter (1998, s. 499) har utfört en studie där de förklarar att 
butikslojalitet byggs upp via butikskundnöjdhet och att kundnöjdheten i sin tur är 
uppbyggt av många andra faktorer, såsom butiksattribut, kunders känslor och 
värderingar, genom butiksimage. De hävdar att lojala kunder också är nöjda kunder, 
som utvecklar en positiv bild av butiken (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 511). Författarna 
menar att det fortfarande finns oklarheter gällande hur den exakta relationen mellan 
image, kundnöjdhet och lojalitet faktiskt ser ut inom dagligvaruhandeln (Bloemer & 
Ruyter, 1998, s. 499). Det odefinierade sambandet som finns gör således området 
intressant för oss att undersöka, med fokus på vilka påverkande faktorer och attribut 
som finns inom dagligvaruhandeln, samt hur dessa påverkar relationen mellan 
butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet. 
  
I Tate’s (1961, s. 8) artikel “The supermarket battle for store loyalty” undersöks i vilken 
grad kunder är lojala till en specifik butik och om det finns några avgörande faktorer för 
butikslojalitet, studien är utförd i USA. I en liknande studie gjord av Theodoridis & 
Chatzipanagiotou (2009, s. 708) undersöks relationen mellan butiksimage och 
kundnöjdhet inom den grekiska dagligvarumarknaden. Författarna anser att studien är 
applicerbar på andra länder, samt att framtida studier kring relationen mellan 
kundnöjdhet och lojalitet behövs. Trots att tidigare studier har hittat ett positivt samband 
mellan butiksimage och kundnöjdhet, är fortfarande relationen mellan butiksimage, 
kundnöjdhet och lojalitet inom stormarknadsmiljöer ett outforskat område. (Theodoridis 
& Chatzipanagiotou, 2009, s. 729). Det outforskade området öppnar därmed upp för oss 
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att undersöka och förklara relationen mellan dessa tre begrepp inom den svenska 
dagligvaruhandeln. De tidigare studierna avser USA och Grekland, vi ser därmed en 
möjlighet att applicera en liknande studie på ett annat geografiskt område.  Vi anser att 
vår studie kan bidra till att tydliggöra relationen mellan butiksimage, butikskundnöjdhet 
och butikslojalitet. Sverige kan vara ett intressant geografiskt område att undersöka 
eftersom det nu sker en omstrukturering av marknaden, som går från ett minskat antal 
närbutiker till fler stormarknader. 
 
Dagligvaruhandeln är en del av detaljhandeln och det finns många faktorer som kan 
påverka kunders val av butik. I White & Absher’s (2007, s. 294) artikel om butiker 
inom detaljhandeln i centrala och östra Europa, hävdar författarna att den senaste 
forskningen inom detaljhandeln vill varna för ett standardiserat synsätt av marknaden. 
White & Absher (2007, s. 294) konstaterar att ett flertal studier inom internationell 
detaljhandel visar att butiker kan dra nytta av en specificerad detaljhandelsmix, för 
deras lokala marknad och specifika land. Därmed ser vi en möjlighet att identifiera en 
specificerad uppsättning butiksattribut för en typ av dagligvarubutik inom ett 
geografiskt område. Fokus inom framtida studier kan vara att undersöka ett specifikt 
varumärke och dess påverkan på kunders val av butik. Den omstrukturering som skett 
på dagligvarumarknaden i Sverige gör kunders val att handla på stormarknader till ett 
intressant område att undersöka. Kunders förändrade lojalitetsbeteende, att de istället 
för att handla på en specifik butik väljer att handla på flera olika, problematiserar 
således hur butiker skall få kunder att handla kontinuerligt.    
  
Ovanstående diskussion har lett oss fram till vår slutgiltiga forskningsfråga. 

1.3	  Problemformulering	  
Forskningsfråga: Vilka butiksattribut påverkar kunders lojalitet till en specifik butik 
inom den svenska dagligvaruhandeln? 

1.4	  Syfte	  
Vårt syfte är att analysera vilka butiksattribut som kan skapa butikslojalitet i en 
stormarknadsmiljö inom den svenska dagligvaruhandeln.  
 
Vi ämnar undersöka om det finns ett samband i praktiken mellan butiksattribut, 
butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet inom valda Coop Forum butiker i 
Region Nord. Vårt praktiska syfte är även att kartlägga om olika påverkande 
butiksattribut skiljer sig mellan valda Coop Forum butiker i Region Nord. Vi ämnar ge 
konkreta rekommendationer till Coop Nord angående vilka butiksattribut som är de 
bidragande till kunders butikslojalitet, för att vägleda Coop Nord i arbetet kring att 
skapa en starkare lojalitet hos dess befintliga kunder utifrån ett 
marknadsföringsperspektiv. 
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1.6	  Begreppsförklaring	  
  
Svensk Dagligvaruhandel:         En butik inom dagligvaruhandeln är det sista i 

ledet inom logistikkedjan från producent till 
konsument, butikerna säljer livsmedel, 
hygienartiklar, blommor och i vissa fall även 
kläder, byggmaterial och trädgårdstillbehör. En 
stor omstrukturering har ägt rum på marknaden 
från små butiker till större, där stormarknader i 
utkanten av städer konkurrerar ut mindre butiker i 
stadskärnor och på landsbygden.  
 

Varumärkets betydelse: Ett företags varumärke. Innehåller både materiella 
och immateriella ting. Innebär detsamma som det 
engelska begreppet Branding.  

 
Detaljhandelsmixen: En specificerad utvecklad marknadsföringsmix 

inom detaljhandeln. Innebär detsamma som det 
engelska begreppet Retail mix. 
  

Butiksimage:                                    Kunders uppfattade bild av en specifik butik. 
Innebär detsamma som det engelska begreppet 
Store image.  

  
Butikskundnöjdhet:                            Kundnöjdhet mot en specifik butik. Innebär 

detsamma som det engelska begreppet Store 
satisfaction.  

  
Varumärkeslojalitet: Kunders lojalitet till ett specifikt varumärke. 

Innebär detsamma som det engelska begreppet 
Brand loyalty.  

 
Kundlojalitet:                             Kunders lojalitet till ett företag, en produkt eller 

service. Innebär detsamma som det engelska 
begreppet Customer loyalty.                             
  

 
Butikslojalitet:                                    Kunders lojalitet till en specifik butik, materiella 

och psykologiska ting som skapar förpliktelse. 
Innebär detsamma som det engelska begreppet 
Store loyalty. 
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2.0	  Teoretisk	  Metod	  
Syftet med vår studie är att analysera vilka butiksattribut som kan skapa butikslojalitet i 
en stormarknadsmiljö inom den svenska dagligvaruhandeln. Vill vi fördjupa oss i 
teorier inom bland annat områdena butiksattribut och butikslojalitet. Kapitlet redogör 
studiens vetenskapliga utgångspunkter, innehållande verklighetssyn och hur kunskap 
skapas. Följt av författarnas förförståelse, vårt angreppssätt, studiens perspektiv, 
studiens design och strategi. Slutligen beskrivs hur litteratursökningen ska gå tillväga 
och hur författarna kritiskt granskar använda källor, samt hur vi väljer teorier.  

2.1	  Förförståelse	  	  
Vi har valt att fokusera på vår teoretiska förförståelse, eftersom vi anser att våra 
praktiska arbetslivserfarenheter inte kommer att ha någon påverkan på studies resultat. 
Studiens författare har tidigare arbetat inom bank och finans, vilket vi anser ligger 
utanför studiens område marknadsföring och varumärkets betydelse. Med en avsaknad 
av praktisk förförståelse kommer vi vara öppna för att skapa oss en syn på valt område 
fri från värderingar. Studiens syfte är att analysera kunders val av specifik butik, genom 
att bekräfta eller förkasta tidigare teorier inom valt område. Vår förförståelse kommer 
att fokusera på andrahandsförförståelsen, vilket är material inhämtat från 
forskarrapporter, läroböcker, samt föreläsningar (Johansson Lindfors, 1993, s. 76).    
 
Studiens författare studerar termin 8 på Civilekonomprogrammet med inriktning 
Service Management. Vår teoretiska förförståelse är påverkad utifrån de kurser som 
ingått i vår utbildning. Programspecifika kurser som service marketing, marketing 
ethics, beteendevetenskap samt introduktionskursen service management är kurser som 
har erhållit författarna en bild över marknadsföringsprinciper gentemot serviceföretag, 
konsumentbeteende och hur företag skall bygga långsiktiga kundrelationer. Vår 
teoretiska förförståelse har därmed gett oss en kunskap inom för studien valda området, 
vilket har bidragit till att vi enklare har kunnat tolka och definiera olika begrepp inom 
marknadsföring. 
 
Författarna kommer ha kontinuerlig kontakt med Coop Nords VD, Thomas Johansson 
under studiens gång, vilket innebär att studiens författare kommer att få ta del av 
information om hur marknaden ser ut i dagsläget inom den svenska dagligvaruhandeln 
utifrån Coop Nords perspektiv. Den kunskap författarna har erhållit under studietiden, 
samt genom kontakten med Coop Nord i ett tidigt skede av studien har tillsammans gett 
en värdefull grund inför litteratursökningen. Dock kan kontakten med Coop Nords VD 
innebära en subjektiv syn på marknaden, enbart utifrån Coops perspektiv. Där vi 
utesluter dess konkurrenters syn, vilket kan påverka studiens utformning. Studien 
kommer att fokusera på tre utvalda butiker för att sedan analysera dem gentemot 
varandra, därmed anser vi inte att den subjektiva synen på marknaden påverkar studiens 
resultat.  

2.2	  Verklighetssyn	  
I vår studie kommer vi att undersöka vilka butiksattribut som kan påverka huruvida 
kunder väljer att handla på stormarknader istället för närbutiker. Vi anser att det således 
är viktigt att klargöra vilken verklighetssyn studiens författare kommer att anta vid 
utförandet av studien. I vår studie vill vi förklara, beskriva och få en bild av kunders 
uppfattningar om en specifik butik. Ett objektivt synsätt är en ontologisk ståndpunkt 
som brukar uppfattas som den vanligaste utgångpunkten för att uppfatta olika kulturer 
och organisationer på (Bryman, 2011, s. 36). Vi har valt att anta en objektiv 
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verklighetssyn då vi ämnar undersöka kunders uppfattningar och värderingar vid val av 
en specifik butik genom att analysera påverkande butiksattribut. 
 
Bryman (2011, s. 36) förklara att en objektiv verklighetssyn innebär att sociala 
företeelser och dess betydelse är oberoende av sociala aktörer, att författarna möter 
olika företeelser i form av yttre fakta som inte går att påverka och som ligger utanför 
dess intellekt. Genom att utföra en surveyundersökning i form av enkäter kommer vi 
inte kunna påverka respondenternas svar under tiden de utför enkäten, till skillnad från 
en intervju där intervjuarens kroppsspråk kan påverka respondentens svar. Vi kommer 
att använda oss av ett statistiskt program för att sammanställa vår empiriska 
undersökning och identifiera tolkningsbara siffror. Vi ska arbeta aktivt för att vara 
objektiva under analysen av empirimaterialet för att inte vinkla eller tolka resultatet.  
 
I kvalitativa undersökningar brukar författarna använda en subjektiv verklighetssyn, 
som istället bygger på att tolka och värdera handlingar och beteenden (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 40). Vi vill inte tolka eller skapa oss en förståelse vilket gör att vi 
därmed inte väljer att anta ett subjektivt synsätt. Studiens syfte är att förklara vad som 
kan påverka kundlojalitet i form av olika materiella och immateriella butiksattribut, 
snarare än kunders beteende och handlingar.  
 
Det finns en hel del kritik gentemot att forskare skall använda en objektiv 
verklighetssyn, då ett flertal forskare anser det omöjligt att anta ett värderingsfritt 
arbetssätt i studien (Johansson Lindfors, 1993, s. 45). Bryman (2011, s. 43-44) beskriver 
att det kan vara svårt som författare att kontrollera sina egna värderingar under studiens 
gång. Genom att använda oss av ett statistiskt program för att sammanställa resultatet 
från vår empiriska undersökning kommer vi aktivt arbeta för att motverka våra egna 
tolkningar och värderingar. När vi sedan tolkar resultatet från enkäterna kommer vi 
arbeta för att vara precisa och noggranna för att undvika misstolkning. Vi ser en styrka i 
att vara två forskare i studien då vi kan tolka empirin individuellt och sedan jämföra hur 
vi uppfattar olika värden, för att sedan se om det överensstämmer eller inte. Om våra 
tolkningar skulle differentiera har vi möjlighet att diskutera sinsemellan, för att övertyga 
oss om att vi inte lägger in några egna värderingar vid tolkningen av resultatet. 
Detsamma gäller vid tolkningen av vetenskapliga artiklar eller vetenskaplig 
metodlitteratur då vi kan diskutera personliga uppfattningar och tillsammans forma en 
definition av ett begrepp. 

2.3	  Kunskapssyn 
Vårt val av kunskapsteoretisk frågeställning, även benämnd epistemologi, innefattar vad 
som är eller anses vara accepterad kunskap inom ett visst område (Bryman & Bell, 
2011, s. 15). Inom epistemologi finns det tre olika typer av forskningsfilosofi, realism, 
positivism och interpretivism (Saunders et al., 2003, s. 83). Positivism ämnar till 
avbildning, medan interpretivismen handlar om att tolka (Johansson Lindfors, 1993, s. 
44). Då studiens syfte är att analysera vilka butiksattribut som kan avgöra kunders val 
av butik och kan leda till kundlojalitet antar vi en positivistisk kunskapssyn. Vi ämnar 
därmed avbilda vilka butiksattribut som kan påverka kunders val. Interpretivismen är en 
del av det hermeneutistiska synsättet och används främst vid kvalitativ forskning 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 40). Interpretavismens uppgift är att söka en förståelse för 
den subjektiva sanningen, att förstå respondenternas motiv, handlingar och intentioner 
som ger en mening för studiens syfte (Saunders et al., 2003, s. 84). Vi ämnar inte söka 
en djupare förståelse i varför olika butiksattribut påverkar kundens beteende, utan fokus 
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är att identifiera vilka som är de främst påverkande vid kundens val av butik och dess 
kundlojalitet.  
 
Realism innebär att genom en deduktiv metod formulera hypoteser, som sedan prövas 
med empirisk data genom vetenskapliga metoder. I sådana studier ska forskaren kunna 
bytas ut och resultatet bli detsamma, forskaren ska därmed anta ett objektivt synsätt 
(Patel & Davidson, 2011, s. 27). Vi ämnar inte utforma teoretiska hypoteser som sedan 
testas empiriskt, utan istället utforma en arbetsmodell utifrån vår teoretiska referensram 
som vi sedan ska undersöka och utveckla empiriskt. Gemensamt för realismen och 
positivismen är att studier inom natur- och samhällsvetenskapen använder liknande 
metoder vid datainsamling och förklaring (Bryman, 2011, s. 31). Positivismen syftar till 
naturvetenskapen för att observera den sociala verkligheten, kunskap räknas som det 
fenomen sinnena kan bekräfta (Bryman, 2011, s. 30).  
 
Positivismen använder ett objektivt synsätt för att förmedla information om olika 
förhållanden, vilket främst används vid en kvantitativ studie (Johansson Lindfors, 1993, 
s. 40). Vi ämnar studera förhållandet mellan hur olika butiksattributs påverkar 
kundlojalitet. Vi kommer att behandla butiksattribut, butiksimage, butikskundnöjdhet, 
samt butikslojalitet som de fyra byggstenarna i vår studie. Då tidigare forskning tyder 
på att kunders uppfattning av ett företag har ett samband med kundlojalitet (Martenson, 
2007, s. 546; Brunner et al., 2008, s.1095). 
 
Positivismen skulle hävda att hermeneutiken ställer obegripliga frågor (Johansson 
Lindfors, 1993, s. 43). Även det positivistiska synsättet har kritiserats då forskare kan 
ha svårigheter med att kunna tillföra något berikande till det komplexa ämnet ekonomi 
och management genom att skala ned problem till generaliserade lagar. Om vi däremot 
accepterar en marknad under ständig förändring, att förhållanden som är applicerbara 
idag kanske inte är det om tre månader, samt att alla organisationer är olika, kommer 
användningen av generaliseringar vara mindre värdefull. (Saunders et al., 2003, s. 84). 
Då vi kommer att fokusera på ett företag inom en bransch som är under ständig 
förändring måste vi ha förändrade förutsättningar i beaktning och att en generalisering 
därmed blir svårare att utföra. Vi ämnar studera och analysera kunders val, vanor och 
attityder, därmed krävs en identifiering av vad som påverkar varför kunder agerar som 
de gör. Därmed anser vi att positivismen är det mest relevanta synsättet för vår studie. 
Enligt positivismen ska forskaren hålla de undersökta subjekten fri från värderingar 
(Johansson Lindfors, 1993, s. 45). Vi kommer att aktivt arbeta utifrån en objektiv 
verklighetssyn för att undvika egna tolkningar och värderingar som skulle kunna 
påverka resultatet. Vi ska ha förståelse och acceptans mot att studiens resultat endast 
kommer att vara applicerbar på ett företag i en bransch och att resultatet kommer att ha 
en kortare aktualitet på grund av en ständigt förändrad marknad.  

2.4	  Angreppsätt	  
Vid utförandet av en studie finns det tre olika typer av angreppssätt att anta, deduktivt, 
induktivt eller abduktivt (Saunders et al., 2012, s. 143-145). En deduktion utgår från 
teori vidare till empiri, medan en induktion går åt motsatt håll (Johansson Lindfors, 
1993, s. 55). Vi kommer att anta ett deduktivt angreppssätt, då en deduktiv teori 
används för att härleda hypoteser som sedan testas empiriskt. Hypoteserna utvecklas till 
begrepp, som sedan ska undersökas gentemot empiriska företeelser. En specificering 
över hur datainsamlingen kommer att gå tillväga är därmed relevant, då den utgör 
grunden för hypotesen. Därefter bekräftas eller förkastas hypotesen, genom att 
forskaren analyserar empiri utifrån den tidigare framtagna teorin, vilket kan ses som 
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snarare en induktiv process. Metoden används främst i kvantitativ forskning. (Bryman, 
2011, s. 26).  
 
I vår studie ämnar vi utföra en deduktiv undersökning där vi utgår från vilka påverkande 
butiksattribut, som haft betydelse för kundlojalitet inom tidigare studier. Vi kommer 
därmed att utföra en kvantitativ studie i syfte att analysera vilka butiksattribut som kan 
skapa butikslojalitet i en stormarknadsmiljö inom den svenska dagligvaruhandeln och 
de studerade butikerna. Vi har valt att undersöka tre Coop Forum butiker, eftersom vi 
anser det intressant att undersöka om Coop som ägarförening har någon inverkan på 
kunders lojalitet. Studiens författare har valt Region Nord eftersom området är det 
geografiskt största inom Coop-koncernen, då området täcker hela 25 procent av 
Sveriges yta, vilket gör att vi kan tillhandahålla en tydlig bild över vad som kan påverka 
kunders val av specifik butik. 
 
Det är möjligt att anta en deduktiv ansats utan hypotesgenerering genom att utföra en 
deskriptiv undersökning där studien har ett förutbestämt forskningsområde med syfte att 
skapa beskrivningar av förhållanden inom området (Patel & Davidson, 2011, s. 12-13). 
Vårt förutbestämda forskningsområde innefattas av butikslojalitet och att analysera 
vilka butiksattribut som kan påverka kunders lojalitet till en specifik Coop Forum butik 
inom Region Nord. Vi anser att eftersom vår studie syftar till att beskriva sambanden 
mellan påverkande butiksattribut för butiksimage, butikskundnöjdhet och kundlojalitet 
kan vi utgöra en deduktiv ansats utan hypoteser. Den deskriptiva undersökningens 
tillvägagångssätt överensstämmer med studiens syften. 
 
Den induktiva metoden används för att uppfatta sambandet mellan teori och forskning 
genom att behandla teorin som resultat av forskningen. Induktivismen visar även inslag 
av deduktion, efter den teoretiska reflektionen utförts kan kompletterande empiri 
behövas för att testa teorin. (Bryman, 2011, s. 28). Ett induktivt synsätt brukar 
förknippas med en kvalitativ insamling av data (Bryman, 2011, s. 29). Vi ämnar inte 
arbeta enligt en induktiv ansats då vårt syfte inte är att skapa nya teorier, utan snarare att 
bekräfta befintliga teorier via empiriskt material. Vi vill undersöka om följande teorier, 
butiksattribut, butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet, har något samband i 
praktiken utifrån en empirisk datainsamling.    

2.5	  Studiens	  perspektiv	  
Vår studie ämnar undersöka vilka butiksattribut som kan avgöra vid kunders val av 
butik, samt hur valet påverkar kunders bild av företags varumärke. För att vidare 
analysera om butiksattribut är avgörande för kundlojalitet till en specifik butik. Vi vill 
utifrån studiens resultat kunna bidra med konkreta förslag på framtida 
marknadsföringsförbättringar till tre olika butiker inom Coop Nord.  
 
I ett tidigt skede av studien hade studiens författare ett möte med Coop Nords VD, 
Thomas Johansson, vilket kan komma att påverka studien perspektiv. Vi kommer att 
anta ledningen inom Coop Nords perspektiv, då vi syftar till att skapa en förståelse för 
vilka marknadsföringsstrategier som bidrar till lojala kunder. Vi anser att de olika 
butiksattributen är ett sätt för Coop Forum att marknadsföra sig till kunder och därmed 
bygga långsiktiga kundrelationer. De perspektiv studien antar påverkar urvalet av den 
teoretiska referensramen, samt den erhållna informationen från studien då denna utgör 
grunden för den empiriska studien (Saunders et al., 2012, s. 147-148). Ett flertal teorier 
hävdar att butiksattribut har en tydlig påverkan på hur kunder uppfattar butiksimage 
(Mazursky & Jacoby, 1986, s. 145). Vidare finns det även ett samband mellan 
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butiksimage, kundnöjdhet och lojalitet (Bloemer & Ruyter, 1997, s. 499). Vi kommer 
att inkludera valda teorier i vår teoretiska referensram som därmed utgör en grund för 
de frågor som kommer ställas till enkätundersökningens respondenter. Studiens resultat 
ämnar ge förslag på förbättringsmöjligheter gällande olika butiksattribut som påverkar 
kunders lojalitet till en specifik butik ur ett marknadsföringsperspektiv, därmed är det 
lämpligt att anta Coop Nords lednings perspektiv.  

2.6	  Undersökningsdesign	  &	  Forskningsstrategi	  
I vår problembakgrund, kapitel 1.1, har vi identifierat ett antal olika forskningsgap. 
Bloemer & Ruyter (1998, s. 499) menar att det finns oklarheter kring den exakta 
relationen mellan image, kundnöjdhet och lojalitet inom dagligvaruhandeln. Oklarheten 
förtydligas av Theodoridis & Chatzipanagiotou (2009, s. 729) som konstaterar att 
tidigare studier har hittat ett positivt samband mellan butiksimage och kundnöjdhet, 
men att relationen mellan butiksimage, kundnöjdhet och kundlojalitet inom en 
stormarknadsmiljö fortfarande är outforskad. Ett outforskat samband inom området gör 
det således intressant för oss att undersöka vilka butiksattribut som påverkar kunders val 
av butik inom dagligvaruhandeln, samt hur dessa butiksattribut påverkar relationen 
mellan image, kundnöjdhet och kundlojalitet. Vår studie syftar till att ge ett teoretiskt 
bidrag till vilka butiksattribut som kan påverka kunders butikslojalitet i en 
stormarknadsmiljö inom den svenska dagligvaruhandeln. Vi kommer att utföra vår 
undersökning genom en kvantitativ studie i form av enkäter till aktiva kunder inom 
Coop Forums butiker i Region Nord. Vi har valt att endast rikta undersökningen mot 
Coop medlemmar då vi anser att segmentet har den förkunskap som krävs för att yttra 
sig i frågor gällande lojalitet. Kvantitativa undersökningar kännetecknas av 
naturvetenskaplig karaktär, ett positivistiskt synsätt, samt en deduktiv ansats, med syfte 
att tillhandahålla en uppfattning huruvida yttre faktorer påverkar den sociala 
verkligheten (Bryman & Bell, 2011, s. 40). 
 
Tidigare forskare inom valt området har främst använt sig av kvantitativa studier 
(Theodoridis & Chatzipanagiotou, 2009, s. 715; Hsu et al., 2010, s. 123; Koo, 2003, s. 
52; Martenson, 2007, s. 549; Bloemer & Odekerken-Schröder, 2002, s. 72). De flesta av 
dessa forskare har använt sig av kunder till en specifik butik för att undersöka relationen 
mellan image, kundnöjdhet och kundlojalitet och i vissa fall även vilka butiksattribut 
som påverkar butiksimage. Vår undersökning kommer att vara kvantitativ och likna 
tidigare studier till viss del när det gäller att undersöka befintliga kunder, dock kommer 
fokus att vara på tre butiker inom den svenska dagligvaruhandeln i Västerbotten, 
Västernorrland samt Jämtland. 
 
Genom att utföra en kvantitativ undersökning ämnar studiens författare skapa en 
omfattande bild av verkligheten då enkäter möjliggör att nå ett större antal personer, till 
skillnad från kvalitativa undersökningar som ger en djupare förståelse genom ett fåtal 
intervjuer (Ejlertsson, 2005, s. 11). En kvantitativ undersökning är således mer 
intressant för vår studie då vi genom att undersöka en större grupp kunder vill analysera 
vilka butiksattribut som är avgörande för kunders val av butik samt om det finns ett 
samband mellan butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet.  Det finns både för- 
och nackdelar med en kvantitativ enkätundersökning, fördelarna är att författarna kan 
tillhandahålla en bred bild inom ämnet, samt att det krävs mindre tid av respondenterna 
för att delta (Ejlertsson, 2005, s. 11). Nackdelarna med en kvantitativ 
enkätundersökning kan vara bortfall, ingen möjlighet till kompletterande frågor, samt 
att det krävs relativt få och förenklade frågor för att möjliggöra en hög svarsfrekvens 
(Ejlertsson, 2005, s. 12-13). Vi kommer att förenkla våra frågor genom att övergripande 
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använda slutna frågor i enkäterna, där respondenterna skall ges möjlighet att svara 
utifrån ett antal olika alternativ. Vi kommer att inkludera en öppen fråga för att 
komplettera de för enkäten förbestämda butiksattributen. En öppen fråga i enkäten 
kommer förhoppningsvis att bidra med fler påverkande butiksattribut till studiens 
resultat. Vi har valt att använda både slutna och öppna frågor eftersom vi vill få en 
bredare förståelse om vad som påverkar kunders val av butik, samt huruvida kunder i 
den svenska dagligvarumarknaden är lojala gentemot en specifik butik. Vi anser att 
slutna frågor kommer att skapa ett resultat direkt kopplat till de teorier vi valt för 
studien, då vi kommer att utforma enkätens frågor utifrån studiens teoretiska 
referensram. Vår empiriska studie kommer att utgå från de resultat tidigare forskning 
identifierat på marknader i andra länder, för att sedan applicera en liknande 
undersökning på den svenska dagligvaruhandeln.  

2.7	  Litteratursökning	  &	  Källkritik	  
Saunders et al., (2009, s. 61) betonar vikten i att inledningsvis genomföra en 
litteraturgenomgång i studier med en deduktiv ansats, vilket bör ske innan författarna 
fastställer teoretisk referensram och forskningsfråga. I studiens litteratursökning utgår vi 
från vetenskapliga artiklar inom områdena varumärkets betydelse (branding), 
butiksattribut, image, kundnöjdhet och lojalitet. När vi söker vetenskapliga artiklar 
kommer vi använda olika databaser, såsom Business Source Premier (EBSCO) via 
Umeå Universitetsbibliotek och Google Scholar. I dessa databaser kommer vi att 
använda specifika begrepp enligt ‘store image’, ‘store satisfaction’, ‘store loyalty’, 
‘store attributs’ och ‘factors store image’. I databasen Google Scholar rankas artiklarna 
efter författare, hela texten i artikeln, hur många gånger den har blivit citerad i övrig 
vetenskaplig litteratur, samt vilken publikation artikeln tillhör.  För att identifiera de 
mest relevanta artiklarna inom valt område kommer vi utgå från de artiklar som citeras 
flest gånger samt huruvida de har blivit referensgranskande därefter har vi dessutom 
noggrant jämföra referenslistor i valda artiklar för att urskilja andra relevant artiklar 
inom området. Valt arbetssätt används för att skapa en övergripande bild över vilka 
författare som har utmärkt sig inom vårt forskningsområde. Enligt Ejvegård (2003, s. 
45) är det ett effektivt arbetssätt att utföra en granskning av källförteckningar och 
referenser i vetenskapliga artiklar, för att relativt snabbt skapa sig en central bild över 
valt ämne. Det finns dock en risk med att endast utgå från artiklar som citerats och 
refererats ett flertal gånger, eftersom vi då kan gå miste om ny forskning av betydelse 
för vår studie. Genom att studera vetenskapliga artiklars årtal och publikationer arbetar 
vi aktivt för att undvika att gå miste om den utvecklingen som skett inom valt 
forskningsområde.  
 
Thurén (2005, s. 9) menar att källkritik handlar om hur trovärdiga källorna är och att 
meningen med källkritiken är att noggrant värdera källorna i studien. I vår studie ska vi 
kritiskt granska samtliga vetenskapliga artiklar, eftersom vi eftersträvar att ge en 
överblick av ny forskning inom valt område. Vi kommer mestadels använda oss av 
primära källor, eftersom vi inte vill gå miste om den ursprungliga källans resultat inom 
vårt forskningsområde. En risk med att använda sekundärkällor kan vara att studien blir 
förvrängd, eftersom vi då tolkar en annan författares tolkning av primärkällan och inte 
direkt vad den ursprungliga författaren hävdar. Vi har därmed valt att anta en kritisk 
utgångspunkt gentemot sekundärkällor då vi vill minska risken för tolkningsfel i vår 
studie. En styrka enligt oss är att kunna identifiera och använda primära källor. 
Användandet av primära källor kan försvåra litteratursökningen, då de krävs en djupare 
sökinsats för att nå den ursprungliga källan. Vi anser att mödan är värd det, då de bidrar 
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till en hög trovärdighet vilket är relevant för studien. I vår studie har vi valt att använda 
oss av ett antal äldre vetenskapliga artiklar, då vi har velat beskriva utvecklingen av de 
för studien valda begreppen. Författare vi presenterar i problemdiskussionen 1.2 anser 
vi är relevanta då deras forskning fortfarande är central inom området då dessa har 
använts frekvent i senare studier.  
 
Vi kommer främst att använda sekundärkällor i vår inledning samt teoretiska och 
praktiska metod, bestående av hemsidor, böcker och avhandlingar.  I inledningen 
kommer vi att använda sekundärkällor i form av olika hemsidor för att ge en 
kompletterande bild över ämnet. I metodkapitlen kommer vi främst att använda oss av 
böcker om samhällsvetenskaplig forskningsmetodik vilket benämns enligt sekundära 
källor. Johansson Lindfors (1993, s. 88) menar att det är viktigt att ifrågasätta 
ursprunget, aktualiteten och den empiriska grunden vid användandet av sekundära 
källor. Det är således något vi kommer beakta kontinuerligt i studien genom att kritiskt 
granska samtliga sekundärkällor. De hemsidor vi använder i studien är relevanta för att 
ge en kompletterande bild över den svenska dagligvarumarknaden och dess utveckling 
idag. Den svenska dagligvaruhandeln har under de senaste åren förändras drastiskt, 
vilket innebär att studien kräver sekundärkällor med uppdaterad information för att ge 
en tydlig bild över hur marknaden ser ut idag. I vår teoretiska och praktiska metod 
kommer vi att använda oss av böcker med inriktning mot studiens tillvägagångssätt. 
Den vetenskapliga litteraturen består mestadels av äldre böcker, men kan anses som 
relevant då böckerna inte är lika beroende av aktualiteten som information gällande 
utvecklingen i den svenska dagligvaruhandeln är. Johansson Lindfors (1993, s. 89) 
diskuterar litteraturens aktualitet och konstaterar att den i vissa fall kan påverka studien, 
men att nya böcker inte alltid behöver vara bättre. Vi kommer således att ha litteraturens 
aktualitet i beaktning vid val av metodböcker, men vi anser att det inte har skett en 
avgörande förändring inom området under den senaste tiden. Dock har vi överseende 
med att vissa metodböcker är utgivna för ett flertal år sedan och har därmed jämfört 
äldre utgåvor med nya. I ett flertal metodböcker resoneras det liknande vilket vi anser 
höjer tillförlitligheten. Vi anser därmed att de metodologiska böcker vi kommer att välja 
för studien är tillförlitliga för att kunna beskriva våra resonemang i den teoretiska och 
praktiska metoden. 
 
I vissa delar av studien kommer vi använda oss av information från Coops egna 
hemsida och information från Coop Nords VD Thomas Johansson. Informationen från 
Coops hemsida kommer vi främst använda till att förklara företaget mer ingående och vi 
kommer ha i åtanke att den informationen vi tillhandahåller från Coop kan vara 
subjektiv. De fakta vi tillhandahållit från Thomas Johansson berör främst hur 
marknaden i Region Nord ser ut idag. Informationen från Thomas Johansson kommer 
att kompletteras med andra objektiva källor för att tillhandahålla en neutral bild över 
marknadens utveckling inom den svenska dagligvaruhandeln. 

2.8	  Val	  av	  teorier	  
I vår litteratursökning kommer vi att använda oss av en mängd teorier från ett flertal 
publikationer inom området varumärkesuppbyggnad, branding, för att tillhandahålla en 
kunskapsbredd inom valt område. Vi kommer främst utgå från vetenskapliga artiklar 
inom marknadsföring, varumärkesuppbyggnad, handel, samt handel och distribution för 
att identifiera centrala begrepp och forskare inom området. Vi anser att vetenskapliga 
artiklar erhåller både ny forskning, samt bakgrunden till utvecklingen inom 
forskningsområdet. Vi beslutade att smala av teorisökningen ytterligare till lojalitet. Vi 
fann att lojalitet påverkas av kundnöjdhet och vidare att även image har en påverkan på 
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kundnöjdhet som i sin tur påverkar lojalitet (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 511; 
Martenson, 2007, s. 546; Brunner et al., 2008, s. 1095). Vi identifierade därmed image, 
kundnöjdhet och lojalitet som tre centrala utgångspunkter till vår fortsatta 
teoriutformning. Vi gick vidare genom att utföra en djupare forskning inom vardera av 
de tre identifierade teorierna. Vi gick tillbaks till grundarna av teorierna, samt sökte 
efter ny forskning inom de tre valda begreppen. För att teorierna skulle passa studiens 
fokus valde vi att smala av dem ytterligare och inrikta oss mot dagligvaruhandeln och 
undersökningar gjorda mot en specifik butik. Slutligen fann vi teorier som var lämpade 
till studiens syfte, vilket är butiksattribut, butiksimage, butikskundnöjdhet och 
butikslojalitet. Vidare identifierade vi att kunders bild av en butik, butiksimage, 
påverkas av olika butiksattribut (Mazursky & Jacoby, 1986, s. 145), därmed ansåg vi 
det väsentligt att inkludera teorin butiksattribut som ytterligare en utgångspunkt i 
studien. Slutligen formulerade vi de fyra centrala byggstenarna i studien enligt 
butiksattribut, butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet. Vår bredd av 
litteratur har skapat en teoretisk referensram vilken bildar en bra utgångspunkt för att 
belysa studiens forskningsfråga och besvara studiens syfte. 
 
Vi anser det väsentligt att lyfta fram och jämföra olika forskares definitioner och 
tolkningar inom valda ämnesområden. Thurén (2005, s. 83) menar att forskare ibland 
kan vara oeniga inom ett ämne, vilket kan grunda sig i ideologiska, ekonomiska eller 
personliga orsaker. Under vår urvalsprocess av teorier har vi sett att det emellanåt 
existerar en viss oenighet författare emellan. Därmed har vi valt att nämna ett flertal 
forskares syn på ämnet, för att själva kunna ta ställning och skapa oss en egen 
uppfattning om vad teorierna står för och grundar sig i. Med ett genomgående 
ställningstaganden i teorikapitlet vill vi som författare skapa en förståelse för läsaren 
över vilken ståndpunkt vi själva antar i studien.  
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3.0	  Teori	  
I vår studie vill vi identifiera vilka butiksattribut som påverkar kunder vid val av butik, 
samt om det finns ett samband mellan butiksattribut, butiksimage, butikskundnöjdhet 
och butikslojalitet. I följande kapitel kommer vi inledningsvis att identifiera de 
butiksattribut som är återkommande vid tidigare studier inom dagligvaruhandeln. För 
att sedan förklara begreppet butiksimage och hur olika attribut påverkar den bild 
kunder skapar sig om en butik. Sedan förklarar vi butikskundnöjdhet, vilket kan skapas 
genom butiksimage och slutligen leda till butikslojalitet hos kunder. Slutligen 
presenterar vi den arbetsmodell vi tagit fram utifrån vår teoretiska referensram. 
 

 
Figur 1. Överblick av teoretisk referensram (Egen modell) 

 
I figur 1 vill vi ge en överblick av innehållet i vår teoretiska referensram. Figuren 
används för att ge läsaren en tydlig uppfattning över vilka begrepp som kommer att 
förklaras djupare i teorikapitlet. Den teoretiska referensramen kommer att följa 
modellen ovan från vänster till höger i ordningen då tidigare forskning har visat på att 
butiksattribut påverkar butiksimage och att butiksimage påverkar butikskundnöjdhet 
som i sin tur kan bidra till butikslojalitet. Sambandet mellan begreppen illustreras 
genom att cirklarna överlappar varandra i figur 1.  

3.1	  Butiksattribut	  
För att identifiera vad som indirekt, genom butiksimage och butikskundnöjdhet, 
påverkar kunders butikslojalitet, måste först de butiksattribut som påverkar butiksimage 
urskiljas. Mazursky & Jacoby (1986, s. 145) anser att det är allmänt känt att 
konsumenter under tid skapar sig en bild av butiker, produkter och varumärken som 
finns i dess omgivning och att bilderna har en stark inverkan på kunders köpbeteende 
och lojalitet. Wood (2000, s. 663) menar att varumärkets image är förenklad till 
målgruppens behov och efterfrågan genom marknadsföringsmixen, vilket i sin tur 
påverkar varumärkets styrka och kunders lojalitet. Marknadsföringsmixen skapades av 
Neil Borden år 1964, där han identifierade tolv kontrollerbara marknadsföringsgrunder 
som gav en lönsam affärsverksamhet om företag hanterade processen rätt. De tolv 
faktorerna reducerades senare under samma år av Jerome McCarthy till de förenklade 
4:Pna, produkt, pris, plats och påverkan. (Constantinides, 2006, s. 408). 
Marknadsföringsmixen har dominerat forskning och praktik inom marknadsföring 
sedan dess introduktion (Grönroos, 1997, s. 332). I takt med att marknadsföring blivit 
mer inriktad mot service, har även marknadsföringsmixen inkluderat ytterligare 
faktorer, de 5:Pna med personer och sedan de 7:Pna med fysiska faciliteter och 



 16  

processer (Ivy, 2008, s. 288). Därefter har en ständig utveckling skett då en beskrivning 
av ett fenomen inte kan vara konstant och en lista med relevanta faktorer sällan är 
komplett då de varierar beroende på situation (Grönroos, 1997, s. 332). 
 
Lindquist (1974, s. 31-32) lade grunden till de attribut som påverkar kunders bild av ett 
varumärke och grupperade dem till en mindre uppsättning, enligt: varor, service, fysiska 
faciliteter, bekvämlighet, påverkan, butiksatmosfär, institutionella faktorer och 
kundnöjdhet efter transaktion. Lindquists attribut är återkommande i ett flertal 
forskningar inom image och kan därmed anses som en slags utgångspunkt vid 
utformningen av påverkande faktorer anpassade till valt forskningsområde (Theodoridis 
& Chatzipanagiotou, 2009, s. 717; Thang & Tan, 2002, s. 194). 
  
Enligt Constantinides (2006, s. 409) finns det fem underkategorier inom 
marknadsföring, konsumentmarknadsföring, relationsmarknadsföring, serviceinriktad 
marknadsföring, detaljhandelsmarknadsföring och industriell marknadsföring. De olika 
typerna av marknadsföring har alla ett gemensamt syfte, nämligen att tillfredsställa 
målgruppens behov samt att skapa konkurrensfördelar (Houston, 1986, s. 82). 
Marknadsföringsprocessen grundar sig i att företaget har en uttalad eller underförstådd 
förståelse för sina kunder (Danneels, 1996, s. 41). Under åren har olika forskare 
utvecklat ett flertal butiksattribut som är en del av den övergripande bilden av en butik, 
den så kallade detaljhandelsmixen (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 501). 
Detaljhandelsmixen grundades år 1996 och innehåller följande element: plats, varor, 
butikens atmosfär, kundservice, pris, reklam, personlig försäljning och 
försäljningsprogram (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 502). Enligt Danneels (1996, s. 37) 
var de lämpade attributen snarare: varor och tjänster, butikens utformning, plats, 
prissättning och butikskommunikation. Några andra exempel på attribut inom 
detaljhandeln har varit utbud och kvalité på produkter, service och sortiment; den 
fysiska miljön i butik; anställdas uppträdande, beteende och service; prissättning; djup 
och frekvens av påverkan (Ailawadi & Keller, 2004, s. 332-333).  
 
Återförsäljare skräddarsyr sin detaljhandelsmix inom vald marknad genom att reagera 
på dess kunders feedback till företagets utbud. Kunder svarar på detaljhandelsmixen 
genom köp och andra interaktioner med företaget. (Danneels, 1996, s. 41). Ailawadi & 
Keller (2004, s. 333) använder sig av attributen tillgänglighet, butiksatmosfär, pris och 
påverkan, externt produktutbud, egna varumärken på produkter i sin forskning. Medan 
Thang & Tan (2002, s. 194) använder sig av varor, butiksatmosfär, service i butik, 
tillgänglighet, påverkan, rykte, faciliteter och transaktionsuppföljande service. I tabell 1 
nedan presenteras de vanligen förekommande butiksattributet vi identifierat inom 
tidigare forskning, utifrån vilka som är aktuella för vårt forskningsområde och den 
svenska dagligvaruhandeln.  
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Forskare Påverkande butiksattribut till butiksimage 

Lindquist (1974, s. 31-32) Varor, service, fysiska faciliteter, 
bekvämlighet, påverkan, butiksatmosfär, 
institutionella faktorer, kundnöjdhet efter 
transaktion 

Danneels (1996, s. 37) Varor och tjänster, butikens utformning, plats, 
prissättning och butikskommunikation 

Chowdhury et al., (1998, s. 74-75) Anställdas service, produktkvalitet, atmosfär, 
bekvämlighet, pris/värde  

Erdem et al., (1999, s. 142) Status (kundkrets, butiksatmosfär, varumärken 
i butik), varor (butikspersonal, kvalitet), pris 
(bekvämlighet, prisnivå, påverkan, 
erbjudanden) 

Thang & Tan (2002, s. 194) Varor, butiksatmosfär, service i butik, 
tillgänglighet, påverkan, rykte, faciliteter och 
transaktionsuppföljande service 

Ailawadi & Keller (2004, s. 333) Tillgänglighet, butiksatmosfär, pris och 
påverkan, externt produktutbud och egna 
varumärken på produkter 

Yoo & Chang (2005, s. 28-29) Varor, påverkan, bekvämlighet, butiks 
faciliteter, butiksservice, butiksatmosfär, 
butikens varumärke 

Hsu et al., (2010, s. 121) Varor, service, butiksatmosfär, attraktiv 
marknadsföring, reseavstånd, kundnöjdhet, 
beteendemässiga intentioner 

Angell et al., (2013, s. 196) Butiksatmosfär, varor, personal, 
pris/påverkan, kundkrets, service och 
tillgänglighet 

Tabell 1. Påverkade butiksattribut till butiksimage (Egen tabell)  

Vi har valt att redogöra de främst förekommande butiksattributen från tidigare forskning 
då vi anser dem vara de mest relevanta för vår studie inom den svenska 
dagligvaruhandeln. För att beskriva några av det främst återkommande butiksattributen, 
enligt tabell 1, är dessa: varor, service, tillgänglighet, personal, butiksatmosfär, pris och 
påverkan, som sedan har flera olika tolkningar och definitioner beroende på forskare 
(Bloemer & Ruyter, 1998, s. 502; Chang & Luan, 2010, s. 517; Chowdhury et al., 1998, 
s. 74-75). Vi kommer senare i studien att analysera de främst förekommande 
butiksattributen gentemot hur påverkande de är för kunders butikslojalitet. Enligt 
Lindqvist (1974, s. 37) innehåller attributet varor: utbud, kvalitet, pris och 
mode/trender, han anser att varor är det viktigaste attributet för butiksimage. Service 
innehåller bland annat självservice, personalens service, transportservice och service vid 
returnering (Lindqvist, 1974, s. 31) Attributet tillgänglighet kan ha att göra med 
butikens läge, öppettider och parkeringsmöjligheter, eller kostnad för parkering (Angell 
et al., 2013, s. 196). Personalen inom en butik fungerar som deltidsmarknadsförare och 
är företagets ansikte utåt (Grönroos, 1997, s. 376).  
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Den servicenivå kunder upplever i butik reflekterar betydelsen av vänlig och 
tillmötesgående personal (Hsu et al., 2010, s. 126). Enligt Theodoridis & 
Chatzipanagiotou (2009, s. 717) kan personalattributet innehålla representation, 
omtänksamhet, vänlighet, kunskap och antal. En trivsam butiksatmosfär får kunder att 
göra kontinuerliga besök, stanna längre och köpa mer, kunder anar även en högre 
produktkvalitet. En tilltalande atmosfär bidrar till en unik butiksimage och 
differentieringsmöjligheter för företaget. Nu för tiden positionerar sig företag med hjälp 
av immateriella ting och attribut, snarare än med produkter. (Ailawadi & Keller, 2004, 
s. 333). Immateriella ting är saker som inte går att ta på, exempelvis tjänster och service. 
Immateriella attribut är osynliga ting i atmosfären, såsom musik, doft och ljus. (Baker et 
al., 2002, s. 121). Oavsett om egenskaperna hos kunden, produkten, butiken eller 
köpprocessen skiljer sig, representerar attributet pris den monetära kostnaden som en 
kund måste åta sig för att göra ett köp (Ailawadi & Keller, 2004, s. 333). Ett prisformat 
utesluter inte det andra, men storhandlare föredrar ett generellt lågt pris, medan kunder 
som dagligvaruhandlar föredrar hög-lågt pris med erbjudanden och rabatter (Ailawadi 
& Keller, 2004, s. 334). Påverkan innebär att en dagligvarubutik ska kommunicera 
produktfördelar till sina kunder, genom att dess butiksimage ska vara utvecklad efter att 
tillfredsställa kundernas motiv och behov. Kunder väljer i regel den butik som möter 
dess efterfrågan och förväntningar under köpprocessen. (Kim & Jin, 2001, s. 240). De 
olika butiksattributen har en mängd olika underkategorier som utformats i ett flertal 
studier (Hsu et al., 2010, s. 121; Chang & Luan, 2010, s. 517; Hutcheson & Moutinho, 
1998, s. 711). Under kategorin varor inom dagligvaruhandeln återfinns exempelvis egna 
produkters kvalitet, köttprodukters kvalitet, om varorna är konkurrenskraftigt prissatta, 
erbjudanden, utbud av produkter och olika varumärken, samt enkelheten att hitta i 
butiken (Hsu et al., 2010, s. 121).  
 
Hutcheson & Moutinho (1998, s. 709) anser att de påverkande butiksattributen är en del 
av ett komplext interaktionssystem, vilket formar kunders förväntningar, kundnöjdhet, 
uppfattning om produkter och butikskvalitet som i slutändan utgör en stor roll för 
kunders lojalitet och köpmönster. Företag skapar sig en mental bild över hur de antar att 
dess kunder upplever de olika attributen, vilket således måste överensstämma med 
kundens faktiska upplevelse (Danneels, 2003, s. 564-565).  

3.2	  Butiksimage	  
Under det senaste decenniet har betydelsen av ett starkt varumärke blivit en prioritering 
bland företagsledningar inom olika marknader. På grund av att allt fler företag har insett 
det värde som immateriella tillgångar har, såsom varumärket. (Keller & Lehmann, 
2006, s. 740).  Immateriella tillgångar kan bygga ett värde för kunder genom dess 
uppfattningar och associationer, vilket kan bidra till att företagen förmedlar ett starkt 
varumärke. Ett företags immateriella tillgångar visar dess verkliga värde och avspeglar 
deras konkurrensfördelar på marknaden (Nandan, 2005, s. 264). Varumärket är 
företagets värdefullaste immateriella tillgång. Den hårda konkurrensen inom 
dagligvaruhandeln kräver ett starkt varumärke hos företag, då varumärket kan påverka 
kunders uppfattning, val av butik och lojalitet (Ailawadi & Keller, 2004, s. 331). På en 
grundläggande nivå fungerar varumärket som en markör för vad företaget erbjuder. Ett 
varumärke kan underlätta för kunder vid val av företag, genom att lova en viss 
kvalitetsnivå samt skapa förtroende. Varumärken i allmänhet speglar också kunders 
kompletta upplevelse av företaget och dess produkter. (Keller & Lehmann, 2006, s. 
740). Ett varumärke är mer än bara ett namn, det är en association i form av fysiska och 
psykosociala attribut. Varumärket bygger på ett företags rykte vad gäller service, 
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erbjudande och kvalité (Simões & Dibb, 2001, s. 217). 
 
Varumärkesimage handlar om kunders uppfattningar och associationer kring ett 
varumärke (Keller, 1993, s. 3). Företags främsta utmaning är därmed att undersöka 
vilka associationer dess kunder faktiskt har av varumärket (Martinez & De Chernatony, 
2004, s. 39). Samtliga definitioner av varumärkesimage är utifrån kunders uppfattning 
om varumärket, kunders associationer bygger på subjektiva uppfattningar som de har 
skapat kring varumärket (Nandan, 2005, s. 267). Utifrån ett företags perspektiv innebär 
ett starkt varumärke och varumärkesimage en möjlighet att upprätthålla kunders 
acceptans, samt en konkurrensfördel gentemot andra företag (Nandan, 2005, s. 264). 
 
I forskning om image är det allmänt känt att kundernas bild av butiker, produkter och 
varumärket utövar en stark påverkan av köpbeteendet. En viktig faktor vid forskning 
kring butiksimage är att ha en förståelse om hur de processer som bildar och ändrar 
kunders uppfattning faktiskt går till. (Mazursky & Jacoby, 1986, s. 145). Kunders val av 
butik influeras av individuella värderingar och butikers image, baserade på olika attribut 
som uppfattas i butiken (Huddleston et al., 2009, s. 66). Butiksimage är kunders 
uppfattade bild av en viss butik, inre och yttre attribut hos den specifika butiken skapar 
den övergripande attityd kunder har gentemot butiken (Wu et al., 2011, s. 31). 
Butiksattribut är grundläggande för hur kunder upplever en butik, genom service, 
atmosfär och varor (Wu & Petroshius, 1987, s. 44).  
 

 
Figur 2. Studiens författares tolkning av ‘Top-down’ och ‘Bottom-up’ metoderna (Egen modell) 

Mazursky & Jacoby (1986, s. 146) beskriver att det finns två olika tillvägagångssätt för 
att undersöka butikers image, ‘Top-down’ eller ‘Bottom-up’ metoden. Top-down 
metoden förlitar sig på en retroaktiv återkallelse av kunders associationer kring butiker 
efter att de redan har skapat sig en övergripande bild. Top-down är användbart som 
tillvägagångssätt för att identifiera de viktigaste aspekterna av butiksimage. Här 
undersöks den bild kunden redan har skapat sig över butiken utifrån yttre attribut, såsom 
ryktesspridning och påverkan i form av reklam. Bottom-up metoden handlar däremot 
om vilka objektiva associationer som påverkar när kunder skapar sig en bild av en butik 
eller produkt. Exempelvis att kunden associerar exklusiva märken med hög kvalitet och 
sedan undersöks om exklusiva varor eller tjänster faktiskt lever upp till kundens höga 
förväntningar. (Mazursky & Jacoby, 1986, s. 146). 

3.3	  Butikskundnöjdhet	  
Dagligvaruhandeln är en marknad som kännetecknas av en långsam tillväxt och hård 
konkurrens, därmed har många företag inom marknaden lagt fokus på en ökad service 
till sina kunder och en förbättrad kundnöjdhet (Juhl et al., 2002, s. 327). Genom att 
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arbeta med att förbättra kundnöjdheten har många företag fått ett sätt att särskilja sig 
från sina konkurrenter på marknaden, då det visat sig vara vinststimulerande, 
konkurrenskraftigt samt en möjlighet att differentiera sig på marknaden (Hutcheson & 
Moutinho, 1998, s. 706). Företag i marknader med hård konkurrens måste anpassa sig 
till kunders efterfrågan, då dess behov ständigt förändras. En bidragande faktor har 
blivit att allt fler företag väljer att fokusera på att förbättra kundnöjdheten, för att öka 
antalet återkommande kunder. (Theodoridis & Chatzipanagiotou, 2008, s. 709). 
Tidigare forskning har nämligen konstaterat att en högre kundnöjdhet gentemot ett 
varumärke och butik skapar starkare avsikter att handla mer på en specifik butik i 
framtiden (Ha & Perks, 2005 s. 446).  
 
I dagens samhälle söker kunder efter en upplevelse av tjänsten, inte enbart efter 
produktvariation och kvalitet. För att skapa en förståelse över vad som influerar 
kundnöjdhet har forskare utvecklat faktorer bestående av olika attribut som påverkar 
kunder. (Theodoridis & Chatzipanagiotou, 2008, s. 709). Morschett et al., (2005, s. 426-
427) konstaterar att det är en rad psykologiska begrepp som påverkar kunders 
köpebeteende och dess nöjdhet, det kan exempelvis vara personal, tillgänglighet, 
sortiment, prissättning och kvalitet.   
 
Kundnöjdhet är en psykologisk process där kunder utvärderar resultatet av given service 
baserat på dess förväntningar (Hutcheson & Moutinho, 1998, s. 706). I tidigare 
forskning har det identifierats två perspektiv av kundnöjdhet, den transaktionsspecifika 
och den övergripande, ackumulerade (Boulding et al. 1993, s. 9). Det 
transaktionsspecifika perspektivet handlar om kundnöjdhet som utvärderats vid ett 
specifikt köptillfälle (Oliver, 1980, s. 466). Det övergripande perspektivet av 
kundnöjdhet förklarar den totala upplevelsen efter ett flertal erfarenheter av en butik, 
dess service eller produkter. Perspektivet ger en övergripande utvärdering över en viss 
tid istället för endast vid ett specifikt köp. (Anderson et al, 1994, s. 54; Fornell, 1992, s. 
11).  
 
Bloemer & Ruyter (1998, s. 501) använder sig av två olika typer av butikskundnöjdhet, 
de definieras enligt latent och manifest kundnöjdhet. Latent kundnöjdhet handlar om att 
kunder inte aktivt utvärderar butiker, det kan bero på bristande motivation eller att 
kunders förmåga att utvärdera butiker är bristfällig. Latent kundnöjdhet innebär att 
kunder inte är helt medvetna om huruvida de är nöjda med butiken eller inte, vilket gör 
det svårt att mäta kundnöjdhet. Manifest kundnöjdhet är det motsatta, att kunder aktivt 
jämför förväntningar och resultat av en butik som om det vore självständiga element. 
Vilket innebär att kunder har en större medvetenhet över dess faktiska förväntningar av 
butiken och att utvärderingen av butiken är väl utarbetad. (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 
501).  
 
Kundnöjdhet gentemot en specifik butik handlar om kunders övergripande utvärdering 
av erfarenheterna mot en specifik butik (Orth & Green, 2009, s.250). 
Butikskundnöjdhet handlar om en kombination mellan kunders förväntningar och dess 
upplevelse av en specifik butik, vilket innebär att kunder efter besöket utvärderar 
kombinationen. Vissa kunder kan ha svårt att skapa en utvärdering, då alla kunder inte 
har förväntningar på en butik. (Bloemer & Ruyter, 1997, s. 501). Huddleston et al., 
(2009, s. 66) konstaterar att i dagligvaruhandeln väljer kunder butik utefter vilka 
produkter och vilken service de förväntar sig. Om kunder utvecklar positiva 
erfarenheter av en specifik butik ökar således sannolikheten att kunder väljer att besöka 
butiken igen (Helgesen & Nesset, 2010, s. 115). 
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3.4	  Butikslojalitet	   
Lojala kunder är enligt Chen & Quester (2006, s. 188) livsgnistan hos en organisation, 
oavsett dess storlek eller verksamhetsområde. De ekonomiska fördelarna kundlojalitet 
skapar förklarar ofta varför ett företag är vinstdrivande (Reichheld, 1993, s. 64). Om 
företag ska kunna konkurrera utifrån dess kundlojalitet krävs en förståelse för relationen 
mellan lojalitet och ekonomisk vinst (Reichheld, 1993, s. 65). Lojala kunder ger företag 
ett jämnt flöde av intäkter då de i regel kräver mindre tid och uppmärksamhet från 
företaget. Många lojala kunder är benägna att förlåta felageranden i kundservice, de 
uppvisar mindre känslighet för pris och de sprider positiv word-of-mouth om företaget 
till andra kunder. (Yang & Peterson, 2004, s. 802). För att uppnå dessa gynnsamheter 
måste företag sträva efter att bibehålla sina lojala kunder under en längre period (Chen 
& Quester, 2006, s. 188). Dick & Basu (1994, s. 102) definierar kundlojalitet enligt en 
gynnsam relation mellan kunders attityd och upprepade interaktioner med företaget. 
Lojalitet består av två komponenter, attitydmässiga och beteendemässiga, 
komponenterna påverkas även av olika yttre attribut (Bridson et al, 2008, s. 366). 
  
Det primära uppdraget för lojalitetsinriktade företag är att leverera ett starkt värde till 
sina kunder (Reichheld, 1993, s. 70). Om ett företag ska kunna skapa och behålla lojala 
kunder, krävs det att kunderna anser att förtaget och dess produkter fortsätter att vara 
det primära valet. Vidare måste kunderna fortfarande stå fast vid dess val trots att de 
dagligen översköljs av konkurrenters reklam och erbjudanden. (Oliver, 1999, s. 35). 
Kunder kan visa tillgivenhet till ett specifikt butiksattribut, exempelvis pris, utan att 
egentligen vara lojala gentemot butiken. Olika prisstategier hos företag kan leda till att 
kunder lättare väljer konkurrenter. (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 500). Av flera 
anledningar väljer vissa kunder att inte vara lojala oavsett vilket värde de erhåller från 
företaget. Kunder som handlar på grund av personliga åsikter tenderar att vara mer 
lojala än dem som påverkas av reklam. De kunder som handlar till standardpris är mer 
lojala än de som jagar rabatter och erbjudanden. (Reichheld, 1993, s. 66). 
  
Det finns fyra olika lojalitetsfaser som kunder genomgår under en köpprocess, den 
första är kognitiv lojalitet, där kunder möter information om företaget och skapar sig en 
bild över butiken genom olika yttre attribut. Den andra fasen är emotionell lojalitet, där 
kunder släpper in känslor och attityder gentemot butiken. Den tredje fasen är den 
strävande lojaliteten, det vill säga hur kunder hanterar lust, vilja och strävan mot att 
utföra ett köp. Vilket innebär ett djupare engagemang och att kunder är villiga att utföra 
återkommande köp från butiken. (Oliver, 1999, s. 35). Den fjärde och sista fasen 
innebär att kunder är villiga att köpa önskade produkter eller tjänster från en specifik 
butik kontinuerligt i framtiden (Oliver, 1999, s. 36). 
 
För dagligvaruhandlare gäller det snarare om att skapa kundlojalitet till en specifik butik 
(Cunningham, 1961, s. 127). Utifrån en kunds beslutfattande och utvärderingsprocess 
blir resultatet ett engagemang till en specifik butik, som definieras enligt butikslojalitet. 
Kunders engagemang för en specifik butik är nödvändig för att kunna bygga 
butikslojalitet. När kunders besluts- eller utvärderingsprocess är otydlig eller begränsad 
skapar kunden inget engagemang och därmed utvecklas ingen butikslojalitet. (Bloemer 
& Ruyter, 1998, s. 500). Kundlojalitet mot butiksenheter indikerar tydligt på en 
differentieringsstyrka hos dagligvarubutiken (Cunningham, 1961, s. 137). Kunders 
uppfattning av personalens givna service kan komma att påverka dess lojalitetsbeteende 
(Chen & Quester, 2006, s. 190). Enligt Dick & Basu (1994, s. 111) leder kundlojalitet 
till konkurrensfördelar hos butiken, genom ökad köpmotivation och positiv word-of-
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mouth kommunikation hos kunder, vilket belyser viktiga delar i att skapa långsiktiga 
kundrelationer och kundlojalitet. Zeithhaml (1996, s. 37) hävdar att konsekvenser av 
butikslojalitet kan vara positiv word-of-mouth kommunikation, avsikter till köp, mindre 
priskänslighet och regelbunden feedback från kunder. 

3.5	  Relationen	  mellan	  butiksattribut,	  butiksimage,	  butikskundnöjdhet	  &	  
butikslojalitet	  
Martineau (1958, s. 47) var en tidig förespråkare till att attributen plats, pris och varor 
påverkar kunders bild av en butik och därmed varför kunder föredrar en butik framför 
en annan. Relaterad forskning inom dagligvaruhandeln har främst fokuserat på 
sambandet mellan olika attribut och variabler som påverkar butiksimage (Theodoridis & 
Chatzipanagiotou, 2009, s. 710).  
 
Baker et al., (1994, s. 332) har i sin studie utformat en modell (se figur 3) utifrån hur 
olika butiksattribut influerar kunders syn på butiksimage. Författarna hävdar att det 
finns ett samband mellan butikers atmosfär, kvalitet på varor och service, samt att 
sambandet etableras genom kunders köpprocess. Kunder drar slutsatser om varu- och 
servicekvalitet baserat på butikers atmosfär, vilket sedan påverkar dess syn på 
butiksimage. (Baker et al., 1994, s. 328). Ett flertal forskare hävdar att butiksatmosfären 
har en inverkan på butiksimage (se tabell 1).  
 
 

 
Figur 3. Butikatmosfärens influens på butiksimage (Baker et al., 1994, s. 332). 

Den del av modellen som berör butiksatmosfären innehåller yttre attribut, designattribut 
och sociala attribut (Baker et al., 1994, s. 332). Yttre attribut innebär immateriella ting 
som temperatur, ljus, musik och doft (Milliman, 1983, s. 86-87). Designattribut utgör 
synliga faktorer såsom layout, komfort, arkitektur, färger och material (Baker et al., 
1994, s. 330). Sociala attribut är hur personal och kunder beter sig inom butiksmiljön, 
samt antal personer (Baker et al., 1994, s. 332). Attributen influerar sedan hur kunder 
upplever varu- och servicekvalitet, som indirekt påverkar butikers image (se figur 3). 
 
Hsu et al., (2010, s. 115) presenterar i sin studie en modell (se figur 4 nedan) som 
beskriver sambandet mellan butiksimage, reseavstånd, kundnöjdhet och 
beteendemässiga intentioner. De menar att livsmedelsbutikers image identifieras som en 
indirekt påverkad konstruktion av varor, service, butiksatmosfär och 
marknadsföringsattraktion (Hsu et al., 2012, s. 126).  
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Även fast butiksimage har en betydande påverkan på beteendemässiga intentioner, visar 
sig den indirekta påverkan genom kundnöjdhet vara väsentligare. Studien visar även att 
reseavståndet är positivt relaterat till kundnöjdhet, vilket utgör möjligheter för 
dagligvaruhandlare att överkomma svårigheter med distansering. (Hsu et al., 2012, s. 
127).  
 

 
Figur 4. Relationen mellan livsmedelsbutikers image, reseavstånd, kundnöjhet och beteendemässiga 
intentioner (Hsu et al., 2010, s. 120).  

Eftersom varor, service, butiksatmosfär och marknadsföringsattraktion påverkar 
livsmedelsbutikers image är det optimalt att företag strävar efter att förbättra samtliga 
attribut (Hsu et al., 2010, s. 126). Vidare hävdar författarna att varuattributen innefattar 
värde för kunden, pris, kvalitet och utbud på varor. Serviceattributen visar hur viktigt 
det är med vänlig och tillmötesgående personal och att butiksatmosfären ska vara 
lättnavigerad för kunder. Gällande marknadsföringsattributet ska företag förse kunder 
med relevant information och erbjuda kunder kampanjer i butik. (Hsu et al., 2010, s. 
126). De olika attributen inom butiksimage som påverkar kunders butikslojalitet för de 
som handlar vid stormarknadsområden är främst bekvämlighet, butikens läge och 
personalens service. De attribut som påverkar lågprisbutikers kunder är främst är 
reklam, kreditservice och produktkvalitet. (Yoo & Chang, 2005, s. 37-38). Martineau 
(1958, s. 47) hävdar att kunders bild av en butik delvis skapas av funktionella och 
psykiska attribut. I ett flertal studier är de främst förekommande påverkande attributen 
till butiksimage: varor, service, tillgänglighet, personal, butiksatmosfär, pris och 
påverkan (se tabell 1).  
 
Tidigare forskning inom både konsument- och marknadsföringslitteratur konstaterar en 
tydlig koppling mellan lojalitet och kundnöjdhet till en specifik butik (Russell-Bennett 
et al., 2007, s. 1254). Medarbetares interaktion med kunder har visat sig påverka 
kunders nöjdhet och lojalitet, vilket kan bidra till att kunder återkommer (Chen & 
Quester, 2006, s. 194-195). Cronin et al., (2000, s. 196) anser att nöjda kunder har en 
stark tendens att även bli lojala kunder gentemot företaget. Vid tillämplig av teorier 
inom dagligvaruhandeln har det visat sig att när återförsäljare skall utvärdera kunders 
förväntningar kan resultatet bli missvisande. Om företag lovar sina kunder mycket, ökar 
sannolikheten att fler kunder blir besvikna, då det är svårt att möta alla kunders 
förväntningar. Företag bör istället arbeta enligt strategin “lova lite och leverar mycket”, 
vilket ökar chansen till högre kundnöjdhet och kundlojalitet då det blir lättare att uppnå 
samtliga kunders förväntningar. (Hutcheson & Moutinho, 1998, s. 706-707). 
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Ett flertal forskare konstaterar att det finns ett tydligt samband mellan butiksimage, 
butikskundnöjdhet och butikslojalitet (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 511; Martenson, 
2007, s. 546; Brunner et al., 2008, s.1095). Tidigare forskning visar att de attribut som 
påverkar butiksimage även påverkar kundnöjdhet och slutligen även kundlojalitet 
(Chang & Tu, 2005, s. 202; Koo, 2005, s. 48). 
 
I Bloemer & Ruyters (1998, s. 509) studie utfördes en undersökning om huruvida 
butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet påverkar varandra. De utvecklade en 
modell (se figur 5), med syfte att förklara vad som påverkar butikslojalitet. I studien 
identifieras två olika typer av butikskundnöjdhet, latent och manifest, samt att 
butikslojalitet påverkas olika beroende på typ av kundnöjdhet. Det visade sig att 
manifest kundnöjdhet har en starkare påverkan på butikslojalitet än vad latent 
kundnöjdhet hade. Manifest kundnöjdhet baseras på en positiv utvärdering av en 
specifik butik för att kunna uppnå en starkare kundlojalitet. (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 
509-510). Bloemer & Ruyter (1998, s. 510) konstaterar i sin studie att kundlojalitet 
skapas om kunder är nöjda med butiken, kundnöjdhet bildas i sin tur av hur kunder 
upplever butiksimage genom olika attribut såsom känslor och värderingar. 
 

 
 
Figur 5. Sambandet mellan butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 
509). 

Martensons (2007, s. 546) studie (se figur 6) undersöker huruvida image, kundnöjdhet 
och lojalitet har ett samband. Till skillnad från Bloemer & Ruyters studie fokuserar 
Martenson på företagsimage. Innehållande butiksimage, inköpta och egna 
produktvarumärken samt hur dessa påverkar butikskundnöjdhet och butikslojalitet. 
Slutsatsen av studien är att en stark företagsimage har en positiv inverkan på kunders 
beteende gentemot butiken, vilket i sin tur bidrar till en högre butikskundnöjdhet och 
butikslojalitet. (Martenson, 2007, s. 546). 
 
 

 
Figur 6. Sambandet mellan företagets image, butikskundnöjdhet och butikslojalitet (Martenson, 2008, s. 546). 

 
Genom att utgå från de modeller vi presenterat ovan har vi utvecklat studiens 
arbetsmodell. 
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3.7	  Arbetsmodell	  
Skillnaderna från de modeller vi tidigare presenterat i kapitel 3.5 är att vi har valt att 
inkludera de butiks attribut som påverkar butiksimage. I tidigare forskning har 
sambandet mellan image, kundnöjdhet och lojalitet gentemot en specifik butik 
fastställts, men forskare har inte utarbetat en specifik modell där olika butiksattribut 
indirekt genom butiksimage påverkar butikslojalitet. Alternativt har tidigare modeller 
endast innehållit de butiksattribut som påverkar butiksimage.  
 
 
Vi har valt att sammanställa de fyra centrala delarna innehållande butiksattribut, 
butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet, för att skapa en övergripande bild 
av det eventuella sambandet (se figur 7). Processen börjar med att kunder uppfattar 
olika butiksattribut som påverkar dess bild av butiken, vilket eventuellt kan leda till 
butikskundnöjdhet och slutligen butikslojalitet.   
 

 
Figur 7. Studiens arbetsmodell (Egen modell)  

Till vänster i modellen går det att urskilja vilka butiksattribut som påverkar 
butiksimage, enligt följande: varor, service, tillgänglighet, personal, butiksatmosfär, pris 
och påverkan. De butiksattribut vi valt är främst förekommande i tidigare studier inom 
dagligvaruhandeln och tidigare forskare har fastställt att attributen har en påverkan på 
butiksimage. Attributen påverkar sedan hur kunder skapar sig en bild över hur de 
upplever en specifik butik. Butiksimage påverkar i sin tur hur nöjda kunder känner sig 
av helhetsupplevelsen i en specifik butik och butikskundnöjdheten kan i längden också 
leda till butikslojalitet. I vår studie kommer vi ha i beaktning att ytterligare butikattribut 
kan komma att påverka butiksimage, butikskundnöjdhet samt butikslojalitet. För att 
hålla möjligheten öppen kommer vi att ställa en öppen fråga i våra enkäter om något 
annat attribut påverkar kunders val av butik. Om vår arbetsmodell inte överensstämmer 
med resultatet av vår empiri kommer vi senare att utveckla den vidare. 
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4.0	  Praktisk	  metod	  
I följande kapitel förklaras hur kooperativa förbundet är uppbyggt, Coop som 
varumärke och vilken betydelse företaget har för vår studie. Sedan redogörs våra 
metodval vid insamling och analys av data. Innehållande en argumentation för vårt val 
av en kvantitativ studie i form av enkäter till Coops kunder direkt i butik. Vidare 
beskrivs vårt urval av respondenter och hur utformningen av enkäten gått tillväga. 
Slutligen hur bearbetandet och hanteringen av insamlad data utförts.   

4.1.	  Tillvägagångssätt	  
I vår studie har vi valt att fokusera på ett antal Coop Forum butiker i Region Nord. I 
dagens samhälle väljer många kunder att handla på stormarknader som kan erbjuda en 
större volymhandel, trots att valet kan medföra att närbutiker hotas till nedläggning. I 
vår undersökning vill vi studera vad som påverkar kunders val att handla på 
stormarknader.   
 
Coop Butiker & Stormarknader AB är den enda dagligvarukedjan i Sverige som ägs av 
dess medlemmar, vilket gör det intressant att undersöka kunders lojalitet och om dess 
delägarskap påverkar lojaliteten. Coop Butiker & Stormarknader AB är ett dotterbolag 
till Kooperativa Förbundet (Coop, 2014, G). Coops organisation är uppbyggd på ett 
speciellt sätt då kunders delägande är unikt, i avsnitt 4.1 förklarar vi mer ingående om 
hur Kooperationen är uppbyggt för att ge läsaren en övergripande bild av företaget Vi 
har valt att avgränsa oss till stormarknader eftersom olika butikskoncept inom Coop 
koncernen skiljer sig i storlek, sortiment, lokalisering och fokusområden. Coop Forum 
är en stormarknad med fokus på volymhandel och brett sortiment, Coop Extra med 
fokus på enkelhet, smidighet och brett sortiment, Coop Konsum med fokus på 
färskvaror av högsta kvalitet och Sveriges bredaste sortiment av ekologiska alternativ, 
samt Coop Nära som är en närbutik med fokus på snabbhet, bekvämlighet och enkelhet. 
(Coop, 2014, N). Vi anser att vår studie skulle få ett missvisande resultat vid en 
jämförelse av olika butikskoncept, då kunders efterfrågan varierar beroende på butikens 
omfattning och utbud. Genom att avgränsa oss till tre Coop Forum butiker anser vi att 
studiens resultat kommer att ge en tydligare förståelse till varför kunder väljer att handla 
på stormarknader, samt vad som påverkar kunders lojalitet till en specifik butik. 
 
Vår studie skrivs i samarbete med Coop Nord vilket innebär att vi begränsar oss till ett 
geografiskt område inom Coop-koncernen. I Region Nord ingår Västerbotten, 
Västernorrland och Jämtland (Coop, 2014, E). Vi har valt att undersöka Region Nord då 
dess geografiska område utgör den största regionen inom Coop-koncernen. Coop Nord 
har butiker som täcker 25 procent av Sveriges yta, tillsammans omsätter de 4,5 
miljarder och har 1800 anställda (T. Johansson, personlig kommunikation, 5 februari, 
2014). I Region Nord finns Coop Forum-butiker i Skellefteå, Umeå, Örnsköldsvik, 
Härnösand, Sundsvall och Östersund (Coop, 2014, F). Vi valde att utföra vår 
undersökning på en Coop Forum butik i vartdera länet, Västerbottens butik i Umeå, 
Västernorrlands butik i Örnsköldsvik och Jämtlands butik i Östersund. Butikerna vi 
valde skiljer sig en del åt, butiken i Östersund ligger i inlandet och butikerna i Umeå 
och Örnsköldsvik båda är butiker i kuststäder. Vi gjorde det valet eftersom vi ville 
jämföra olika typer av butiker inom Coop Nord. Vi fick därmed möjlighet att jämföra 
en inlandsbutik med två olika butiker i kuststäder samt två olika storlekar på butiker i 
kuststäder. Vi anser att de butiker vi valt har gett oss möjlighet att studera om det fanns 
någon kundlojaliteten och hur den då såg ut i de olika butikerna. Vi har också undersökt 
vilka butiksattribut som är avgörande i respektive butik, i respektive län vilket har gett 
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oss en övergripande bild av hela Region Nord. I vår undersökning hade vi överseende 
med att området kring Coop Forum Örnsköldsvik genomgår en stor ombyggnation, 
samt att i anslutning till Coop Forum butiken byggs ett nytt systembolag. Vid Coop 
Forum butiken i Östersund sker det en förändring i motsatt håll när systembolaget i 
anslutning till butiken skall flytta. Vi har varit medvetna om att ombyggnationerna och 
förändringarna kan ha påverkat vår studie och dess utgång. 

4.2	  Kooperativa	  Förbundet	  
Kooperativa Förbundet, KF, bildades år 1899 (Coop, 2014, A) och är ett förbund med 
39 konsumentföreningar och 3,3 miljoner medlemmar (KF, Kooperativa Förbundet, 
2012, s. 18). Konsumentföreningarna är indelande enligt olika geografiska områden 
inom Sverige, vilket innebär att medlemmarna ofta tillhör den förening där de är 
bosatta. Tillsammans äger samtliga konsumentföreningar och medlemmar det 
Kooperativa Förbundet. (Coop, 2014, B). I Kooperativa Förbundet ingår 
dagligvaruhandeln, mediegruppen, fastighetsgruppen, investgruppen och övriga bolag 
(se figur 8). 
 

 
Figur 8. Kooperativa förbundets uppbyggnad (KF, 2012, s. 18) 

 
Kooperativa förbundets värdegrunder är: nytänkande, medlemsägande, ärlighet, 
omtanke av människor och miljö samt inflytande (Coop, 2014, A). 
 
Kooperativa förbundets verksamhetsidé är: 
“Att skapa ekonomisk nytta och samtidigt göra det möjligt för medlemmarna att i sin 
konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö”   
 
Kooperativa förbundets värdegrunder och verksamhetsidé speglar även alla dess 
dotterbolag. (Coop, 2014, A). 
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Dagligvaruhandelns koncern är Coop Sverige AB och inkluderar Coop Butiker & 
Stormarknader AB, Coop Butiksutveckling AB, MedMera Bank AB och Coop Sverige 
Affärsstöd AB (Coop, 2014, C). Dagligvaruhandeln är Kooperativa förbundets 
kärnverksamhet och inom Coop Butiker & Stormarknader AB ingår kedjorna Coop 
Forum, Coop Extra, Coop Konsum, Coop Nära, Coop Daglivs och nätbutiken Coop 
Online.se (Coop, 2014, C). Coop är Sveriges enda kooperativa dagilgvarukedja (Coop, 
2014, D), vilket innebär att dess affärsstrategi skiljer sig en del i jämförelse med andra 
dagligvarukedjor. Coops vision är “att skapa ekonomisk nytta för dess medlemmar” 
(Coop, 2014, A) jämfört med exempelvis ICAs vision “vi ska göra varje dag lite 
enklare” (ICA, 2014).  

4.3	  Varumärket	  Coop	  
Coop har blivit utnämnd till “Sveriges mest hållbara varumärke” under två år i rad, 
2011 och 2012 och erhöll en andraplats under 2013. Utmärkelsen uppkommer årligen 
genom att en kundundersökning genomförs bland 8000 konsumenter, där 200 företag 
utvärderas gentemot faktorer som mänskliga rättigheter, arbetsförhållande, miljöansvar 
och antikorruption. (Coop, 2014, H). Coops starka varumärke och dess förmåga att nå 
ut med sitt budskap till sina kunder, har gjort det till ett intressant företag för oss att 
undersöka kundlojalitet inom. Vår undersökning behandlar även andra typer av attribut 
såsom köpvanor, varor, service, personal och tillgänglighet för att undersöka 
kundlojalitet gentemot de för studien utvalda butikerna och indirekt även butiksimage, 
Coop Forums varumärke.  
 
Coop Sverige AB arbetar aktivt med tre hörnstenar inom organisationen som alla bidrar 
till ett starkt varumärke. Områdena är ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och 
miljöansvar. Coops ekonomiska ansvar handlar främst om att skapa ekonomiskt nytta 
för dess medlemmar och samtidigt möjliggöra för konsumenter att bidra till hållbarhet 
för människor och miljö, vilket även en central del i kooperationens verksamhetsidé. 
Förutsättningarna för att Coop ska kunna skapa både medlemsnytta och samhällsnytta är 
konkurrenskraft, samt lönsamhet. Coops målsättning är att kunna avsätta 14 procent av 
avkastningen på eget kapital till framtida utveckling och tillväxt inom miljö. 
Konsumentkooperationens intressenter är enbart dess medlemmar, vilka tillsammans 
delar på överskottet genom förmånliga priser och återbäring. Medlemmarna har också 
möjlighet att väva in samhällsnyttan genom att skänka sin del av överskottet till 
samhälleliga ändamål. (Coop, 2014, I). 
 
Coop arbetar på många sätt samhällsfrämjande både i Sverige och internationellt genom 
allt från att ta ansvar för vilket sortiment som finns ute i Coops butiker till att stödja 
fattiga och hemlösa. Coop arbetar med en rad olika projekt inom området, bland annat 
konceptet ”Världens mat” som syftar till att erbjuda konsumenterna ett mångkulturellt 
sortiment för att spegla det samhälle vi lever i, med influenser från världens alla hörn. 
Ett annat projekt är ”Nya möjligheter för hemlösa” där Coop sponsrar tre tidningar i 
Stockholm och Göteborg som säljs av hemlösa. ”Kooperation utan Gränser” arbetar mot 
fattigdom och mänskliga rättigheter i Centralamerika, Latinamerika och Asien genom 
att Coops kunder köper speciella bärkassar eller använder biståndknappen på 
pantapparaten skänks pengar hit. (Coop, 2014, J). Coop arbetar aktivt med ett flertal 
projekt för att främja människa och miljö - det gäller att väcka medlemmarnas intresse 
samt få dem villiga att samarbeta och göra ett aktivt val för att nå resultat. Vår 
undersökning utförs från kunders perspektiv för att de ska ges möjlighet att lyfta sina 
åsikter, med syfte att undersöka om Coops varumärke lever upp till kundernas 
förväntningar.  
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Det aktiva arbetet med att ta ansvar för miljön har visat sig genom att Coop inte endast 
arbetar med att skapa ekonomisk nytta hos konsumenten, utan även för att bidra till en 
bättre hållbarhet gällande miljö och människor. Coop arbetar förebyggande genom att 
främja människors och djurs välbefinnande samt att inte nyttja naturresurser i onödan. 
Det aktiva miljöarbetet har bidragit till att Coop har Sveriges största utbud av 
ekologiska och miljömärkta produkter. (Coop, 2014, K). Coop erbjuder ett flertal 
miljöklassade märken i dess butiker – Ekologiskt jordbruk, KRAV, Bra Miljöval, 
Svanen och Fairtrade, för att nämna några (Coop, 2014, L). Coop samlar de 
miljöklassade märkena i dess egna ekologiska sortiment, Coop Änglamark, med syfte 
att underlätta för kunder att välja varor som är bra för miljön (Coop, 2014, M). De kan 
lätt uppfattas som att Coop Änglamark är ett eget produktvarumärke och vi ställer oss 
frågande till om kunder är informerade om att det är ett samlingsnamn för andra 
miljömärkningar. I vår studie undersöks vad Coops kunder tycker om produktutbudet i 
helhet, genom frågor om varors kvalitet och prissättning 

4.4	  Datainsamlingstekniker	  
Under avsnittet om undersökningsdesign och forskningsstrategi, 2.6 i vår teoretiska 
metod beskrivs användandet av en kvantitativ studie med enkätundersökningar för att 
undersöka valt forskningsområde. Dahmström (2005, s. 14) definierar metoden enligt 
en primärdataundersökning, där studiens författare samlar in data via enkäter. Då vi inte 
har identifierat någon tidigare forskning inom studiens specifika område, har det 
därmed inneburit att empirin vi undersökt inte funnits tillgänglig sedan tidigare. För att 
ge en korrekt bild över ämnet har det därmed krävts att vi utfört en egen undersökning. 
Dahmström (2005, s. 14) anser att en av de största fördelarna med att använda sig av 
primärdata är tillämpligheten - att författarna samlar in egen data till den specifika 
studien. Vi har därmed utfört en kvantitativ undersökning med enkäter för att tillgå data 
inom valt forskningsområde. Ett av studiens syften är att jämföra om kundlojaliteten 
differentierar mellan olika Coop Forum butiker i Region Nord. Det har därmed varit 
nödvändigt att genomföra en undersökning där vi kunde nå ut till ett flertal av Coops 
kunder. Genom enkätundersökningar hävdar vi att empirin inkluderar fler av Coops 
kunder än om vi hade valt att göra intervjuer som istället ger ett djup. Vi anser därför att 
våra enkätundersökningar har gett oss en tydligare bild över vilka butiksattribut som 
faktiskt påverkar kunder vid val av butik. Vid utformningen av vår enkätundersökning 
hade vi tidigare forskning i beaktning, gällande teorier och data.  
 
Dahmström (2005, s. 76) beskriver att det finns olika typer av enkäter: postenkäter, 
webbenkäter, gruppenkäter och besöksenkäter. Postenkäter skickas ut via post eller 
mail, webbenkäter är ett frågeformulär som finns via en hemsida, gruppenkäter är att 
dela ut frågeformulär till en samlad grupp exempelvis ett idrottslag eller en skolklass 
(Dahmström, 2005, s. 55-86). Besöksenkäter är frågeformulär som delas ut i samband 
med ett besök på exempelvis en myndighet, bibliotek eller butik (Dahmström, 2005, s. 
88). I vår undersökning utfördes besöksenkäter, eftersom vi ville försäkra oss om att 
kunderna vi lämnar ut enkäter till är medlemmar i Coop Nord idag. Bryman (2011, s. 
228-230) menar dock att det finns några nackdelar med att göra enkäter, exempelvis 
finns det en risk för stort bortfall, ingen möjlighet att ställa följdfrågor samt att antal 
frågor är begränsade. Vi har varit medvetna om att eventuellt stora bortfall i vår 
undersökning kan leda till att våra slutsatser blir snedrivna, vilket vi aktivt arbetat för att 
motverka. I våra enkäter fanns det en fråga om kunden hade ett MedMera-kort, om inte 
tackade vi för dess medverkan. Vi gjorde det valet eftersom vi vill undersöka hur 
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kundlojaliteten differentierar sig bland Coop Nords medlemmar, inte bland samtliga 
kunder då vi anser att mindre aktiva kunder saknar en djupare kännedom om Coop som 
varumärke. Då Coop Butiker & Stormarknader AB är den enda dagligvarukedjan i 
Sverige som ägs av dess medlemmar, ansåg vi det vara av intresse att undersöka 
huruvida medlemmarnas delägarskap kan ha någon påverkan på butikslojalitet. 

4.5	  Urval	  	  
I vår studie har vi utfört en kvantitativ surveyundersökning i form av enkäter direkt till 
kunder i butik. Enkätens utformning grundade sig i att besvara studiens forskningsfråga 
genom att undersöka kundlojalitet till utvalda Coop Forum butiker i Region Nord. I vår 
problembakgrund belystes den aktuella förändring som skett på den svenska 
dagligvarumarknaden och att kunder alltmer väljer att handla på större 
dagligvarubutiker (Hedlund, 2011). Därmed ansåg vi att orsaken till kunders förändrade 
val av butik var ett intressant område att undersöka, genom en direkt kontakt med Coop 
Forums kunder i de för studien utvalda butikerna i Region Nord. 
 
En population innehåller olika element som forskaren vill studera egenskaper och 
attityder hos. Den population som möter studiens syfte idealiskt kallas för 
målpopulation. (Dahmström, 2011, 67). Då studiens syfte är att undersöka kundlojalitet 
till utvalda Coop Forum butiker i Region Nord utgörs vår population av Coop Forum 
Nords aktiva kunder. Aktiva kunder definierade vi enligt de kunder som handlar 
regelbundet i de för studien utvalda Coop Forum butikerna och därmed även de kunder 
vi mötte på plats i butik vid utförandet av vår enkätundersökning. En population vars 
attityder är önskvärd i studien kan definieras enligt en rad kriterier (Dahmström, 2011, 
67). Vår målpopulation för studien definieras enligt följande kriterier: 
 

- I någon mån vara aktiv kund på Coop Forum Nord 
- I någon mån ha skapat sig en tydlig uppfattning om en specifik butik inom Coop 

Forum Nord 
- Vara en privat kund 
- Befinna sig i en Coop Forum-butik i Umeå, Örnsköldsvik eller Östersund vid 

tidpunkten för studien 
 
Studiens målpopulation utgörs av Coop Forum i Region Nords aktiva, privata kunder 
inom den svenska dagligvaruhandeln som befann sig i någon av de för studien utvalda 
Coop Forum butikerna inom Region Nord under perioden för vår empiriska studies 
utförande, april 2014. Vår målpopulation bestod av de kunder som skapat sig en tydlig 
uppfattning över en specifik butik inom Coop Forum Nord, genom yttre attribut, rykten, 
reklam och inre butiksattribut. En tydlig uppfattning definierar vi enligt att kunden har 
vistas inne i samma Coop Forum butik ett flertal gånger, innehar ett MedMera-kort och 
därmed har de erfarenhet som krävs för att yttra sin åsikt gentemot olika butiksattribut 
och kundlojalitet. Vi anser att kunder som endast handlat ett fåtal gånger vid Coop 
Forums butiker inte har någon djupare förståelse för kundlojalitet och därmed inte 
bidrar i samma mån som regelbundna kunder till att besvara studiens forskningsfråga. 
För att nå vår målpopulation ställde vi en inledande fråga innan vi delade ut enkäterna, 
enligt “Handlar ni regelbundet på just denna Coop Forum butik?”. 
 
Vår empiriska undersökning tyder på en viss övertäckning, eftersom kunder utan 
medlemskap som handlat enstaka gånger på Coop Forums butiker inom Region Nord 
kan komma att närvara i undersökningen. För att motverka en eventuell överteckning 
kommer vi att använda en inledande fråga vid utdelningen av enkäterna. Vi anser att de 
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kunder som endast handlat enstaka gånger på Coop Forums butiker inte är tillräckligt 
insatta i frågor gällande kundlojalitet för att medverka i undersökningen. En 
övertäckning uppstår då vissa urvalsenheter som finns med i en rampopulation inte 
ingår i målpopulationen (Dahmström, 2011, s. 70-71). Vår rampopulation utgörs av alla 
de kunder vi kan tänkas möta under vår vistelse ute i de för studien utvalda Coop Forum 
butikerna i Umeå, Örnsköldsvik och Östersund under utförandet av vår 
enkätundersökning. Enkäten gavs ut på svenska därmed fanns det ett krav att 
respondenterna skulle behärska språket. Vi valde att inte ge ut enkäten på något annat 
språk, då vi ansåg att frågorna kan få en annan innebörd och tolkas olika om enkäten 
översätts. 
 

 
 Figur 9. ursprungligen från Dahmström (2011, s. 71) omarbetad för vår studie. 

 
Inför vår empiriska studie insåg vi att det skulle vara omöjligt att utföra en 
undersökning på hela populationen, då vi inte hade tillgång till några uppgifter om 
antalet medlemmar till respektive Coop Forum butik i Region Nord. Det fanns endast 
uppgifter att tillgå över antalet Coop-medlemmar tillhörande hela Region Nord. Därmed 
krävdes ett urval från vår population till grund för de stickprov vi undersökte. Bryman 
(2011, s. 178) anser att det alltid är relevant att skapa ett urval av populationen i en 
kvantitativ undersökning. Till grund för vår urvalsstorlek valde vi att använda 
befolkningsmängden från den 31 december 2013 i respektive län och stad som underlag 
för att uppskatta antal Coop medlemmar till respektive butik i utvalda städer.  
 
 
I Västerbotten uppgick befolkningsmängden i slutet av år 2013 till  261 112 och av 
dessa bodde 118 349 i Umeå. Västernorrland hade 242 156 bosatta, varav 54 986 i 
Örnsköldsvik. Slutligen hade Jämtland 126 461 invånare, varav 59 956 i Östersund. 
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(Statistiska centralbyrån, 2013). Den totala befolkningsmängden för Region Nord 
(Västerbotten, Västernorrland och Jämtland) uppgick år 2013 till 629 729 människor. 
Vi ansåg även att Coop Nords medlemsantal var en väsentlig utgångspunkt för vår 
urvalsstorlek. Medlemsantalet i Coop Nord under 2013 års slut uppgick till 275 675 
(Coop, 2014, O). Den procentuella delen Coop-medlemmar av den totala 
befolkningsmängden i Region Nord är enligt våra beräkningar 44 %. Genom att 
använda 44 procent som en utgångspunkt vid uppskattningen av medlemsantalet för 
respektive stad antog vi att det fanns 52 074 medlemmar i Umeå, 24 194 medlemmar i 
Örnsköldsvik och 26 381 medlemmar i Östersund. Då vår undersökning utfördes på 
plats i butik var det svårt att i förhand beräkna antalet besökare och därmed möjliga 
respondenter.  
 
I en liknande undersökning av Bloemer & Ruyter (1998, s. 504) utfördes 153 enkäter, 
där 124 var användbara för studien, vilket ansågs representativt för populationen. 
Chowdhury et al (1998, s. 75) använde ett stickprov på 189 individer i sin 
surveyundersökning då de likt vår undersökning endast delade ut enkäter till kunder 
med god kännedom om butiken. Thang & Tan (2003, s. 197) utfärdade 350 enkäter där 
olika attribut som påverkar kunders val av butik undersöktes, 72 var bortfall, slutligen 
fick de in 278 fullständigt besvarade enkäter. Vårt mål med den empiriska studiens 
genomförande har varit att uppnå 100 respondenter i vardera Coop Forum-butik i 
respektive stad, Umeå, Örnsköldsvik och Östersund, totalt 300 besvarade enkäter. 
 
Vi har använt oss av ett icke-sannolikhetsurval i vår studie, eftersom det var omöjligt att 
få tag på ett kundregister över Coop medlemmar hos respektive Coop Forum butik i 
Region Nord. Medlemmar i Coop Nord tillhör hela Region Nord och inte en specifik 
butik. Johansson Lindfors (1993, s. 97) menar att ett icke-sannolikhetsurval kan 
användas när det finns begränsningar i att ta fram en urvalsram, det vill säga en lista 
över individer i populationen. Inför vår studie var det på förhand omöjligt att välja ut en 
grupp respondenter att medverka i studien, utan vi använde oss istället av en metod där 
vi lät respondenterna möta oss på plats vid utförandet av studien i de olika butikerna. 
Bryman (2011, s. 194) beskriver ett bekvämlighetsurval som när respondenter tillfälligt 
finns på plats vid studiens utförande. Vi frågade slumpmässigt de människor som 
besökte Coop Forum butikerna, för att få en spridning i kön och ålder. Därmed vill vi 
hävda att vårt urval av stickprovsstorlek kan benämnas enligt ett slumpmässigt 
bekvämlighetsurval.  Ett stickprov är den del av populationen som undersöks för att 
sedan representera hela populationen (Bryman, 2011, s. 179). Då stickprovet gjordes på 
plats i de olika butikerna var sannolikheten hög för att få en heterogen population. En 
heterogen population innebär att respondenterna skiljer sig i ett flertal aspekter, 
exempelvis kön, ålder, inkomst och yrke (Bryman, 2011, s. 193). Vi försökte variera 
tillfrågade respondenter i kön och ålder, men till följd av studiens tidpunkt var det svårt 
att nå en yngre målgrupp, vilket nämns vidare i avsnitt 4.7 om access.  
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4.6	  Hantering	  av	  företag,	  respondenter	  &	  data	  
Vid utförandet av undersökningen var vi noga med att informera samtliga respondenter 
om att dess deltagande var helt anonymt. Dahmström (2011, s.148) förklarar att en 
tydlighet mot respondenter om att undersökningen är anonym bidrar till att de känner 
sig trygga och ökar även sannolikheten för att de vill medverka i studien.  
 
Före genomförandet av vår undersökning hade vi en tydlig kontakt med Coop Nords 
VD Thomas Johansson och informerade honom om vilka specifika datum och tider vi 
hade bestämt för närvarandet vid varje butik. Thomas Johansson informerade i sin tur 
driftchefen som tog kontakt med stormarknadscheferna på de utvalda butikerna, därmed 
var de medvetna om att vi skulle närvara. Vi bifogade vår enkätundersökning till 
driftchefen som i sin tur skickade den vidare till stormarknadscheferna för att de skulle 
få en bild över vad undersökningen handlade om. När vi sedan anlände till respektive 
butik bad vi kundtjänst kontakta stormarknadschefen och informera utförligare kring 
vad undersökningen handlade om.  
 
I vår enkätundersökning lade vi in samtliga svar manuellt i det statistiska programmet 
SPSS och vissa frågor behandlade vi i Excel. Vi har inte samlat in personuppgifter om 
specifika personer utan behandlat dem anonymt för att skydda respondenterna. I 
undersökningen arbetade vi som författare mycket med att vara objektiva, vi har därmed 
inte medvetet undanhållit relevant information för vår studie i datainsamlingen, empirin 
eller analysen. 

4.7	  Konstruktion	  av	  enkätundersökning	  
En enkätundersökning används för att få en hög svarsfrekvens och för att alla 
respondenter ska få likvärdiga frågor för att sedan kunna jämföra svaren (Ejvegård, 
1996, s. 50). I den empiriska studiens enkäter undersöktes vilka butiksattribut som 
påverkar kunders val av specifik butik och om det fanns ett samband mellan 
butiksattribut, butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet, för att besvara 
studiens forskningsfråga och syften. Därmed ville vi undersöka sambandet mellan ett 
flertal begrepp och använde oss av flera indikatorer som mått på ett begrepp. Genom att 
använda multipla indikationer i en undersökning kan effekter av eventuella 
feltolkningar eller missförstånd hos respondenterna kompenseras (Bryman, 2011, s. 
158-159).  
 
Våra nyckelbegrepp i studien var: butiksattribut (varor, service, tillgänglighet, personal, 
butiksatmosfär, pris och påverkan), butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet. 
Vi använde oss av ett påstående runt ett begrepp där respondenterna valde mellan fem 
alternativ ‘instämmer inte alls’, ‘instämmer i mindre grad’, ‘instämmer delvis’, 
‘instämmer i högre grad’ eller ‘instämmer helt’, enligt en likertskala. En likertskala 
används för att studera attityder eller upplevelser kring valt område (Bryman, 2011, s. 
157). Vi anser att en likertskala var lämplig att använda då syftet med vår undersökning 
är att identifiera kunders uppfattningar och attityder som påverkar dess val av 
dagligvarubutik. Vid användandet av flera indikatorer bildas en större vidd än vid 
användandet av en indikator som mått (Bryman 2011, s. 159). I vårt fall hade en enkel 
indikator endast ordnat respondenterna utifrån en skala från 1 till 5, medan ett multipelt 
indikatorsmått bildade, vid våra exempelvis 20 påståenden och ett femskaligt val, en 
vidd på 100 (20 gånger 5).  
 
För att nå en hög svarsfrekvens ska enkäten vara noga utarbetad innan den går ut till 
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respondenterna - regeln säger att ju fler frågor desto färre svar (Ejvegård, 1996, s. 50). 
För vår del fick vi minska antalet frågor och därmed svarstiden då studien utfördes i en 
butiksmiljö där respondenterna utfrågades utan förvarning. Ejvegård (1996, s. 52) 
nämner ett flertal viktiga faktorer för att nå en hög svarsfrekvens, bland annat enkätens 
utformning (enkel, lätt att överblicka), kort svarstid, om respondenterna erbjuds någon 
kompensation och om det framgår att respondenterna deltar anonymt. I enkäten fanns en 
inledande text som presenterade enkätundersökningens syfte, samt förklarade att 
respondenternas svar behandlas anonymt och enbart används för vår studie. 
Utformningen med 16 frågor kan tyckas lång för en spontan undersökning utan 
förvarning till respondenterna, men faktum är att få respondenter reagerade över 
enkätens längd. Vi behövde ställa valt antal frågor för att få svar på vilka faktorer som 
påverkar kunders lojalitet, då det finns mängder av attribut som påverkar kunders val av 
butik. Via Thomas Johansson, VD Coop Nord, hade vi i förväg kontaktat 
stormarknadscheferna på respektive butik, därmed fick vi dela ut en chokladbit till 
respondenterna som medverkade i undersökningen som kompensation för dess 
deltagande. I tabell 2 till 4 nedan visas en sammanställning av våra enkätfrågor 
kopplade till våra teoretiska utgångspunkter i uppsatsen. 
 

Tabell 2. Enkätfrågor om butikslojalitet  

 

Tabell 3. Enkätfrågor om butiksimage 
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Tabell 4. Enkätfrågor om butikskundnöjdhet 

I enkäten inkluderades även en fråga angående butiksattribut, kopplingen till teorin 
beskrivs utförligare i kapitel 3.1, tabell 1. Hela enkätens utformning finns bifogad i 
appendix 1. Vid utformningen av enkäten hade vi Brymans (2011, s. 231-232) 
påståenden i åtanke om att alla frågor ska ha formen av ett påstående och att alla frågor 
ska ha och göra med samma objekt, som för vår enkäts del innebar att vi grupperade 
frågorna enligt olika butiksattribut såsom varor, tjänster etc. Övergripande innehöll 
enkäten slutna frågor med olika påståenden om vilka butiksattribut som påverkar 
kundens val att handla regelbundet, dess kundlojalitet mot en specifik Coop Forum 
butik, hur nöjda kunderna var med Coop Forums tjänster och service samt hur stark 
butiksimage kunderna ansåg butiken hade. Vid användandet av slutna frågor bör det ges 
ett tillfälle för respondenterna att kommentera frågorna (Ejvegård, 1996, s. 53). Vid 
utformningen av enkäten valde studiens författare att inkludera en öppen fråga i slutet 
av enkäten enligt “Finns det några andra faktorer som påverkar ditt val att handla på 
Coop Forums butik?”, med ett flertal rader för respondenten att fritt besvara frågan. 
Enkätens öppna fråga gav dock inget konkret svar på kompletterande butiksattribut, 
utan användes mest som ett generellt kommentarsfält av respondenterna. Vi har valt att 
inte inkludera kommentarerna som citat i empirin då vi anser att dem irrelevanta för 
studien.  
 
Genom att ställa några inledande frågor i enkäten såsom kön, ålder, inkomst och om 
respondenten var Coop-medlem kunde olika segment kartläggas som var relevanta för 
att jämföra kundgrupper. Coop-medlemskap var relevant att fråga då studiens syfte är 
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att identifiera vilka butiksattribut som kan skapa kundlojalitet. Därmed anser studiens 
författare att kunder med ett medlemskap och som handlade frekvent på butiken kunde 
yttra sig bättre om lojalitet än de kunder som ej hade ett medlemskap. De inledande 
frågorna om kön, ålder och inkomst ställdes för att undersöka om respondenternas 
åsikter och attityder påverkades av olika demografiska faktorer. Samt att studiens 
författare ville försäkra sig om att det nått ut till en heterogen population, där 
respondenterna skiljer sig i avseende på valda demografiska faktorer. Att fråga en 
respondent om dess ekonomi klassas enligt Dahmström (2005, s. 140) som en känslig 
fråga som kan uppfattas som kränkande eller stötande och risken är att svar uteblir eller 
förskönas. För att undvika ett uteblivet respektive osant svar definierades frågan inte 
enligt några belopp av inkomst utan istället enligt olika typer utav inkomst 
(studiebidrag, annan typ av bidrag, fast inkomst, pension och ingen åsikt).  
 
Vid utformningen av enkäten rådgjorde vi med forskare på Handelshögskolan vid Umeå 
Universitet, samt med Thomas Johansson, VD Coop Nord. Före utförandet av 
undersökningen testades enkäterna med hjälp av föräldrar och vänner, samt studenter på 
Umeå Universitet för att fånga olika åldersgrupper och spegla de kommande 
respondenternas variation av kön, ålder och inkomst. En provundersökning är bra för att 
undvika bortfall orsakade av att undersökningspersonen inte förstår frågorna 
(Dahmström, 2011, s. 154-155, 360). Bryman (2011, s. 259) hävdar att en pilotstudie är 
särskilt viktig vid utförandet av en enkätundersökning, då eventuella oklarheter som 
dyker upp hos respondenterna inte kan förklaras av intervjupersonerna under utförandet 
av enkäten.   
 

4.8	  Access	  &	  bortfall	  
För vår studie innebär access hur tillgänglig Coop Nord har varit i samarbetet med oss, 
samt den empiriska studiens respondenters tillgänglighet. Accessen med företaget Coop 
och Thomas Johansson, VD Coop Nord, har varit god, fungerande och effektiv. 
Information om kooperativa förbundet, företaget Coop och Coop Nord har varit 
lättillgänglig på hemsidor och i verksamhetsberättelser. Vi är medvetna om att 
information från företagets egna kanaler kan anses objektiv och har tagit ställning till 
det i vår teoretiska metod. I början av studien bokade vi ett möte med Thomas 
Johansson och det var lätt att få en tid med honom samt att besöka kontoret för ett 
personligt samtal. Vidare har vi haft en kontinuerlig mail-kontakt med Thomas där vi 
stämt av arbetet - kontakten har varit effektiv och nyttig. Vid utförandet av vår 
empiriska studie kontaktade vi Thomas och uppgav vilka datum vi skulle närvara på 
respektive Coop Forum butik. Informationen vidarebefordrades till driftchefen och 
vidare till stormarknadscheferna för respektive butik. På så vis kände vi oss alltid 
välkomna till de olika butikerna och personalen var informerade om att vi skulle närvara 
för att dela ut enkäter till kunder. 
 
Gällande respondenterna var tillgängligheten god för vissa målgrupper och mindre god 
för andra. I Umeå och Östersund var det lätt att nå personer i åldersgrupperna 51-60, 61-
70 och 71+, de var på plats i butiken och deltog gärna i undersökningen. Svårast var det 
att nå personer i åldersintervallet 16-30 år, de fanns inte på plats vid undersökningen 
eller tackade ofta nej till att medverka. I åldersgrupperna 31-40 och 41-50 fanns endast 
ett fåtal på plats i butiken, men de tillfrågade besvarade gärna enkäten. Uppslutningen 
kan ha att göra med undersökningens tidpunkt, vilket var fredag förmiddag i båda 
butikerna, fredagen den 4e april i Umeå och fredagen den 11e april i Östersund. Vi antar 
att de yngre åldersgrupperna var på arbete och att det främst var pensionärer som 
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handlade vid undersökningarnas tidpunkter. I Örnsköldsvik utfördes enkäterna måndag 
den 14e april och det var mindre folk i rörelse än på de tidigare undersökta fredagarna 
men vi lyckades samla in 95 enkäter. Respondenterna vid Coop Forum i Örnsköldsvik 
hade en större åldersspridning än respondenterna i Umeå och Östersund. Vi antar att 
detta beror på tidpunkten samt veckodagen för studiens utförande. Om studien hade ägt 
rum under helgdagar eller blivit utförd vid olika tidpunkter spritt över butikens 
öppettider antar vi att spridningen på åldersgrupperna hade sett annorlunda ut. 
 
Under bearbetningsprocessen av insamlad data var vi medvetna om att vi kunde stöta på 
vissa fel från den empiriska undersökningen, enligt samplingsfel, icke-samplingsfel 
eller bortfall. Ett samplingsfel innebär att urvalet inte är helt representativt, trots att man 
använder ett sannorlikhetsurval. Ett icke-samplingsfel är om urvalsramen är otillräcklig 
eller om bortfallet av respondenter eller svar är för stort. Det kan även uppstå fel vid 
datainsamlingen på grund av fel i enkätens utformning eller frågeformuleringen. 
Slutligen kan fel som rör bearbetningen av data uppstå om den inte hanteras eller kodas 
rätt. (Bryman, 2011, s. 179).  
 
Om en respondent inte besvarat enkäten kallas det för ett bortfall. Det finns två olika 
typer av bortfall, dels det externa bortfallet då ett besvarat frågeformulär inte samlas in 
och dels det interna bortfallet då en specifik fråga i formuläret är obesvarad. (Ejvegård, 
1996, s. 51). Studiens författare beslutade att en enkät där fler än fem frågor inte var 
ifyllda räknades som ett externt bortfall på grund av bristande kunskap, vägran eller 
annan orsak. I Umeå hade vi tre externa bortfall, i Örnsköldsvik och Östersund hade vi 
fem stycken vardera.  Totalt samlade vi in 287 enkäter utav totalt 300 utgivna, ett 
bortfall på 13 enkäter anser vi är rimligt. Vi har sett det som ett bra resultat, med tanke 
på att vi i vissa fall skickade med enkäter till kunder som fyllde i dem under tiden de 
handlade för att sedan lämna in på dem på vägen ut ur butiken. Därmed kunde vi haft 
fler externa bortfall än vad utfallet blev, vi såg tillvägagångssättet som en möjlighet att 
nå fler åldersgrupper. Speciellt de yngre åldersgrupperna som kan anses ha mer bråttom 
än den äldre generationen.     
 
Om enkäten inte är tillräckligt genomarbetad kan det interna bortfallen uppstå, som en 
följd av en felaktigt konstruerad fråga (Ejvegård, 1996, s. 52). För att undvika 
eventuella interna bortfall vid attitydfrågor kan ett svarsalternativ med “vet ej” eller 
“ingen åsikt” tilläggas istället för att respondenten helt avstår från att besvara frågan 
(Ejvegård, 1996, s. 55). De flesta interna bortfall i vår enkät berörde fråga 5: 
 

 
Figur 10. Fråga 5, utdrag från studiens enkät 

Vi kan se att övergången från enkla svarsalternativ till flervalsalternativ kan ha orsakat 
en förvirring hos respondenten då ovanstående fråga är den första i ordningen av 
flervalsfrågorna, samt att ovanstående fråga kan vara dåligt formulerad då alla kunder 
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kanske inte utför alla typer av köp. Det sistnämnda svarsalternativet “Ingen åsikt/Utför 
aldrig denna typ av köp” kan upplevas som rörig och i efterhand kan vi tycka att 
alternativet skulle varit uppdelat i två. Dahmström (2011, s. 148) hävdar att dåligt 
formulerade frågor kan resultera i externa eller interna bortfall. Vid eventuella interna 
bortfall riskerar studien att få en snedvridning då det är svårt att identifiera orsaken till 
att respondenten inte besvarat en specifik fråga (Dahmström, 2011, s. 363). Orsaker till 
interna bortfall kan vara glömska, okunskap eller vägran (Dahmström, 2011, s. 180). 
Exakt vad orsaken till de interna bortfallen i våra enkäter är kan vi inte svara på, men 
troligast beror de på vägran till följd av mängden frågor – då enkäten kan uppfattas som 
relativt lång vid en spontan undersökning utan förvarning till respondenterna. De flesta 
respondenterna var under tidspress när de utförde sin dagligvaruhandling. Vi anser att 
fråga 5 är av stor vikt i vår undersökning gällande kundlojalitet därmed har vi valt att 
inkludera resultatet trots det inträffade interna bortfallen.   

4.9	  Databearbetning	  &	  tillvägagångssätt	  i	  analysen	  
Till studiens databearbetning och analys har vi använt programmet SPSS, Statistical 
Package for the Social Sciences, ett statistiskt program ämnat för samhällsvetenskapliga 
undersökningar. Vi valde att arbeta i SPSS då vi tidigare använt programmet under en 
statistisk kurs på Umeå Universitet. Den empiriska studien utfördes via enkäter i 
pappersformat, vilket lett till att vi har fått lägga in all data manuellt i programmet.  
Det finns tre olika typer av skalenivåer på en studiens mätvärden och det är variabelns 
skalenivå som sedan bestämmer vilken analysmetod som är anpassad för frågan 
(Wahlgren, 2005, s. 33). Enkätens fråga angående respondentens kön är ett exempel på 
en dikotom variabel med endast två svar ‘kvinna’ eller ‘man’ (Bryman, 2008, s. 321). 
Då en dikotom skalenivå inte går att välja i SPSS valde vi att ange variabeln kön enligt 
en nominal skalenivå. Enligt Bryman (2008, s. 321) kan en nominalskala inte 
rangordnas. Fråga 3 om respondentens typ av inkomst och fråga 5 om vilka butiker 
respondenterna väljer vid exempelvis storhandling är båda exempel på 
nominalvariabler. Den fakta vi har samlat angående respondenterna, såsom kön, ålder 
och typ av inkomst har vi valt att redovisa i beskrivande tabeller för att ge läsaren en 
snabb överblick om stickprovets personliga attribut.  
 
Enkätens fråga om ålder, samt fråga 15 ‘Hur avgörande är följande faktorer för ditt val 
att handla regelbundet på Coop Forum?’ där vi valt att definiera svaren enligt en skala 
från 1 till 5, är numeriska och antar därmed en kvotskalenivå. Enligt Dahmström (2011, 
s. 24-25) är en kvantitativ variabel en fråga innehållande numeriska inslag, om frågan är 
diskret är antalet valbara tal givna och kan därmed inte anta värden mellan dessa tal. Vi 
valde att använda en kvotskalenivå på fråga 15 för att kunna jämföra medelvärden 
mellan hur påverkande de olika butiksattributen var för kunder att handla på Coop 
Forum och för att se om det differentierade sig mellan de för studien utvalda Coop 
Forum butikerna. Även för att genom en beskrivande tabell använda ett 95 procentigt 
konfidensintervall, för att kunna uttala oss om sannolikheten att populationens 
medelvärde hamnar inom ett visst intervall från stickprovets medelvärde. Medelvärdet 
(mean) är variabelns genomsnittsmått och är de sammanlagda värdena från samtliga 
respondenter delat med antal (N) respondenter och standardavvikelsen (standard 
deviation) beskriver måttets spridning (Wahlgren, 2005, s. 67).  I vårt fall anger 
standardavvikelsen spridningen av värdet omkring vårt medelvärde, desto lägre 
standardavvikelse desto närmare ligger respondenternas svar vårt stickprovs 
medelvärde. Vi har valt att infoga resultatet över butiksattributens medelvärden från den 
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beskrivande tabellen i fråga 15 i ett diagram för att tydligare visa hur de 
butiksattributens medelvärden förhåller sig till varandra.  
 
För att testa respondenternas könsfördelning där stickprovet visade på en ojämn 
fördelning och där vi även antog en ojämn könsfördelning för populationen använde vi 
ett Chi-Square test, X2. Genom ett sådant test undersöks om skillnaden är statistiskt 
säkerställd, det vill säga signifikant (Wahlgren, 2005, s. 88). Testet använder k-1 
frihetsgrader, där k är antalet kategorier frågan behandlar, exempelvis man och kvinna i 
vårt fall. Vid ett p-värde som är mindre än 5 % är det statistiskt säkerställt att den 
observerade fördelningen stämmer överens med en teoretisk (Wahlgren, 2005, s. 89). Vi 
valde även att testa de framtagna korstabellerna i vår empiri med hjälp av ett Chi-
Square test, för att se om det fanns någon signifikant skillnad mellan könen i hur 
frekvent de handlar på de för studien utvalda Coop Forum butikerna. Vid ett p-värde 
lägre än 5 % hade vi kunnat säkerställa en skillnad mellan könen i hela populationen 
(Wahlgren, 2005, s. 90). Om p-värdet översteg 5 % kunde skillnaden mellan könen bero 
på slumpen och avvikelserna var därmed inom den statistiska felmarginalen (Wahlgren, 
2005, s. 93).  
 
I ett flertal av enkätens frågor om kundnöjdhet gentemot olika butiksattribut har vi valt 
att använda en femgradig likertskala där respondenterna får ranka frågan utifrån 
“Instämmer inte alls”, ‘instämmer i mindre grad’, ‘instämmer delvis’, ‘instämmer i 
högre grad’ eller ‘instämmer helt’, enligt en ordinalskala. Värdena är inmatade i SPSS 
enligt siffror, där 1 innebär ‘instämmer i mindre grad’ och 5 innebär ‘instämmer helt’. 
Det mätvärde som har värdet 2 är inte dubbelt så mycket som 1 (Wahlgren, 2005, s. 33). 
Alternativet ‘Instämmer helt’ är bättre än ‘instämmer i högre grad’ men avståndet 
mellan de olika alternativen går inte att avgöra då det varierar beroende på 
respondentens egna preferenser. Enligt Bryman (2008, s. 323) är stapeldiagram eller 
cirkeldiagram ett tydligt tillvägagångssätt för att visa resultat av en nominal- eller 
ordinal variabel. Vi har valt att redovisa frågor om kundnöjdhet i cirkeldiagram för att 
ge en tydlig överblick om kunder är nöjda eller inte med de olika butiksattributen och 
jämföra resultaten mellan de för studien utvalda Coop Forum butikerna. Svar på frågor 
angående kundlojalitet redovisar vi i korstabeller med flera variabler som visar 
procentandel av kön och av hela stickprovet. Enligt Wahlgren (2005, s. 52) gör 
korstabeller att vi kan undersöka om det finns likheter eller skillnader mellan olika 
grupper, i vårt fall mellan män och kvinnor. Vidare har vi använt oss av stapeldiagram 
för att redogöra för hur respondenternas butikslojalitet ser ut.  
 
Slutligen testades ett eventuellt samband i praktiken mellan butiksimage och 
butikslojalitet på de för studien utvalda Coop Forum butikerna genom att vi använde en 
korrelationsmatris, där sambandet kunde bekräftas vid ett signifikant värde under 5 %. 
Vid ett signifikant samband kunde vi bekräfta ett positivt samband, att butikslojalitet 
ökar om butiksimage ökar, alternativt ett negativt samband, att butikslojalitet minskar 
om butiksimage minskar. Om p-värdet inte var signifikant kunde vi inte uttala oss om 
ett samband då de kan bero på slumpen (Wahlgren, 2005, s.93).  
 
Vi valde att definiera siffra 0 enligt ‘missing values’ eller internt bortfall i SPSS. Enligt 
Wahlgren (2005, s. 32) blir många frågor i regel obesvarade i en enkätundersökning, 
därför krävs ett värde som särskiljer de uteblivna svaren. Enligt Dahmström (2011, s. 
208) bör författarna studera om någon variabel saknar många svar och därmed har 
interna bortfall. Vid fler än fem obesvarade frågor i samma enkät exkluderades den från 
undersökningen och räknas istället som ett externt bortfall. Den fråga i undersökning 
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som hade flest interna bortfall var fråga 5, se kapitel 4.6 om access och bortfall. Vi har 
valt att inte gruppera de interna bortfallen enligt olika kategorier, då vi anser att det kan 
vara svårt att veta vad ett uteblivet svar beror på.  
 
Efter att studiens resultat redovisats återstår en analys av vår data, gentemot vad tidigare 
forskning kommit fram till. Därmed kan vi visa på likheter eller skillnader och söka 
förklaring utifrån tidigare teorier i relation till den data vi samlat in. Analyser och 
jämförelser kommer att utföras genomgående i kapitel 5.0.  
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5.0	  Empiri	  &	  Analys	  
I följande kapitel kommer vi att presentera den data som vi har samlat in och lyfta fram 
resultaten som är mest intressant och relevant för vår studie. Vi kommer inleda med att 
redogöra svaren som vi tillhandahållit för att kunna identifiera hur respondenterna har 
besvarat frågorna angående butikslojalitet, butikskundnöjdhet, butiksimage samt hur 
den skiljer sig mellan butikerna. Därefter kommer vi identifiera vilka butiksattribut som 
påverkar kunder att välja en specifik butik mest samt analysera våra resultat gentemot 
tidigare forskning för att lägga en grund för studiens slutsats och rekommendationer 
 
I vår studie delades 300 enkäter ut, 100 stycken på Coop Forum Umeå, 100 på Coop 
Forum Örnsköldsvik och 100 på Coop Forum Östersund. Av totalt 300 enkäter fick vi 
ett externt bortfall på 13 stycken, vilket innebär att vi har ett bortfall på 4 procent (enligt 
tabell 5). De externa bortfallen i vår undersökning var relativt jämt fördelade, 3 stycken 
i Umeå, 5 i Örnsköldsvik och 5 i Östersund. Vi anser att antalet externa bortfall i vår 
studie är relativt låg med tanke på att vi delade ut enkäterna i butiker till kunder som 
hade handlat eller skulle handla. Vi har varit medvetna om att tiderna och dagarna vi 
valt att stå på butikerna har påverkat utfallet samt har vi haft överseende med att en del 
av respondenterna var under en viss stress och därmed avböjde att närvara i 
undersökningen. Ejlertsson (2005, s. 12) förklarar att författare bör sträva efter att uppnå 
en 80 procentig svarsfrekvens vid enkätundersökningar. I vår undersökning har vi en 
svarsfrekvens på 96 procent vilket vi anser vara mer än godtagbart.  
 
Stickprovsstorlek 300 st 100 % 
Fullständiga svar 287 st 96 % 
Bortfall 13 st 4 % 
Tabell 5. Sammanställning av studiens bortfall 

5.1	  Respondenter	  

 
Tabell 6. Könsfördelning av respondenter Umeå, Örnsköldsvik & Östersund 

Vi valde att inkludera en fråga angående kön i vår undersökning eftersom vi ansåg det 
intressant att undersöka och jämföra om svaren differentierade sig beroende på kön i 
olika butiker. Kön är en vanlig segmenteringsvariabel i enkätundersökningar och vi 
valde att ha med variabeln för att kunna jämföra huruvida resultatet eventuellt skiljer sig 
emellan män och kvinnor, samt för att skapa en förståelse för hur Coop skall anpassa 
sina marknadsföringsstrategier till olika kundgrupper. Vid enkätundersökningen på 
Coop Forum Umeå deltog 55 kvinnor och 42 män. Utav 100 enkäter fick vi 3 bortfall, 
vilket gav oss en svarsfrekvens på 97 %. (enligt tabell 6, längst till vänster). Vid ett 
Pearson Chi-Square test över en ojämn könsfördelning i Umeå blev värdet 1,742 med 
en frihetsgrad på 1 ger det ett p-värde på 0,187, därmed är p-värdet högre än 5 % och 
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det är alltså inte signifikant säkerställt att könsfördelningen av kunder på Coop Forums 
butik i Umeå är ojämnt fördelad mellan könen. På Coop Forum Örnsköldsvik deltog 44 
kvinnor och 51 män i undersökningen. Dock hade vi ett större bortfall här än i Umeå, 
med 5 stycken, vilket gav oss en svarsfrekvens på 95 % (enligt tabell 6, i mitten). Vid 
ett Pearson Chi-Square test över en ojämn könsfördelning i Örnsköldsvik blev värdet 
0,516 med en frihetsgrad på 1 ger det ett p-värde på 0,473, därmed är p-värdet högre än 
5 % och det är alltså inte signifikant säkerställt att könsfördelningen av kunder på Coop 
Forums butik i Örnsköldsvik är ojämnt fördelad. Enkätundersökningarna på Coop 
Forum i Östersund gav oss en könsfördelning på 56 kvinnor och 39 män. Även här fick 
vi ett bortfall på 5 %, vilket gav oss en svarsfrekvens på 95 % (enligt tabell 6, längst till 
höger). Vid ett Pearson Chi-Square test över en ojämn könsfördelning i Östersund blev 
värdet 3,042 med en frihetsgrad på 1 ger det ett p-värde på 0,081, därmed är p-värdet 
högre än 5 % och det är alltså inte signifikant säkerställt att könsfördelningen av kunder 
på Coop Forums butik i Östersund är ojämnt fördelad mellan män och kvinnor. 
 
5.1.1	  Analys	  respondenter	  
I vår undersökning hade vi sammanlagt 155 kvinnor (52 %) och 132 män (44 %) som 
deltog. Vid de olika undersökningarna var vårt mål att få en jämlik fördelning mellan 
könen, dock var vi medvetna om att en precis fördelning skulle vara osannolikt vilket 
gör att vi är nöjda med respondenternas könsfördelning. 

5.2	  Ålder	  &	  inkomst	  
5.2.1	  Ålder	  

 
Tabell 7. Åldersfördelning av respondenter Umeå, Örnsköldsvik & Östersund 

Ålder är en vanlig segmenteringsvariabel i enkätundersökningar och vi valde att 
inkludera den då vi anser det intressant att jämföra hur olika åldersgrupper och hur de 
förhåller sig till resterande frågor i enkätundersökningen. Vi valde att inkludera ålder 
eftersom vi vill bidra med konkreta förslag på framtida marknadsföringsförbättringar 
och hur Coop Forum eventuellt skall kunna anpassa dess marknadsföringsstrategier till 
olika åldersgrupper. I Umeå var majoritet av respondenterna i åldrarna 61-70 (25 %) 
och över 71 år (22 %) (enligt tabell 7, längst till vänster). På Coop Forum Örnsköldsvik 
hade vi en jämnare åldersfördelning, 20 % var mellan 31-40 år, 16 % var mellan 41-50 
år, 14 % var mellan 51-60 år, 24 % var 71 eller äldre (enligt tabell 7, i mitten). Vid vår 
undersökning på Coop Forum i Östersund var 19 % var mellan 51-60 år, 33 % i åldern 
61-70 och 19 % var 71+ (enligt tabell 7, längst till höger). Den stora andelen äldre vid 
undersökningarna i Umeå och Östersund av respondenterna kan förklaras av att 
undersökningarna gjordes på förmiddagen när den yngre generationen kan ha varit på 
arbete. 
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5.2.2	  Inkomst	  

 
Tabell 8. Inkomst respondenter Umeå, Örnsköldsvik & Östersund 

Variabeln inkomst är uppdelad i olika grupper enligt, studiebidrag, annan form av 
bidrag, fast inkomst, pension och ingen åsikt. I resterande del av studien kommer vi 
gemensamt benämna grupperna enligt inkomstgrupper. På Coop Forum i Umeå bestod 
48 % av respondenternas inkomst av pension och 41 % av fast inkomst (enligt tabell 8, 
längst till höger). I Örnsköldsvik på Coop Forum hade 50 % av respondenterna fast 
inkomst och 38 % pension. (enligt tabell 8, i mitten). Utav samtliga respondenter som 
deltog i Östersund hade 48 % inkomst av pension och 40 % hade fast inkomst. (enligt 
tabell 8, längst till vänster) 
 
5.2.3	  Analys	  ålder	  &	  inkomst	  	  
Den stora andelen av pension i frågan kan förklaras av att majoriteten av att 
respondenterna i Umeå och Östersund var i åldrarna 61-70, samt över 71 och resterande 
respondenter i huvudsak svarade att de hade fast inkomst. I Örnsköldsvik hade vi en 
jämnare ålders- och inkomstfördelning, vilket påvisas genom den höga andelen fast 
inkomst som har ett samband med att de höga procentenheterna för åldrarna mellan 31-
40, 41-50 samt 51-60. Pensionsdelen förklaras med att 24 % av respondenterna var över 
71 år. Vi kan därmed urskilja ett samband mellan ålder och inkomst i Umeå och 
Östersund eftersom undersökningen genomfördes en fredag under förmiddagen. I 
Örnsköldsvik däremot genomfördes undersökningen en måndag senare på dagen vilket 
kan förklara den större variationen av ålder. 

5.3	  Butikslojalitet	  
5.3.1	  Umeå	  
Vår undersökning riktade sig mot de kunder som var medlemmar i Coop och därmed 
innehavare av ett MedMera-kort. Enligt tabell 9 nedan kan vi utläsa att av de kvinnor 
som handlar på Coop Forum i Umeå gör 56,4 % det några gånger per vecka och 36,4 % 
handlar några gånger per månad. Bland männen handlar 33,3 % några gånger per 
vecka, medan 59,5 % handlar några gånger per månad. Totalt är det lika många 
respondenter som handlar några gånger per vecka som per månad, 46,4 % vardera av 
de totalt 97 respondenterna. Enligt tabell 9 handlar 92,8 % av undersökningens 
respondenter kontinuerligt på Coop Forum Umeå. Medan 7,2 % av de tillfrågade 
handlar mer sällan. Vid ett Chi-Square test blev värdet 5,477 med en frihetsgrad på 2 
ger det ett p-värde på 0,065, därmed är p-värdet högre än 5 % och det finns ingen 
signifikant skillnad mellan könen utan det kan förklaras av slumpen.  
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Tabell 9. Hur ofta respondenter med MedMera-kort handlar på Coop Forum i Umeå  

Figur 11 nedan visar vilken typ av dagligvarukedja respondenterna i Umeå väljer vid 
storhandling eller kompletterande köp i relation till dess inkomst. Vi har delat upp 
alternativen i olika färger, blå = Coop Forum, grön = annan Coop butik, beige = annan 
dagligvarukedja, lila = Coop butik & annan dagligvarukedja samt gul = ingen 
åsikt/utför aldrig denna typ av köp. Vi kan konstatera att majoriteten av respondenter 
med fast inkomst eller inkomst av pension väljer att handla på Coop Forum vid 
storhandling. Vi kan se ett annat mönster när det gäller kompletterande köp där 
respondenter med fast inkomst främst väljer andra dagligvarukedjor och respondenter 
med inkomst av pension främst väljer att handla på Coop Forum eller annan Coop 
butik.  
 
 

Figur 11. Vilken typ av dagligvarukedja i Umeå respondenterna väljer i relation till dess typ av inkomst.  

 
I figur 12 nedan har vi jämfört frågan ‘Hur ofta handlar du på Coop Forum i Umeå?’ 
med ’Vilken eller vilka butiker väljer ni främst vid: storhandling, kompletterande köp 
och enstaka varor?’. Vi har summerat ihop om respondenterna valde att handla på Coop 
Forum eller ej vid något av de olika köpen och definierat svaret enligt om de handlar 
eller handlar inte på Coop Forum framför andra butiker eller dagligvarukedjor. Vi valde 
att gruppera kluster enligt kön, “kvinna” eller “man” för att kunna genomföra en 
utförligare analys. Enligt figur 12 kan vi utläsa att 28 av de 55 tillfrågade kvinnorna i 
Umeå handlar på Coop Forum några gånger per vecka. Av de 42 tillfrågade männen 
handlar 12 av dessa på Coop Forum några gånger per vecka. 14 av de 55 tillfrågade 
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kvinnorna handlar på Coop Forum några gånger per månad. 18 män av totalt 42 väljer 
att handla på Coop Forum några gånger per månad. Totalt handlar 76 respondenter av 
97, det vill säga 78,3%, på Coop Forum framför andra dagligvarubutiker i Umeå. Totalt 
21,6 % respondenter föredrar andra dagligvarubutiker, det vill säga handlar inte på 
Coop Forum.  
 

 
Figur 12. Om respondenterna väljer att handla på Coop Forum Umeå vid storhandling, kompletterande köp 
eller enstaka varuköp, framför andra Coop-butiker eller dagligvarukedjor.  

 
5.3.2	  Örnsköldsvik	  	  
Enligt tabell 10 nedan kan vi utläsa att 25 % av de tillfrågade kvinnorna handlar på 
Coop Forum Örnsköldsvik några gånger per vecka och 61,4 % handlar några gånger 
per månad. Bland männen handlar 47,1 % några gånger per vecka, medan 33,3 % 
handlar några gånger per månad. Totalt är det 4,2 % av respondenterna som handlar 
dagligen, 36,8 % några gånger per vecka och 46,3 % några gånger per månad. Enligt 
tabell 10 handlar totalt 87,3 % av undersökningens respondenter kontinuerligt på Coop 
Forum Örnsköldsvik, medan 12,7 % handlar mer sällan eller har ingen åsikt. Vid ett 
Chi-Square test blev värdet 10,241 med en frihetsgrad på 5 ger det ett p-värde på 0,069, 
därmed är p-värdet högre än 5 % och det finns ingen signifikant skillnad mellan könen 
utan det kan förklaras av slumpen.  
 

 
Tabell 10. Hur ofta respondenter med MedMera-kort handlar på Coop Forum Örnsköldsvik 
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Figur 13 nedan visar vilken typ av dagligvarukedja respondenterna i Örnsköldsvik 
väljer vid storhandling eller kompletterande köp i relation till dess inkomst. Vi har delat 
upp alternativen i olika färger, blå = Coop Forum, grön = annan Coop butik, beige = 
annan dagligvarukedja, lila = Coop butik & annan dagligvarukedja samt gul = ingen 
åsikt/utför aldrig denna typ av köp. Vi kan konstatera att majoriteten av respondenter 
med fast inkomst eller inkomst av pension väljer att handla på Coop Forum vid 
storhandling. När det gäller kompletterande köp väljer respondenter med fast inkomst 
främst andra dagligvarukedjor, därefter andra Coop butiker. Respondenter med inkomst 
av pension väljer främst att handla på Coop Forum, därefter annan dagligvarukedja. 
 
 

 

Figur 13. Vilken typ av dagligvarukedja i Örnsköldsvik respondenterna väljer i relation till dess typ av 
inkomst.  

 
 
I figur 14 nedan har vi jämfört resultatet från enkätens fråga om ‘Hur ofta handlar du på 
Coop Forum i Örnsköldsvik?’ med ‘Vilken eller vilka butiker väljer ni främst vid: 
storhandling, kompletterande köp och enstaka varor?’. Vi har summerat ihop om 
respondenterna valde att handla på Coop Forum eller ej vid något av de olika köpen och 
definierat svaret enligt om de handlar eller handlar inte på Coop Forum framför andra 
butiker eller dagligvarukedjor. Enligt figur 14 kan vi utläsa att 13 av de 44 tillfrågade 
kvinnorna i Örnsköldsvik handlar på Coop Forum några gånger per vecka. Av de 51 
tillfrågade männen handlar 17 av dessa på Coop Forum några gånger per vecka. 16 av 
de 44 tillfrågade kvinnorna handlar på Coop Forum några gånger per månad. 14 män av 
totalt 51 väljer att handla på Coop Forum några gånger per månad. Totalt handlar 69 
respondenter av 95, det vill säga 72,6 %, på Coop Forum framför andra 
dagligvarubutiker i Örnsköldsvik. Totalt 26 respondenter föredrar andra 
dagligvarubutiker, det vill säga handlar inte på Coop Forum.    
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Figur 14. Om respondenterna väljer att handla på Coop Forum Örnsköldsvik vid storhandling, 
kompletterande köp eller enstaka varuköp, framför andra Coop-butiker eller dagligvarukedjor.  

5.3.3	  Östersund	  
Enligt tabell 11 nedan kan vi utläsa att 46,4 % av de tillfrågade kvinnorna handlar på 
Coop Forum Östersund några gånger per vecka och 41,1 % handlar några gånger per 
månad. Bland männen handlar 46,2 % några gånger per vecka, medan 41 % handlar 
några gånger per månad. Totalt är det 3,2 % av respondenterna som handlar dagligen, 
46,3 % några gånger per vecka och 41,1 % några gånger per månad. Enligt tabell 11 
handlar totalt 90,6 % av undersökningens respondenter kontinuerligt på Coop Forum 
Östersund, medan 9,5 % handlar mer sällan eller har ingen åsikt. Vid ett Chi-Square 
test blev värdet 1,552 med en frihetsgrad på 4 ger det ett p-värde på 0,817, därmed är p-
värdet högre än 5 % och det finns ingen signifikant skillnad mellan könen utan det kan 
förklaras av slumpen.  
 

 
Tabell 11. Hur ofta respondenter med MedMera-kort handlar på Coop Forum Östersund 
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Figur 15 nedan visar vilken typ av dagligvarukedja respondenterna i Östersund väljer 
vid storhandling eller kompletterande köp i relation till dess inkomst. Vi har delat upp 
alternativen i olika färger, blå = Coop Forum, grön = annan Coop butik, beige = annan 
dagligvarukedja, lila = Coop butik & annan dagligvarukedja samt gul = ingen 
åsikt/utför aldrig denna typ av köp. Vi kan konstatera att majoriteten av respondenter 
med fast inkomst eller inkomst av pension väljer att handla på Coop Forum vid 
storhandling. Vid kompletterande köp har majoriteten av respondenter med fast inkomst 
valt alternativet ‘Coop Forum’ och alternativet ‘Coop Forum & annan dagligvarukedja’. 
Respondenter med inkomst av pension väljer främst att handla på Coop Forum. 
 

Figur 15. Vilken typ av dagligvarukedja i Östersund respondenterna väljer i relation till dess typ av inkomst.  

 
 
I figur 16 nedan har vi även här jämfört frågan ‘Hur ofta handlar du på Coop Forum i 
Östersund?’ med ‘Vilken eller vilka butiker väljer ni främst vid: storhandling, 
kompletterande köp och enstaka varor?’. Vi har summerat ihop om respondenterna 
valde att handla på Coop Forum eller ej vid något av de olika köpen och definierat 
svaret enligt om de handlar eller handlar inte på Coop Forum framför andra butiker 
eller dagligvarukedjor. Enligt figur 16 kan vi utläsa att 22 av de 56 tillfrågade kvinnorna 
i Östersund handlar på Coop Forum några gånger per vecka. Av de 39 tillfrågade 
männen handlar 17 av dessa på Coop Forum några gånger per vecka. 16 av de 56 
tillfrågade kvinnorna handlar på Coop Forum några gånger per månad. 10 män av totalt 
39 väljer att handla på Coop Forum några gånger per månad. Totalt handlar 71 
respondenter av 95, det vill säga 74,7%, på Coop Forum framför andra 
dagligvarubutiker i Östersund. Totalt 24 respondenter föredrar andra dagligvarubutiker, 
det vill säga handlar inte på Coop Forum.     
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Figur 16. Om respondenterna väljer att handla på Coop Forum Östersund vid storhandling, kompletterande 
eller enstaka varuköp, framför andra Coop-butiker eller dagligvarukedjor.  

5.3.4	  Analys	  butikslojalitet	  	  
Vid ett jämförande av kunders köpmönster bland kvinnor och män utifrån stickprovet 
kan vi se att i Umeå handlar kvinnor mer frekvent än män. Kvinnor föredrar att handla 
några gånger per vecka, medan män främst handlar några gånger per månad på Coop 
Forum i Umeå. Totalt handlar 92,8% av respondenterna kontinuerligt på Coop Forum i 
Umeå. På Coop Forum i Örnsköldsvik föredrar majoriteten av de kvinnliga 
respondenterna att handla några gånger per månad, medan männen föredrar att handla 
några gånger per vecka. Totalt handlar 87,3% av respondenterna kontinuerligt på Coop 
Forum i Örnsköldsvik. I Östersund är kvinnornas val mellan att handla några gånger per 
vecka och per månad relativt jämnt, detsamma gäller för männen. Totalt handlar 90,6% 
av respondenterna kontinuerligt på Coop Forum i Östersund. Vi kan konstatera att 
köpmönstret skiljer sig åt mellan kvinnor och män i Umeå och Örnsköldsvik, medan de 
ser relativt lika ut mellan könen i Östersund. Om vi ser till hur kontinuerligt kunder 
väljer att handla vid de olika Coop Forum butikerna, kan vi konstatera att Umeå har den 
högsta siffran kontinuerliga kunder, sedan kommer Östersund och sist Örnsköldsvik. 
Därmed kan vi utifrån analyserade siffror anta att Coop Forum i Umeå har de mest 
återkommande kunderna i jämförelse med de för studien utvalda butikerna. Utifrån 
Dick & Basus (1994, s. 102) definition av kundlojalitet enligt en gynnsam relation 
mellan kunders attityder och upprepade interaktioner med företaget kan vi hävda att de 
kontinuerliga kunderna även är butikslojala. Lojala kunder ger Coop Forum många 
positiva effekter. Där lojala kunder är benägna att förlåta fel ageranden från butiken, de 
uppvisar mindre priskänslighet och sprider positiv word-of-mouth till andra kunder 
(Yang & Peterson, 2004, s. 802).  
 
Inkomstgrupper är de olika svarsalternativen i frågan angående inkomst enligt följande, 
studiebidrag, annan form av bidrag, fast inkomst, pension och ingen åsikt. Vi kan se att 
kunder oberoende av vilken typ av inkomst de har väljer att storhandla på Coop Forum 
i Umeå, detsamma gäller i Örnsköldsvik. I Östersund väljer majoriteten av 
inkomstgrupperna Coop Forum vid storhandling, dock väljer de med studiebidrag 
‘annan dagligvarukedja’. Vi kan därmed hävda att typ av inkomst inte har någon 
betydelse för kunders lojalitetsbeteende vid storhandling i Umeå och Örnsköldsvik. 
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Däremot skiljer sig respondenter med studiebidrag sig från resterande inkomstgrupper i 
Östersund, då de främst väljer andra dagligvarukedjor och inte kan ses som butikslojala 
kunder. Övriga inkomstgrupper i Östersund är butikslojala och väljer Coop Forum vid 
storhandling.  
 
När det gäller kompletterande köp väljer de med studiebidrag och fast inkomst i Umeå 
att handla på en annan dagligvarukedja. Respondenter med inkomst av pension i Umeå 
väljer främst Coop Forum och annan Coop-butik. I Örnsköldsvik kan vi se liknande 
tendenser för de med studiebidrag eller fast inkomst, då de även här väljer en annan 
dagligvarubutik vid kompletterande köp. De med inkomst av pension i Örnsköldsvik 
väljer främst att handla på Coop Forum. I Östersund väljer de med studiebidrag annan 
dagligvarukedja vid kompletterande köp, medan de med fast inkomst väljer Coop 
Forum kombinerat med en annan dagligvarukedja. Respondenter med inkomst av 
pension väljer främst Coop Forum Östersund vid kompletterande köp. Vi kan se ett 
samband hos de olika inkomstgrupperna vid kompletterande köp.  
 
Där studenter alltid väljer annan dagligvarukedja och därmed inte är butikslojala. De 
med fast inkomst väljer en annan dagligvarukedja, förutom i Östersund där vi kan se 
tendenser till ett butikslojalt beteende då kunder med fast inkomst ibland väljer Coop 
Forum även vid kompletterande köp. Respondenter med inkomst av pension är den 
mest butikslojala inkomstgruppen då de väljer Coop Forum även vid kompletterande 
köp. Vi kan se att pensionärer befinner sig i den djupaste lojalitetsfasen. Enligt Oliver 
(1999, s. 36) innebär den sista fasen att kunder är villiga att köpa föredragna produkter 
eller tjänster från en specifik butik kontinuerligt i framtiden. Medan studenter befinner 
sig i den första fasen och har skapat sig en uppfattning om Coop, men inte några starka 
känslor eller attityder gentemot butiken ännu. Kunder med fast inkomst skulle enligt 
Oliver (1999, s. 35) befinna sig i den tredje lojalitetsfasen, där kunder är villiga att 
utföra återkommande köp från butiken. Vi antar att andra attribut exempelvis 
tillgänglighet kan påverka kunders val att inte alltid utföra kompletterande köp vid 
Coop Forums butik. Då kunders lojalitet består av attitydmässiga och beteendemässiga 
komponenter, som även påverkas av olika yttre attribut (Bridson et al, 2008, s. 366). 
 
Om vi jämför storhandling med kompletterande köp kan vi se att studenter är den minst 
butikslojala inkomstgruppen. Kunder med fast inkomst är lojala vid storhandling och 
mindre lojala vid kompletterande köp, förutom i Östersund där vissa kunder handlar på 
Coop Forum oavsett typ av köp. Kunder med inkomst av pension är den mest 
butikslojala kundgruppen som handlar på Coop Forum oavsett typ av köp. Enligt 
Reichheld (1993, s. 66) väljer vissa kunder att inte vara lojala oavsett vilket värde de 
erhåller från företaget och att de kunder som handlar till standardpris är mer lojala än de 
kunder som föredrar rabatterat pris.  
 
För att summera om studiens respondenter väljer Coop Forums butik framför andra 
dagligvarubutiker oavsett kön, inkomst eller typ av varuköp, kan vi se att 78,3 % av 
respondenterna i Umeå väljer att handla på Coop Forum. I Örnsköldsvik väljer 72,6 % 
av studiens respondenter Coop Forum och i Östersund 74,7 %. Utifrån studiens resultat 
och de olika jämförelserna kan vi konstatera att Umeås kunder är de mest lojala till 
Coop Forums butik, därefter kommer Östersunds kunder och de minst butikslojala 
kunderna finns i Örnsköldsvik. Lojala kunder bidrar till ekonomiska fördelar 
(Reichheld, 1993, s. 64), exempelvis för en specifik butik. Kunders engagemang för en 
specifik butik är nödvändig för att kunna bygga butikslojalitet (Bloemer & Ruyter, 
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1998, s. 500). Coop Forum bör fokusera på att vårda sina kundrelationer och skapa 
butikslojala kunder som stannar under en längre tid. Enligt Dick & Basu (1994, s. 111) 
leder kundlojalitet till konkurrensfördelar hos butiken, vilket belyser viktiga delar i att 
skapa långsiktiga kundrelationer och kundlojalitet. 

5.4	  Butiksimage	  
I vår undersökning hade vi tre frågor angående image, samtliga frågor började med:  
Jag anser att Coop Forum:  
- Har en logotyp/varumärke som är lätt att känna igen 
- Har ett gott rykte  
- Lever upp till mina förväntningar 
 
I frågorna har svarsalternativen olika färger, instämmer inte alls = röd, instämmer i 
mindre grad = blå, instämmer delvis = gul, instämmer i högre grad = lila, instämmer 
helt = grön och ingen åsikt = orange.  
 
5.4.1	  Umeå	  
I figur 17 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående image vid Coop Forum butiken i Umeå. I den 
första frågan huruvida Coop Forum har en logotyp som är lätt att känna igen svarade 
26,04 % att de instämmer i högre grad och 54,17 % att de instämmer helt. I andra 
frågan huruvida Coop Forum har ett gott rykte svarade respondenterna att 26,04 % 
instämmer delvis, 40,63 % att de instämmer i högre grad och att 30,21 % instämmer 
helt. I tredje frågan om Coop Forum lever upp till kundernas förväntningar svarade 20 
% att de instämmer delvis, 40 % att de instämmer i högre grad och 33,68 % att de 
instämmer helt.  

Figur 17. Respondenternas åsikter om butikens image Coop Forum Umeå  

5.4.2	  Örnsköldsvik	  
I figur 18 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående image vid Coop Forum butiken i Örnsköldsvik. 
Utav respondenterna på Coop Forum Örnsköldsvik svarade 42,11 % att de instämmer i 
högre grad och att 46,32 % instämmer helt på första frågan om Coop Forum har en 
logotyp som är lätt att känna igen. På andra frågan om Coop Forum har ett gott rykte 
svarade 18,95 % att de instämmer delvis, 33,68 % att de instämmer i högre grad och 
45,26 % att de instämmer helt. Den tredje frågan huruvida Coop Forum lever upp till 
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kundernas förväntningar svarade 46,32 % att de instämmer i högre grad och 43,16 % att 
de instämmer helt. 
 

Figur 18. Respondenternas åsikter om butikens image Coop Forum Örnsköldsvik 

	  
5.4.3	  Östersund	  
I figur 19 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående image vid Coop Forum butiken i Östersund. På 
första frågan på Coop Forum i Östersund svarade respondenterna att 15,96 % 
instämmer delvis, 21,28 % att de instämmer i högre grad och att 48,94% instämmer helt 
på frågan huruvida Coop Forum har en logotyp som är lätt att känna igen. Andra frågan 
om Coop Forum har ett gott rykte svarade 20,43 % att de instämmer delvis, 33,33 % att 
de instämmer i högre grad och 37,63 % att de instämmer helt. Den tredje frågan om 
Coop Forum lever upp till kundens förväntningar svarade 20,21 % att de instämmer 
delvis, 23,40 % att de instämmer i högre grad och 45,74 % att de instämmer helt.  

Figur 19. Respondenternas åsikter om butikens image Coop Forum Östersund 
	  
5.4.4	  Analys	  butiksimage	  
Vid en tydlig jämförelse mellan butikerna går det att urskilja att den största skillnaden 
mellan Umeå, Örnsköldsvik och Östersund är andelen instämmer inte alls. På Coop 
Forum i Östersund är det ca 7 % som valt instämmer inte alls i frågorna angående 
image, medan i Umeå och Örnsköldsvik är andelen betydligt lägre. 
 
I samtliga frågor angående butiksimage kan vi konstatera att butiken i Örnsköldsvik 
hade den högsta sammanlagda procentsatsen i frågorna. I den första frågan angående 
huruvida Coop Forum har en logotyp som är lätt att känna igen, svarade butiken i Umeå 
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att det är 80,21 % som instämmer helt/högre grad till påståendet. På Coop Forum i 
Östersund var det däremot mer uppdelat mellan svarsalternativen och 70,22 % svarade 
att de instämmer i högre grad/instämmer helt på frågan. Butiken i Umeå hade därmed 
den näst högsta och butiken i Östersund det lägsta sammanlagda procentsatsen om 
huruvida Coop Forum har en logotyp/varumärke som är lätt att känna igen. I andra 
frågan huruvida Coop Forum har ett gott rykte svarade 70,84 % av respondenterna i 
Umeå att de instämmer i högre grad/instämmer helt. På butiken i Östersund så svarade 
70,96 % att de instämmer i högre grad/instämmer helt. Vilket innebär att butiken i 
Östersund hade den näst högsta och butiken i Umeå den lägsta sammanlagda 
procentsatsen om huruvida Coop Forum har ett gott rykte. Dock hade samtliga butiker 
en sammanlagd procentsats över 70 % vilket vi ändå anser är bra. I tredje frågan om 
Coop Forum lever upp till kundernas förväntningar svarade 73,68 % att de instämmer i 
högre grad/instämmer helt på butiken i Umeå. På Coop Forum Östersund svarade 71,14 
% att de instämmer i högre grad/instämmer helt. Butiken i Umeå hade därmed den näst 
högsta och butiken i Östersund det lägsta sammanlagda procentsatsen om huruvida 
Coop Forum butiken lever upp till kundernas förväntningar. Av samtliga frågor om 
butiksimage kan vi därmed se att butiken i Örnsköldsvik har den högsta butiksimagen, 
butiken i Umeå den näst högsta och butiken i Östersund den lägsta. 
 
Varumärket för en butik speglar i allmänhet kunders kompletta upplevelse med 
företaget och produkterna. (Keller & Lehmann, 2006, s. 740). Keller & Lehmann (2006, 
s. 740) förklarar att under det senaste decenniet har många företag börjat prioritera att 
arbeta för att få ett starkt varumärke eftersom allt fler företag har insett det värde som 
immateriella tillgångar har, såsom varumärket. Det har framgått i tidigare forskning att 
ett starkt varumärke påverkar kunders uppfattning av butiker, dess val av butik samt 
lojaliteten gentemot en specifik butik (Aliwadi & Keller, 2004, s. 331). Simões & Dibb 
(2001, s. 217) menar att varumärket för en butik bygger på företagets rykte, vad gäller 
service, erbjudande och kvalité men även hur väl det stämmer överens med kundernas 
förväntningar. Vi kan därmed urskilja vikten för en butik att bygga ett starkt varumärke 
eftersom det i längden kan bidra till att fler kunder också blir lojala gentemot en specifik 
butik. Mazursky & Jacoby (1986, s. 146) förklarar att Top-down är ett användbart 
tillvägagångssätt för att identifiera de viktigaste aspekterna av butiksimage. I vår 
undersökning använder vi oss av top-down metoden, eftersom vi undersöker den bild 
kunden redan har skapat sig av butiken utifrån yttre attribut, såsom ryktesspridning och 
påverkan i form av reklam.  

5.5	  Butikskundnöjdhet	  	  
5.5.1	  Varor	  	  
I vår undersökning hade vi tre frågor angående varor, samtliga frågor började med:  
Jag anser att Coop Forums butik erbjuder:  

- Ett brett sortiment av varor 
- En bra kvalitet på varor  
- Konkurrenskraftiga priser 

 
I frågorna har svarsalternativen olika färger, instämmer inte alls = röd, instämmer i 
mindre grad = blå, instämmer delvis = gul, instämmer i högre grad = lila, instämmer 
helt = grön och ingen åsikt = orange. 
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5.5.1.1	  Umeå	  
I figur 20 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående varor vid Coop Forum butiken i Umeå. I den 
första frågan huruvida Coop Forum har ett brett sortiment svarade 34,02 % att de 
instämmer i högre grad och 53,61 % att de instämmer helt. I andra frågan huruvida 
Coop Forum har en bra kvalitet på sina varor svarade respondenterna att 45,26 % att de 
instämmer i högre grad och att 43,16 % att de instämmer helt. I tredje frågan om Coop 
Forum har konkurrenskraftiga priser svarade 26,04 % att de instämmer delvis, 35,42 % 
att de instämmer i högre grad och 35,42 % att de instämmer helt.  
 

 
Figur 20. Respondenternas åsikter om butikens varor Coop Forum Umeå  

5.5.1.2	  Örnsköldsvik	  
I figur 21 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående varor vid Coop Forum butiken i Örnsköldsvik. 
Utav respondenterna på Coop Forum Örnsköldsvik svarade 18,95 % att de instämmer i 
högre grad och 53,68 % att de instämmer helt på första frågan om Coop Forum har ett 
brett sortiment. På andra frågan om Coop Forum en bra kvalitet på sina varor svarade 
13,68 % att de instämmer delvis, 31,58 %  att de instämmer i högre grad och att 53,68% 
instämmer helt. Den tredje frågan huruvida Coop Forum har konkurrenskraftiga priser 
svarade 23,16 % att de instämmer delvis, 38,95 % att de instämmer i högre grad och 
23,16 % att de instämmer helt. 
  

 
Figur 21. Respondenternas åsikter om butikens varor Coop Forum Örnsköldsvik 

5.5.1.3	  Östersund	  
I figur 22 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående varor vid Coop Forum butiken i Östersund. På 
första frågan på Coop Forum i Östersund svarade 38,95 % av respondenterna att de 
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instämmer i högre grad och 46,32 % att de instämmer helt på frågan huruvida Coop 
Forum har ett brett sortiment på varor. Andra frågan om Coop Forum erbjuder en bra 
kvalitet på varor svarade 12,63 % att de instämmer delvis, 41,05 % att de instämmer i 
högre grad och 38,95 % att de instämmer helt. Den tredje frågan om Coop Forum har 
konkurrenskraftiga priser svarade 8,51 % att de instämmer i mindre grad, 27,66 % att 
de instämmer delvis, 32,98 % att de instämmer i högre grad och 27,66 % att de 
instämmer helt.  
 

 
Figur 22. Respondenternas åsikter om butikens varor Coop Forum Östersund 

5.5.2	  Service	  
I vår undersökning hade vi tre frågor angående service, samtliga frågor började med:  
Jag anser att Coop Forums butik erbjuder: 

- En bra service med självscanning 
- En god kundservice  
- En bra service vid reklamation & återköp 

 
I frågorna har svarsalternativen olika färger, instämmer inte alls = röd, instämmer i 
mindre grad = blå, instämmer delvis = gul, instämmer i högre grad = lila, instämmer 
helt = grön och ingen åsikt = orange. 

5.5.2.1	  Umeå	  
I figur 23 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående service vid Coop Forum butiken i Umeå. I den 
första frågan huruvida Coop Forum har en bra service med självscanning svarade 21,28 
% att de instämmer i högre grad, 52,13 % att de instämmer helt och 21,28 % hade ingen 
åsikt. I andra frågan huruvida Coop Forum har en god kundservice svarade 13,40 % av 
respondenterna att de instämmer delvis, 39,18 % att de instämmer i högre grad och 
39,18 % att de instämmer helt. I tredje frågan om Coop Forum erbjuder en bra service 
vid reklamation och återköp svarade 13,40 % att de instämmer delvis, 20,62 % att de 
instämmer i högre grad, 51,55 % att de instämmer helt och 14,43 % hade ingen åsikt.  
 

 
Figur 23. Respondenternas åsikter om butikens service Coop Forum Umeå 
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5.5.2.2	  Örnsköldsvik	  
I figur 24 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående service vid Coop Forum butiken i 
Örnsköldsvik. Utav respondenterna på Coop Forum Örnsköldsvik svarade 59,57 % att 
de instämmer helt och 30,85 % hade ingen åsikt på första frågan om Coop erbjuder en 
bra service med självscanning. På andra frågan om Coop Forum erbjuder en god 
kundservice svarade 16,84 % att de instämmer i högre grad, 57,89 % att de instämmer 
helt och 9,47 % hade ingen åsikt. Den tredje frågan huruvida Coop Forum erbjuder en 
bra service vid reklamation och återköp svarade 9,47 % att de instämmer delvis, 9,47 % 
att de instämmer i högre grad, 69,47 % att de instämmer helt och 11,58 % hade ingen 
åsikt.  
 

 
Figur 24. Respondenternas åsikter om butikens service Coop Forum Örnsköldsvik 

5.5.2.3	  Östersund	  
I figur 25 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående service vid Coop Forum butiken i Östersund. 
På första frågan på Coop Forum i Östersund svarade 22,11 % av respondenterna att de 
instämmer i högre grad, 45,26 % att de instämmer helt och 27,37 % hade ingen åsikt på 
frågan huruvida Coop Forum har en bra service med självscanning. Andra frågan om 
Coop Forum erbjuder en god kundservice svarade 9,47 % att de instämmer delvis, 37,89 
% att de instämmer i högre grad och 43,16 % att de instämmer helt. Den tredje frågan 
om Coop Forum erbjuder en bra service vid reklamation och återköp svarade 23,40 % 
att de instämmer i högre grad, 40,43 % att de instämmer helt och 24,47 % hade ingen 
åsikt.  
 

 
Figur 25. Respondenternas åsikter om butikens service Coop Forum Östersund 
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5.5.3	  Tillgänglighet	  
I vår undersökning hade vi tre frågor angående tillgänglighet, samtliga frågor började 
med:  
Jag anser att Coop Forums butik har: 

- En bra lokalisering (nära bostad, arbete, större motorled etc.) 
- Goda parkeringsmöjligheter 
- Bra öppettider 

 
I frågorna har svarsalternativen olika färger, instämmer inte alls = röd, instämmer i 
mindre grad = blå, instämmer delvis = gul, instämmer i högre grad = lila, instämmer 
helt = grön och ingen åsikt = orange. 

5.5.3.1	  Umeå	  
I figur 26 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående tillgänglighet vid Coop Forum butiken i Umeå. 
I den första frågan huruvida Coop Forum har en bra lokalisering av dess butik svarade 
21,28 % att de instämmer delvis, 29,79 % att de instämmer i högre grad och 39,36 % att 
de instämmer helt. I andra frågan huruvida Coop Forum har goda parkeringsmöjligheter 
svarade 26,80 % att de instämmer i högre grad och att 64,95 % att de instämmer helt. I 
tredje frågan om Coop Forum har bra öppettider på dess butik svarade 13,40 % att de 
instämmer i högre grad och 85,57 % att de instämmer helt.  
 
 

 
Figur 26. Respondenternas åsikter om butikens tillgänglighet Coop Forum Umeå 

5.5.3.2	  Örnsköldsvik	  
I figur 27 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående tillgänglighet vid Coop Forum butiken i 
Örnsköldsvik. Utav respondenterna på Coop Forum Örnsköldsvik svarade 9,47 % att de 
instämmer i lägre grad, 10,53 % att de instämmer delvis, 28,42 % att de instämmer i 
högre grad och 49,47 % att de instämmer helt och på första frågan om Coop Forum har 
en bra lokalisering av dess butik. På andra frågan om Coop Forum har goda 
parkeringsmöjligheter svarade 8,42 % att de instämmer i mindre grad, 25,26 % att de 
instämmer delvis, 28,42 % att de instämmer i högre grad och 27,37 % att de instämmer 
helt. Den tredje frågan huruvida Coop Forum har bra öppettider på dess butik svarade 
22,34 % att de instämmer i högre grad och 77,66 % att de instämmer helt.  
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Figur 27. Respondenternas åsikter om butikens tillgänglighet Coop Forum Örnsköldsvik 

5.5.3.3	  Östersund	  
I figur 28 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående tillgänglighet vid Coop Forum butiken i 
Östersund. På första frågan på Coop Forum i Östersund svarade 20 % av 
respondenterna att de instämmer delvis, 34,74 % att de instämmer i högre grad och 
34,74 % att de instämmer helt på frågan huruvida Coop Forum har en bra lokalisering 
av dess butik. Andra frågan om Coop Forum har goda parkeringsmöjligheter svarade 
33,68 % att de instämmer i högre grad och 54,74 % att de instämmer helt. Den tredje 
frågan om Coop Forum erbjuder bra öppettider på dess butik svarade 26,32 % att de 
instämmer i högre grad och 67,37 % att de instämmer helt. 
 

 
Figur 28. Respondenternas åsikter om butikens tillgänglighet Coop Forum Östersund 

 
	  
5.5.4	  Personal	  	  
I vår undersökning hade vi tre frågor angående personal, samtliga frågor började med:  
Jag anser att Coop Forums butik har: 

- Trevlig & tillmötesgående personal 
- Kompetent personal 
- Tillräckligt med personal (kassor, ute i butik etc.) 

 
I frågorna har svarsalternativen olika färger, instämmer inte alls = röd, instämmer i 
mindre grad = blå, instämmer delvis = gul, instämmer i högre grad = lila, instämmer 
helt = grön och ingen åsikt = orange. 
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5.5.4.1	  Umeå	  
I figur 29 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående personal vid Coop Forum butiken i Umeå. I 
den första frågan huruvida Coop Forum har en trevlig och tillmötesgående personal 
svarade 14,43 % att de instämmer delvis, 38,14 % att de instämmer i högre grad och 
42,27 % att de instämmer helt. I andra frågan huruvida Coop Forum har kompetent 
personal svarade respondenterna att 22,68 % instämmer delvis, 38,14 % att de 
instämmer i högre grad och att 34,02 % att de instämmer helt. I tredje frågan om Coop 
Forum har tillräckligt med personal svarade 23,71 % att de instämmer delvis, 37,11 % 
att de instämmer i högre grad och 32,99 % att de instämmer helt. 
 

 
Figur 29. Respondenternas åsikter om butikens personal Coop Forum Umeå 

5.5.4.2	  Örnsköldsvik	  
I figur 30 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående personal vid Coop Forum butiken i 
Örnsköldsvik. Utav respondenterna på Coop Forum Örnsköldsvik svarade 13,68 % att 
de instämmer delvis, 44,21 % att de instämmer i högre grad och 41,05 % att de 
instämmer helt och på första frågan om Coop har trevlig och tillmötesgående personal. 
På andra frågan om Coop Forum har kompetent personal svarade 16,84 % att de 
instämmer delvis, 49,47 % att de instämmer i högre grad och 32,63 % att de instämmer 
helt. Den tredje frågan huruvida Coop Forum har tillräckligt med personal svarade 9,47 
% att de instämmer i mindre grad, 31,58 % att de instämmer delvis, 30,53 % att de 
instämmer i högre grad och 25,26 % att de instämmer helt.  
 

 
Figur 30. Respondenternas åsikter om butikens personal Coop Forum Örnsköldsvik 
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5.5.4.3	  Östersund	  
I figur 31 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående personal vid Coop Forum butiken i Östersund. 
På första frågan på Coop Forum i Östersund svarade 11,58 % av respondenterna att de 
instämmer delvis, 41,05 % att de instämmer i högre grad och 43,16 % att de instämmer 
helt på frågan huruvida Coop Forum har en trevlig och tillmötesgående personal. Andra 
frågan om Coop Forum har kompetent personal svarade 10,53 % att de instämmer 
delvis, 30,53 % att de instämmer i högre grad och 48,42 % att de instämmer helt. Den 
tredje frågan om Coop Forum har tillräckligt med personal svarade 16,84 % att de 
instämmer delvis, 33,68 % att de instämmer i högre grad och 37,89 % att de instämmer 
helt. 

 
Figur 31. Respondenternas åsikter om butikens personal Coop Forum Östersund 

	  
5.5.5	  Butiksatmosfär	  
I vår undersökning hade vi tre frågor angående butiksatmosfär, samtliga frågor började 
med:  
Jag anser att Coop Forums butik har: 

- En bra atmosfär (färger, ljud, ljus etc.) 
- Är utformad på ett sätt som gör det lätt att ta sig fram 
- En skyltning som gör det lätt att hitta varor 

 
I frågorna har svarsalternativen olika färger, instämmer inte alls = röd, instämmer i 
mindre grad = blå, instämmer delvis = gul, instämmer i högre grad = lila, instämmer 
helt = grön och ingen åsikt = orange. 

5.5.5.1	  Umeå	  
I figur 32 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående butiksatmosfär vid Coop Forum butiken i 
Umeå. I den första frågan huruvida Coop Forum har en bra atmosfär i dess butik 
svarade 11,34 % att de instämmer delvis, 53,61 % att de instämmer i högre grad och 
29,90 % att de instämmer helt. I andra frågan huruvida Coop Forums butik är utformad 
på ett sätt som gör det lätt att ta sig fram svarade respondenterna att 24,74 % instämmer 
delvis, 35,05 % att de instämmer i högre grad och att 39,18 % att de instämmer helt. I 
tredje frågan om Coop Forum har en skyltning som gör det lätt att hitta varor svarade 
28,87 % att de instämmer delvis, 38,14 % att de instämmer i högre grad och 27,84 % att 
de instämmer helt. 
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Figur 32. Respondenternas åsikter om butikens atmosfär Coop Forum Umeå 

5.5.5.2	  Örnsköldsvik	  
I figur 33 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående butiksatmosfär vid Coop Forum butiken i 
Örnsköldsvik. Utav respondenterna på Coop Forum Örnsköldsvik svarade 30,53 % att 
de instämmer delvis, 37,89 % att de instämmer i högre grad och 20 % att de instämmer 
helt och på första frågan om Coop Forum har en bra atmosfär i dess butik. På andra 
frågan om Coop Forums butik är utformad på ett sätt som gör det lätt att ta sig fram 
svarade 24,21 % att de instämmer delvis, 36,84 % att de instämmer i högre grad och 
29,47 % att de instämmer helt. Den tredje frågan huruvida Coop Forum har en skyltning 
som gör det lätt att hitta varor svarade 12,77 % att de instämmer i mindre grad, 35,11 % 
att de instämmer delvis, 26,60 % att de instämmer i högre grad och 25,53 % att de 
instämmer helt.  

 
Figur 33. Respondenternas åsikter om butikens atmosfär Coop Forum Örnsköldsvik 

5.5.5.3	  Östersund	  
I figur 34 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående butiksatmosfär vid Coop Forum butiken i 
Östersund. På första frågan på Coop Forum i Östersund svarade 20 % av 
respondenterna att de instämmer delvis, 38,95 % att de instämmer i högre grad och 
34,74 % att de instämmer helt på frågan huruvida Coop Forum har en bra atmosfär i 
dess butik. Andra frågan om Coop Forums butik är utformad på ett sätt som gör det lätt 
att ta sig fram svarade 12,63 % att de instämmer delvis, 42,11 % att de instämmer i 
högre grad och 41,05 % att de instämmer helt. Den tredje frågan om Coop Forum har 
en skyltning som gör det lätt att hitta varor svarade 8,42 % att de instämmer i mindre 
grad, 22,11 % att de instämmer delvis, 35,79 % att de instämmer i högre grad och 
29,47 % att de instämmer helt. 
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Figur 34. Respondenternas åsikter om butikens atmosfär Coop Forum Östersund 

5.5.6	  Pris	  	  
I vår undersökning hade vi tre frågor angående pris, samtliga frågor började med:  
Jag anser att Coop Forums butik har: 

- Förmånliga medlemspriser 
- Bra erbjudanden & kampanjer varje vecka 
- Ett bra bonussystem 

 
I frågorna har svarsalternativen olika färger, instämmer inte alls = röd, instämmer i 
mindre grad = blå, instämmer delvis = gul, instämmer i högre grad = lila, instämmer 
helt = grön och ingen åsikt = orange. 

5.5.6.1	  Umeå	  
I figur 35 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående pris vid Coop Forum butiken i Umeå. I den 
första frågan huruvida Coop Forum har förmånliga medlemspriser svarade 22,92 % att 
de instämmer delvis, 34,38 % att de instämmer i högre grad och 35,42 % att de 
instämmer helt. I andra frågan huruvida Coop Forum har bra erbjudanden & kampanjer 
varje vecka svarade respondenterna att 20,62 % att de instämmer delvis, 40,21 % att de 
instämmer i högre grad och att 30,93 % instämmer helt. I tredje frågan om Coop Forum 
har ett bra bonussystem svarade 21,88 % att de instämmer delvis, 27,08 % att de 
instämmer i högre grad och 39,58 % att de instämmer helt. 
  

 
Figur 35. Respondenternas åsikter om butikens prissättning Coop Forum Umeå 
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5.5.6.2	  Örnsköldsvik	  
I figur 36 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående pris vid Coop Forum butiken i Örnsköldsvik. 
Utav respondenterna på Coop Forum Örnsköldsvik svarade 14,74 % att de instämmer 
delvis, 41,05 % att de instämmer i högre grad och 40 % att de instämmer helt och på 
första frågan om Coop Forum har förmånliga medlemspriser. På andra frågan om Coop 
Forum har bra erbjudanden & kampanjer varje vecka svarade 21,05 % att de instämmer 
delvis, 43,16 % att de instämmer i högre grad och 32,63 % att de instämmer helt. Den 
tredje frågan huruvida Coop Forum har ett bra bonussystem svarade 24,21 % att de 
instämmer delvis, 32,63 % att de instämmer i högre grad och 36,84 % att de instämmer 
helt.  
 

 
Figur 36. Respondenternas åsikter om butikens prissättning Coop Forum Örnsköldsvik 

5.5.6.3	  Östersund	  
I figur 37 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående pris vid Coop Forum butiken i Östersund. På 
första frågan på Coop Forum i Östersund svarade 16,84 % av respondenterna att de 
instämmer delvis, 40 % instämmer i högre grad, 29,47 % att de instämmer helt och 
8,42% hade ingen åsikt på frågan huruvida Coop Forum har förmånliga medlemspriser. 
Andra frågan om Coop Forum har bra erbjudanden & kampanjer varje vecka svarade 
13,68 % att de instämmer delvis, 33,68 % att de instämmer i högre grad, 33,68 % att de 
instämmer helt och 13,68 % hade ingen åsikt. Den tredje frågan om Coop Forum har ett 
bra bonussystem svarade 15,79 % att de instämmer delvis, 29,47 % att de instämmer i 
högre grad och 40 % att de instämmer helt.  
 

Figur 37. Respondenternas åsikter om butikens prissättning Coop Forum Östersund 
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5.5.7	  Påverkan/marknadsföring	  	  
I vår undersökning hade vi tre frågor angående påverkan/marknadsföring, samtliga 
frågor började med:  
Jag anser att Coop Forum: 

- Skickar ut tillräckligt med information om butikens erbjudanden hem till kund 
- Annonserar tillräckligt om aktuella erbjudanden i butik 
- Marknadsför sig tillräckligt via annonser & reklam på externa kanaler 

(tidningar, TV etc.) 
-  

I frågorna har svarsalternativen olika färger, instämmer inte alls = röd, instämmer i 
mindre grad = blå, instämmer delvis = gul, instämmer i högre grad = lila, instämmer 
helt = grön och ingen åsikt = orange. 

5.5.7.1	  Umeå	  
I figur 38 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående påverkan/marknadsföring vid Coop Forum 
butiken i Umeå. I den första frågan huruvida Coop Forum skickar ut tillräckligt med 
information om butikens erbjudanden hem till kund svarade 11,34 % att de instämmer 
delvis, 32,99 % att de instämmer i högre grad, 43,30 % att de instämmer helt och 7,22 
% hade ingen åsikt. I andra frågan huruvida Coop Forum annonserar tillräckligt om 
aktuella erbjudanden i butik svarade respondenterna att 17,53 % instämmer delvis, att 
38,14 % instämmer i högre grad och att 39,18 % instämmer helt. I tredje frågan om 
Coop Forum marknadsför sig tillräckligt via annonser och reklam på externa kanaler 
svarade 15,63 % att de instämmer delvis, 35,42 % att de instämmer i högre grad, 38,54 
% att de instämmer helt och 7,29 % hade ingen åsikt.  

Figur 38. Respondenternas åsikter om butikens marknadsföring Coop Forum Umeå 

5.5.7.2	  Örnsköldsvik	  
I figur 39 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående påverkan/marknadsföring vid Coop Forum 
butiken i Örnsköldsvik. Utav respondenterna på Coop Forum Örnsköldsvik svarade 
12,63 % att de instämmer delvis, 37,89 % att de instämmer i högre grad och 43,16 % att 
de instämmer helt och på första frågan om Coop Forum skickar ut tillräckligt med 
information om butikens erbjudanden hem till kund. På andra frågan om Coop Forum 
annonserar tillräckligt om aktuella erbjudanden i butik svarade 17,89 % att de 
instämmer delvis, 49,47 % att de instämmer i högre grad och 32,63 % att de instämmer 
helt. Den tredje frågan huruvida Coop Forum marknadsför sig tillräckligt via annonser 
och reklam på externa kanaler svarade 13,68 % att de instämmer delvis, 40 % att de 
instämmer i högre grad och 37,89 % att de instämmer helt.  



 65  

 
Figur 39. Respondenternas åsikter om butikens marknadsföring Coop Forum Örnsköldsvik 

5.5.7.3	  Östersund	  
I figur 40 nedan ser vi en sammanställd summering i procent huruvida kunderna har 
svarat på de tre olika frågorna angående påverkan/marknadsföring vid Coop Forum 
butiken i Östersund. På första frågan på Coop Forum i Östersund svarade 16,84 % av 
respondenterna att de instämmer delvis, 28,42 % att de instämmer i högre grad, 42,11 
% att de instämmer helt och 8,42 % hade ingen åsikt på frågan huruvida Coop Forum 
skickar ut tillräckligt med information om butikens erbjudanden hem till kund. Andra 
frågan om Coop Forum annonserar tillräckligt om aktuella erbjudanden i butik svarade 
13,68 % att de instämmer delvis, 35,79 % att de instämmer i högre grad, 34,74 % att de 
instämmer helt och 10,53 % hade ingen åsikt. Den tredje frågan om Coop Forum 
marknadsför sig tillräckligt via annonser och reklam på externa kanaler svarade 9,47 % 
att de instämmer delvis, 37,89 % att de instämmer i högre grad, 31,58 % att de 
instämmer helt och 13,68 % hade ingen åsikt. 
 

Figur 40. Respondenternas åsikter om butikens marknadsföring Coop Forum Östersund 

5.5.8	  Analys	  butikskundnöjdhet	  	  
Varor 
I samtliga frågor angående varor visar vår undersökning att butiken i Umeå har den 
högsta butikskundnöjdheten. På första frågan angående om kunderna instämmer till att 
butiken har ett brett sortiment har butiken i Östersund näst högst butikskundnöjdhet och 
butiken i Örnsköldsvik har lägst. På de två andra frågorna angående om butiken har en 
bra kvalitet på varor och konkurrenskraftiga priser har däremot butiken i Örnsköldsvik 
näst högst butikskundnöjdhet och butiken i Östersund lägst. 
  
Service 
I frågorna angående service var svaren lite mer uppdelade och relativt stora andelar 
hade ingen åsikt vilket kan förklaras med att många kunder som deltog i vår 
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undersökning inte använder sig av de tjänsterna som vi ställde frågorna om. I den första 
frågan angående om butiken erbjuder en bra service med självscanning hade butiken i 
Umeå högst butikskundnöjdhet, vilket kan förklaras att vi stod vid självscanningsdisken 
och delade ut enkäter. Den butik som hade näst högst butikskundnöjdhet var butiken i 
Östersund och butiken i Örnsköldsvik hade lägst. Den andra frågan om butiken erbjuder 
en god kundservice hade butiken i Östersund den högsta butikskundnöjdheten. Butiken i 
Umeå hade den näst högsta och butiken i Örnsköldsvik hade den lägsta 
butikskundnöjdheten. Dock låg samtliga butiker på en procentsats över 70 % vilket vi 
ändå anser vara en relativ hög butikskundnöjdhet. Den tredje frågan angående om 
butiken erbjuder en bra service vid reklamation och återköp hade butiken i 
Örnsköldsvik den högsta butikskundnöjdheten sedan kom butiken i Umeå och sist 
butiken i Östersund. 
  
Tillgänglighet 
Frågorna angående tillgänglighet gav ett varierande svar, på första frågan huruvida 
butiken har en bra lokalisering hade butiken i Örnsköldsvik högst butikskundnöjdhet. 
Butiken i Östersund hade näst högst och butiken i Umeå hade lägst butikskundnöjdhet. I 
andra frågan om butiken har goda parkeringsmöjligheter stod butiken i Umeå ut från 
mängden. Coop Forum i Umeå hade en butikskundnöjdhet på totalt 91,95 %. Butiken i 
Östersund hade näst högst butikskundnöjdhet och butiken i Örnsköldsvik hade en 
butikskundnöjdhet på endast 55,79 % vilket delvis kan förklaras av den ombyggnation 
som sker i området kring butiken, på exempelvis parkeringsplatsen. Tredje frågan 
huruvida butiken har bra öppettider så har samtliga butiker en butikskundnöjdhet på 
över 90 %. Även här var det en butik som stack ut och hade den klart högsta 
butikskundnöjdeten, det var butiken i Örnsköldsvik som hade hela 100 % som instämde 
i högre grad eller helt till frågan. Butiken i Umeå hade näst högst butikskundnöjdhet 
och butiken i Östersund hade lägst även fast den låg på 93,69 %. 
  
Personal 
I frågorna angående personal var det också en del variation kring butikskundnöjdheten. 
Första frågan huruvida butiken har en trevlig och tillmötesgående personal hade butiken 
i Örnsköldsvik den högsta butikskundnöjdheten, butiken i Östersund den näst högsta 
och butiken i Umeå den lägsta butikskundnöjdheten. Dock låg samtliga butiker på en 
butikskundnöjdhet på över 80 % vilket vi ändå anser är väldigt bra. Den andra frågan 
om butiken har kompetent personal hade även här butiken i Örnsköldsvik den högst 
butikskundnöjdheten. Butiken i Östersund hade näst högst och butiken i Umeå hade den 
lägsta butikskundnöjdheten. Tredje frågan huruvida butiken har tillräckligt med 
personal i kassor och ute i butiken skiljde det sig ganska mycket mellan butikerna. 
Butiken i Östersund den högsta butikskundnöjdheten och butiken i Umeå den näst 
högsta. Dock hade butiken i Örnsköldsvik den klart lägsta butikskundnöjdheten på 
frågan med endast 55,79 % i jämförelse med Umeå på 70,1 % och Östersund på 71,57 
%. 
  
Butiksatmosfär 
I den första frågan angående om butiken har en bra atmosfär och tredje frågan huruvida 
butiken har en skyltning som gör det lätt att hitta varor hade butiken i Umeå högst 
butikskundnöjdhet. Butiken i Östersund hade näst högst och butiken i Örnsköldsvik 
hade lägst butikskundnöjdhet. Andra frågan om butiken är utformad på ett sätt som gör 
det lätt att ta sig fram hade butiken i Östersund högst butikskundnöjdhet. Butiken i 
Umeå hade näst högst och butiken i Örnsköldsvik hade lägst butikskundnöjdhet. Tredje 
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frågan huruvida Coop Forum en skyltning som gör det lätt att hitta varor hade butiken i 
Umeå högst butikskundnöjdhet, butiken i Östersund näst högst och butiken i 
Örnsköldsvik hade lägst. Samtliga av frågorna angående butiksatmosfären har visat att 
butiken i Örnsköldsvik har den lägsta butikskundnöjdheten vilket kan förklaras av att 
butiken är under ombyggnation vilket kan ha påverkat kundernas svar. 
 
Pris 
I samtliga frågor angående pris hade butiken i Örnsköldsvik högst butikskundnöjdhet. 
Första frågan huruvida butiken har förmånliga medlemspriser hade butiken i Umeå näst 
högst och butiken i Östersund lägst butikskundnöjdhet. Andra frågan om butiken 
erbjuder bra erbjudanden och kampanjer varje vecka hade även där butiken i Umeå näst 
högst och butiken i Östersund lägst butikskundnöjdhet. Den tredje frågan angående om 
butiken erbjuder ett bra bonussystem för dess medlemmar hade däremot butiken i 
Östersund näst högst och butiken i Umeå lägst butikskundnöjdhet. 
  
Påverkan och marknadsföring 
I samtliga frågor angående påverkan/marknadsföring ser vi att butiken i Örnsköldsvik 
har högst butikskundnöjdhet, butiken i Umeå näst högst och butiken i Östersund hade 
den lägsta butikskundnöjdheten.  
  
Vid en sammanslagning av samtliga frågor kan vi urskilja att butiken i Örnsköldsvik har 
den sammanlagt högsta butikskundnöjdheten, butiken i Umeå den näst högsta och 
butiken i Östersund har den lägsta butikskundnöjdheten. Dock har samtliga butiker en 
hel del att lära av varandra och en del tjänster att utveckla.  
 
Orth & Green (2009, s.250) förklarar att butikskundnöjdhet handlar om kunders 
övergripande utvärdering av erfarenheterna av en specifik butik. Hutcheson & 
Moutinho (1998, s. 706) förklarar att genom att ständigt arbeta för att förbättra sitt 
företags kundnöjdhet kan många också särskilja sig från konkurrenter på marknaden 
eftersom det har visat sig vara vinststimulerande, konkurrenskraftigt samt en möjlighet 
att differentiera sig på marknaden. Allt fler företag har valt att fokusera på att skapa en 
högre kundnöjdhet eftersom det har visat sig öka antalet återkommande kunder 
(Theodoridis & Chatzipanagiotou, 2008, s. 709). Det har också visat sig i tidigare 
forskning att en högre kundnöjdhet gentemot ett varumärke och butik också skapar 
starkare avsikter för kunder att handla mer på en specifik butik i framtiden (Ha & Perks, 
2005 s. 446). Theodoridis & Chatzipanagiotou (2008, s. 709) förklarar att ett flertal 
forskare har utveckla faktorer bestående av olika attribut som kunder påverkas av, de 
har gjort det för att få en djupare förståelse över vad som faktiskt påverkar 
kundnöjdheten. I vår studie har vi genomfört undersökningen vid ett specifikt tillfälle på 
vardera av butikerna och begränsat oss till kunder som har MedMera-kort 
(medlemskort) som har ett flertal erfarenheter av butiken. Vi har därmed använt oss av 
både det transaktionsspecifika- och det övergripande perspektivet.  
 
Oliver (1980, s. 466) menar att det transaktionsspecifika perspektivet handlar om 
kundnöjdhet som utvärderats vid ett specifikt köptillfälle. Det övergripande perspektivet 
av kundnöjdhet förklarar den totala upplevelsen efter ett flertal erfarenheter av en butik, 
dess service eller produkter. Det perspektivet ger därmed en övergripande utvärdering 
över en viss tid istället för endast vid ett specifikt köp. (Anderson et al, 1994, s. 54; 
Fornell, 1992, s. 11). Då vi enbart har genomfört studien vid specifika dagar på de för 
studien utvalda butikerna och har valt att undersöka hur Coops medlemmar upplever 
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butikerna blir det därmed en mix av bägge perspektiven. I vår studie är det dock svårt 
för oss att avgöra huruvida vi har använt oss mestadels av latent eller manifest 
kundnöjdhet eftersom vi inte har tillhandahållit någon djupare bakgrund kring 
kundernas syn- och tankesätt kring butiken. Vi är dock övertygade om att vår 
undersökning täcker bägge typer av kundnöjdhet även fast vi inte kan konstatera hur 
många av kunderna som aktivt utvärderar butiken (manifest) eller hur många som inte 
gör det (latent). 

5.6	  Avgörande	  butiksattribut	  för	  kunders	  butikslojalitet	  
Vi har undersökt resultaten från enkätens fråga “Hur avgörande är följande faktorer för 
ditt val att handla regelbundet på Coop Forum?” där respondenten uppskattade 
butiksattributen varor, service, tillgänglighet, personalens bemötande, butikens 
atmosfär och medlemsförmåner (pris och påverkan) enligt en femgradig likertskala. Där 
alternativ 1 var ‘inte alls avgörande’ och 5 var ‘helt avgörande’ för respondentens val 
att handla regelbundet på Coop Forums butik. Vi valde att definiera attributen pris och 
påverkan enligt medlemsförmåner för att kunden enklare skulle associera attributet med 
medlemspriser, medlemsrabatter och erbjudandeutskick, då undersökningen endast 
riktar sig till Coop-medlemmar. Attributet varor inkluderar enligt oss även pris på varor, 
därmed kändes det oväsentligt att ange pris som en egen kategori i frågan. 
  
5.6.1	  Umeå	  
I tabell 12 nedan kan vi se vilka medelvärden de olika butiksattributen antog vid ett 
stickprov där 94 respondenter besvarat frågan i Umeå, därmed hade vi ett internt 
bortfall om 3 respondenter som valde att inte besvarade frågan. Vi har använt ett 95 
procentigt konfidensintervall för att stickprovets medelvärde ska representera 
populationen med 95 % säkerhet. Medelvärdet för exempelvis varor är 3,55 för 
stickprovet och med 95 % säkerhet ligger populationens medelvärde mellan 3,35 och 
3,72.  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 12. Beskrivande tabell över olika butiksattributs betydelse för kunders val att handla på Coop Forum 
Umeå 
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Genom att infoga ovanstående siffror i ett diagram vill vi förtydliga var de olika 
butiksattributens medelvärden ligger i förhållande till varandra. I figur 41 nedan kan vi 
se att butiksattributen tillgänglighet och medlemsförmåner har ett likvärdigt medelvärde 
på 3,7234. Däremot har tillgänglighet ett högre högsta och lägsta värde med 3,94 och 
3,55 gentemot medlemsförmåner med högsta värde på 3,90 och ett lägsta värde på 3,51. 
Vi kan då anta att populationens medelvärde ligger en aning högre för tillgänglighet än 
för medlemsförmåner och kan konstatera att tillgänglighet är det främst påverkande 
butiksattributet för kunders val att handla regelbundet på Coop Forum i Umeå. Därefter 
kommer medlemsförmåner, sedan varor, personal, atmosfär och service enligt fallande 
värden.  
 

 
Figur 41. Butiksattributs medelvärde, samt högsta och lägsta värde vid ett 95% konfidensintervall. 

 
	  
5.6.2	  Örnsköldsvik	  
Vid undersökningen på Coop Forum i Örnsköldsvik besvarade 95 kunder frågan “Hur 
avgörande är följande faktorer för ditt val att handla regelbundet på Coop Forum?”, 
resultatet visas i tabell 13 nedan. Vi har använt ett 95 procentigt konfidensintervall för 
att stickprovets medelvärde ska representera populationens med 95 % säkerhet. 
Medelvärdet för exempelvis varor är 3,86 för stickprovet och med 95 % säkerhet ligger 
populationens medelvärde mellan 3,70 och 4,04.  
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Tabell 13. Beskrivande tabell över olika butiksattributs betydelse för kunders val att handla på Coop Forum 
Örnsköldsvik.  

Vi vill förtydliga ovanstående siffror genom ett diagram där de olika butiksattributens 
medelvärden visas i förhållande till varandra. I figur 42 nedan kan vi se att 
butiksattributet medlemsförmåner med medelvärdet 4,13 är det avgörande för 
respondenterna i Örnsköldsvik. Vi kan då anta att populationens medelvärde för 
medlemsförmåner ligger någonstans mellan 3,90 och 4,29. Vi kan konstatera att 
medlemsförmåner är det främst påverkande butiksattributet för kunders val att handla 
regelbundet på Coop Forum i Örnsköldsvik. Därefter har tillgänglighet det högsta 
medelvärdet, följt av varor, personal, service och sist atmosfär. 
 

 
Figur 42. Butiksattributs medelvärde, samt högsta och lägsta värde vid ett 95% konfidensintervall. 
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5.6.3	  Östersund	  
94 respondenter i Östersund besvarade frågan om vilka butiksattribut som påverkar dess 
val att handla regelbundet på Coop Forum, tabell 14 nedan visar resultatet. Därmed 
hade vi ett internt bortfall på en respondent som avstod från att besvara frågan. Genom 
att använda ett 95 procentigt konfidensintervall representerar stickprovets medelvärde 
populationens med 95 % säkerhet. Medelvärdet för exempelvis varor är 3,54 för 
stickprovet på Coop Forum i Östersund och med 95 % säkerhet ligger populationens 
medelvärde mellan 3,30 och 3,79.  
 

 
Tabell 14. Beskrivande tabell över olika butiksattributs betydelse för kunders val att handla på Coop Forum 
Östersund.  

 
I figur 43 nedan kan vi se att butiksattributet tillgänglighet med medelvärdet 3,71 är det 
mest betydande på Coop Forum i Östersund. Vi kan då anta att populationens 
medelvärde för tillgänglighet ligger någonstans mellan 3,51 och 3,85. Vi kan konstatera 
att tillgänglighet är det främst påverkande butiksattributet för kunders val att handla 
regelbundet på Coop Forum i Östersund. Därefter har personal det högsta medelvärdet, 
följt av medlemsförmåner, atmosfär, varor och sist service. 
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Figur 43. Butiksattributs medelvärde, samt högsta och lägsta värde vid ett 95% konfidensintervall. 

5.6.4	  Analys	  avgörande	  butiksattribut	  
Vårt resonemang angående studiens målpopulation i kapitel 4.4 om urval beskriver att 
kontinuerligt handlade kunder enligt oss kan uttala sig i frågor angående kundlojalitet. 
Analysen i kapitel 5.3.4 om butikslojalitet visar att kontinuerligt handlande kunder även 
är butikslojala. Ovanstående resonemang visar båda på att kontinuerliga kunder kan 
definieras som lojala. Genom att jämföra vilka attribut som är det avgörande för 
kunders val att handla kontinuerligt på en viss Coop Forum butik, kan vi även urskilja 
vilka butiksattribut som påverkar kunders butikslojalitet. Butiksattributen varor, service, 
tillgänglighet, personalens bemötande, butikens atmosfär, pris och påverkan kan ses 
som Coop Forums detaljhandelsmix. Kunder svarar på butikens detaljhandelsmix 
genom köp och andra interaktioner (Danneels, 1996, s. 41). Genom olika yttre eller inre 
butiksattribut kan Coop Forum kommunicera med sina kunder och skapa kundnöjdhet 
och kundlojalitet till den specifika butiken. Då kunder i regel väljer den butik som 
möter dess efterfrågan och förväntningar under köpprocessen (Kim & Jin, 2001, s. 240). 
 
I Umeå ansågs tillgänglighet vara det främst påverkande butiksattributet för kunders val 
att handla kontinuerligt på Coop Forum, tätt följt av medlemsförmåner (pris och 
påverkan). Butiken i Umeå ligger vid E4an, på Ersboda handlingsområde utanför 
stadskärnan. I Örnsköldsvik ansågs medlemsförmåner som det främst påverkande 
butiksattributet för kunders val att handla kontinuerligt på Coop Forum. Tillgänglighet 
var även det främst påverkande attributet i Östersund, där butiken ligger på Lillänge 
köpcentrum utanför centrala staden i närhet till en större motorled. En annan faktor som 
kan påverka tillgängligheten för butiken är närhet till andra butiker i anslutning till 
Coop Forum. I Örnsköldsvik byggs ett Systembolag i anslutning till Coop Forums 
butik, vilket kan öka tillgängligheten för butiken. Örnsköldsviks butik är beläget vid 
E4an men inte i anslutning till något specifikt köpcentrum, vilket kan ses då 
respondenterna i Örnsköldsvik värderat tillgänglighet enligt andra plats. Systembolaget 
på Lillänge i Östersund som i nuläget finns i lokalen bredvid Coop Forum kommer 
inom en snar framtid att flytta till en annan del av handlingsområdet, vilket kan anses 
negativt för butikens tillgänglighet. Vi kan se att tillgänglighet är ett viktigt 
butiksattribut för kunders butikslojalitet, då de värderats högt i alla tre för studien 
utvalda Coop Forum-butikerna. Danneels (2003, s. 564-565) menar att företag skapar 
sig en mental bild över hur kunder upplever de olika attributen, vilket således bör 
överensstämma med dess kunders faktiska upplevelse. Därmed bör Coop Forums 
butikers bild över vilka attribut som påverkar kunders val att handla regelbundet 
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överensstämma med kundernas åsikter som visat sig variera beroende på butik.  
 
Medlemsförmåner är det butiksattribut som värderas högst i Örnsköldsvik och näst 
högst i Umeå, men i Östersund återfinns det på tredje plats då personal värderas högre. 
En god servicenivå i en butik speglas av vänlig och tillmötesgående personal (Hsu et al., 
2010, s. 126). Därmed hävdar vi att butiksattributen service och personal påverkar 
varandra. Service var minst betydande för respondenternas val att handla regelbundet på 
Coop Forum i Umeå och Östersund. Vilket vi tror har att göra med att respondenter 
associerar service med exempelvis självscanning eller kundservicedisken och att de 
räknar in personalens givna service under attributet personal. Personalen inom butiken 
fungerar som deltidsmarknadsförare och är företagets ansikte utåt (Grönroos, 1997, s. 
376). Vilket inte verkar vara något kunder reflekterar över, men vilket är otroligt viktigt 
för Coop Forums butiker att arbeta enligt för att bygga ett gott rykte. I Örnsköldsvik var 
atmosfär det minst avgörande, möjligen beroende på den pågående ombyggnationen av 
butiken. Atmosfär var även lågt rankat som påverkande attribut för kunders val i övriga 
två Coop Forum butiker. Enligt Ailawadi & Keller (2004, s. 333) får en trivsam 
butiksatmosfär kunder att göra kontinuerliga besök, stanna längre och köpa mer. Utifrån 
studiens resultat kan vi se att butikens atmosfär inte är speciellt avgörande för kunders 
val att handla kontinuerligt vid en viss butik, men uppenbarligen är atmosfären en 
undermedveten psykologisk sak som påverkar kunder att återkomma och i slutändan 
möjligtvis utveckla butikslojalitet. 
 
För både Coop Forum i Umeå och i Örnsköldsvik är varor på tredje plats, men har 
endast en femte plats i betydelse för respondenter på Coop Forum i Östersund. Enligt 
Hsu et al., (2010, s. 121) innehåller kategorin varor inom dagligvaruhandeln exempelvis 
egna produkters kvalitet och om varorna har konkurrenskraftiga priser. Av 
svarsresultaten kan vi utläsa att respondenterna i Örnsköldsvik ansåg att både 
medlemsförmåner och varor påverkar dess val att handla till stor del, vilken vi kan anse 
som prisfokuserade kunder. I Umeå kan kunderna anses som mindre prisfokuserade än i 
Örnsköldsvik, då tillgänglighet hade likvärdig betydelse som medlemsförmåner. 
Kunderna i Östersund kan ses som minst prisfokuserade då de värderade 
medlemsförmåner till tredje plats och varor till femte. Hutcheson & Moutinho (1998, s. 
709) anser att de påverkande butiksattributen utgör ett komplext interaktionssystem, 
som formar kunders förväntningar, kundnöjdhet, som i slutändan utgör en stor roll för 
kundlojalitet och kunders köpmönster. Det krävs alltså att kunder är nöjda med vad 
Coop Forums butiker kommunicerar utifrån de olika butiksattributen för att de ska bli 
butikslojala.  
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5.7	  Analys	  av	  sambandet	  mellan	  butiksattribut,	  butiksimage,	  
butikskundnöjdhet	  &	  butikslojalitet	  	  
 

Coop Forums butik i… Umeå Örnsköldsvik Östersund 

Butiksattribut Tillgänglighet Medlemsförmåner Tillgänglighet 

Butiksimage 2 1 3 

Butikskundnöjdhet 2 1 3 

Butikslojalitet 1 3 2 

Tabell 15. Rangordning av sambandet mellan butiksattribut, butiksimage, butikskundnöjdhet och 
butikslojalitet. 

Enligt tabell 15 ovan kan vi se hur betydande butiksimage, butikskundnöjdhet och 
butikslojalitet är för de för studien utvalda Coop Forum butikerna i Umeå, Örnsköldsvik 
och Östersund. Vi kan även se vilka butiksattribut som var de främst avgörande för 
respondenternas val att handla kontinuerligt på Coop Forums butiker i Umeå, 
Örnsköldsvik och Östersund. I kapitel 5.4 om butiksimage hade butiken i Örnsköldsvik 
högst sammanlagd procentandel respondenter som instämde i högre grad eller instämde 
helt i samtliga frågor angående butiksimage, därmed erhöll de en första placering (1) i 
tabell 15. Butiken i Umeå hade näst högst sammanlagd procentsats i frågorna huruvida 
Coop Forum har en logotyp (varumärke) som är lätt att känna igen och om butiken lever 
upp till kundernas förväntningar. Vilket innebär att butiken i Umeå erhöll siffran 2 i (se 
tabell 15).  
 
Coop Forum butiken i Östersund hade näst högst procentandel respondenter som 
instämde i högre grad eller instämde helt i frågan angående om Coop Forum har ett gott 
rykte, därmed antog butiken en sista placering enligt siffran 3 i tabell 15 ovan. Baker et 
al., (1994, s. 328) anser att kunder drar slutsatser om varu- och servicekvalitet utifrån 
butikers atmosfär, vilket sedan påverkar dess syn på butiksimage. För att bekräfta teorin 
borde därmed en bra butiksimage vid en viss Coop Forum butik även innebära 
kundnöjdhet i avseende på butikens atmosfär samt kvalitet på varor och service. Vid en 
jämförelse av studiens resultat för Coop Forums butik i Örnsköldsvik har butiken högst 
butiksimage (se tabell 15), men enligt analysen av butikskundnöjdhet (kapitel 5.5.8) kan 
vi se en genomgående låg kundnöjdhet gentemot butiksatmosfär, varor och service.  
 
Vi kan heller inte se något samband för de övriga butikerna, vilket tyder på att Baker et 
al.,’s (1994, s. 328) teori inte är kan bekräftas av vår studie. Hsu et al., (2012, s. 126) 
anser att livsmedelsbutikers image är indirekt påverkad av dess varor, service, 
butiksatmosfär och marknadsföringsattraktion. Därmed bör kundnöjdheten gentemot 
butikens attribut överensstämma med respondenternas åsikter angående butiksimage, 
vilket vi i ovanstående resonemang kan se inte är bekräftat enligt vår studie. Enligt Yoo 
& Chang (2005, s. 37-38) är de attributen bekvämlighet, butikens läge och personalens 
service som indirekt genom butiksimage påverkar kunders butikslojalitet för de som 
handlar vid stormarknadsområden. De butiksattribut som främst bidragit till 
butikslojalitet enligt vår studie är tillgänglighet och medlemsförmåner (se tabell 15 och 
kapitel 5.6.4). Vår tolkning av Yoo & Chang’s (2005, s. 37-38) teori är att bekvämlighet 
och butikens läge kan översättas till tillgänglighet, därmed kan vi bekräfta att teorin 
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stämmer då tillgänglighet var det främst påverkande butiksattributet för butikslojalitet i 
två av tre undersökta butiker. 
 
Angående kapitel 5.5 om butikskundnöjdhet kan vi utläsa att respondenterna i 
Örnsköldsvik har den högsta butikskundnöjdheten vid en sammanslagning av alla frågor 
angående dess nöjdhet gentemot olika butiksattribut. Vi kan exempelvis se att kunder på 
Coop Forums butik i Örnsköldsvik är mest nöjda över butikens priser och dess påverkan 
och marknadsföring i jämförelse med butikerna i Umeå och Östersund. Vilket vi även 
kan utläsa av figur 42, där medlemsförmåner innehållande pris och påverkan är det 
främst angörande attributet för respondenter i Örnsköldsvik att handla kontinuerligt på 
Coop Forums butik. Efter medlemsförmåner kom tillgängligheten (se figur 42) och om 
vi jämför med frågorna angående butikskundnöjdhet i kapitel 5.5 ser vi att även butiken 
i Örnsköldsvik hade högst procent på två av dessa. De frågor Örnsköldsvik hade högst 
på angående tillgänglighet var om butiken hade en ‘bra lokalisering på dess butik’ samt 
huruvida de hade ‘bra öppettider’. Utifrån det sammanlagda resultatet kan vi därmed 
hävda att Örnsköldsvik har den totalt högsta butikskundnöjdheten bland de utvalda 
butikerna och därmed erhåller butiken en första placering (1) i tabell 15.  
 
Umeå är den butik med näst högsta butikskundnöjdheten, placering 2 (se tabell 15 ovan) 
vid en summering av ställda frågor angående dess nöjdhet gentemot olika butiksattribut 
i kapitel 5.5. Vi kan utläsa att respondenterna i Umeå är de kunder som är mest nöjda 
med attributet varor i jämförelse med respondenterna i Örnsköldsvik och Östersund. 
Butiken i Umeå hade även högst på en av frågorna angående tillgänglighet, huruvida 
butiken har goda parkeringsmöjligheter. Enligt figur 41 kan vi se att de attribut som 
avgör för respondenterna i Umeå vid dess val att handla kontinuerligt på Coop Forum är 
tillgänglighet, medlemsförmåner och varor. 
 
Östersund har enligt kapitel 5.5 om butikskundnöjdhet den lägsta sådan, därmed erhöll 
butiken en tredje placering och siffran 3 i tabell 15 ovan. Enligt figur 43 är det 
avgörande butiksattributet för respondenterna i Östersund att handla kontinuerligt på 
Coop Forums butiks tillgänglighet. Östersunds butik visar högst kundnöjdhet på en av 
frågorna angående service, huruvida butiken har en god kundservice. De visar även 
högst resultat på frågan om butiken är utformad på ett sätt som gör det lätt att ta sig 
fram, angående butikatmosfären. Det är också på butiken i Östersund som flest 
respondenter anser att det finns tillräckligt med personal i kassor och ute i butik. 
Eftersom Östersunds respondenter inte hade högst butikskundnöjdhet på ett helt 
butiksattribut utan endast på slumpvisa frågor hamnar de på tredje plats, enligt siffra 3 i 
tabell 15 ovan.  
 
Koo (2003, s. 42) förklarar att butikskundnöjdhet skapas av hur kunder upplever 
butiken utifrån dess atmosfär och värdet som den förmedlar till dess kunder. Wood 
(2000, s. 666) förklarar det liknande, att attribut som differentierar ett varumärke ofta 
bidrar till kundnöjdhet eftersom det skapar mervärde för kunderna, vilket gör att kunder 
också blir mer villiga till att göra fler återkommande köp. Vi har tolkat olika 
butiksattribut för att få reda på vilket eller vilka av dem som skapar butikskundnöjdhet 
och mervärde på de för studien utvalda butikerna. Morschett et al., (2005, s. 426-427) 
konstaterar att det är en rad psykologiska begrepp som påverkar kunders köpebeteende 
och dess nöjdhet, det kan exempelvis vara tillgänglighet, sortiment, personal, kvalitet 
och prissättning. Vi kan därmed tolka att Koo, Wood och Morschett et al., 
konstateranden stämmer överens med det vi har kommit fram angående kundnöjdhet 
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och mervärden. Dock har vi konstaterat att det är medlemsförmåner och tillgängligheten 
som är de attribut som främst påverkar butikslojalitet och indirekt även 
butikskundnöjdhet av de för studien utvalda butikerna.  
 
Enligt resonemanget i kapitel 5.3 angående butikslojalitet hävdar vi att Coop Forums 
butik i Umeå har de mest lojala kunderna, därför har butiken fått en första placering 
gentemot de andra för studien utvalda butikerna och erhållit siffran 1 (se tabell 15). 
Därefter återfinns Östersunds kunder enligt studiens stickprov och en jämförelse av 
bland annat om studiens respondenter väljer Coop Forums butik framför andra 
dagligvarubutiker oavsett kön, inkomst eller typ av varuköp. Östersunds butik har 
erhållit siffran 2 för kolumnen butikslojalitet i tabell 15 ovan. Genom att i kapitel 5.3 
bland annat jämföra hur kontinuerligt respondenter med MedMera-kort handlar, samt 
vilken typ av dagligvarukedja i Örnsköldsvik respondenterna väljer i relation till dess 
typ av inkomst kunde vi konstatera att Örnsköldsvik hade den lägsta kundlojaliteten, 
butiken fick därmed placering 3 i tabell 15 ovan.  

5.8	  Korrelationsmatris	  för	  att	  jämföra	  sambandet	  mellan	  butiksimage	  &	  
butikslojalitet	  
 
Vi har valt att statistiskt testa ovanstående resonemang, enligt om butiksimage har något 
samband med butikslojalitet genom en korrelationsmatris. För butiken i Umeå kan vi 
utläsa enligt tabell 16 nedan, att det finns ett positivt samband mellan butiksimage och 
butikslojalitet. Korrelationen är statistiskt signifikant då 0,027 är lägre än 0.05. Dock är 
värdet av sambandet litet, vilket gör att vi inte kan uttala oss om butiksimage faktiskt 
påverkar butikslojalitet för hela populationen.  
 

 
Tabell 16. Korrelationsmatris mellan butiksimage och butikslojalitet Coop Forum Umeå 

På Coop Forum butiken i Örnsköldsvik har korrelationsmatrisen inte identifierat ett 
signifikant p-värde vilket innebär att vi därmed inte kan uttala oss huruvida det finns ett 
samband mellan butiksimage och butikslojalitet (se tabell 17, nedan). Koefficienten är 
negativ vilket tyder på att det finns ett negativt samband mellan butiksimage och 
butikslojalitet men eftersom testet inte är statistisk signifikant kan vi därmed inte uttala 
oss om att det finns ett negativt samband, utan det kan bero på slumpen. 
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Tabell 17. Korrelationsmatris mellan butiksimage och butikslojalitet Coop Forum Örnsköldsvik 

 
För butiken i Östersund är p-värdet inte heller under 5 % och korrelationsmatrisen visar 
ett värde som inte är signifikant, vilket innebär att vi inte kan uttala oss huruvida det 
finns ett samband mellan butiksimage och butikslojalitet (se tabell 18, nedan). 
Koefficienten är positiv vilket tyder på att det finns ett positivt samband mellan 
butiksimage och butikslojalitet men då testet inte är statistisk signifikant kan vi därmed 
inte bekräfta det eventuella sambandet, utan det kan bero på slumpen.  
 

 
Tabell 18. Korrelationsmatris mellan butiksimage och butikslojalitet Coop Forum Östersund 

Enligt Bloemer & Ruyter’s (1998, s. 510) studie konstateras att kundlojalitet skapas 
genom hur nöjda kunder är med butiken och att kundnöjdhet bildas av hur kunder 
upplever butiksimage genom olika attribut såsom känslor och värderingar. Vi har 
identifierat att tillgänglighet och medlemsförmåner främst påverkar kunders bild av 
butiken och att de i sin tur påverkar kunders val att kontinuerligt handla på Coop 
Forum. Vi kan bekräfta ett samband mellan butiksimage och butikslojalitet, indirekt 
genom butikskundnöjdhet för Coop Forums butik i Umeå, i en av de tre för studien 
utvalda butikerna. Vi kan delvis bekräfta Bloemer & Ruyter’s (1998, s. 510) teori i två 
av tre fall, medan vi fullständigt kan bekräfta att teorin stämmer i en av tre undersökta 
butiker. Martenson’s (2007, s. 546) studie tyder på att en stark företagsimage har en 
positiv inverkan på kunders beteende gentemot butiken, vilket i sin tur bidrar till en 
högre butikskundnöjdhet och butikslojalitet. Utifrån vår studie kan vi bekräfta att en 
stark butiksimage har ett samband med butikskundnöjdhet, då Örnsköldsvik både hade 
högst butiksimage och butikskundnöjdhet (se tabell 15), vi kan däremot inte bekräfta att 
det finns ett samband mellan butiksimage och butikslojalitet vid Coop Forum i 
Örnsköldsvik (se tabell 17).  
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6.0	  Slutsats	  
Följande kapitel behandlar forskningsfrågans-, samt studiens syftens besvarande. Följt 
av studiens bidrag inklusive teoretiskt bidrag gällande påverkade butiksattribut, samt 
sambandet mellan butiksattribut, butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet. 
Därefter vårt praktiska bidrag till de tre för studien utvalda Coop Forum butikerna i 
Umeå, Örnsköldsvik och Östersund. Slutligen redogör vi studiens begränsningar samt 
ger råd inför framtida studier inom området.  

6.1	  Forskningsfrågans	  besvarande	  
Studiens forskningsfråga definierades enligt: Vilka butiksattribut påverkar kunders 
lojalitet till en specifik butik inom den svenska dagligvaruhandeln? För att besvara 
forskningsfrågan utfördes en omfattande empirisk studie, i tre Coop Forum butiker, 
gällande vilka butiksattribut som bidrar till kundlojalitet gentemot en specifik butik. 
Utifrån vår studie har vi identifierat två butiksattribut som är de främst påverkande till 
butikslojalitet hos de tre undersökta Coop Forum butikerna, enligt tillgänglighet och 
medlemsförmåner. Respondenterna i Umeå och Östersund var eniga och ansåg att 
tillgänglighet var det butiksattribut som främst påverkade dess butikslojalitet till Coop 
Forum. Kunderna vid butiken i Örnsköldsvik definierade medlemsförmåner som det 
främst påverkande butiksattributet för dess butikslojalitet, däremot hade kunderna vid 
Coop Forum i Örnsköldsvik lägst butikslojalitet. Vi hävdar att studiens resultat bidragit 
till att tillgänglighet är det butiksattribut som skapar butikslojalitet inom den svenska 
dagligvaruhandeln.  
 
Studiens teoretiska syfte var att analysera vilka butiksattribut som kan skapa 
butikslojalitet i en stormarknadsmiljö inom den svenska dagligvaruhandeln. Vi anser att 
ovanstående resonemang även besvarat studiens teoretiska syfte. Vi har utifrån tidigare 
studier och vår empiriska datainsamling vid tre olika stormarknader analyserat vilka 
butiksattribut som påverkar butikslojalitet, studiens resultat har klargjort att 
butiksattribut har en påverkan för kundlojalitet till en specifik butik. Studiens resultat 
visar att kunder vid Coop Forums butik i Umeå ansåg att tillgänglighet var det mest 
avgörande butiksattributet, men att även medlemsförmåner och varor var relativt 
avgörande vid butikslojalitet. I Örnsköldsviks butik var medlemsförmåner det främst 
avgörande butiksattributet, men även tillgängligheten och varor var av betydelse för 
kunderna. Undersökningen vid butiken i Östersund visade att tillgänglighet var det 
butiksattribut med högst värde, men att även personal och medlemsförmåner hade en 
betydande påverkan för butikslojalitet. Vi kan konstatera att i samtliga av de för studien 
utvalda butikerna är tillgänglighet och medlemsförmåner de butiksattribut som är mest 
avgörande för butikslojaliteten. Därmed har vi även besvarat ett av studiens praktiska 
syfte, vilket var att kartlägga om olika påverkande butiksattribut skiljer sig mellan de 
för studien utvalda Coop Forum butikerna. 
 
Ett av studiens praktiska syfte var att undersöka huruvida det fanns ett samband mellan 
butiksattribut, butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet inom valda Coop 
Forum butiker i Region Nord. Vi valde att undersöka det eventuella sambandet genom 
en korrelationsmatris med variablerna butiksimage och butikslojalitet för samtliga Coop 
Forum butiker i studien. Resultatet för Coop Forums butik i Umeå gav signifikanta 
värden. Vi kan därmed uttala oss om att det finns ett samband mellan butiksimage och 
butikslojalitet, indirekt genom butikskundnöjdhet, på Coop Forums butiks i Umeå. De 
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andra för studien utvalda butikerna erhöll inga signifikanta värden, vilket innebär att vi 
inte kan uttala oss huruvida det finns ett samband eller ej. Dock hade butiken i 
Östersund positiva koefficienter vilket tyder på ett positivt samband, men då testet inte 
är statistiskt signifikant kan vi inte statistiskt bekräfta resultatet. Butiken i Örnsköldsvik 
erhöll en negativ koefficient vilket tyder på ett negativt samband, men även här var inte 
testet statistisk signifikant, vilket gör att vi inte kan bekräfta sambandet. Våra 
rekommendationer till företaget presenteras i kapitel 6.2.2 nedan. 

6.2	  Studiens	  bidrag	  
6.2.1	  Teoretisk	  bidrag	  
Studiens resultat identifierar vilka butiksattribut som påverkar kunders butikslojalitet till 
stormarknaden Coop Forum i Umeå, Örnsköldsvik respektive Östersund. Då det enligt 
White & Absher (2007, s. 294) behövs en utvecklad detaljhandelsmix för varje butiks 
lokala marknad och land, som i vår studie berört tre utvalda butiker och städer i Sverige. 
Inledningsvis myntades problemet med att stormarknader etablerar sig och övertar stora 
delar av dagligvaruhandelns marknad, vilket konkurrerar ut mindre butiker (Martenson, 
2007, s. 552). Samtidigt som kundlojaliteten minskar, när kunder väljer att handla på ett 
flertal butiker istället för en specifik (Validoo, 2014). Genom en omfattade empirisk 
undersökningen bland Coops medlemmar i respektive stad har vi erhållit svar från 
kunder med en utvecklad relation till Coop Forum. Syftet med att endast inkludera 
medlemmar var att undersöka Coop som ägarförening och för att resultatet skulle ge en 
djupare förståelse till vilka butiksattribut som får lojala kunder att välja stormarknader.  
 
Då det inom tidigare forskning funnits argument för att begreppen image, kundnöjdhet 
och lojalitet har ett tydligt samband (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 511; Martenson, 2007, 
s. 546; Brunner et al., 2008, s. 1095), har vi genom studiens resultat gett ett teoretiskt 
bidrag till om detsamma gäller för butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet. 
Då relationen mellan dessa begrepp behövde förtydligas och redas ut enligt Theodoridis 
& Chatzipanagiotou (2009, s. 729).  
  

 
Figur 44. Omreviderad arbetsmodell utifrån studiens resultat. (Egen modell) 
 
Då tidigare forskning visat att de butiksattribut som påverkar butiksimage även påverkar 
kundnöjdhet och slutligen även kundlojalitet (Chang & Tu, 2005, s. 202; Koo, 2003, s. 
48), vill vi förtydliga sambandet genom att revidera studiens arbetsmodell utifrån 
studiens resultat, enligt figur 44. De främst påverkande butiksattributen enligt studiens 
resultat var tillgänglighet och medlemsförmåner, därefter är attributen rankade enligt 
fallande skala, uppifrån och ned i modellen, utifrån hur betydande de är för kunders 
lojalitet. Butiksattributet medlemsförmåner inkluderar attributen pris och påverkan i 
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form av veckans erbjudanden, men formulerades om då den empiriska studien endast 
riktade sig mot Coop medlemmar. Tillgänglighet och medlemsförmåner har gröna pilar 
i figur 44 ovan då de butiksattributen har den största påverkan på butikslojalitet. 
Butiksattributen varor och personal har erhållit blåa pilar i figur 44, då de har en mindre 
påverkan än tillgänglighet och medlemsförmåner, på kunders val att handla 
kontinuerligt vid Coop Forums butiker i Umeå, Örnsköldsvik och Östersund. 
Butiksatmosfär och service har röda pilar i modellen ovan då de enligt vår studie visat 
sig ha den minsta påverkan på kunders butikslojalitet gentemot Coop Forum. Studien 
har visat att butiksattributen har en indirekt påverkan på hur kunder uppfattar butikens 
image. Vi kan därmed bekräfta delar av Chang & Tu’s (2005, s. 202) samt Koo’s (2003, 
s. 48) teorier om att butiksattribut påverkar butiksimage, dock inte en vidare påverkan 
på kundnöjdhet och slutligen även kundlojalitet. Vi anser att studiens resultat gett ett 
teoretiskt bidrag till varumärkets betydelse inom dagligvaruhandeln, vilket Ailawadi & 
Keller (2004, s. 340) ansåg att det fanns ett behov av.   
 
Studiens resultat har bekräftat ett samband mellan butiksimage och butikskundnöjdhet 
vid samtliga studerade butiker, därmed är butiksimage illustrerad enligt en pil riktad 
mot butikskundnöjdhet. I en av tre butiker i vår studie har butiksimage en påverkan på 
butikslojalitet, indirekt genom butikskundnöjdhet. Vi illustrerar sambandet enligt en 
grön pil i figur 44 ovan, vilket visar att i ett av tre fall påverkar butiksimage kunders 
butikslojalitet. De övriga två fall där butikslojalitet inte påverkades av butiksimage, 
samt indirekt inte heller påverkades av butikskundnöjdhet illustreras med två röda pilar 
i figur 44 ovan, från butikskundnöjdhet till butikslojalitet. Vi förkastar tidigare forskares 
teorier om att det finns ett tydligt samband mellan butiksimage, butikskundnöjdhet och 
butikslojalitet, enligt Bloemer & Ruyter (1998, s. 511), Martenson (2007, s. 546) och 
Brunner et al., (2008, s. 1095), då sambandet endast bekräftas vid en av de tre för 
studien utvalda butikerna inom den svenska dagligvaruhandeln.  
 
6.2.2	  Praktiskt	  bidrag	  till	  Coop	  Forum	  Region	  Nord	  
Ett av studiens praktiska syften var att ge konkreta rekommendationer till Coop Nord 
angående vilka butiksattribut som är de bidragande till kunders butikslojalitet, för att 
vägleda Coop Nord i arbetet kring att skapa en starkare lojalitet hos dess befintliga 
kunder utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Studiens resultat har identifierat två 
specifika butiksattribut som påverkar kunders butikslojalitet till Coop Forum, enligt 
tillgänglighet och medlemsförmåner. Coop Sverige AB ska lansera ett nytt system för 
medlemsförmåner den 1:a juli 2014, vilket kan medföra en förändring vi inte kan uttala 
oss om ännu, då studiens resultat visat att Coops medlemmar ser medlemsförmåner som 
en avgörande faktor för dess val att handla på Coop Forums butiker. Nedan har vi 
utvecklat tydliga rekommendationer till varje specifik Coop Forum butik i Region Nord, 
enligt de förbättringsmöjligheter vi identifierat utifrån studiens resultat. 
 
Coop Forum Umeå 
Butiken i Umeå erhöll näst högst butiksimage, dock anser vi att det finns 
förbättringsmöjligheter gällande att möta kunders förväntningar. Vi rekommenderar att 
butiken i Umeå skall arbeta för att utveckla butikens varumärke samt stärka sitt rykte på 
marknaden i Umeå. I enkätens frågor gällande butikskundnöjdhet var respondenterna 
endast nöjda till viss del och vi anser därmed att butiken i Umeå kan förbättras. I 
samtliga enkätfrågor angående varor hade butiken i Umeå högst butikskundnöjdhet, 
likaså angående huruvida butiken erbjuder en bra service med självscanning, goda 
parkeringsmöjligheter, en bra butiksatmosfär samt en skyltning som gör det lätt att hitta 
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varor. Därmed kan vi urskilja att butiken i Umeå bör fokusera på att förbättra 
personalens bemötande gentemot dess kunder då butiken hade den lägsta 
butikskundnöjdheten huruvida dess personal är trevlig och tillmötesgående samt 
huruvida personalen är kompetenta. Dock hade butiken i Umeå den näst högsta 
butikskundnöjdheten i allmänhet av de för studien utvalda butikerna. I vår studie har vi 
identifierat att Coop Forums kunder i Umeå är mest butikslojala. Resultatet av den höga 
butikslojaliteten kan bero på att undersökningen i Umeå inkluderade främst äldre 
åldersgrupper och att det i vår studie framkommit att den äldre gruppen Coop 
medlemmar är mer lojala än yngre åldersgrupper. Butiken i Umeå har erhållit det 
jämnaste resultatet i samtliga frågor angående butiksimage, butikskundnöjdhet och 
butikslojalitet, bland de tre för studien utvalda Coop Forum butiken.  
 
Coop Forum Örnsköldsvik 
Enligt respondenterna vid Coop Forum i Örnsköldsvik hade butiken den högsta 
butiksimagen av de för studien utvalda butikerna. Vi rekommenderar butiken att dela 
med sig av sin kunskap huruvida en butik skall förmedla ett starkt varumärke bland sina 
kunder, till de andra butikerna i Region Nord, alternativt att de andra butikerna tar 
lärdom av butiken i Örnsköldsvik. Inledningsvis i studien observerade vi en ständigt 
förändrad marknad för dagligvarubutiker i Sverige. Därmed rekommenderar vi Coop 
Forum att aktivt arbeta för att bibehålla och utveckla sitt starka varumärke, samt rykte 
och möta kundernas förväntningar i takt med den förändrade marknaden i Örnsköldsvik. 
Butiken i Örnsköldsvik hade den sammanlagt högsta butikskundnöjdheten av studiens 
utvalda butiker. Svaren på enkätundersökningen indikerar att respondenterna ansåg 
vissa attribut vara bra och att andra behövde förbättras. Coop Forum Örnsköldsvik hade 
högst butikskundnöjdhet på samtliga frågor angående marknadsföring och pris. Butiken 
hade även högst på frågorna huruvida de erbjuder en bra service vid reklamation och 
återköp, bra öppettider, bra lokalisering på butiken, trevlig och tillmötesgående personal 
samt kompetent personal.  
 
De attribut som butiken i Örnsköldsvik hade lägst butikskundnöjdhet på var dess service 
angående självscanning, kundservice, tillräckligt med personal (kassa, ute i butik), 
parkeringsmöjligheter, brett sortiment på varor och samtliga frågor angående dess 
butiksatmosfär. Vi är dock medvetna om att butiken i Örnsköldsvik är under 
ombyggnation, vilket förklarar tillgången på varor, parkering och butiksatmosfär. 
Därmed rekommenderar vi butiken att fokusera främst på att utveckla dess service med 
självscanning, hur de skall förmedla en bra kundservice, samt erbjuda tillräckligt med 
personal i kassorna och ute i butiken. I vår studie har vi identifierat att butiken i 
Örnsköldsvik har den högsta butiksimagen och butikskundnöjdheten, dock den lägsta 
butikslojaliteten. Vi kan konstatera att butiken i Örnsköldsvik har nöjdast kunder men 
lägst butikslojalitet, därmed bör butiken undersöka vad orsaken är. Utifrån studiens 
resultat anser vi att den låga butikslojaliteten påverkades av att respondenterna som 
deltog i enkätundersökningen i Örnsköldsvik tillhörde yngre åldersgrupper än i de andra 
för studien utvalda butikerna. Vår studie indikerar på att yngre åldersgruppen är mindre 
lojala än de äldre åldersgrupperna, vilket kan ha påverkat studiens resultat.  
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Coop Forum Östersund 
Butiken i Östersund hade lägst butiksimage, därmed rekommenderar vi butiken att 
arbeta med att etablera ett starkare varumärke bland dess kunder. Butiken bör ta del av 
den kunskap de andra för studien utvalda butikerna besitter för att utveckla butikens 
varumärke, samt rykte för att utveckla butiken och möta kundernas förväntningar. I 
enkätens frågor angående butikskundnöjdhet hade butiken i Östersund ett flertal saker 
att förbättra, då butiken hade lägst resultat gällande butikskundnöjdhet av de för studien 
utvalda butikerna. Dock hade butiken högst butikskundnöjdhet i frågorna huruvida de 
har en bra kundservice, tillräckligt med personal i kassorna och ute i butiken, samt om 
butiken var utformad på ett sätt som gör det lätt att ta sig fram. De attribut som butiken i 
Östersund hade lägst butikskundnöjdhet på var huruvida de erbjuder en bra kvalitet på 
varor, konkurrenskraftiga priser, service vid reklamation och återköp, samt alla de 
frågor angående marknadsföring. Vi rekommenderar därmed butiken i Östersund att 
fokusera på att förbättra servicen vid reklamation och återköp, dess kvalitet på varor, 
samt dess marknadsföring både internt och externt. I vår studie hade butiken i Östersund 
lägst butiksimage, lägst butikskundnöjdhet och näst högst butikslojalitet. Vi kan därmed 
konstatera att kunderna på butiken i Östersund är minst nöjda med butiken, men 
uppvisar ändå en butikslojalitet. Kunderna väljer Coop Forums butik framför andra 
alternativ trots att butikskundnöjdheten är låg. Vi rekommenderar därmed att butiken i 
Östersund bör fokusera på att förbättra sin butiksimage och butikskundnöjdhet, för att 
uppfylla de lojala kundernas förväntningar. 

6.3	  Studiens	  begränsningar	  &	  framtida	  forskning	  	  
Ett av studiens teoretiska bidrag är att de påverkande butiksattributen för butikslojalitet 
inom den svenska dagligvaruhandeln har identifierats, då det i tidigare forskning endast 
funnits undersökningar angående vilka butiksattribut som påverkar butiksimage. 
Enkätens öppna fråga där respondenterna fick komplettera förbestämda butiksattribut 
erhöll ingen relevant information för studiens resultat. Därmed vill vi belysa vikten att i 
framtida forskning utföra en mer omfattande undersökning inom valt området, där 
forskarna kan identifiera om det finns ytterligare butiksattribut som påverkar 
butikslojalitet.  
 
Vi anser även att en liknande undersökning kan tillämpas på andra sorters butiker och 
stormarknader, samt mellan olika företag, exempelvis Coop/Ica/Willys/Hemköp. Då 
White & Absher (2007, s. 294) anser att en detaljhandelsmix bör upprättas för varje 
marknad och varje specifikt land, anser vi att det finns ytterligare utrymme för fortsatta 
studier inom påverkande butiksattribut för andra geografiska områden inom den 
svenska dagligvaruhandeln. Enligt Saunders et al., (2003, s. 84) bör forskare inom 
ekonomi och management accepterar en ständigt förändrad marknad, att förhållanden 
som är applicerbara idag eventuellt inte är det inom en snar framtid, samt att alla 
organisationer är olika. Vi har därmed accepterat att vår undersökning har en relativt 
kort aktualitet, då marknaden för dagligvarubutiker i Sverige är under ständig 
förändring, vilket gör det intressant att utföra en identisk undersökning i framtiden och 
jämföra resultaten.  
 
Studiens resultat har identifierat ett svagt samband mellan butiksimage, 
butikskundnöjdhet och butikslojalitet på en av tre för studien utvalda butiker, nämligen 
Coop Forums butik i Umeå. Vi ifrågasätter de tidigare studierna som utförts inom 
dagligvaruhandeln, som hävdar att det finns ett tydligt samband mellan image, 
kundnöjdhet och lojalitet (Bloemer & Ruyter, 1998, s. 511; Martenson, 2007, s. 546; 
Brunner et al., 2008, s. 1095), då vår studie förkastar ett starkt samband. Vi 
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rekommenderar att framtida studier utför en djupare undersökning inom valt ämne för 
att undersöka om sambandet förändras i takt med marknaden, eller om den obekräftade 
teorin är specifikt för Coop Forums butiker.  Studiens författare har heller inte 
undersökt orsaken till det funna svaga sambandet. Därmed kan ett förslag till framtida 
forskning vara att undersöka vad sambandet beror på, samt vad som påverkar huruvida 
det finns ett samband mellan butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet. Då 
Bloemer & Ruyter (1998, s. 499) hävdar att det fortfarande finns oklarheter angående 
hur relationen mellan image, kundnöjdhet och lojalitet ser ut inom dagligvaruhandeln. 
Vi kan inte uttala oss om en eventuell relation mellan begreppen, då sambandet 
uppvisade resultat vilket inte var statistisk signifikanta. Därmed är den exakta relationen 
mellan butiksimage, butikskundnöjdhet och butikslojalitet fortfarande osäker inom den 
svenska dagligvaruhandeln.  
 
Tidigare forskning angående relationen mellan image, kundnöjdhet och kundlojalitet, 
alternativt sambandet mellan butiksattribut och butiksimage, har främst använt 
kvantitativa studier med fokus på befintliga kunder till en specifik butik. (Theodoridis 
& Chatzipanagiotou, 2009, s. 715; Hsu et al., 2010, s. 123; Koo, 2003, s. 52; Martenson, 
2007, s. 549; Bloemer & Odekerken-Schröder, 2002, s. 72). Även vår studies fokus har 
berört vilka butiksattribut Coop Nords befintliga medlemmar anser påverka dess val av 
specifik butik. Valet att endast inkludera Coops medlemmar i vår undersökning gjordes 
då vi ansåg att kunder med en tydlig bild över butiken hade kunskap att uttrycka sig i 
frågor gällande butikens image, dess kundnöjdhet samt frågor gällande lojalitet. Samt 
att vi ansåg det intressant att undersöka Coop som ägarförening och delägandets 
påverkan på lojalitet, då det är den enda medlemsägda dagligvaruhandeln i Sverige. 
Därmed är ett förslag till framtida forskning att undersöka huruvida kunder som inte är 
medlemmar anser att butiksattribut påverkar dess val att handla kontinuerligt på en 
specifik butik. Därefter finns ytterligare utrymme att jämföra vilka butiksattribut som 
påverkar medlemmars respektive icke medlemmars val för att se om de differentierar 
sig mellan segmenten, samt om Coop som ägarförening har någon inverkar på kunders 
lojalitet.  
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7.0	  Samhälleliga	  &	  Etiska	  aspekter	  
I följande kapitel kommer vi presentera vilka konsekvenser samhälleliga och etiska 
aspekter har på studiens resultat. 
 

7.1	  Samhälleliga	  aspekter	  
De samhälleliga effekter vi kan se att vår uppsats påverkar är främst miljömässiga och 
hållbara effekter, både då det gäller studiens författare internt och studiens påverkan 
externt. Studiens författare har motverkat en eventuell miljöpåverkan genom att främst 
arbetat med elektroniska dokument i form av vetenskapliga artiklar och även under 
tiden vår uppsats tagit form. Vi har inte skrivit ut dokument i onödan inför ”work in 
progress”-seminarier, opponeringar eller liknande utan främst använt digitala dokument 
även här. 
	  
De externa samhälleliga effekterna vi vill lyfta i vår studie är det problem den svenska 
dagligvaruhandeln står inför, vilket vi diskuterat i inledning kapitel 1.1.1, där kunder 
väljer att handla på större butiker i utkanten av stadskärnorna istället för närbutiker. Vi 
anser att kunders förändrade köpbeteende medför en negativ miljöpåverkan där kunder 
väljer att ta bilen eller bussen till en butik längre från hemmet, istället för att ta cykeln 
eller promenera till den mindre butiken i närområdet. Vår studie påverkar kunders 
beteende till att ytterligare vilja handla på stormarknaden Coop Forum, då vi valt att 
undersöka kundlojalitet och bidra till förbättringar butikerna i Umeå, Örnsköldsvik och 
Östersund kan vidta för att förbättra kundlojaliteten. Om Coop Forum väljer att åtgärda 
de brister vi sett i kundnöjdhet och därmed ökar dess kundlojalitet, kan vi se att vår 
studie indirekt bidrar till att fler kunder väljer att resa längre sträckor för att handla 
vilket har en negativ miljöpåverkan.	  
 	  
Vi kan även se en positiv samhällelig effekt av att fler kunder väljer att handla 
kontinuerligt på Coop Forums butiker, då vi enligt kapitel 4.3 om varumärket Coop, har 
nämnt hur Coop aktivt arbetar för att främja hållbarhet. Coop arbetar aktivt med 
ekonomiskt ansvar, socialt ansvar och miljömässigt ansvar (Coop, 2014, I). Vi anser att 
kunder genom att handla på Coop Forum stödjer Coops olika samhällsfrämjande projekt 
samt dess miljöarbete. För att maximera den positiva effekten skulle studiens författare 
gärna se att kunder väljer Coop Forums miljöklassade varor, exempelvis Änglamark, 
samt att de minskar matsvinnet och källsorterar i hushållen.  
 

7.2	  Etiska	  aspekter	  
Dahmström (2011, s.148) förklarar en anonym enkätundersökning bidrar till att 
respondenterna känner sig trygga vilket även ökar sannolikheten att de vill medverka i 
studien. I vår undersökning har samtliga respondenter varit anonyma, vi gjorde det valet 
eftersom respondenternas identitet inte hade någon påverkan av resultatet i vår studie. 
Respondenterna fick själva välja huruvida de ville medverka i studien eller inte, 
samtliga tillfrågande personer har alla haft samma möjlighet att avböja sin medverkan i 
vår studie. Vid enkätundersökningen presenterade författarna vad studien handlade om 
för tilltänkta respondenter, dessutom valde vi att ha en inledande text på enkäterna där 
vi presenterade mer ingående vad studien ämnade undersöka. Respondenter samt Coop 
Nords VD, Thomas Johansson har alla lämnat sitt samtycke att medverka i vår studie. 
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Under studiens gång har vårt arbete skickas till Coop Nords VD, Thomas Johansson där 
han getts möjlighet att vara delaktig i utvecklingen av studien. Enligt oss har 
kommunikationen med Thomas Johansson ökat tydligheten om att rätt information 
angående Coop Nord och de för studien utvalda Coop Forum butikerna varit korrekt i 
vårt arbete.  
 
Enligt resonemanget i 2.1 verklighetssyn, har studiens författare antagit ett objektivt 
synsätt då vi har undersökt kunders uppfattningar och värderingar vid val av en specifik 
butik genom att vi har analyserat påverkande butiksattribut. Både Johansson Lindfors 
(1993, s. 45) och Bryman (2011, s. 43-44) har konstaterat att ett objektivt synsätt kan 
vara svårt för författare att anta då det innebär att de skall ha ett värderingsfritt arbetssätt 
i hela studien. Vi har arbetat mycket för att vara objektiva under arbetets gång, när vi 
tolkade resultatet från vår undersökning har vi båda gått igenom resultatet för att 
motverka våra egna tolkningar och värderingar. Vi anser att det är en styrka att vi har 
vart två författare i studien då vi därmed har kunnat jämföra hur vi uppfattar olika 
värden, för att sedan se om det överensstämmer eller inte. I arbetet har våra tolkningar 
aldrig differentieras oss emellan vilket vi menar stärker vår objektivitet och det 
värderingsfria arbetssätt vi har använt oss utav.  
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8.0	  Sanningskriterier	  
Det finns olika kvalitetsmått som används för att skapa en kvantitativ studie med hög 
kvalitet och trovärdighet. I kvantitativa undersökningar används ofta kriterierna 
validitet, reliabilitet och generaliserbarhet för att kritiskt granska studiens relevans.  
 

7.1	  Reliabilitet	  
Bryman (2011, s. 49) förklarar att reliabilitet handlar om tillförlitlighet och används 
främst vid kvantitativa undersökningar för att mäta hur trovärdigt och stabilt studiens 
resultat är. Reliabilitet handlar om huruvida studiens resultat från undersökningen 
kommer bli likadant om samma undersökning skulle genomföras på nytt eller om det 
påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser (Bryman, 2011, s. 49). Patel & 
Davidsson (2003, s. 102) förklarar att författarna kan arbeta för att öka studiens 
reliabilitet genom att försäkra sig om att frågorna inte går att misstolkas eller 
missuppfattas. Genom att ge tydliga instruktioner till samtliga enkätfrågor kan risken 
för missuppfattning minskas (Patel & Davidsson, 2003, s. 102). 
 
Dahmström (2011, s. 368) förklarar att hög reliabilitet är beroende av att frågorna ställs 
på ett tydligt sätt utan möjlighet att misstolkas och att de slumpmässiga felen är 
minimala. För att minimera risken för misstolkning testade vi därmed undersökningen 
på ett antal slumpmässigt valda personer. Genom den feedback vi fick från 
testpersonerna utvecklade och förbättrade vi frågorna. Vi mottog feedback från Thomas 
Johansson, VD på Coop Nord om hur vi skulle formulera och förtydliga vissa frågor, 
vilket vi menar minskat risken för missförstånd hos kunder som medverkat i vår studie.  
 
Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006, s. 61) konstaterar att författarna i en studie kan nå 
en hög reliabilitet genom att vara obundna. Vid utformningen av vår enkät utvecklade vi 
samtliga frågor utifrån vår teoretiska referensram, eftersom vi ville att denna studie 
skulle vara obunden. En obunden studie innebär att den inte påverkas av oss som 
undersökare utan att den kan genomföras av olika undersökare med identiskt resultat. Vi 
har dock varit medvetna om att respondenterna också kan ha en viss påverkan i studies 
resultat. Dock menar Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006, s. 61) att valet av 
respondenter inte har en sådan stor betydelse beroende av vad författarna ämnar 
generalisera, vilket innebär att undersökningen kan få samma resultat även med andra 
respondenter.   
 
Vi anser därmed att reliabiliteten i vår studie höjts på grund av vår noggranna 
förundersökning av våra enkäter eftersom vi utifrån den feedback vi fick utvecklade 
frågorna för att göra dem tydligare och minska risken för missförstånd. Studiens 
författare närvarande när respondenterna utförde enkäterna, vilket gjorde det möjligt för 
dem att ställa frågor. Under de tillfällen vi delade ut våra enkäter behövde vi dock inte 
besvara många frågor vilket vi menar är ett tecken på att våra enkäter är väl utformade. 
Vi är förvisso övertygade om att vissa kunder var mer stressade än andra när de 
besvarade enkäten, men vi anser att det inte bör påverka reliabiliteten av vår studie. 
Eftersom Coop är en dagligvarukedja som ständigt utvecklas för att göra det bättre för 
sina kunder kan en senare undersökning ge ett annat resultat. Om en liknande 
undersökning skulle göras om ett par år kan Coop ha utvecklat nya tjänster och därmed 
kan det finnas fler faktorer som påverkar kunderna. Vi anser att eftersom det sker en 
utveckling på ett flertal olika marknader är det därmed svårt att bedöma betydelsen av 
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förbättringarna, i vår studie kommer vi inte ta hänsyn till framtida förändringar som kan 
komma att påverka kunder vi val av butik. 

7.2	  Validitet	  
Enligt Bryman (2011, s. 50) handlar validitet om att göra en bedömning om de 
slutsatser som genereras från studien och se huruvida dessa har ett samband eller inte. 
Dahmström (2011, s. 369) menar att det finns ett tydligt samband mellan reliabilitet och 
validitet, en studie med hög reliabilitet är en förutsättning men ingen försäkran av att 
studien även skall uppnå en hög validitet. Dahmström (2011, s. 73-74) förklarar att 
validitet handlar om att undersökningen faktiskt mäter det den avser och hon menar 
också att en relevant och trovärdig studie skall ha en hög validitet. I vår studie har vi 
därmed valt att utveckla enkätfrågorna utifrån att det ska gå att tydligt härleda studiens 
frågeställning, syften och teorier. Eriksson & Wiedersheim-Paul (2006, s. 60-61) menar 
att det finns två olika typer av validitet, yttre och inre, de betonar vikten av att behandla 
bägge för att studien skall kunna uppnå en hög validitet.  
 
Yttre validitet handlar om att mäta den yttre verkligheten, därmed är det viktigt att 
förmedla enkäterna till rätt personer (Eriksson & Wiedersheim-Paul, 2006, s. 6). I vår 
undersökning har vi varit noggranna med att vi faktiskt vill undersöka hur Coops 
medlemmar upplever vissa utvalda butiker, eftersom vi ämnar studera kunders lojalitet 
gentemot specifika butiker. Vi utformade därmed våra enkäter enligt att endast kunder 
med MedMera-kort (medlemskort) kunde besvara hela enkäteten. Under våra 
undersökningstillfällen var vi strategisk utplacerade vid självscanningsenheten där 
kunder måste ha ett medlemskort för att kunna använda sig av servicen, vilket gav oss 
en tydligare bild om vilka kunder vi skulle fråga. Vi har därmed strategiskt valt vissa 
kunder vi vet är medlemmar, vilket vi menar har stärkt vår yttre validitet då vi valt 
respondenter med omsorg som motsvarar vår målpopulation. Vi har även tillfrågat 
kunder utan medlemskort eller de som inte handlade på butiken att närvara i 
undersökningen, men de avböjde oftast självmant att delta. I vår undersökning ämnar vi 
att undersöka vad som påverkar kunders val av specifik butik, vi eftersträvar därmed 
dess egna värderingar gällande vad som avgör. Vår studie avsåg nå en bred grupp 
respondenter, gällande både kön, ålder och inkomst. Dock är vi medvetna att vissa 
tillfällen på dygnet attraherar olika typer av kunder, men vi har i största mån försökt att 
nå ett brett urval av samtliga kundgrupper vilket vi menar stärker vår yttre validitet. 
 
Inre validitet avser de definitioner som använts i undersökningen och hur de 
överensstämmer med de begrepp författarna faktiskt vill undersöka (Wiedersheim-Paul, 
2006, s. 60). I vår studie ämnar vi att undersöka vilka butiksattribut som påverkar 
kunders lojalitet till en specifik butik, i vår teoretiska referensram har vi besvarat vilka 
butiksattribut som påverkar butiksimage men inte vilka som faktiskt påverkar 
kundlojalitet. Vi valde därmed att utforma vår enkät utifrån olika attribut som tidigare 
forskning har visat påverka butiksimage men lade till ett visst antal frågor för att 
undersöka hur kundnöjdheten och kundlojaliteten påverkas av dem. Vår frågeställning 
handlar om hur olika personer värderar och uppfattar butiker, vilket kan variera mycket 
från person till person. Vi valde därför att utforma vår enkätundersökning med precisa 
och tydliga frågor för att kunna tillhandahålla relevanta uppfattningar. Vi är medvetna 
om att frågorna om respondenternas värderingar och uppfattningar kan tolkas och 
värderas olika beroende på tillfälle, till skillnad från kön, ålder och inkomst. Om 
respondenterna hade en positiv eller negativ upplevelse vid sitt senaste köptillfälle kan 
det resultera i hur de tillfälligt värderar butiken även fast de i längden inte uppfattar 
butiken på det sättet. Vi har haft scenariot i beaktning vid genomförandet av vår studie. 
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I enkätundersökningen har vi valt att ställa frågorna i en slumpmässig ordning eftersom 
vi inte vill påverka respondenterna genom indelningarna när de besvarar frågorna. Vid 
utvecklingen av vår enkät har vi noggrant utvecklat våra frågor och testat att de mäter 
vad de avser mäta, genom att diskuterad med samtliga testpersoner. Därmed minskade 
vi risken för misstolkning i vår undersökning, vilket stärker vår inre validitet. 

7.3	  Generaliserbarhet	  
Patel & Davidsson (2003, s. 54) förklarar att generaliserbarhet handlar om huruvida 
resultatet från undersökningen kan generaliseras till hela populationen, andra situationer 
eller till andra grupper som inte ingått i undersökningens urval. En hög 
generaliserbarhet innebär att det krävs att urvalet är representativt för hela populationen 
och att respondenterna i urvalet har valts ut slumpmässigt (Patel & Davidsson, 2003, s. 
54). I vår studie har vi genomfört ett slumpmässigt bekvämlighetsurval, vilket innebär 
att respondenterna för att ha en sannolikhet att delta i studien ska ha befunnit sig på 
någon utav de för studien utvalda butikerna vid tidpunkten för studiens genomförande. 
Då vi utfört ett bekvämlighetsurval innebär det att generaliserbarheten blir lägre, 
eftersom hela populationen inte haft samma sannolikhet att delta då vi aktivt valt ut 
respondenter som närvarat i butikerna. I vår studie har vi testat huruvida den ojämna 
könsfördelningen för stickprovet representerar hela populationen, men då värdena inte 
är signifikanta kan vi därmed inte uttala oss huruvida könsfördelningen av kunder på 
butikerna är ojämnt fördelad mellan könen. Bryman & Bell (2005, s. 125) förklarar att 
vid ett bekvämlighetsurval är det inte möjligt att generalisera resultatet då det inte går 
att säkerställa hur stor del av populationen stickprovet representerar.  
 
I vår studie ämnar vi inte att generalisera vårt resultat då vi enbart har fokuserat på att 
jämföra tre olika Coop Forum butiker i Region Nord samt att ge konkreta 
rekommendationer huruvida de butikerna kan förbättra sin butikslojalitet. Urvalet vi 
gjort i vår studie har inneburit att vi enbart har undersökt aktiva kunder vid de för 
studien utvalda Coop Forum butikerna. Tidpunkten för de tre empiriska 
undersökningarna i Umeå, Örnsköldsvik och Östersund har inneburit att äldre 
målgrupper blivit överrepresenterade, vilket har inneburit att vi inte kan generalisera 
vårt resultat till alla målgrupper, det vill säga hela populationen.  
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Appendix	  1	  Enkätundersökning	  
 



 

 
 
 



 

 
 
 
 



 

 
 
 
 



 
 



 

Appendix	  2	  Kodningsmall	  
 
Fråga Kodning 
1. Kön 
 

1 = Kvinna, 2 = Man 

2. Ålder 
 

1 = 16-30, 2 = 31-40, 3 = 41-50, 4 = 51-60, 5 = 61-70, 6 = 
71+ 

3. Inkomst 1 = Studiebidrag, 2 = Annan form av bidrag, 3 = Fast 
inkomst, 4 = Pension, 5 = Ingen åsikt 

4. MedMera-kort 
 

1 = Ja, 2 = Nej, 3 = Vet ej 

5. Butikslojalitet - Val av 
butik 

1 = Coop Forum, 2 = Annan Coop butik, 3 = Annan 
dagligvaruhandel, 4 = Coop butik & annan 
dagligvaruhandel, 5 = Ingen åsikt/utför inte denna typ av 
tjänst 

6. Butikslojalitet - Hur 
ofta  
 

1 = Dagligen, 2 = Några gånger per vecka, 3 = Några 
gånger per månad, 4 = Mer sällan, 5 = Ingen åsikt 

7. Butiksimage  1 = Instämmer inte alls, 2 = Instämmer i mindre grad, 3 = 
instämmer delvis, 4 = Instämmer i högre grad, 5 = 
Instämmer helt, 6 = Ingen åsikt 

8. Butikskundnöjdhet - 
Varor 

1 = Instämmer inte alls, 2 = Instämmer i mindre grad, 3 = 
instämmer delvis, 4 = Instämmer i högre grad, 5 = 
Instämmer helt, 6 = Ingen åsikt 

9. Butikskundnöjdhet - 
Service 

1 = Instämmer inte alls, 2 = Instämmer i mindre grad, 3 = 
instämmer delvis, 4 = Instämmer i högre grad, 5 = 
Instämmer helt, 6 = Ingen åsikt 

10. Butikskundnöjdhet - 
Tillgänglighet 

1 = Instämmer inte alls, 2 = Instämmer i mindre grad, 3 = 
instämmer delvis, 4 = Instämmer i högre grad, 5 = 
Instämmer helt, 6 = Ingen åsikt 

11. Butikskundnöjdhet - 
Personal 

1 = Instämmer inte alls, 2 = Instämmer i mindre grad, 3 = 
instämmer delvis, 4 = Instämmer i högre grad, 5 = 
Instämmer helt, 6 = Ingen åsikt 

12. Butikskundnöjdhet - 
Butiksatmosfär 

1 = Instämmer inte alls, 2 = Instämmer i mindre grad, 3 = 
instämmer delvis, 4 = Instämmer i högre grad, 5 = 
Instämmer helt, 6 = Ingen åsikt 

13. Butikskundnöjdhet – 
Medlemsförmåner/priser 

1 = Instämmer inte alls, 2 = Instämmer i mindre grad, 3 = 
instämmer delvis, 4 = Instämmer i högre grad, 5 = 
Instämmer helt, 6 = Ingen åsikt 

14. Butikskundnöjdhet -
Marknadsföring 

1 = Instämmer inte alls, 2 = Instämmer i mindre grad, 3 = 
instämmer delvis, 4 = Instämmer i högre grad, 5 = 
Instämmer helt, 6 = Ingen åsikt 

15. Butiksattribut 1 = Inte alls avgörande, 2 = Ganska avgörande, 3 = 
Varken eller, 4 = Avgörande, 5 = Helt avgörande 

 



 

Appendix	  3	  Intervjufrågor	  Thomas	  Johansson,	  VD	  Coop	  Nord	  
 
1. Vad är din roll på Coop? Vad är dina arbetsuppgifter i det dagliga arbetet? 
 
2. Hur långt sträcker sig Coops region Norr? 
 
3. Vad är nytt idag inom livsmedelsbranschen?  
Vad strävar Coop mot idag? Vilket är nästa steg i utvecklingen?  
 
4. Finns det några utmaningar för Coop idag, i sådana fall vilka?  
Om ja, vilka åtgärder jobbar ni med för att förebygga detta idag? 
 
5. Finns det någon tydlig företagskultur (normer och värderingar) bland Coops 
anställda?  
 
6. Vad är Coops vision och mål?  
 
7. Vilket budskap vill Coop förmedla ut till kunder och andra intressenter med sitt 
varumärke?  
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