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Sammanfattning 

Livsmedelsindustrin är en av de största industrierna i Sverige och konsumtionen av 

livsmedel har under en längre tid kontinuerligt ökat. Under en tioårsperiod från 2002- 2012 

har konsumtionsvolymen av varor och tjänster ökat med 25 % där livsmedel utgör den 

tredje största konsumtionsutgiften inom hushållen. Konkurrensen mellan butiker är således 

hög och enbart i Umeå finns det arton butiker som slåss om de tillgängliga konsumenterna.  

På Ålidhem Centrum som har en relativt liten yta finns det idag tre livsmedelsbutiker; ICA- 

supermarket, Coop Konsum och Lidl. På grund av denna konkurrens var det intressant att 

undersöka vad som avgör när en person väljer att handla på en av dessa butiker. Vi 

bestämde oss för att vi ville undersöka faktorer som påverkar konsumenter vid val av 

livsmedelsbutik och efter att ha sökt efter tidigare forskning inom området kunde vi inte 

finna några studier som var inriktade på hur studenter gör detta val. Således valde vi att 

undersöka vilka faktorer som påverkar studenters val av livsmedelsbutik. Utifrån 

ovanstående resonemang kom vi fram till vår problemformulering: Vilka faktorer har störst 

påverkan på studenter vid val av livsmedelsbutik? 

För att besvara vår problemformulering har vi använt en metodkombination där vi 

genomfört en kvantitativ enkätundersökning som genomförts på studenter vid Umeå 

Universitet samt en kvalitativ undersökning genom personliga intervjuer med fem studenter 

från Umeå Universitet och personliga intervjuer med de tre butiksansvariga på Ålidhem 

Centrum. Vi har utgått från ett positivistiskt synsätt med ett deduktivt angreppsätt eftersom 

vi baserat vår undersökning på de faktorer vi funnit ur teorin och testat genom vår studie 

om det är samma faktorer som påverkar val av livsmedelsbutik.  

Den centrala tanken inom konsumentbeteende är hur individer väljer mellan olika 

produkter eller tjänster samt varför och var de köper dessa. För att skapa oss en förståelse 

inom detta ämne har vi använt ett flertal olika teorier vilka är konsumentbeteende 

inkluderat en människas svarta låda, köp- och beslutsprocessen, de 7 P:na, CRM och 

valkriterier. Med hjälp av dessa teorier samt det empiriska resultatet som framkommit från 

våra undersökningar har vi kommit fram till vårt resultat. Resultatet från denna uppsats har 

visat på fyra faktorer som har störst påverkan på studenters val av livsmedelsbutik. De fyra 

faktorerna är produktutbud, prisnivån, öppettider och att handla inom samma 

livsmedelskedja.  
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Teori 

Praktisk-
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Empiri Analys Slutsats 

1. Inledning 

I detta inledande kapitel avser vi att skapa en förståelse för den bakgrund som är kopplad 

till vårt valda problem. Vi kommer att inleda med en problembakgrund som sedan kommer 

att utmynna i en problemformulering. Utifrån problemformuleringen kommer vi förklara 

det övergripande syftet med denna studie. 

 

1. 1 Problembakgrund 

1. 1. 1 Konsumentbeteende  

Den centrala tanken inom konsumentbeteende är hur individer väljer mellan olika 

produkter eller tjänster samt varför och var de köper dessa varor (Solomon et al., 2013 s. 

261). Engel et al., (1968), Schiffman & Lazar- Kanuk (1997) samt Solomon et al., (2013) är 

exempel på forskare som definierat konsumentbeteende men definitionerna skiljer sig 

mellan författarna. I vårt arbete har vi valt att använda oss av nedanstående definition från 

forskarna Schiffman & Lazar- Kanuk (1997, s. 6) på grund av att den passar bäst in på vår 

studie eftersom den bland annat tar upp vart en konsument köper något; 

“The study of consumer behaviour focuses on how individuals make decisions to spend 

their available resources (time, money, effort) on consumption-related items. That includes 

what they buy, why they buy it, when they buy it, where they buy it, how often they buy it, 

and how often they use it.” 

Konsumentbeteende har länge varit ett uppmärksammat ämne och idéerna är grundade från 

olika områden inom bland annat sociologi, psykologi och ekonomi (Muzondo & 

Mutandwa, 2011, s. 4). Nicosia är en tidig forskare inom området och frågor han ställde sig 

och menade borde ligga till grund för varje marknadsundersökning var; varför beter sig en 

konsument som den gör och hur kommer konsumenten fram till sitt beslut (Nicosia, 1968, 

s. 19). Anledningen till att dessa frågor bör besvaras är för att det är lättare att förstå 

konsumenters beteende vilket är a och o för ett företag och Solomon et al., (2013, s. 7) 

menar att företag existerar för att uppfylla konsumenters behov. Popkowski Leszczyc et al., 

(2000, s. 324) menar att företag måste få mer kunskap kring en kunds beteende för att 

kunna anpassa sina strategier och bli mer konkurrenskraftiga jämfört med sina 

konkurrenter. De menar vidare att företag måste bestämma om de ska satsa på de lojala 

kunderna eller försöka vinna nya genom aggressiva metoder, vilket de enklast svarar på 

genom att veta hur en kund agerar vid köpsituationer (Popkowski Leszczyc et al., 2000, s. 

324). Kotler (1965, s. 38) beskriver att hur människor beter sig i köpsituationer kan 

innefatta de känslor personen har, den mentala aktiviteten och det fysiska handlandet som 

används vid val, köp och användning av produkter som uppfyller individens behov.  
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Människor tar dagligen köpbeslut, det väljer inte bara vad de ska inhandla i form av en viss 

produkt eller varumärke men också vart, alltså i vilken butik produkten ska inhandlas 

(Fotheringham, 1988, s. 299). Dong & Stewart (2012, s. 702) menar att valen baseras på 

olika marknadsföringsverktyg, bland annat sortiment och priser, och Fotheringham (1988, 

s. 300) beskriver att en konsument alltid väljer utifrån nytta och fördelar. Det är således 

viktigt för företag att förstå konsumentbeteende för att kunna uppfylla en konsuments 

behov (Fotheringham, 1988, s. 300). Det är dock inte bara hur konsumenter beter sig som 

är viktigt för företag att förstå utan också vilka faktorer som påverkar konsumenters val. 

När det kommer till de val konsumenter dagligen gör, anser Higman (2011, s. 1) att valet 

angående mat är det viktigaste. Detta val är inte alltid enkelt och det kan påverkas av ett 

flertal olika faktorer. En studie kring val av matbutik gjord av Arnold et al., (1983, s. 149) 

visar att exempelvis läge på butik, kvalité på produkter, service samt butiksmiljö spelar roll. 

Milosevic et al., (2012, s. 205) nämner bland annat pris, hur nyttig varan är, hur väl en 

konsument känner igen varan samt etiska faktorer till exempel att det är miljövänliga 

förpackningar spelar in kring val av matvaror. Vidare belyser Dong & Stewart (2012, s. 

703) att även ålder, kön samt inkomst kan påverka vad och vart du inhandlar dina varor. 

Dong & Stewart (2012, s. 702) menar vidare att konsumenters tidigare val av butik 

påverkar framtidens val, och arbetar en livsmedelsbutik effektivt med sina 

marknadsföringsverktyg kan de få kunder att utveckla ett vanebeteende vilket skapar en 

lojal kund. Däremot menar Jensen (2011, s. 334) att det även kan vara andra aspekter 

förutom lojalitet som skapar ett vanebeteende hos en viss butik. Dessa kan istället vara 

bekvämligheten att handla i en speciell butik, eller vilka märken butiken erbjuder. Dong & 

Stewart (2012, s. 702) säger att utifrån oförklarliga anledningar kan konsumenter däremot 

abrupt välja att byta butik att handla i vilket också avbryter deras vana att alltid handla hos 

samma.   

1. 1. 2 Livsmedelsbranschen 

Enligt Jordbruksverket (2012, s. 3) är den fjärde största tillverkningsindustrin i Sverige 

livsmedelsindustrin. Inom livsmedelsindustrin ökar antalet företag kontinuerligt och är en 

industri som har skapat och ännu skapar sysselsättning (Jordbruksverket, 2012, s. 3). Att 

livsmedelsindustrin ökar speglas av det överflöd av produkter som finns i varje 

livsmedelsbutiks produktutbud. En konsument har idag möjligheten att välja mellan ett 

stort antal olika märken av samma produkt.  

Sedan år 1996 har både tillverkningen av livsmedelsprodukter och befolkningen i Sverige 

ökat, samtidigt som antalet livsmedelsbutiker i Sverige har minskat med cirka 2 000 butiker 

(SvD, 2013,a). Den största minskningen av antalet livsmedelsbutiker är på glesbygden, men 

även i tätorterna har antalet butiker minskat sedan år 1996 (Tillväxtanalys, 2013). Orth & 

Maican (2012) belyser att dagligvaruhandeln har gått igenom en förändring på senare år 

och minskningen av butiker beror övergripande på förändringen inom Svensk handel, där 

främst småskaliga butiker avvecklats samtidigt som de större butikerna ökar i storlek. Detta 

innebär således en trend där livsmedelsbutikerna blir större men samtidigt färre (Orth & 

Maican, 2012). Dong & Stewart (2012, s. 702) belyser också att det sker en förändring 

kring formaten på butikerna, och att det sker en ökning av de butiker där du kan köpa större 

förpackningar till ett lägre pris. 
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Även fast trenden är att det blir färre butiker i Sverige, fortsätter konsumtionen av 

livsmedel att öka. Enligt SCB (2013) har hushållens utgifter kontinuerligt ökat sedan år 

1993. Göteborgs Universitet (2013) har utifrån det fakta sammanställt en 

konsumtionsrapport vilken visar vad de svenska hushållen konsumerar och hur den privata 

konsumtionen förändrats. Konsumtionsrapporten visar att konsumtionsvolymen av varor 

och tjänster har ökat med 25 % på en tioårsperiod från 2002- 2012 där livsmedel är den 

tredje största konsumtionsutgiften varav kostnader gällande bostad och transporter är högre 

(Göteborgs Universitet, 2013, s. 13). 

I Sverige finns det sammanlagt 3 400 dagligvarubutiker vilka främst är fördelade på sex 

större aktörer: ICA, Coop, Lidl, Axfood, Bergendahls och Netto (ICA- handlarna, 2012). 

ICA dominerar dagligvarumarknaden med 51 % marknadsandelar jämfört med Coops 20%, 

i dagsläget besitter Lidl 2.8 % marknadsandelar på den svenska marknaden och är även den 

enda av de större internationella dagligvarukedjorna som lyckats etablera sig här (SvD, 

2014). Anledningen till detta kan bero på de nationella regleringar som finns i Sverige 

vilket gör det svårare för utländska kedjor att slå sig in (Agrifood Economics Centre, 2011, 

s. 15). 

I Umeå tätort finns det i nuläget arton butiker vilka är fördelade på fyra olika aktörer; 

sammanlagt är det sju Coop butiker, nio ICA butiker, en Lidl butik och en Willys butik. 

Enbart på bostadsområdet Ålidhem i Umeå finns tre stycken stora livsmedelsaktörer; Coop 

konsum, ICA Supermarket och nyöppnade Lidl. Denna höga frekvens av livsmedelsbutiker 

är ovanlig på den lilla yta Ålidhem Centrum har och det är till och med två butiker som är 

belägna i samma byggnad. Det finns ett antal platser i Umeå med två olika 

livsmedelsbutiker lokaliserade nära varandra, dessa är dock på områden med fler antal 

boende samt är lokaliserade antingen mitt i stadskärnan eller på externa köpplatser. 

Ålidhem Centrum har med andra ord en ovanligt hög konkurrens på en liten yta. Det är 

extra intressant då de flesta forskare, exempelvis Popkowski Leszczyc et al., 2000; Kim & 

Jin, 2001; Svensson & Haraldsson, 2004; Dong & Stewart, 2012, som tidigare studerat val 

av livsmedelsbutik har lagt vikt vid att avståndsfaktorn påverkar konsumenter. På Ålidhem 

Centrum kan dock inte avståndsfaktorn spela roll när en konsument väljer mellan de tre 

butiker som är belägna där.  

1. 1. 3 Studenters köpbeteende 

Det finns ett stort antal studier vilka berör konsumentbeteende inom livsmedelsbranschen. 

Dessa studier fokuserar på olika målgrupper samt vilka faktorer som påverkar dessa 

målgruppers val av butik. Exempelvis finns det studier som är gjorda på barnfamiljer där 

barnen ses som en påverkande faktor angående vad föräldrarna handlar samt vart (Nørgaard 

et al., 2007). Det finns även studier kring hur äldre människor handlar (Moschis et al., 

2004) samt om det finns några skillnader i köpbeteende mellan könen (Helgesen & Nesset, 

2010; Mortimer & Clarke, 2011). Helgesen & Nesset (2010, s. 119) fann att uppfattningen 

om priset som en faktor visade en skillnad mellan könen där kvinnorna var mer priskänsliga 

än männen. Studien Mortimer & Clarke (2011, s. 579) utförde visade att kvinnor tyckte att 

alla butikens faktorer som undersöktes var mer viktiga än vad män svarade att de var.  
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Dock har vi inte funnit några studier som fokuserar på studenter som målgrupp vilket gör 

att vi vill undersöka det. Varför studenter kan anses som en intressant målgrupp och varför 

de skulle ha ett annat köpbeteende än exempelvis barnfamiljer eller äldre som nämndes 

ovan är på grund av att de är nya konsumenter i samhället. Att flytta hemifrån och börja 

studera kan ses som att bli vuxen. Detta menar Carle & Sjöstrand (1995, s. 20) innebär att 

ingå i ett nytt konsumtionsmönster där personer för första gången kommer bo själva och ta 

hand om ett eget hushåll. Att börja studera kan för många personer innebära att flytta till en 

ny stad. Det innebär också att de själva kommer ta köpbeslut när det exempelvis kommer 

till dagligvaruhandel. Studenters konsumtion kan avspeglas utifrån deras livsstil och social 

bakgrund, vilket kommer påverka vart de gör sina inköp (Carle & Sjöstrand, 1995, s. 20). 

Studenter ses ofta som en av de grupper som har en begränsad ekonomi. I dagsläget lever 

en student på cirka 9000 kronor i månaden varav matkostnaderna utgörs av cirka 2000 

kronor (Konsumentverket, 2014). Som nämnts tidigare är mat ett av de viktigaste besluten 

en konsument tar vilket också innebär att livsmedelskedjorna måste jobba för att erbjuda de 

nya konsumenterna vad de vill ha för att skapa en långsiktig relation med deras nya kunder. 

I studentstäder som exempelvis Umeå är det extra viktigt för butikerna att tillgodose 

studenternas behov eftersom att de utgör en stor andel procent av invånarna i staden. I 

Umeå studerar cirka 32 000 studenter vilket utgör cirka 28 % av Umeås befolkning (Umeå 

Universitet, 2014).  

1. 2 Ämnesval 

På grund av det höga antal studenter som studerar vid Umeå Universitet ansåg vi att det var 

av intresse att undersöka denna målgrupp och på grund av att tidigare studier ej fokuserat 

på studenter. Eftersom att Ålidhem Centrum är känt som den ”studerande stadsdelen”, 

alltså det mest studenttäta bostadsområdet i Umeå (Umeå vill mer, 2013) utgör detta också 

en anledning att begränsa studien till detta område.  

Med tanke på att det även finns tre stycken livsmedelsbutiker att välja mellan på Ålidhem 

Centrum och det enda ställe i Umeå med denna höga frekvens av butiker på samma plats, 

ansåg vi att det vore intressant att undersöka vad det är som avgör hur en student väljer 

mellan de tre butikerna och vilka faktorer som påverkar det valet. På grund av att 

avståndsfaktorn uppmärksammats i tidigare forskning har vi valt att fokusera på vilka andra 

möjliga faktorer som kan påverka en student när avståndsfaktorn inte räknas med. Dock är 

vi medvetna om att avståndsfaktorn har påverkan på de studenter vilka inte är bosatta på 

Ålidhem men tar sig dit för att göra sina inköp. Däremot finns det ingen avståndsaspekt när 

de väl är på Ålidhem Centrum vilket innebär att valet kommer att göras utifrån andra 

faktorer.  
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1. 3 Problemformulering 

Utifrån ovanstående har vi kommit fram till följande problemformulering; 

Vilka faktorer har störst påverkan på studenter vid val av livsmedelsbutik?  

1. 4 Syfte 

Syftet med denna studie var att utifrån valda teorier identifiera faktorer vilka styr studenters 

val av livsmedelsbutik. Eftersom det finns befintlig forskning kring konsumenters 

köpbeteende har vi ämnat undersöka om det finns några skillnader mellan vår studie och 

tidigare studier som är genomförda på andra målgrupper. Med andra ord har vi jämfört de 

faktorer vi har använt i vår studie med de faktorer som tidigare forskning har kommit fram 

till. Vi ämnade utifrån intervjuer och enkäter att undersöka ifall det fanns några likheter 

mellan de svar vi fick från de butiksansvariga och deras uppfattning kring vilka faktorer de 

tror är viktigast, gentemot vilka faktorer som påverkar studenterna. Slutligen ska denna 

studie kunna ses som en rapport vilken förklarar samt ökar kunskapen kring vilka faktorer 

som spelar in när en student beslutar om vilken butik den ska göra sina dagligvaruinköp på. 

1. 5 Forskningsgap  

Utifrån problembakgrunden anser vi att vi kan bidra till både det teoretiska och praktiska 

området genom att utföra vår studie eftersom detta område med denna målgrupp ej har 

behandlats tidigare. Det har således legat i vårt intresse att fylla det uppkomna 

forskningsgapet genom att utföra undersökningen på studenter genom att ta fram vilka 

faktorer som påverkar och ligger till grund för studenters val av butik.  

Det teoretiska bidraget från vår studie innefattar bland annat att de flesta studier vi tagit del 

av i ämnet val av livsmedelsbutik har gjorts utanför Sverige och genom att vi utfört vår 

undersökning i Sverige och på studenter kommer det bredda perspektivet och vetskapen om 

dem som konsumenter. Som nämnts tidigare har vi ej funnit studier på studenter gällande 

val av livsmedelsbutik vilket innebär att vi på grund av det också kan bidra till det 

teoretiska området. De befintliga studierna har också fokuserat på avståndsfaktorn vilket vi, 

som vi beskrev ovan i ämnesvalet, har eliminerat i vår undersökning eftersom att de tre 

butikerna är belägna på samma plats. Således kommer vi fylla forskningsgapet genom att 

fokusera på andra faktorer.  

Det praktiska bidraget med vår undersökning menar vi kan användas av livsmedelsbutiker 

för att skapa en större insikt i hur studenter tänker när de väljer mellan flera 

livsmedelsbutiker. Detta kan butikerna utnyttja genom att locka fler studenter till sin butik 

och således bli mer konkurrenskraftiga.   
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Inledning 
Teoretisk-

metod 
Teori 

Praktisk-
metod 

Empiri Analys Slutsats 

 2. Teoretisk metod 

I denna del av arbetet kommer vi att presentera de vetenskapsteoretiska utgångspunkterna 

som har speglat vårt arbete. I den första delen kommer vår förförståelse och kunskapssyn 

att beskrivas, efter det presenteras det angreppsätt, metodval och den undersökningsdesign 

studien är uppbyggd på. Slutligen kommer vi att presentera den litteratursökning som 

genomförts och vår kritiska syn på de källor vi funnit. 

 

2. 1 Förförståelse 

Bjereld et al., (2009, s. 14) menar att när en forskare formulerar vetenskapliga problem har 

de alltid omedvetet eller medvetet en viss förförståelse vilket kan påverka studien. 

Johansson-Lindfors (1993, s. 76) tar upp två olika förförståelser vilka är 

förstahandsförståelse och andrahandsförståelse. Förstahandsförståelsen innefattar de 

personliga och självupplevda erfarenheterna och andrahandsförståelsen är de erfarenheter 

som erhållits genom exempelvis föreläsningar och läroböcker (Johansson-Lindfors, 1993, s. 

76). Som nämnts kan en forskares förförståelse påverka studien och därav följer nedan en 

beskrivning om vår bakgrund och erfarenheter. 

Den förstahandsförståelsen vi hade grundar sig i att vi båda är studenter och mer eller 

mindre gör livsmedelsinköp dagligen. Vi båda handlar även kontinuerligt på Ålidhem 

Centrum vilket är området vi kommer att undersöka. Vi har även båda jobbat inom 

serviceyrket där vi haft kontinuerlig kontakt med kunder. Therese har arbetat inom handeln 

i tio år och jobbar för närvarande i en livsmedelsbutik (däremot inte på Ålidhem Centrum) 

och har därmed förkunskap i hur butiker arbetar aktivt för att möta behovet hos de olika 

segmenten som finns på marknaden. På grund av den förstahandsförståelse vi hade innan 

studiens början fanns det en risk för att detta skulle påverka studien, men eftersom vi var 

medvetna om detta har vi strävat efter att vara så objektiva som möjligt. Därför anser vi inte 

att vår förstahandsförståelse har påverkat denna studie på ett negativt sätt utan varit till 

hjälp för oss eftersom vi exempelvis kunnat använda oss av branschmässiga uttryck när vi 

genomförde våra personliga intervjuer med de butiksansvariga.  

Den andrahandsförståelse vi haft innan denna uppsats grundar sig först och främst i de 

kurser vi läst under vår utbildning på Umeå Universitet. Vi läser båda sista terminen på 

civilekonomprogrammet med inriktning mot handel och logistik och har under vår 

utbildning fått förståelse för hur den svenska handeln ser ut. Under höstterminen 2013 

riktade vi in oss på marknadsföring och läste det på D-nivå. Under den terminen växte vårt 

intresse kring konsumentbeteende fram vilket är ett ämne vi även behandlat i tidigare 

kurser och även utgjorde valet kring vårt studieområde i denna uppsats. Genom att vi läst 

marknadsföring på olika nivåer och svårighetsgrader har vi fått en djupare förståelse inom 

det, samt att en kurs på D-nivå fokuserade helt på konsumentbeteende och de teorier som 

behandlas inom ämnet, vilket vi har kunnat nyttja i denna studie. Vi har kunnat nyttja det i 
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vår studie genom att vår litteratursökning underlättades på grund av att vi hade goda 

kunskaper inom vilka teorier och författare som är framträdande inom ämnet 

konsumentbeteende.  

2. 2 Kunskapssyn 

Kunskapssyn syftar till den verklighetsuppfattning och den vetbarhetsuppfattning en 

forskare har. Verklighetsuppfattning innefattar hur forskaren ser den värld som ska studeras 

medans vetbarhetsuppfattning syftar till sättet denna verklighet ska studeras på (Johansson- 

Lindfors, 1993, s. 10). Inom kunskapssyn finns det flera olika skilda verklighets- och 

vetbarhetsuppfattningar, de två största blocken inom kunskapssyn är positivismen och 

hermeneutiken (Johansson- Lindfors, 1993, s. 10; Lundahl & Skärvad, 1999, s. 44). 

Positivismens utgångspunkter är det naturvetenskapliga forskningsidealet med grundsyftet 

att förklara hur verkligheten ser ut, medans hermeneutiken huvudsyfte är att tolka samt 

förstå verkligheten och har sina rötter inom den humanistiska vetenskapstraditionen 

(Lundahl & Skärvad, 1999, s. 38-42). 

Eftersom vi ville undersöka och sedan förklara hur verkligheten ser ut när studenter väljer 

mellan olika livsmedelsbutiker utifrån olika faktorer, passade vår kunskapssyn bäst in på 

den positivistiska kunskapssynen. Detta för att vi utförde en enkätundersökning där 

studenter fick ta ställning till om faktorer påverkar dem eller inte vilket gav en förklaring 

hur studenter agerar vid ett butiksval. Däremot bedrev vi ett flertal personliga intervjuer 

med både studenter och de butiksansvariga. Vi intervjuade studenter för att få en djupare 

förståelse angående vilka faktorer som påverkade dem mest vid val av livsmedelsbutik. Vi 

intervjuade även de tre butiksansvariga på Ålidhem Centrum för att se om det fanns något 

samband mellan vad studenterna ansåg påverkar dem och vad de ansvariga trodde påverkar 

studenter. Det skulle kunna argumenteras för att vi därmed antog ett hermeneutiskt synsätt 

eftersom intervjuer i regel handlar om att tolka verkligheten. Dock har vi i arbetets gång 

strävat efter att anta en positivistisk kunskapssyn eftersom att vi inte ämnade tolka 

intervjusvaren utan använda de som en ytterligare infallsvinkel till studien.  

Positivismen står bland annat för att kunskapen ska uppnås genom att samla in fakta och att 

denna kunskap skall vara empirisk prövbar och inte grunda sig i uppskattningar (Wallén, 

1996, s. 27; Bryman & Bell, 2013, s. 36). Vetenskapen ska vara värderingsfri, vilket 

betyder att forskare ska se objektivt på studien och inte använda sig av egna värderingar 

eftersom det kan påverka resultatet av studien (Bryman & Bell, 2013, s. 36). Detta är 

ytterligare en anledning till att vi ansåg oss ha en positivistisk kunskapssyn eftersom vi 

genom arbetets gång inte velat påverka resultatet utan strävat efter att vara värderingsfri 

och objektiva. På grund av vår förkunskap i området och att vi själva är studenter kan vi 

dock inte ses som totalt objektiva till området i sig. Däremot har vi på ett så objektivt sätt 

som möjligt utformat vår både vår enkätundersökning samt intervjufrågorna och analyserat 

det resultat vi fått fram av undersökningarna. För att säkerställa att våra egna värderingar 

inte har spelat in i till exempel våra undersökningsfrågor har vi låtit dessa granskas av 

utomstående personer.  

2. 3 Angreppssätt 

Inom positivismen går det att använda både ett deduktivt och ett induktivt angreppssätt 

(Bryman & Bell, 2013, s. 36). Johansson-Lindfors (1993, s. 57) menar att traditionellt sätt 
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har dock det objektiva synsättet positivismen står för kopplats ihop med ett deduktivt 

angreppssätt. Det deduktiva angreppssättet innebär att forskare med en positivistisk 

kunskapssyn utgår från teorier till empiri (Lundahl & Skärvad, 1999, s. 55). Med andra ord 

finner forskarna sin grund i den redan befintliga teorin och använder sedan dessa för att 

kunna utveckla sin empiri (Johansson-Lindfors, 1993, s. 55). Patel & Davidson (2011, s. 

13) menar att denna metod är användbar i de problemområden där det sedan innan finns en 

mängd kunskap i form av teorier och modeller. Vår undersökning har baserats på de 

faktorer vi funnit i teorin och sedan har vi testat om dessa faktorer spelar in vid studenters 

val av livsmedelsbutik. Vi har alltså kunnat se vilka skillnader och likheter det finns mellan 

det vi fått fram i denna studie och den aktuella teorin. Eftersom vi utgått från vår teoretiska 

referensram och ämnat undersöka om den stämmer överens med verkligheten föll det sig 

naturligt för oss att använda det deduktiva angreppssättet. 

2. 4 Metodval 

Både den kvalitativa och den kvantitativa metoden är ett arbetsredskap vilka är inriktade på 

att skapa en bättre förståelse för samhället, med andra ord hur de grupper, individer och 

organisationer som finns runt omkring oss handlar och påverkar varandra (Holme & 

Solvang, 1986, s. 76). Författarna menar vidare att den kvalitativa metodens primära syfte 

är förståelse men är inte konstruerad för att kunna generalisera informationen som 

framkommer under undersökningen. Det centrala syftet är istället att få en djupare 

förståelse i det som undersöks, där förståelse utarbetas främst från intervjuer och 

observationer (Holme & Solvang, 1986, s. 13; Wallén 1996, s. 73; Bryman & Bell, 2013, s. 

391). Den kvantitativa metoden är jämfört med den kvalitativa mer strukturerad och 

formaliserad och är mer inriktad på kontroller. Den kvantitativa metoden ger även 

möjligheten att generalisera det studien resulterar i (Holme & Solvang, 1986, s. 13; Bryman 

& Bell, 2013, s. 163) 

Vår studie har utgått från en metodkombination, mixed method, vilket Denscombe (2012, s. 

149) beskriver innebär att forskare kombinerar kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Denscombe (2012, s. 151-155) menar vidare att en metodkombination kan vara lämplig att 

använda för att exempelvis få ökad träffsäkerhet, se saker ur olika perspektiv, att tilltron till 

resultaten stärks samt att kompensera de olika metodernas starka och svaga sidor. Denzin 

(1989, s. 244) och Denscombe (2012, s. 153) menar vidare att genom att använda sig av 

metodkombination kan den skevhet som möjligen uppstår vid användning av bara en metod 

försvinna och således ökar trovärdigheten kring studien. Anledningen till att vi har gjort en 

metodkombination är således för att generera en större trovärdighet och djup i vår studie. 

Vår metodkombination innebar att vi både genomförde en kvantitativ enkätundersökning på 

Umeå Universitet samt kvalitativa personliga intervjuer. De personliga intervjuerna 

innefattade att vi både intervjuade de tre butiksansvariga för respektive livsmedelsbutik på 

Ålidhem Centrum samt att vi intervjuade fem studenter från Umeå Universitet. 

Enkätundersökningen har varit mer omfattande än intervjuerna då vi ville att resultatet 

skulle vara generaliserbart. Intervjuerna har varit en bra kombination för vår studie för att 

få mer tyngd till resultatet. De två undersökningsmetoderna har efter 

informationsinsamlingen utvärderats var för sig, men en jämförelse av de svar vi fått från 

de båda har genomförts för att se om det fanns några likheter mellan svaren på enkäterna 

och det intervjurespondenter sa.           
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Den kvantitativa undersökningen har genomförts utifrån den kvantitativa 

forskningsprocessen vilken går i enhet med det deduktiva angreppssättet, vilket innebär att 

gå från teori till empiri. Den kvantitativa forskningsprocessen visar hur studiens upplägg 

kommer att se ut och består av elva steg (Bryman & Bell, 2013, s. 163). Processen går att 

anpassa till olika studier och forskningar, men det är upp till varje forskare att anpassa 

processen till sin egen studie eftersom alla stegen sällan används (Bryman & Bell, 2013, s. 

163). Inom vår kvantitativa forskning anpassade vi processen till vår studie och använde 

nio steg av elva. De nio stegen inkluderade ett grundligt val av teorier och sedan fastslogs 

undersökningsdesignen utifrån den valda problemformuleringen (Bryman & Bell, 2013, s. 

163). Vidare gjordes ett val av undersökningsplats och val av respondenter, det vill säga 

vart enkäterna delas ut och till vilka individer. Följaktligen ska forskare konstruera 

enkätundersökningens layout och frågor, vilket sedan testades på oberoende individer 

(Bryman & Bell, 2013, s. 164). När sedan undersökningen är gjord kommer en analys av 

data att göras vilket sedan kommer utmynna i ett resultat och slutsatser (Bryman & Bell, 

2013, s. 163).  

Den kvalitativa undersökningen är också uppbyggd stegvis och liknar den kvantitativa 

forskningsprocessen. Första steget i den kvalitativa processen är att skapa generella 

frågeställningar (Bryman & Bell, 2013, s. 346). Dessa frågeställningar arbetades fram 

utifrån de teorier vi fann under vår litteratursökning. Sedan görs val av 

undersökningspersoner och var intervjuerna ska äga rum, och efter det genomförs 

intervjuerna samt att data insamlas och transkriberas (Bryman & Bell, 2013, s. 347). Vidare 

ska intervjuerna analyseras och utmynna i resultat och slutsatser. 

2. 5 Undersökningsdesign 

Vid val av undersökningsdesign är det viktigt att utgå från den identifierade 

problemformuleringen. Faarup & Hansen (2011, s. 37) nämner tre övergripande 

undersökningsmetoder vilka är explorativ, deskriptiv och kausal. En explorativ 

undersökningsmetod kan användas när en studie syftar till att undersöka något för att bilda 

sig grundläggande kunskap där forskaren inte har någon kunskap i förhand eller endast 

ringa kunskap, och använder sig av hypotesprövning (Faarup & Hansen, 2011, s. 37). Om 

studiens huvuduppgift istället är att undersöka hur delar av omvärlden ser ut är en 

deskriptiv undersökning lämplig att använda (Faarup & Hansen, 2011, s. 38). Om 

undersökningens mål istället är att undersöka och göra bestämda orsakssamband sannolika 

är en kausal undersökningsmetod att föredra (Faarup & Hansen, 2011, s. 41). 

På grund av att vår studie inte var ämnad att undersöka orsakssamband mellan variabler 

eller hypotestesta faktorer vi fann intressanta var inte den explorativa eller den kausala 

undersökningsmetoden aktuell. Utifrån detta har vi valt att använda den deskriptiva 

undersökningsmetoden. Den deskriptiva undersökningsmetoden huvudsyfte är att 

konstruera en klar och pålitlig bild av omvärlden (Faarup & Hansen, 2011, s. 33) och 

eftersom vårt syfte var att identifiera de faktorer som påverkar studenters val av 

livsmedelsbutik vilket är en förklaring av omvärlden, passar denna undersökningsmetod. 

För att forskare ska kunna konstruera en bild av omvärlden kan detta exempelvis göras 

genom att undersöka en viss målgrupp, till exempel studenter (Wallén, 1996, s. 46; Faarup 

& Hansen, 2011, s. 33). En forskare kan exempelvis undersöka en målgrupps 

beslutsprocess i samband med inköp (Faarup & Hansen, 2011, s. 39). Forskare som 
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använder sig av den deskriptiva undersökningsdesignen kan med hjälp av den noggrant 

organisera den datainformationen som framkommit, presentera resultat och skapa en 

grundläggande analys (Bryman & Bell, 2013, s. 327). Den deskriptiva 

undersökningsmetoden kan utöver att undersöka målgrupper, även användas till att 

undersöka olika företag och deras situation gentemot varandra samt den generella 

marknadssituationen (Faarup & Hansen, 2011, s. 39). Därav passar även denna metod bra 

in på vår studie eftersom vi har genomfört intervjuer på de tre butiker vilka är lokaliserade 

på Ålidhem Centrum och erhållit information om hur de arbetar för att positionera sig mot 

studenter samt vad de har för kunskap om sin målgrupp.  

2. 6 Litteratursökning 

En litteratursökning innebär att genomsöka det valda forskningsområdet för att identifiera 

ett antal nyckelbegrepp eller huvudteorier som passar ihop med studiens syfte (Bryman, 

2012, s. 113). I början av detta arbete sökte vi tidigare forskning inom det området vi valt 

att studera för att skapa oss en förståelse kring området och finna ett forskningsgap. Under 

vår litteratursökning har vi funnit teorier och fakta från både tryckt studentlitteratur och 

vetenskapliga artiklar. För att finna tidigare forskning sökte vi artiklar genom att använda 

specifika ord och sammankopplingar av ord. Exempel på dessa var store choice, food 

stores, grocery stores och supermarkets. Efter att vi studerat och fått förståelse kring 

tidigare forskning valde vi att söka på teorier om konsumentbeteende för att få djupare 

förståelse kring köpbeteende och beslutprocesser eftersom dessa är relevanta teorier för vår 

studie. Då sökte vi på begrepp inom bland annat buying decision process och consumer 

decision. 

Vi har använt oss av vetenskapliga artiklar till grund för vår uppsats och dessa har vi funnit 

genom olika databaser via Umeå Universitetsbibliotek. De databaser vi främst har använt är 

Emerald och EBSCOhost. Anledningen till att vi använt oss av dessa databaser är för att 

finna artiklar som är peer-reviewed vilket innebär att de har blivit granskade och därav 

anses trovärdiga. Vi har också studerat redan publicerade uppsatser i DiVA- portalen, 

främst för att finna inspiration till nya sökord samt för att få nya infallsvinklar. 

För att på ett vetenskapligt accepterbart sätt skriva denna uppsats har vi tagit hjälp av ett 

antal metodböcker. Anledningen till att vi använt ett flertal källor är på grund av att få en 

djup förståelse för vilka delar som är viktiga att inkludera. Vi har således tagit del av ett 

flertal olika infallsvinklar inom till exempel angreppssätt och kunskapssyn för att tillslut 

komma underfund om vad som passar in på oss och vår problemformulering. 

2. 7 Källkritik 

Källkritik handlar om att kritiskt granska och ifrågasätta den information som uppkommer 

under den litteratur-, artikel- och faktainsamling som görs under en studie (Fürst & 

Siggelin, 2013, s. 53). Källkritik kan delas upp i fyra kriterier; äkthet, tidssamband, 

oberoende och tendensfrihet (Thurén, 2005, s. 13). Kriteriet äkthet innehåller vikten av att 

källan är vad den utger sig för att vara, med andra ord att källan inte är en förfalskning och 

det är således viktigt för läsaren att vara medveten om att det de läser inte nödvändigtvis 

behöver vara äkta (Thurén, 2005, s. 29). Tidssamband handlar om när källan uppkom och 

huvudregeln inom detta är att en källa är mer trovärdig desto nyare den är (Thurén, 2005, s. 

13, s. 44). Det tredje kriteriet är oberoende och betyder att källan kan stå för sig själv utan 
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att vara en omformulering eller referat av en tidigare källa, vid tillfällen då ett flertal källor 

beskriver samma sak, oberoende av varandra, anses källan vara trovärdig (Lundahl & 

Skärvad, 1999, s. 134; Thurén, 2005, s. 51). Det sista kriteriet är tendensfrihet och betyder 

att en källa inte ska ge en vinklad bild av verkligheten, dessa vinklingar kan bland annat 

bero på personliga, politiska, ekonomiska eller organisationella intressen (Thurén, 2005, s. 

13). Det är således viktigt att vara extra kritisk mot källor som kan ha ett underliggande 

intresse (Thurén, 2005, s. 61). 

I vårt arbete har vi använt oss av ett fåtal internetkällor och informationen vi fick från dessa 

har enbart använts i vår inledning av denna uppsats. Anledningen att vi i det kapitlet 

använde källor från internet är för att visa på hur bland annat livsmedelsindustrin har 

utvecklats i Sverige. Bryman (2012, s. 114-115) menar att vid användning av internetkällor 

är det viktigt att vara kritisk eftersom det finns mycket information och att det inte går att 

garantera att källorna är sanningsenliga. En annan risk är partiskhet hos webbsidornas ägare 

och det är därför viktigt att undersöka webbsidornas syfte och huvudintresse för att inte få 

vilseledande information (Bryman, 2012, s. 114 - 115). Då vi har varit medvetna om denna 

risk har vi enbart tagit information från sidor vi anser trovärdiga. Den information vi tagit 

från internetkällor har inte varit från sidor vi anser är vinklade till någons fördel och för att 

undersöka källornas trovärdighet ytterligare har vi jämfört informationen med andra källor. 

Till den teoretiska referensramen har vi försökt att finna originalkällorna till de teorier vi 

valt att använda. Vid de tillfällena vi inte haft denna möjlighet har vi bland annat funnit 

nyare källor som är skrivna av den författaren vi söker och tar upp samma fenomen igen, 

samt ett flertal andra forskare som styrker originalkällan. På grund av det har vi använt oss 

av sekundärkällor. Lundahl & Skärvad (1999, s. 134) belyser att om en studie använder 

sekundärkällor är det viktigt att ha ett kritiskt förhållningssätt till dessa. 

De vetenskapliga artiklar vi använt oss av anser vi är relevanta på grund av att vi både visar 

på bredd genom olika årtal, samt relevans då vi funnit källor som både är nyare och äldre. 

De artiklar vi har använt är också som beskrivet i litteratursökningen peer-reviewed vilket 

gör att de anses trovärdiga. Den litteratur vi använt i form av böcker anser vi har varit 

nödvändiga som komplement till de vetenskapliga artiklar vi funnit. 

På grund av den noggranna litteratursökningen som genomförts anser vi att de källor vi 

använt oss av genom detta arbete är relevanta och trovärdiga. Vi menar vidare att våra 

källor har varit tillräckligt pålitliga för att nyttja i denna studie.  
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3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel ämnar vi ge läsaren en förståelse för de teoretiska utgångspunkter vilka 

ligger till grund för vår studie. Den teoretiska referensramen är baserad på teorier inom 

konsumentbeteende och ligger till grund för de faktorer vi senare undersökt.  

 

3. 1 Konsumentbeteende 

Ett livsmedelsföretag kan erbjuda konsumenter tusentals produkter som uppfyller 

konsumenters behov, men det kritiska är dock att få in kunden i butiken. Således är det 

särskilt viktigt vilket nämndes i problembakgrunden, att förstå konsumenters beteende och 

speciellt vid val av butik. Popkowski Leszczyc et al., (2000, s. 324) belyser problematiken 

hos en konsument att välja butik och tar upp beslut som måste tas då en person ska välja 

vart den ska inhandla sina dagligvaror. Först måste konsumenten bestämma vart och när 

den ska handla, och sedan måste personen tänka på hur många gånger den ska handla 

eftersom valet finns att antingen åka till en större affär och storhandla, eller göra små och 

fler inköp på en mer närbelägen affär (Popkowski Leszczyc et al., 2000, s. 324).  

Kotler (1965, s. 37) och Engel et al., (1968, s. 20) beskriver en grundmodell (se figur 1) för 

studier av mänskligt beteende vilken även Solomon et al., (2013, s. 261) använder i 

samband med teorier kring beteende. Modellen utgår från att olika stimulis kan trigga igång 

ett beteende eller handling, exempelvis val av produkt eller märke hos en konsument 

(Kotler, 1965, s. 37), men hur konsumenten bestämmer sig för en handling är dolt för 

omgivningen och sker i konsumentens så kallade svarta låda (black box), det vill säga 

människans undermedvetna (Engel et al., 1968, s. 21). Engel et al., (1968, s. 86) menar 

vidare att en människa utsätts för en stor mängd stimulis per dag, men däremot är det bara 

några få stimulis som fångar en människas uppmärksamhet. De stimulis vilka fångar en 

människas uppmärksamhet är ofta de som tilltalar konsumenten utifrån ens behov (Engel et 

al., 1968, s. 95). Kotler (1965, s. 37) menade redan på 60-talet att en människas hjärna är 

komplex att förstå. Vidare belyser Chhabra (2012, s. 345) att de som jobbar med 

marknadsföring aldrig fullständigt kommer förstå sig på den svarta lådan på grund av att 

det är väldigt svårt att veta vad som sker i en människas hjärna och att människan knappt 

förstår det själv. McGuire (1976, s. 302) menar dock att en konsuments beteende kan 

förutspås, vilket inkluderar hur ens tidigare erfarenheter av en produkt kan influera ens 

framtida uppfattningar om produkten. Detta anser vi exempelvis även kan relateras till hur 

en kund uppfattar en butik och om den därefter väljer att gå tillbaka till den eller inte, 

beroende på om kunden hade en bra eller dålig upplevelse. Helgesen & Nesset (2010, s. 

122) menar att kunder även kommer rekommendera en livsmedelsbutik till andra om den 

besitter en positiv attityd mot butiken.  

De flesta större företag ägnar mycket resurser åt att ta reda på vad som sker i den svarta 

lådan och således människans hjärna i hopp om att ta reda på vart, vad, hur, hur mycket och 
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när kunder väljer att köpa en produkt eller tjänst (Kotler, 1965, s. 37). Eftersom det är i 

svarta lådan beslutsprocessen sker är det intressant för företag och speciellt de som jobbar 

med marknadsföring att förstå vad som händer i den, (Chhabra, 2012, s. 344) och 

konsumentens olika karaktäristiska; inkluderande kulturella, sociala, personliga och 

psykologiska faktorer finns vilka kan påverka utfallet av köpbeslutet (Chhabra, 2012, s. 

345). Vidare kommer vi presentera olika karaktäristika vilka påverkar en konsuments 

beteende och beslut. 

 

Figur 1 A behaviorist perspective on learning, black box model. Förenklad modell från Solomon et al., (2013, s. 

261) 

3. 1. 1 Konsumentens olika karaktäristika 

De kulturella faktorerna inkluderar vad en person har för uppfattningar och värderingar, 

och hur dessa influerats från bland annat sociala klasser och olika kulturer (Kotler, 1965, s. 

43). Kotler menar vidare att människor ofta beter sig likadant när de tillhör samma kulturer 

och sociala klasser eftersom de bland annat delar samma intressen. Exempelvis innebär 

detta att de inom en social klass sägs ha liknande köpbeteende, vilket företag kan utnyttja 

genom att effektivt segmentera sin marknad samt enklare förutspå framtiden (Kotler, 1965, 

s. 43). 

De sociala faktorerna inkluderar familj, mindre grupper samt status och sociala roller. 

Familjen är viktig inom de sociala faktorerna på grund av att de enkelt kan påverka en 

persons köpbeteende eftersom familjen har en nära relation med personen (Livette, 2007, s. 

244). Inom familjen har barnen stor påverkan på sina föräldrars köpbeteende eftersom barn 

idag är mer informerade och har i allmänhet mer kunskap och makt än tidigare. Föräldrarna 

lyssnar även mer på sina barn idag och låter dem vara med vid beslutstagande (Nørgaard et 

al., 2007, s. 197). Inom de sociala faktorerna inkluderas även ett välkänt begrepp, Word of 

Mouth, vilket innebär att sprida ordet om exempelvis en produkt eller butik (Lovett et al., 

2013, s. 428). Word of Mouth kan användas på både ett positivt och negativt sätt av 

konsumenter och företag har idag förstått vikten av att förstå detta begrepp eftersom de kan 

använda det på ett effektivt sätt genom att koppla ihop deras varumärke med positiv Word 

of Mouth vilket kan ge dem konkurrensfördelar (Lovett et al., 2013, s. 440). Även negativ 

Word of Mouth kan uppstå för företag vilket kan leda till negativa ekonomiska 

konsekvenser för ett företag. Inom livsmedelsbranschen har det de senaste åren uppkommit 

rykten om att ett livsmedelsföretag har märkt om kött vilket skapade stora rubriker i media. 

Däremot visade det sig att denna skandal inte påverkade försäljningen för företaget vilket 

alla experter trodde att det skulle göra (SvD, 2013, b). 

De personliga faktorerna innefattar bland annat ålder samt självuppfattning. Genom att en 

konsument åldras ändras köpbeteendet (Valkeneers & Vanhoomissen, 2012, s. 54), vilket 

exempelvis kan vara ändrad smak inom val av livsmedel. Graeff (1996, s. 4) beskriver 
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vidare att gällande självuppfattning hos konsumenter, försöker företag skapa en bild av 

deras varumärke som går ihop med självuppfattningen hos konsumenterna. 

Självuppfattningen förändras med tiden och påverkas både av hur en person ser på sig själv 

samt hur de tror att andra personer ser på dem. Detta speglas därefter i vilka produkter en 

konsument väljer att köpa och använda sig av (Graeff, 1996, s. 5).  

De psykologiska faktorerna inkluderar bland annat motivation och inlärning, samt vad en 

person har för behov (Chhabra, 2012, s. 345). Författaren menar vidare att konsumenter 

sällan vet själva varför de köper en viss vara, och köpet kan ske undermedvetet. 

Konsumenter kan även ha en tendens att ljuga när de får frågan varför de har köpt en viss 

produkt och säger en anledning som är praktisk, men egentligen har de köpt produkten för 

att imponera på andra och uppfylla ett behov hos dem själva (Chhabra, 2012, s. 346). 

Den ovanstående presenterade teorin konsumentbeteende och de inkluderande 

karaktäristikarna påverkar en person vid olika typer av val. Vi kommer vidare presentera 

hur ett val genomförs genom en grundlig beskrivning av köp- och beslutsprocessen. 

Anledningen till att vi förklarar denna är för att visa vilka steg en student kan genomgå vid 

val av livsmedelsbutik.  

3. 2 Köp- och beslutsprocessen 

Ett flertal forskare (Mintzberg et al., 1976; Olshavsky & Granbois, 1979; Bruner II & 

Pomazal, 1988) beskriver att redan år 1910 kom en man vid namn John Dewey på en 

modell över en konsuments beslutsprocess vid köp av en produkt. Den modell han 

beskriver har senare kommit att utvecklas av främst Engel et al., (1968) och Nicosia (1968) 

vilket Olshavsky & Granbois (1979, s. 93) samt Gough & Nurullah (2009, s. 155) vittnar 

om. Nicosia (1968, s. 167) försökte utveckla en modell för att skapa en bredare förståelse 

och få svar kring vad det är för något som ligger till grund för hur konsumenter beter sig 

vid ett köpbeslut. Den modellen är en mer komplex version av den som är mer välkänd idag 

och ytterligare utvecklad av Engel et al., (1968), vilket är en femstegsmodell (se figur 2) 

bestående av; identifikation av problem, informationssökande, värdering av alternativ, 

köpet och utvärdering av köpet. Denna modell har kommit att kallas köp- och 

beslutsprocessen och ytterligare exempel på författare vilka behandlar den är Solomon et 

al., (2013) samt Fürst & Siggelin (2013). 

Köp- och beslutsprocessen anses vara mer inriktad på enskilda köp, till exempel en produkt 

eller ett varumärke, i vår studie har vi däremot valt att använda denna process utifrån val av 

butik. Fotheringham (1988, s. 299) menar att hur konsumenter väljer livsmedelsbutik 

innefattar en likartad utvärdering av alternativ som vid val av varumärke, eftersom han 

menar att en butik är ett varumärke i sig. Vi har således använt köp- och beslutsprocessen 

för att skapa en förståelse hur studenter väljer livsmedelsbutik. 
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Figur 2 Köp- och beslutsprocessen. Översatt från Gough & Nurullah (2009, s. 156) 

- Det första steget innebär identifiering av problem eller behov. Detta kan vara ett vanligt 

behov, till exempel att en person upptäcker att den har slut på mjölk (Bruner II & Pomazal, 

1988, s. 56) men det kan även vara oförutsägbart, exempelvis att TVn har gått sönder (Fürst 

& Siggelin, 2013, s. 252). Bruner II & Pomazal (1988, s. 56) menar att när ett problem 

uppkommer måste det definieras så att det även kan lösas, vilket i detta fall skulle innebära 

att du går och köper mjölk eller en ny TV. Det är viktigt att de som jobbar med 

marknadsföring har koll på den här fasen, eftersom de kan använda kampanjer till sin fördel 

genom att skapa ett behov hos kunden (Fürst & Siggelin, 2013, s. 252). 

- Det andra steget innefattar informationssökande och tar vid då köpbehovet är starkt. För 

en konsument kan detta sökande vara både externt och internt där det interna syftar till 

tidigare erfarenheter och det externa till bland annat vänner och familj, samt reklam (Engel 

et al., 1968, s. 378). Bruner II & Pomazal (1988, s. 57) och Te’eni-Harari & Hornik (2010, 

s. 499) beskriver att informationssökandet kan ske med antingen lågt eller högt 

engagemang hos kunden. Vid högt engagemang kan kunden exempelvis söka efter 

information externt vilket inkluderar att fråga familj, vänner samt fråga i butiker. När en 

konsument har lågt engagemang är det större chans att den köper på impuls utan att 

genomgå detta informationssökande steg (Bruner II & Pomazal, 1988, s. 57). En utveckling 

har skett senaste åren genom att den mesta informationssökningen görs via internet där det 

är enkelt att jämföra produkter utifrån pris och kvalitet (Bandyopadhyay, 2010, s. 38). 

- Det tredje steget innebär att värdera och sålla de alternativ som funnits under 

informationssökandet och konsumenter tar ofta hänsyn till vilka attribut produkten har eller 

vilket märke det är vid utvärdering av olika alternativ (Engel et al., 1968, s. 422). 

Författarna menar vidare att även synpunkterna från konsumenternas familj och vänner 

spelar in. Dock finns de tillfällen när en kund inte utvärderar sina alternativ alls, utan kan 

ha stått inför samma problem tidigare och vet därför hur det ska lösas utan att behöva 

utvärdera alternativen igen. Däremot vid de gånger alternativen måste utvärderas, nämner 

Engel et al., (1968, s. 425) bland annat att tidigare erfarenheter samt ekonomiska och 

demografiska faktorer spelar in vid utvärdering. 

- Det fjärde steget är själva köpet vilket Fürst & Siggelin (2013, s. 253) anser vara det 

enklaste i köp- och beslutsprocessen. Engel et al., (1968, s. 445) menar vidare att bara en 

konsument lyckas utvärdera och sålla bland de alternativ den har, kommer ett köp uppstå 

som uppfyller kundens behov. 

- Det femte och sista steget i köp- och beslutsprocessen är utvärdering av köpet, och är 

köpet bra blir kunden nöjd (Bruner II & Pomazal, 1988, s. 58). I detta sista steg utvärderar 

även kunden om produkten motsvarade förväntningarna och uppfyllde kundens behov 
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Informations
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Utvärdering 
av 
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(Fürst & Siggelin, 2013, s. 253). Således, är kunden nöjd finns det goda chanser till att den 

kommer tillbaka till butiken där köpet gjordes.  

Det finns tillfällen när köp- och beslutsprocessen tar upp mycket tid och det kan ta flera 

veckor för en konsument att komma fram till ett beslut (Solomon et al., 2013, s. 333). Det 

kan således uppstå problem för konsumenten för att de har för många val att välja mellan. 

Engel et al., (1968, s. 504) menar att köp- och beslutsprocessen mest troligt kommer att 

börja om igen när ett nytt behov uppstår. Däremot menar Solomon et al., (2013, s. 333) 

vidare att köp- och beslutsprocessen ofta kan ske på rutin och att konsumenter inte är 

medvetna om att de går igenom den.  

Nedan kommer vi fortsätta teoriavsnittet genom att presentera marknadsföringsmixen och 

tjänstemarknadsföringsmixen. Marknadsföringsmixen är en central del inom 

marknadsföring och används som ett konkurrensmedel av företag för att uppfylla behovet 

hos en specifik målgrupp, exempelvis studenter (Goi, 2009, s. 2). 

3. 3 Marknadsföringsmixen 

Marknadsföringsmixen har genom åren haft olika utseende och en rad forskare och 

författare har diskuterat marknadsföringsmixen och tagit den till sig genom att anpassa den 

och dess inkluderade delar till sitt eget forskningsområde (Borden, 1984; Kotler, 1986; 

Grönroos, 2008; Goi, 2009; Bandyopadhyay, 2010). 

Den första idéen till marknadsföringsmixen presenterades av Neil Borden på 1950-talet 

(Borden, 1984; Rafiq & Ahmed, 1995, s. 4; Grönroos, 2008, s. 262; Goi, 2009, s. 3), men 

har efter hans första ansats utvecklats till det som är mer välkänt idag, de 4 P:na således den 

traditionella marknadsföringsmixen (Goi, 2009, s. 2). De 4 P:na togs fram av Jerome 

McCarthy ett decennium senare (Rafiq & Ahmed, 1995, s. 4; Goi, 2009, s. 2) och 

inkluderar produkt, pris, plats och påverkan (Goi, 2009, s. 3). Även fast dessa 4 P:n ses som 

ett populärt och enkelt verktyg att använda vid beslutsfattande inom marknadsföring 

understryker Grönroos (2008, s. 262, 268) att forskare blivit övertygade om att dessa 4 P:n 

inte räcker, vilket Booms och Bitner uppmärksammade redan på 80-talet (Rafiq & Ahmed, 

1995, s. 4). Rafiq & Ahmed (1995, s. 5) menar vidare att användandet av de 4 P:na är för 

enkelt och enbart fokuserar på produkten i sig. De menar vidare att den traditionella 

marknadsföringsmixen inte fokuserar på långvariga relationer mellan butik och kund 

eftersom att en kund kan vara mer lojal mot en butik än en viss produkt eller märke. Utifrån 

detta har forskare således kritiserat marknadsföringsmixen genom att anse att den borde 

synas ur ett relationsmarknadsföringsperspektiv (Grönroos, 1997, s. 324). Grönroos (1997, 

s. 322) menar vidare att det kommit att ske ett skifte där marknadsföringsmixen gått från en 

mer traditionell syn att fokusera på taktisk marknadskommunikation till att sikta mot en 

relationsmarknadsföring där kunderna är i fokus. Ravald & Grönroos (1996, s. 19) säger att 

fokus ska läggas på att långsiktigt behålla kunderna och inte bara attrahera dem en gång. 

Det har kommit till insikt hos de som jobbar med marknadsföring att de måste tänka på 

kunderna och hur de kan bygga långvariga relationer (Goldsmith, 1999, s. 179). Utifrån 

detta har den traditionella marknadsföringsmixen modifierats så att den ska passa ett 

serviceperspektiv (Rafiq & Ahmed, 1995, s. 5). Det har således adderats tre P:n, vilka är 

personer, processer och fysiska bevis (physical evidence), (Grönroos, 2008, s. 262) och har 
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tillsammans med de ovanstående 4 P:na kommit att kallas de 7 P:na och ses utifrån ett 

tjänstemarknadsföringsperspektiv (Bandyopadhyay, 2010, s. 35). 

3. 3. 1 Tjänstemarknadsföringsmixen 

Modellen med de 4 P:na är alltså den mest välkända och använda av de olika tolkningarna 

av marknadsföringsmixen. Den är dock mer inriktad kring enskilda varumärken och 

produkter samt hur de effektivt kan positioneras. Eftersom vår studie har fokus utifrån 

butiker samt vilka faktorer som har störst påverkan kring ett butiksval har vi använt den 

mer utvecklade versionen innefattande de 7 P:na. De 7 P:na utgår från ett 

tjänstemarknadsföringsperspektiv och passar därmed bättre in på vår studie eftersom en 

livsmedelsbutik är en tjänst som erbjuder produkter och är inte en produkt i sig.   

Pris: Priset är det konsumenter betalar för en vara eller tjänst och är en viktig faktor inom 

tjänstemarknadsföringsmixen eftersom det representerar hur mycket ett företag erhåller för 

sin produkt (Mohammadian & Habibi, 2012, s. 102). Solomon et al., (2013, s. 365) menar 

att en kund ofta avgör utifrån priset vad en service har för kvalitet, eftersom en kund oftast 

inte vet vad den får innan den har betalat för det. Tidigare studier visar att pris och kvalitet 

ofta hör ihop och att kunder uppfattar att desto högre pris det är desto bättre kvalitet är det 

(Yan & Sengupta, 2011, s. 377). På grund av att en livsmedelsbutik inte enbart har en vara 

med ett pris kan det vara svårt att fastställa hur en livsmedelsbutiks övergripande prisnivå 

ligger i förhållande till andra livsmedelsbutiker. Detta leder till att olika konsumenter kan 

uppfatta prisnivån i butiker olika det vill säga billigare eller dyrare utifrån vad de uppfattar 

för prisbild hos butikerna. 

Produkt: En produkt är vad ett företag kan erbjuda till användning och konsumtion som 

uppfyller en kunds behov (Mohammadian & Habibi, 2012, s. 100). Detta kan således vara 

de produkter som tillhandahålls i en butik. I detta arbete kommer produkt definieras som 

produktutbud. Anledningen till detta är att en livsmedelsbutik inte erbjuder en specifik 

produkt utan en stor variation av produkter.  

Påverkan: Påverkan innefattar olika sätt att göra reklam för sina tjänster och produkter, 

exempelvis via personlig försäljning, reklam, direkt marknadsföring samt marknadsföring 

via internet (Bandyopadhyay, 2010, s. 39; Mohammadian & Habibi, 2012, s. 101). 

Marknadsföring via internet menar Bandyopadhyay vidare är en nyckelfaktor och bidrar till 

ökad försäljning hos företag vilket medför att konsumenterna blir medvetna om varumärket 

samt dess fördelar. Exempelvis är påverkan ett hjälpmedel olika butiker kan använda sig av 

för att vinna kunder och vidare bli mer konkurrenskraftiga, vilket livsmedelsbutiker kan 

göra genom att bland annat använda direktreklam för att locka sina kunder. Påverkan kan 

även innefatta TV- reklam vilket till exempel alla de större livsmedelsaktörerna använder 

sig av.  

Plats: Plats är butiken där varor erbjuds och innefattar att rätt mängd varor finns på rätt 

plats (Yudelson, 1999, s. 65). Exempelvis kan varorna i butiken exponeras på ett sätt som 

lockar en viss målgrupp att handla, exempelvis genom att skylta på ett speciellt sätt eller att 

ha demonstrationer i butiken med smakprov (Solomon et al., 2013, s. 87), vilket möjligen 

kan leda till att en målgrupp favoriserar en butik och väljer den över en annan. Ytterligare 

en aspekt att ta med inom plats är vilka öppettider en butik har. Neutens et al., (2012, s. 
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129) menar att i dagens samhälle ses tid som en bristvara, och därav kan exempelvis bra 

öppettider värdesättas hos en kund och möjligen leda till konkurrensfördelar för företag.  

Personer: Personer inom tjänstemarknadsföringsmixen refererar till den personal vilka 

jobbar inom ett företag (Muzondo & Mutandwa, 2011 s. 7). Personalen är viktig inom ett 

företag eftersom de är ansiktena utåt och är därmed representanterna för företaget. Eftersom 

en tjänst både produceras och konsumeras på samma gång har personalen betydelse i vad 

konsumenten kommer skapa för uppfattning om företaget (Rafiq & Ahmed, 1995, s. 7). 

Rafiq & Ahmed (1995, s. 7) menar att det är viktigt för företagen att ha koll på personalen 

och deras prestation då kvaliteten på servicen kan skilja sig från dag till dag.  

Fysisk miljö: Fysisk miljö innefattar den miljön konsumenterna utnyttjar tjänsten i (Rafiq 

& Ahmed, 1995, s. 7). Den fysiska miljön kommer i vårt arbete anges som butiksdesign 

och med det menar vi hur butiken är uppbyggd utifrån bland annat avdelningsupplägg. Det 

är viktigt att företagen erbjuder en bra miljö, eftersom kunder kommer använda den som 

hjälp när de bildar sig en uppfattning om butiken (Rafiq & Ahmed, 1995, s. 7). Walsh et al., 

(2010, s. 737) menar att genom att skapa en trivsam miljö kan köpviljan hos kunden öka. 

Process: Processen inom marknadsföringsmixen handlar om flödet av alla aktiviteter inom 

en tjänst samt hur de levereras till konsumenterna (Ivy, 2008, s. 291). Inom en butik kan 

detta exempelvis vara kösystem och Muzondo & Mutandwa (2011 s. 9) menar att ett 

effektivt kösystem kan påverka en konsuments uppfattning av en butik positivt.  

Som tidigare nämnt i detta avsnitt används tjänstemarknadsföringsmixen för att uppfylla en 

målgrupps behov samt att skapa långsiktiga relationer. Ett annat sätt för företag att skapa 

långsiktiga relationer med sina kunder är att använda sig av Customer Relationship 

Management, vilket kommer förklaras och presenteras nedan. 

3. 4 Customer Relationship Management 

Customer Relationship Management (CRM) är ett begrepp med olika betydelse och 

synvinklar beroende på vem det är som hanterar det (Payne & Frow, 2005, s. 167). Tidigare 

studier visar att CRM involverar utskick av mail till kunder, kundtjänst och kundkort 

(Payne & Frow, 2005, s. 167). Samtidigt finns det även andra synsätt på CRM vilka bland 

annat är att skapa en förståelse kring hur kunder beter sig samt vilka de är (Ryals & Knox, 

2001, s. 535). Ryals & Knox (2001, s. 535) tar vidare upp att de mest betydelsefulla delarna 

inom CRM innefattar att samla information om kunder som sedan effektivt kan analyseras, 

dela in kunder i olika segment beroende på deras behov samt att skapa värde för kunderna. 

Samtidigt beskriver Nguyen et al., (2007, s. 102) enkelt att CRM handlar om att digitalisera 

den information ett företag har om deras kunder vilket leder till att personalen inte behöver 

komma ihåg allt om kunden själva utan kan ta hjälp av ett CRM- system. Ett flertal forskare 

är överens om att CRM är ett strategiskt tillvägagångssätt för företag att skapa långsiktiga 

relationer med deras kunder (Ryals & Knox, 2001, s. 535; Xu et al., 2002, s. 442; Payne & 

Frow, 2005, s. 168; Nguyen et al., 2007, s. 103).  

Med utgångspunkt i ovanstående stycke kan vi utläsa att olika forskare har olika synsätt på 

CRM. Gällande vår studie kring vilka faktorer som påverkar val av livsmedelsbutik 

kommer vi att undersöka CRM utifrån kundkort och köpbeteende samt huruvida butikerna 

med hjälp av CRM hanterar deras kundrelationer.  
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CRM växte fram på 1990-talet ur informationsteknologin (IT) (Payne & Frow, 2005, s. 

167), eftersom denna nya teknologi tillåter att ha mer kunskap kring kunder och deras 

köpbeteende (Xu et al., 2002, s. 442). Företag kan alltså bygga upp en databas kring deras 

kunder vilket leder till att alla i företaget enklare kan ta del av informationen kring kunden 

och se vad den köpt för varor (Xu et al., 2002, s. 442). Ett CRM- system sparar all 

information kring kunden, bland annat vad de köpt (Nguyen et al., 2007, s. 103), vilket 

möjliggör för företag att utifrån kunders köphistorik förutspå deras framtida inköp av varor 

samt även förstå och hantera relationen sinsemellan på ett mer effektivt sätt (Xu et al., 

2002, s. 442). CRM hjälper alltså företag att förstå vad kunderna vill ha och kan således 

uppfylla deras behov vid rätt tillfälle (Nguyen et al., 2007, s. 103).  

Xu et al., (2002, s. 442) menar att CRM är ett verktyg som genom att förändra hanteringen 

av kundrelationer kan hjälpa företag att maximera kundvärdet. CRM kan vidare leda till att 

företagen arbetar mer effektivt samt ökar företags möjligheter att på ett framgångsrikt sätt 

interagera med kunderna vilket kan leda till nöjda och lojala kunder och vidare leda till 

ökad försäljning hos företagen (Xu et al., 2002, s. 443). Cortiñas et al,. (2008, s. 52) menar 

att lojala kunder och dess fördelar det kan ge är något som varit av intresse hos företag 

under en lång tid. Författarna menar vidare att detta intresse har bidragit till att företag 

under början av 90-talet började med lojalitetsprogram vilka bland annat inkluderar 

kundkort vilket ökade förhoppningarna hos företag att en kund skulle handla flera gånger i 

deras affär. Mauri (2003, s. 13) uppmärksammar att huvudtanken med introduktionen av 

kundkort var att stärka en kunds lojalitet och på så vis bygga långvariga relationer mellan 

butik och kund. Dock menar författaren vidare att det finns motsättningar mot det positiva 

som benämns i relation till kundkort på grund av att det har visat sig att kunder kan ha flera 

kundkort och är således inte trogen mot en affär.  

Angående det vi kan utläsa ovan garanterar inte användandet av CRM inom företag att en 

konsument återkommer till en butik. Det finns nämligen andra faktorer som påverkar en 

konsuments val eller lojalitet till en livsmedelsbutik. Vi kommer därför nedan förklara 

ytterligare faktorer som benämns i teorier samt studier av enskilda forskare och påverkar 

val av produkt och butik. 

3. 5 Valkriterier 

Konsumenter använder olika attribut och kriterier när de utvärderar produkter och tjänster 

(Engel et al., 1968, s. 432; Crane & Lynch, 1988, s. 16; Solomon et al., 2013, s. 359). 

Denna utvärdering kallas valkriterier (choice criteria) och är det som sätter grunden för 

vilket varumärke konsumenten kommer att välja (Engel et al., 1968. s. 427; Williams, 

2002, s. 249). Crane & Lynch (1988, s. 16) beskriver att utvärdering går till på så sätt att 

konsumenten jämför de fördelar och nackdelar olika varumärkena eller produkter har för att 

sedan göra ett val att inhandla den ena eller den andra. Utvärderingen grundas även på olika 

faktorer eller attribut produkter och varumärken har vilket exempelvis kan vara pris, 

kvalitet, design och smak (Crane & Lynch, 1988, s. 19). En viktig del av denna utvärdering 

är de faktorer som skiljer produkterna eller tjänsterna åt, i exempelvis beslutsprocessen har 

de faktorer som skiljer produkterna åt större påverkan på konsumenten än de faktorer som 

är lika mellan produkterna (Engel et al., 1968. s. 427; Solomon et al., 2013, s. 359). Om 

alla varumärkena värderas lika inom ett specifikt kriterium kommer konsumenten att gå 

igenom sina andra personliga kriterier för att finna en anledning att välja ett varumärke. På 
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grund av detta är det viktigt för företag att förstå de avgörande kriterierna i deras tänkta 

huvudsegment men även att förstå vad konkurrerande företag gör för att uppfylla 

konsumenternas kriterier och attribut (Williams, 2002, s. 250; Solomon et al., 2013, s. 360).  

Ett exempel på denna utvärdering kan vara vid valet av ketchup, en konsument kan då 

grunda sina val genom de olika attributen ketchupmärkena erbjuder. Detta kan till exempel 

vara designen på flaskan, priset samt smak som konsumenten värdesätter. Konsumenten 

kommer utvärdera dessa attribut för att sedan välja den ketchupflaskan som uppfyller 

kriterierna hos konsumenten. Om alla attribut är likvärdiga kommer konsumenten istället 

använda sig av ytterligare attribut för att göra sitt val, till exempel förpackningsstorlek.  

De flesta befintliga teorier inom valkriterier fokuserar främst kring vad det kan finnas för 

faktorer som spelar in när en konsument väljer en viss produkts varumärke framför en 

annan (Aaker & Jones, 1971, s. 27). Således har valet av livsmedelsbutik historiskt sett inte 

fått lika stor del i forskningen som vid val av produkter, tjänster och varumärken (Aker & 

Jones, 1971, s. 33). Detta uppmärksammades dock på 70-talet när Aaker & Jones (1971) 

valde att belysa ämnet val av livsmedelsbutik. På senare tid har det ämnet blivit än mer 

utforskat och vilka kriterier val av livsmedelsbutik grundas på, men däremot inte i samma 

utsträckning som valkriterier inom produkt och varumärke. Val av livsmedelsbutik har 

således inte fått någon större del i den publicerade litteraturen utan är snarare studerat och 

beskrivet av enskilda forskare vilka gjort studier inom ämnet. På grund av detta har teorier 

inom val av livsmedelsbutik varit svårt att lokalisera. Vi har därför valt att använda både de 

teorierna som finns skrivet inom valkriterier gällande produkter och varumärken samt den 

begränsade delen inom valkriterier gällande butik. Detta anser vi vara möjligt eftersom en 

butik kan ses som ett varumärke i sig och är därmed applicerbart.   

Inom valkriterier kopplat till livsmedelsbutiker har bland annat Walsh et al., (2010) i sin 

forskning inom området funnit tre faktorer som påverkar en konsument till största del i 

valet av livsmedelsbutik. De tre faktorerna Walsh et al., (2010, s. 737) nämner är upplevd 

produktkvalitet, upplevd servicenivå och upplevd prisnivå. Dessa faktorer har inverkan på 

en konsumentens tillfredsställelse, butikslojalitet och känslor vilket påverkar butiksvalet 

vid nästa köptillfälle (Walsh et al., 2010, s. 737). Kursunluoglu (2008) är också en forskare 

som har gjort en studie kring vilka faktorer som har störst effekt på en konsument vid val 

av livsmedelsbutik. Studien visade att prisfaktorn inte var av någon större vikt, vilket 

forskaren trodde i början av studien att den skulle ha. Istället visade studien på fem andra 

faktorer som spelade större roll vid val av livsmedelsbutik. Dessa fem var; butikens 

trovärdighet, tiden spenderad i kassakön, att hyllkantspriset stämmer överens med priset i 

kassan, att butiken har ett brett produktsortiment och att butiksatmosfären var tilltalande 

(Kursunluoglu, 2008, s. 8). Till skillnad mot Kursunluoglu har Muzondo & Mutandwa, 

(2011, s. 12) i deras studie kommit fram till att trevlig och hjälpsam personal är en väldigt 

viktig faktor och påverkar en konsuments val av livsmedelsbutik.  
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3. 6 Framtagning av faktorer utifrån teorierna 

För att ge en tydlig bild över hur den teoretiska referensramen är kopplad till vår 

problemformulering har vi utarbetat en modell (se figur 3 nedan). Modellen visar hur vi 

framtagit de elva faktorer vi använt i vår undersökning och en beskrivning följer efter 

figuren. De teorier vi lokaliserat är konsumentbeteende, köp- och beslutsprocessen, 

tjänstemarknadsföringsmixen, CRM och valkriterier. Utifrån de har vi identifierat 

beståndsdelar som vi sedan omformulerat och sammanslagit för att skapa våra faktorer som 

passar in på vår studie. Till exempel tas pris upp i både tjänstemarknadsföringsmixen samt 

valkriterier och därav har vi benämnt pris som prisnivå. De elva faktorer vi framtagit är 

således de vi använt i vår undersökning för att svara på vår problemformulering ”vilka 

faktorer har störst påverkan på studenters val av livsmedelsbutik”.  

Figur 3 Teoriernas koppling till forskningsfrågan 
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Butiksdesign: Utifrån fysisk miljö från tjänstemarknadsföringsmixen samt butiksatmosfär 

från valkriterier som bland annat inkluderar hur en butik är uppbyggd utifrån avdelningar 

och kundvarv så har vi skapat vår faktor  butiksdesign. Anledningen att vi valde att använda 

oss av denna faktor i vår studie är då befintliga studier av bland annat Rafiq & Ahmed 

(1995 s. 7) samt Walsh et al (2010, s. 737)visat att konsumenter använder sig av butikens 

design och miljö för att skapa en uppfattning om en butik samt att detta kan öka köpviljan.   

Kötid: Vi har studerat tjänstemarknadsföringsmixens process som handlar om hur flödet av 

alla aktiviteter inom en butik ser ut och fungerar. En stor del av detta flöde är hur kunden 

får sin tjänst levererad och en viktig del är således hur lång tid som spenderas i kassalinjen 

(Ivy, 2008. s. 291). Alla kunder i en butik måste också gå igenom kassan för att kunna 

tillgodose sina önskade varor. Vi valde därför att använda oss av kötid som en av våra 

faktorer.  

Trevlig- och serviceinriktad personal: Vår framarbetade faktor trevlig- och 

serviceinriktad personal baseras på personal som är ett av de sju P:na i 

tjänstemarknadsföringsmixen samt servicenivå som är en beståndsdel av teorin valkriterier. 

Denna faktor skapades då personalen i en butik både är representant för företagen (Rafiq & 

Ahmed, 1995, s. 7) samt ett krav för att en livsmedelsbutik ska fungera.  

Butikens rykte: Teorierna valkriterier inkluderat delen rykte samt word of mouth från 

teorin konsumentens karaktäristiska handlar om hur konsumenter pratar om en butik. Detta 

kan både var negativt och positivt för en butik men kan påverka en konsuments val vid ett 

köpbeslut (Lovett et al., 2013, s. 440). Eftersom detta kan vara en påverkande faktor vid 

valet av livsmedelsbutik valde vi att benämna det som butikens rykte.  

Erbjudanden: Vår faktor gällande erbjudanden har baserats på påverkan från 

tjänstemarknadsföringsmixen. Påverkan handlar om hur ett företag gör reklam för sina 

produkter eller tjänster med hjälp av bland annat direkt marknadsföring eller tv-reklam 

(Bandyopadhyay, 2010, s. 39). En ytterligare aspekt är de erbjudanden som butiker lyfter 

fram i butiken. Vi valde att använda benämningen erbjudanden i vår studie för att 

representera påverkan på ett mer lättförståligt sätt.  

Grupptryck: Faktorn grupptryck är baserad ur köp- och beslutsprocessen och då 

framförallt informationssökande och utvärderande. I dessa delar så söker en konsument 

information och hjälp av bland annat vänner och familj för att göra ett slutgiltigt 

inköpsbeslut (Engel et al., 1968, s. 378) Eftersom detta handlar om att en konsument blir 

påverkad av andra så har vi valt benämningen grupptryck.  

Samma livsmedelskedja: Vår faktor samma livsmedelskedja är baserad på valkriterier och 

CRMs beståndsdel lojalitet. Detta då lojalitet på ett enkelt sätt visas genom att en 

konsument besöker en butik kontinuerligt (Mauri, 2003, s. 13). 

Prisnivå: Utifrån teorierna valkriterier samt tjänstemarknadsföringsmixen som båda 

behandlar pris har vi arbetat fram vår faktor prisnivå. Anledningen till att pris 

omformulerades i vår studie är att det är en livsmedelsbutiks upplevda prisnivå som spelar 

roll vid val av livsmedelsbutik och inte priset på en specifik vara. Denna formulering av 

pris har vi även funnit i Walsh et al studie (2010) som undersökte val av livsmedelsbutik. 
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Produktutbud: Både tjänstemarknadsföringsmixen och valkriterier understryker produkt 

som en viktig del och vi har utifrån de teorierna valt att benämna produkt som 

produktutbud för vår faktor. Grund tanken inom produkt är att de är produkterna som ett 

företag erbjuder som skall uppfylla en konsuments behov (Mohammadian & Habibi, 2012, 

s. 100). Anledningen till att vi valt att göra detta är att en livsmedelsbutik inte erbjuder en 

produkt utan ett stort antal produkter.   

Lätt att hitta varor: Utifrån tjänstemarknadsföringsmixen har vi omformulerat 

beståndsdelen plats till vår faktor lätt att hitta varor. Denna faktor innefattar således hur lätt 

en konsument hittar varorna i en livsmedelsbutik (Solomon et al., 2013, s.87). 

Öppettider: Inom tjänstemarknadsföringsmixens plats så ingår öppettider. Vi har valt att 

använda öppettider som en faktor då en livsmedelsbutik endast kan erbjuda sina tjänster 

under tiden som butiken är öppen (Neutens et al., 2012, s. 129). På grund av detta så är 

öppettider en faktor som påverkar en konsuments val av livsmedelsbutik.  
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4. Praktisk metod 

I detta avsnitt kommer en redogörelse kring hur vi praktiskt gått tillväga i genomförandet 

av denna studie. Vi kommer således presentera hur urvalsprocessen gått till både för den 

kvantitativa och för den kvalitativa delen av studien. Vi kommer därefter belysa problemet 

med bortfall och hur vi förhållit oss till detta. Sedan kommer en redogörelse för 

utformningen av de enkäter och intervjuer som genomförts under studien samt hur 

informationen från dessa har blivit behandlade. 

 

4. 1 Population 

Vid en studie kallas personerna som ämnas undersökas för population, med andra ord är en 

population alla enheter forskaren vill veta mer om (Holme & Solvang, 1986, s. 185). 

Denscombe (2012, s. 32) beskriver att forskare ofta står inför problemet att det inte är 

möjligt att samla in data från alla i den tänkta populationen på grund av de resurser och 

förutsättningar forskaren har. Han menar vidare att detta gör att undersökningen inte kan 

genomföras på hela den tänkta målgruppen utan istället samlas information in utav delar av 

populationen, vilket således blir urvalet av undersökningspersoner (Denscombe, 2012, s. 

32). Dock är det viktigt att nämna att det inte går att anta att den information som kommer 

från urvalet är totalt representativt för resten av populationen (Denscombe, 2012, s. 32). 

Holme & Solvang (1986, s. 186) menar att om en population är liten skall ett urval inte 

genomföras utan undersökningen ska innehålla hela populationen men om populationen är 

stor är det accepterat att använda sig av ett urval. Anledningen till att urval är accepterat vid 

undersökning av en stor population är för att undersökningar är tidskrävande och dyra 

(Holme & Solvang, 1986, s. 186). 

I denna studie ämnade vi att undersöka vad som påverkar studenter vid val av 

livsmedelsbutik. Detta medförde att alla studenter i Sverige utgjorde vår population. Vi 

valde dock att göra vår undersökning vid Umeå Universitet på grund av det stora antal 

studenter som studerar där. Bryman (2012, s. 178) beskriver svårigheten i att undersöka 

studenter eftersom denna population oftast är stor. Författaren skriver vidare att det är 

omöjligt att undersöka en stor population på grund av tidsaspekten och de andra begränsade 

resurser en forskare har. På grund av detta bör ett urval genomföras (Bryman, 2012, s. 178).  

4. 2 Urval 

Inom samhällsforskning finns generellt två grundtyper av urvalstekniker, sannolikhetsurval 

och icke- sannolikhetsurval (Denscombe, 2012, s. 33). Sannolikhetsurval är slumpmässiga 

vilket innebär att forskare inte på något sätt väljer vilka som undersöks i populationen och 

målet med denna teknik är att minimera bland annat urvalsfel (Holme & Solvang, 1986, s. 

186; Bryman, 2012, s. 179; Denscombe, 2012, s. 33). Den andra urvalstekniken är icke- 

sannolikhetsurval och karaktäriseras av att urvalet i studien inte är gjord genom 
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slumpmässighet, utan istället genom till exempel bekvämlighetsurval eller kvoturval 

(Denscombe, 2012, s. 37). Ur en vetenskaplig syn är dock bekvämlighetsurval inte det 

bästa sättet att undersöka en population eftersom urvalet av svarspersoner väljs utifrån det 

som lättast finns till hands (Bryman, 2012, s. 194). Däremot är det många forskare som 

ändå använder bekvämlighetsurval utifrån de resurser de har till sitt befogande (Bryman, 

2012, s. 194; Denscombe, 2012, s. 39). Utifrån vår studies förutsättningar och de resurser vi 

hade genomfördes ett bekvämlighetsurval.  

För att motverka att vårt urval skapar en skev bild av populationen i helhet har vi valt att 

undersöka studenter från de fyra olika fakulteterna på Umeå Universitet. De fyra 

fakulteterna är; Humanistisk fakultet, Medicinsk fakultet, Samhällsvetenskaplig fakultet 

och Teknisk-naturvetenskaplig fakultet. Anledningen till att vi valt att göra undersökningen 

på de fyra fakulteterna är för att vi vill veta hur studenter gör sina val och inte hur en 

specifik utbildningsgrupp gör sina val. Vi anser att om undersökningen endast genomförs 

på en fakultet kan risken för skevhet öka vilket vi har försökt att motverka genom att göra 

undersökningen inom flera fakulteter. Angående den kvalitativa undersökningen med de 

butiksansvariga så fanns det ingen vits för oss att intervjua slumpmässiga butiksansvariga 

på grund av våra avgränsningar. Vårt urval blev därför de tre butiksansvariga på Ålidhem 

då det var denna plats som undersökningen fokuserade på.  

4. 2. 1 Kvantitativt urval 

Vi valde att bedriva enkätundersökningen på universitetsområdet för att nå ut till så många 

studenter som möjligt, vilket resulterade i 272 respondenter. Anledningen till att vi inte 

valde att bedriva enkätundersökningen på Ålidhem Centrum var för att vår studie fokuserar 

på studenter och på Ålidhem Centrums butiker handlar även andra personer vilka inte ingår 

i vår population. Dock går det att argumentera för att vi skulle ha gjort undersökningen på 

plats eftersom studenterna befinner sig i sin beslutsprocess. Däremot ansåg vi att valet av 

livsmedelsbutik är ett dagligt val och därför är respondenterna medvetna om varför de 

väljer en butik utan att behöva befinna sig i beslutsprocessen. Vi valde således att 

genomföra vår enkätundersökning i föreläsningssalar istället för att dela ut enkäterna på 

Ålidhem. Detta val grundades i att vi ansåg att studenter är mer villiga att svara på en enkät 

när de sitter på föreläsning samt att de tar sig tid att tänka efter och reflektera över de 

frågorna vi ställde. Vidare är generellt klasserna i föreläsningssalar stora vilket vi innan 

ansåg skulle underlätta vårt mål med ett stort antal respondenter, vilket det också gjorde. Vi 

beslutade oss för föreläsningssalarna utifrån vilken fakultet studenterna tillhörde. 

4. 2. 2 Kvalitativt urval 

Den kvalitativa delen av vår studie var ämnat till att intervjua en ansvarig person per butik 

från Lidl, Coop och ICA på Ålidhem Centrum samt ett antal studenter från Umeå 

Universitet. 

Butiksansvariga: Vi intervjuade tre butiksansvariga från de tre butikerna på Ålidhem 

Centrum eftersom att dessa butiker var vårt intresseområde. De tre personerna hade olika 

ansvarsfulla befattningar inom företagen men alla kommer hädanefter benämnas som 

butiksansvariga eller huvudansvariga. Intervjuerna genomfördes på respektive butik, 

närmare bestämt på de kontor respondenterna dagligen använder.  

http://www.medfak.umu.se/
http://www.medfak.umu.se/
http://www.samfak.umu.se/
http://www.samfak.umu.se/
http://www.teknat.umu.se/
http://www.teknat.umu.se/


27 

 

Studenter: Vi intervjuade fem studenter utifrån ett bekvämlighetsurval vilket beskrivs ovan 

som att en forskare intervjuar de som lättast finns till hands. Vi valde att intervjua studenter 

vi vet handlar på Ålidhem Centrum och att de studerar på Umeå Universitet tillhörande de 

olika fakulteterna. Utav de fem personerna vi intervjuade var tre personer killar och två 

personer tjejer. Intervjuerna utfördes i grupprum på Umeå Universitet.  

4. 3 Bortfall 

Vid genomförandet av enkätundersökningar är det viktigt att räkna med att det kommer att 

finnas bortfall. Bortfall innebär att individer som är med i urvalet inte medverkar i enkäten, 

vilket bland annat kan vara att individer i urvalsgruppen inte vill svara på enkäten eller inte 

finns på plats vid undersökningstillfället (Bryman, 2012, s. 192). Denscombe (2012, s. 44) 

menar att problemet med denna typ av bortfall är att forskare inte vet om de personer som 

inte valde att svara på undersökningen skiljer sig från de som faktiskt svarade. En annan typ 

av bortfall är om svarspersonerna väljer att inte svara på alla frågor i enkäten eller om det 

uppenbart går att se att personen inte genomfört undersökningen på ett seriöst sätt (Bryman, 

2012, s. 192). 

Vi var medvetna om risken för bortfall innan studien genomfördes. Vi var bland annat 

medvetna om att alla studenter som befann sig i de föreläsningssalarna vi genomförde 

enkäten i, inte kommer vilja delta. De studenter som valde att inte delta har räknats till 

bortfallet. Eftersom att vår undersökning grundar sig i studenters val av butik och specifikt 

på Ålidhem Centrum valde vi att ha en fråga på enkäten där respondenterna fick fylla i om 

de handlat på Ålidhem Centrum den senaste månaden för att eliminera avståndsapsekten i 

deras enkätsvar. De som svarade att de inte hade handlat där räknades som bortfall. Den 

enkätfrågan har inte vidare analyserats utan var ett sätt för oss att säkerställa att vi fick de 

respondenter vi eftersökte. Även de få enkäter som uppenbart inte var besvarade på ett 

seriöst sätt har sållats bort och räknats som bortfall. Vid de tillfällen där inte alla frågor på 

enkäterna, antingen på grund av ovilja eller på grund av misstag, inte besvarats har vi 

fortfarande valt att använda de svar vi fått men räknat de obesvarade frågorna som bortfall. 

Sammanlagt i studien fick vi 61 stycken fullständiga bortfall av de 333 utdelade enkäterna. 

4. 4 Samhälleliga och etiska ställningstaganden  

I en rapport skriven av Vetenskapsrådets expertgrupp för etik belyser författarna två olika 

delar av etiska utgångspunkter, vilka är forskningsetik och forskaretik (Gustafsson et al., 

2011, s. 16). Forskningsetik berör de etiska frågorna som behandlar de personer som 

medverkar i studien och forskaretik handlar om forskarens eller forskarnas ansvar gentemot 

forskarsamhället och forskningen (Gustafsson et al., 2011, s. 16). En del av forskaretiken är 

att materialet som insamlats inom forskning på exempelvis universitet bevaras och 

arkiveras. Detta skall göras för att materialet skall finnas tillgängligt för kontroll eller för att 

andra forskare som undersöker samma ämne ska kunna använda materialet (Gustafsson et 

al., 2011, s. 70). All information som insamlats under vår studie har sparats. Detta 

inkluderar allt från intervjufiler, transkriberingar, enkätsvar och SPSS-filer. En annan del av 

forskaretiken är att motivet av studien inte skall vara något annat än att bidra till ny 

kunskap samt att forskaren under projektet kontinuerligt ska ifrågasätta och granska den 

information som framkommer (Gustafsson et al., 2011, s. 17). Vårt mål med denna uppsats 

har under arbetets gång varit att identifiera faktorer som påverkar varför studenter väljer en 
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butik framför en annan och således bidra till den befintliga forskningen. Vi har även 

kontinuerligt kritiskt granskat de svar vi fått från våra undersökningar samt de källor vi 

använt oss av för att få ett tillförlitligt resultat.  

Forskningsetik handlar som beskrivet ovan om hur personerna som medverkar i studien 

behandlas. Detta innefattar bland annat att det skall finnas utförlig information om studiens 

syfte samt att det måste finnas ett samtycke hos respondenterna att delta i studien. Alla 

respondenter måste bli tillfrågade om de vill delta i studien (Gustafsson et al., 2011, s. 17). 

Vid utdelningen av våra enkäter till vårt urval i den kvantitativa undersökningen framgick 

huvudsyftet med studien och varför vi bad dem att svara på vår enkät. Detta gjordes både 

muntligt vid utlämningen av enkäten samt att det stod skrivet på enkätens förstasida. 

Undersökningspersonerna fick information om studien samt blev medvetna om att 

enkäterna de svarade på skulle vara en del av studien. Alla personer som deltog i studien 

gjorde även detta helt frivilligt och med samtycke.  

Innan vi startade våra intervjuer till den kvalitativa delen av undersökningen förklarade vi 

syftet med vår studie för intervjupersonerna och varför vi valt att intervjua just dem. 

Intervjupersonerna svarade på alla de frågor vi förberett och de uppkomna följdfrågorna 

och det var ingen fråga någon av dem valde att inte besvara. Vid intervjuerna med de 

butiksansvariga inledde vi även med att berätta att alla huvudansvariga för de tre butikerna 

på Ålidhem Centrum skulle intervjuas, vilket inte var något som ifrågasattes av 

intervjupersonerna.  

En annan del inom forskningsetik handlar om hantering av till exempel anonymitet och 

konfidentialitet. Anonymitet eller snarare anonymisering innefattar att forskaren förutsätter 

att det inte finns någon koppling mellan svar på exempelvis en enkät och den deltagande 

individen. Detta kan antigen göras via kodning av identiteter eller att utesluta identitet, 

genom att identitet inte efterfrågas alls (Gustafsson et al., 2011, s. 67). På förstasidan av vår 

enkät förklarade vi att respondenten var helt anonym samt att svaren skulle hanteras på ett 

konfidentiellt sätt. Detta gjordes genom att vi varken efterfrågade namn eller 

personnummer. Vi är medvetna om att ålder, ursprung samt kön kan göra att det går att lista 

ut vilken respondent som har svarat vad, men på grund av att vi har ett stort antal 

respondenter samt att vi gjorde undersökningen inom fyra fakulteter vilket inte 

framkommer på enkäten anser vi att det är omöjligt att koppla en enkät till en specifik 

individ.  

Gällande den kvalitativa undersökningen var det ingen av intervjupersonerna som bad om 

att vara anonym och det var inte heller någon information som kom fram vilken de bad oss 

att utesluta från arbetet. Dock har vi själva valt att inte inkludera exempelvis fakta vi fått 

från butikerna om försäljningssiffror eller annan känslig information. Vi valde också att 

inte inkludera namnen på de studenter vi intervjuat eller namnen på de tre butiksansvariga 

och vilket företag de tillhör. Dessa valen har vi gjort på grund av att den informationen inte 

bidrar något till vårt arbete och inte kan användas för att svara på vår problemformulering.  

4. 5 Enkätkonstruktion 

En enkätundersökning är passande att använda vid de tillfällena då antalet respondenter är 

många och när det som undersöks är mer eller mindre okomplicerat (Denscombe, 2012, s. 



29 

 

208). Patel & Davidson (2011, s. 74) menar att i början av en enkätundersökning är det 

fördelaktigt att visa för respondenten vad forskningens syfte är och trycka på vikten av 

respondenternas roll. Om respondenterna ser syftet med studie och deras egna bidrag kan 

det bidra till att de svarar på frågorna mer noggrant (Holme & Solvang, 1986, s. 176; Patel 

& Davidson, 2011, s. 74). Det är även viktigt att det framgår hur respondenternas bidrag 

kommer att hanteras, om det är anonymt och konfidentiellt eller inte (Patel & Davidson, 

2011, s. 74). Således har vi på första sidan av vår enkätundersökning förklarat för 

respondenterna vad vårt syfte med studien är, varför de är utvalda att göra undersökningen 

samt att den kommer hanteras konfidentiellt. Vi har gjort detta för att öka respondenternas 

intresse för att svara på undersökningen och för att få mer ärliga och genomtänkta svar. 

Vid konstruktionen av en enkätundersökning är det viktigt att noggrant planera frågorna för 

att få fram ett värdefullt resultat (Denscombe, 2012, s. 210). Vid utformning av en 

enkätundersökning är det också viktigt att se till att frågorna är lätta att både förstå och 

besvara, samt att enkäten inte är för lång, (Bryman, 2012, s. 228) i regel blir antalet 

respondenter lägre om en enkät innehåller många frågor (Ejvegård, 2009, s. 55). Bryman 

(2012, s. 228) menar att om detta uppfylls minskar risken för att vissa frågor inte blir 

besvarade och att respondenterna tröttnar och svarar oseriöst. En annan aspekt att tänka på 

som forskare vid alla sorters undersökningar är att undvika att ställa ledande frågor (Patel & 

Davidson, 2011, s. 78). Med ledande frågor menas frågor som är formulerade på ett sätt att 

respondenterna leds in till att svara på ett visst sätt (Bryman, 2012, s. 252). Bryman (2012, 

s. 253) beskriver att exempelvis frågor formulerade på detta sätt: “Kan du tänka dig att 

acceptera skattesänkningar även om dessa innebär att exempelvis skolan och 

åldringsvården får sämre resurser?” är direkt vinklade och inte ska användas i en 

undersökning. Holme & Solvang (1997, s. 178) menar att ledande frågor ofta kan vara ett 

problem vid de tillfällen undersökningen ämnar studera värderingar och åsikter. De menar 

vidare att för att motverka användning av ledande frågor är det viktigt att forskare är 

medveten om risken för att frågorna blir vinklade utifrån dess egna värderingar och åsikter. 

Det är också viktigt att formulera och strukturera frågorna så att de stämmer överens med 

de teoretiska utgångspunkterna (Holme & Solvang, 1997 s. 179). 

Under vår utformning av enkäten till denna studie har vi varit väl medvetna om risken för 

ledande frågor, detta har gjort att vi arbetat fram frågorna under en längre tid. Vi har skapat 

våra frågor på ett så objektivt sätt som möjligt för att inte studiens resultat ska vara 

påverkad av våra egna värderingar. Vi har även låtit utomstående personer göra vår 

enkätundersökning genom en så kallad pilotstudie innan den färdigställts för att få åsikter 

om frågornas objektivitet och utformning. Olsson & Sörensen (2011, s. 42) förklarar att en 

pilotstudie är en förberedande undersökning som används för att prova det valda 

undersökningsinstrumentet, exempelvis ett enkätformulär. Syftet med en pilotstudie är 

således att kontrollera att de olika delarna i till exempel en enkät fungerar (Olsson & 

Sörensen, 2011, s. 42). Pilotstudien genomfördes i Umeå Universitetsbibliotek där vi 

tillfrågade tio personer att delta i vår enkätundersökning. Efter att dessa svarspersoner var 

klara med enkäten bad vi om åsikter och tankar om både frågornas utformning och innehåll. 

Pilotstudien resulterade i att två frågor slogs ihop till en, en ny fråga tillkom samt några 

omformuleringar.   
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Vid konstruktionen av vår enkätundersökning valde vi att använda oss av olika sorters 

frågor. Vissa av dessa frågor hade fasta svarsalternativ, andra var uppbyggda på påståenden 

som respondenterna skulle ta ställning till samt ett antal öppna frågor. Med öppna frågor 

menas frågor där respondenterna tillåts att själva formulera sina svar (Denscombe, 2012, s. 

221).  Denscombe (2012, s. 221) belyser fördelarna med att använda sig av öppna frågor 

vilka bland annat är att respondenterna kan delge information och synpunkter som inte tas 

upp av de fasta enkätfrågorna. Fasta eller slutna frågor är frågor med bestämda 

svarsalternativ där respondenterna får välja vilket svar som passar bäst in på dem själva 

(Denscombe, 2012, s. 221). Exempel på fasta svarsalternativ inom vår undersökning var 

frågor om personliga variabler vilka vi använde för att få en klar bild över våra 

respondenter. De personliga variablerna vi använt oss av är kön, ålder, civilstatus, om 

respondenterna har barn samt vart i Sverige respondenterna är uppvuxna. De öppna 

frågorna fokuserade mer på att studenterna själva fick ge exempel på faktorer som 

påverkade dem utöver de redan nämnda faktorerna.  

Vi valde även att använda oss av ett antal kontrollfrågor för att säkerställa att arbetet är 

reliabelt. Reliabilitet betyder tillförlitlighet och speglar huruvida en studies resultat skulle 

visa på samma om studien genomfördes igen (Bryman, 2012, s. 49). Med kontrollfrågor 

menas att forskare ställer två frågor som hänvisar till samma sak fast med olika 

formuleringar för att se om svaren liknar varandra (Ejvegård, 2009, s. 79). Exempel har 

frågan om vikten av prisbilden i butik ställts på två olika sätt; “Priset har en avgörande roll 

för mitt val av livsmedelsbutik” med kontrollfrågan “Jag handlar i den butik som jag 

uppfattar som billigast”.   

För att undersöka de faktorer som påverkar studenter vid val av livsmedelsbutik valde vi att 

använda påståenden med likertskalan som svarsspann i ett antal av våra frågor. De frågor 

som var baserade på påståenden var utformade på det sättet att de var skrivna med positiva 

och negativa innebörder. Patel & Davidson (2011, s. 89) belyser att vid en undersökning är 

det fördelaktigt att använda sig av både positiva och negativa påståenden för att försäkra sig 

om att respondenterna verkligen läser frågorna noggrant. Patel & Davidson (2011, s. 89) 

menar att i studier där forskare undersöker attityder eller åsikter är likertskalan ett väl 

använt instrument. Likertskalans vanligaste utformning är att forskaren skriver ut 

påståenden som sedan undersökningspersonerna får ta ställning till vilket innebär att de via 

en skala får visa i vilken utsträckning de håller med. Denna skala brukar generellt vara en 

femgradig och ibland sjugradig skala där till exempel 1 betyder “håller inte med alls” och 5 

betyder “håller helt med” (Patel & Davidson, 2011, s. 89; Bryman, 2012, s. 157). Även fast 

den traditionella likertskalan är inom en femgradig skala valde vi att använda en skala med 

jämna nummer och således valde vi att ha en fyragradig skala i vår enkät vid de tillfällen 

frågorna var formulerade som påståenden. Anledningen att vi gjorde det är för att vi ville 

tvinga respondenterna att ta ställning för att vi skulle kunna få fram så mycket som möjligt 

av studien. Vi valde en strategi för att öka informationsvärdet genom att eliminera ett 

neutralt svarsalternativ. Vi var dock medvetna om att det kan anses mer etiskt korrekt att ge 

respondenter möjligheten att vara neutrala i deras svar men vi ansåg inte att vårt valda 

studieämne var känsligt för studenter samt att det gav mer till vår studie om studenterna 

gjorde ett aktivt val.  
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Vår enkätundersökning fanns tillgänglig på både svenska och engelska för att vårt urval var 

studenter på Umeå Universitet, vilket inkluderar utbytesstudenter. I de klasser vi 

genomförde enkäten var dock alla svensktalande och således blev ingen av de engelska 

enkäterna besvarade. Den slutgiltiga enkäten finns i bilaga 1.  

Att formulera frågor till en enkätundersökning är den svåraste uppgiften under en 

kvantitativ studie, men också den viktigaste (Denscombe, 2012, s. 217). Syftet med vår 

studie var att finna de faktorer som påverkar studenters val av livsmedelsbutik och därför 

baserades våra frågor på de faktorer vi identifierat i vår teorisökning. Alla de teorier vi 

använt oss av i den teoretiska utgångspunkten har således vävts in i de frågor som ställdes i 

enkätundersökningen. För att visa hur enkätfrågorna uppkom har vi nedan i tabell 1 visat 

sambandet mellan dessa och teorierna. Faktorerna som visas i tabellen är framtagna ur den 

teoretiska referensramen och sammanfattas under punkt 3.6. Exempelvis faktorn 

grupptryck utgörs i enkäten av fråga 7 ”hos vilken livsmedelsaktör handlar dina föräldrar” 

respektive påstående 10.3 ”jag går dit mina kompisar går”, och ligger till grund ur teorin 

köp- och beslutsprocessen. 

Faktorer Enkätfrågor Teoretisk utgångspunkt 

Butiksdesign 9.6 
Tjänstemarknadsföringsmixen, 

valkriterier 

Kötid 9.2, 10.2 
Tjänstemarknadsföringsmixen, 

valkriterier 

Trevlig & 

serviceinriktad 

personal 

9.1  
Tjänstemarknadsföringsmixen, 

valkriterier 

Butikens rykte 10.6 
Konsumentens karakteristiska, 

valkriterier 

Erbjudanden 8, 9.5 Tjänstemarknadsföringsmixen 

Grupptryck 7, 10.3 Köp- och beslutsprocessen 

Samma 

Livsmedelskedja 
6, 7, 10.5 CRM, valkriterier 

Prisnivå 9.3, 10.1 
Tjänstemarknadsföringsmixen, 

valkriterier 

Produktutbud 9.4 
Tjänstemarknadsföringsmixen, 

valkriterier 

Lätt att hitta varor 10.4 Tjänstemarknadsföringsmixen 

Öppettider 9.7 Tjänstemarknadsföringsmixen 

Tabell 1 Enkätkonstruktion 
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4. 6 Intervjukonstruktion 

Vi har haft personliga intervjuer med de tre butiksansvariga för butikerna belägna på 

Ålidhem Centrum samt med fem studenter, dessa intervjuer var semistrukturerade. Med 

semistrukturerade intervjuer menas att forskaren använder sig av en lista med specifika 

ämnen som kommer att behandlas och de frågor som ska besvaras (Denscombe, 2012, s. 

234). Dock kan frågornas ordningsföljd variera under tiden intervjun pågår (Bryman, 2012, 

s. 206). Forskaren ställer vanligtvis också uppföljningsfrågor under intervjuer för att få en 

större förståelse till det svar som framkommer (Bryman, 2012, s. 206; Denscombe, 2012, s. 

235). Bryman (2012, s. 415) menar att en viktig aspekt att tänka på när en intervju ska 

genomföras är att forskaren måste vara flexibel eftersom det kan komma fram mer 

information från respondenten än när intervjun har ett strikt upplägg. När de gäller hur en 

forskare genomför en intervju är det precis som i kvantitativa undersökningar viktigt att 

inte ställa ledande frågor, utan vara objektiva i både de frågor som ställs och det svar som 

framkommer från intervjun (Bryman, 2012, s. 419). Det är även viktigt, precis som vid 

enkätundersökningar, att förklara för sina respondenter syftet med studien och vad deras 

medverkan tillför. Detta var något vi började varje intervju med att göra.  

För att få fram så mycket information som möjligt har vi använt oss av olika typer av 

intervjufrågor. Bryman (2012, s. 423) menar att vid intervjuer finns det många olika sorters 

frågor som kan användas, bland annat inledande frågor, preciserade frågor och direkta 

frågor. När vi genomförde våra intervjuer valde vi att blanda olika sorters frågor för att 

intervjuerna inte skulle kännas styltade och för formella. Under våra intervjuer var vissa 

frågor bestämda i förväg, och vi hade inte heller för många frågor då vi inte ville vara låsta 

med dessa utan istället ge utrymme för följdfrågor och frågor vi kom att tänka på 

undertiden intervjuerna genomfördes. Vi valde att ha detta tillvägagångssätt för att ha 

möjligheten att vara flexibla för att få fram så värdefull information som möjligt. Detta var 

en givande taktik då respondenterna vid vissa tillfällen kom med fakta som möjligen inte 

framkommit om vi inte varit lika flexibla. Under genomförandet av intervjuerna var vi så 

objektiva som möjligt och ställde inte ledande frågor, vi anser att vi därav fått fram rättvis 

och korrekt information.  

4. 7 Intervjuguide 

Som beskrivet ovan innebär semistrukturerade intervjuer att frågorna baseras på ett antal 

specifika ämnesområden. Vid semistrukturerade intervjuer använder sig forskare i regel av 

en intervjuguide vilket kan vara en kort minneslista över områden som ska behandlas eller 

en lista över frågor som ska besvaras (Bryman, 2012, s. 419). När vi utformade vår 

intervjuguide för både de butiksansvariga samt för studenterna, utgick vi från vår teoretiska 

referensram som vi presenterade i teorikapitlet. Eftersom vi har gjort intervjuer med både 

tre butiksansvariga samt fem studenter hade vi två separata listor med ämnen som 

behandlades under respektive intervju. Nedan kommer vi att presentera dessa var för sig.  

4. 7. 1 Intervjuguide för studenter 

Bakgrundsinformation – Presentation av respondenterna innefattande ålder, kön och 

uppväxt. Denna innefattade konsumentens karaktäristika utifrån teoriavsnittet.  
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Val av faktorer – Respondenterna fick välja ut fem av de elva faktorerna som 

identifierades under teorigenomgången. Vidare ställde vi följdfrågor angående hur de 

faktorer de valt påverkat dem och på vilket sätt vilket går i led med vår problemformulering 

att finna de faktorer som har störst påverkan. Frågorna var baserade på de elva identifierade 

faktorerna som var grundade ur samtliga teorier i den teoretiska referensramen.   

4. 7. 2 Intervjuguide för butiksansvariga 

Bakgrundsinformation – bakgrundsinformation innefattade att vi bad respondenterna att 

presentera sig själva och förklara hur länge de varit ansvariga över respektive butik. 

Anledningen till att vi valde denna utformning var att vi anser att genom att visa intresse för 

personen skapar det ett förtroende för resten av intervjun.  

Nulägesbeskrivning – respondenterna fick beskriva hur konkurrensen såg ut på 

handelsplatsen och hur de påverkas av den, samt vilken målgrupp som är deras största 

segment och varför. Dessa frågor innefattar konsumentens karaktäristika, delar av 

tjänstemarknadsföringsmixen och valkriterier utifrån den teoretiska referensramen. 

Arbetstillvägagångssätt – arbetstillvägagångsättet innefattade att respondenterna fick 

förklara hur de arbetade med segmentet studenter utifrån exempelvis anpassade 

erbjudanden och gavlar. Dessa frågor innefattar delar av tjänstemarknadsföringsmixen, 

CRM och valkriterier utifrån teorikapitlet.  

4. 8 Kvantitativ databearbetning 

Redan under konstruktionen av vår enkätundersökning tänkte vi på hur svaren skulle 

bearbetas. Vi har läst på om vilka typer av frågor som kan ställas samt olika sätt att ställa 

frågorna på, vilket nämndes ovan i enkätkonstruktionen, för att redan innan veta hur vi 

skulle bearbeta den information vi fått fram.  

4. 8. 1 Kodning av enkäter 

Bearbetningen av den kvantitativa enkätundersökningen genomfördes genom att först 

registrera all information i Microsoft Office Excel för att sedan överföra det till 

statistikprogrammet SPSS. Anledningen till att vi använde SPSS var för att kunna 

genomföra statistiska analyser till hjälp för att få fram ett resultat till vår studie. 

Registreringen i Excel genomfördes genom användning av rader och kolumner för att få ett 

strukturerat och lätt sätt att sedan överföra detta till SPSS. Varje respondent utgjordes av en 

rad och alla svarsalternativ delades in i kolumner. För att säkerhetsställa att inmatningen av 

information var korrekt, förde en av uppsatsförfattarna in datan och sedan dubbelkollade 

den andra att inga misstag skett.  

Vi kodade enkäterna genom att varje svarsalternativ antog en siffra. Exempelvis kodades 

variabeln kön utifrån att kvinna blev siffran 0, och man siffran 1. På frågan om vilka 

kundkort respondenterna har kunde de välja flera svarsalternativ, på denna valde vi att koda 

varje alternativ, ja eller nej, vilket blev 1 eller 2, vilket innebar att hade respondenten valt 

ICA-kort och Coop-kort kodades den ja (1) för ICA-kort samt även ja (1) för Coop-kort. 

Eftersom respondenten kunde välja flera svarsalternativ på denna fråga, valde vi senare att 

skapa en ny variabel där ICA-kort och Coop-kort utgjorde en variabel för att se vilka 

respondenter som hade svarat båda dessa tillsammans.  
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På de frågor där vi använde oss av likertskalan, kodade vi svaren 1= ”ingen påverkan alls” 

till 4= ”påverkar mitt val mycket”, samt 1= ”stämmer inte överens” till 4= ”stämmer 

mycket överens”. Bortfallen kodades som en tom ruta och blev därav automatiskt ett 

frågetecken. Anledningen till att den inte kodades som en siffra var för att resultaten inte 

skulle bli missvisande vid framtagning av medelvärde. 

4. 8. 2 Genomförande av tester 

Vid genomförande av tester i SPSS är det vanligast att använda sig av ett konfidensintervall 

på 95 %, vilket vi valde att använda. Detta innebär att det vi mäter med säkerhet befinner 

sig inom konfidensintervallet vid 95 % av fallen.  

Vi har tagit fram deskriptiv statistik vilket innebar att vi sammanfattade och fick en 

överskådlig bild över vårt datamaterial (all statistik finns att tillhandahålla vid förfrågning). 

Inkluderat i den deskriptiva statistiken tog vi fram frekvenstabeller i form av stapel- och 

pajdiagram för varje fråga. För att finna de faktorer som hade högst påverkan och stämde 

mest överens med respondenterna tog vi fram medelvärden för alla faktorer. Utifrån detta 

kunde vi utläsa att de med högst medelvärden var de faktorer respondenterna ansåg 

påverkade och stämde överens mest med dem.   

Vi tog även fram statistik angående kön samt vart respondenterna växte upp, jämfört med 

vilka faktorer de tyckte hade mest påverkan. Anledningen till att vi tog fram denna statistik 

var för att kunna se om det fanns någon skillnad utifrån kön eller vart respondenterna var 

uppvuxna och om det har påverkan på hur de väljer livsmedelsbutik utifrån valda faktorer 

för att kunna generalisera denna studie på vår population.  

Vi har utfört independent sample t-test för att se om det fanns någon signifikant skillnad 

mellan två grupper vilket i vårt fall utgjorde skillnader mellan kvinnor och män. Vi valde 

faktorerna i vår enkät som testvariabel och kön som grupperingsvariabel. Först fick vi en 

ruta med beskrivande statistik vilken visade medelvärdet för varje grupp och sedan fick vi 

en ruta som visar independent sample t-test (Se tabell 2 nedan). För att se om det fanns 

någon signifikant skillnad mellan grupperna avlästes Sig. (2-tailed) värdet av under 

kolumnen “t-test for Equality of Means”. Är värdet under ,050 är skillnaden signifikant 

med 95 % säkerhet, eftersom det är den konfidensgraden vi satt. För att kunna 

signifikanstesta skillnaderna mellan grupperna var vi först tvungna att kolla att spridningen 

inom grupperna var lika vilket vi läste av i kolumnen ”Levene´s test for equality of 

variances”. Om Sig-värdet var under ,050 var spridningen mellan grupperna inte lika vilket 

ledde till att vi fick läsa av Sig. (2-tailed) på raden ”Equal variances not assumed”. Däremot 

där Sig-värdet var över ,050 lästes det signifikanta värdet på raden ”Equal variances 

assumed”. 
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Tabell 2 Exempel på ett Independent Sample T-test 

Ett independent sample t-test visar dock bara om det finns en signifikant skillnad eller inte. 

För att detaljerat se skillnaden gjorde vi korstabeller vilken visar hur en variabels värde är 

fördelad på en annan variabels värde. Detta innebar att vi exakt kunde utläsa vad könen 

hade svarat och se skillnaden dem emellan.   

När vi behövde undersöka om det fanns någon skillnad mellan grupper som är fler än två 

utförde vi ett one way ANOVA- test. Det är ett varianstest som testar om alla medelvärden 

är lika. Vi gjorde detta test när vi ville undersöka om det fanns någon skillnad mellan vart 

respondenterna var uppvuxna (vi hade tre grupper), och vilka faktorer som påverkar mest. 

Vi satte alla faktorer som den beroende variabeln och vart de var uppvuxna som den 

oberoende variabeln i rutan “Factor”. Först presenterades en tabell med beskrivande 

statistik inkluderat de olika faktorernas medelvärden, men för att se om det fanns några 

signifikanta skillnader mellan dem läser vi av det i den efterföljande ANOVA- tabellen. 

Signifikansvärdet läses av i kolumnen längst till höger och är det under ,050 finns det 

signifikanta skillnader mellan åtminstone två av medelvärdena, vilket innebär att någon 

eller flera av dem avviker från de andra. För att vidare visa den exakta signifikanta 

skillnaden gjorde vi ett post hoc-test, utifrån det fick vi fram en ny tabell, “Multiple 

comparisons” i vilken vi kunde utläsa den signifikanta skillnaden mellan gruppernas 

medelvärde. För att detaljerat se skillnaden tog vi även här fram korstabeller vilket innebar 

att vi exakt kunde utläsa skillnaden mellan vad våra respondenter hade svarat utifrån vart de 

var uppvuxna.  

Vi har även gjort en korrelationsanalys mellan två av de faktorerna vi valt att undersöka. 

Korrelationsanalyserna kan antingen ge en positiv eller negativ korrelation och varierar 

mellan -1 och 1, desto närmare noll desto svagare korrelation. Det testet vi gjorde visade på 

en positiv korrelation vilket innebär att höga värdena på ena variabeln hänger samman med 

höga värden på den andra variabeln.  

4. 9 Kvalitativ databearbetning 

Bryman (2012, s. 432) menar att en viktig aspekt att tänka på som forskare är att 

respondenten känner sig säker och att intervjun kan genomföras utan oljud. Detta var en av 

anledningarna till att vi valde att genomföra intervjuerna av de butiksansvariga på 

respondenternas kontor samt intervjuerna med studenterna i grupprum. I början av alla 

intervjuer kände vi att respondenterna var avslappnade och kände sig säkra. Eftersom 

intervjuerna hölls i grupprum samt på de butiksansvarigas respektive kontor var oljud inget 

problem, dock blev vi avbrutna under en intervju av en kollega till den respondenten. Vi 

valde att ta en paus i intervjun och således stänga av inspelningen en kort stund. Detta var 
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dock inget som försvårade intervjun efter återupptagningen utan vi fick fortfarande fram 

den information vi behövde.  

Vid en kvalitativ undersökning är forskaren oftast inte bara intresserad av vad en 

respondent säger utan även hur den säger något (Bryman, 2012, s. 428). Vid en intervju är 

det dock svårt att komma ihåg exakt vad som sagts och på grund av detta genomförs ofta 

transkriberingar (Bryman, 2012, s. 428; Denscombe, 2012, s. 258). Rent praktiskt betyder 

transkribering att ta den inspelade intervjun och sedan ordagrant dokumentera det som sagts 

(Bryman, 2012, s. 428; Denscombe, 2012, s. 260). För att kunna möjliggöra och genomföra 

en transkribering måste intervjuerna spelas in med någon sorts bandspelare, Mp3 eller 

liknande (Bryman, 2012, s. 428). Dock måste alltid svarspersonerna bli tillfrågade innan 

intervjun om de accepterar att intervjun spelas in (Denscombe, 2012, s. 259). Denscombe 

(2012, s. 260) tar upp att en viktig aspekt att tänka på som forskare vid transkribering vilket 

är att det är tidskrävande och om en intervju genomförs på en timme tar generellt 

transkriberingen av intervjun minst dubbelt så lång tid. Anledningen till att transkribering 

genomförs, utöver det faktum att det är svårt att komma ihåg exakt vad som har sagts, är att 

det ökar tillförlitligheten på studien (Bryman, 2012, s. 428). En annan aspekt är att 

informationen blir offentlig för andra forskare vilka kan granska eller använda sig av 

materialet (Bryman, 2012, s. 428). 

Vi var medvetna om fördelarna med att transkribera intervjuerna och använde oss således 

av det hjälpmedlet. Vi lånade diktafoner från universitetet som vi hade med oss under alla 

intervjuer. Dock var vi innan osäker om alla respondenterna skulle godkänna inspelningen 

av intervjun men det var inget problem och alla intervjuinspelningar godkändes. Under 

intervjuerna gjorde vi även anteckningar om de vi uppfattade viktigast för vår studie för att 

sedan kunna återkomma till detta ifall ljudinspelningen inte skulle ha fungerat. Dock var 

inte detta fallet.  
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5. Empiri 

I detta avsnitt kommer det resultat vi fått från både vår kvantitativa samt kvalitativa studie 

att presenteras och förklaras. Först kommer den kvantitativa enkätundersökningens svar 

att redovisas i text och med hjälp av diagram och tabeller. Efter detta kommer de 

kvalitativa intervjuernas viktiga delar att presenteras.  

 

5. 1 Kvantitativ empiri  

Nedan kommer en beskrivning av de totalt 272 respondenterna att presenteras för att visa 

en klar bild över vilka våra respondenter är. Vi kommer således att redogöra för 

fördelningen mellan könen, åldersspannet, civilstatus och vart respondenterna är uppvuxna. 

Efter detta kommer resultatet från de frågor som behandlade faktorerna som påverkar valet 

av livsmedelsbutik att redovisas.  

5. 1. 1 Respondentbeskrivning 

Könsfördelning: Det vi kunde utläsa ur våra 

insamlade data var att av vårt totala antal respondenter 

var 49 % kvinnor och 51 % män. Könsfördelningen 

var alltså jämnt fördelad på antal kvinnor och män, 

vilket är bra för att det minimerar risken för skevhet i 

resultatet. 

Figur 4 Kön 

 

 

Åldersfördelning: Utifrån åldersperspektivet kunde vi direkt utläsa att respondenterna var 

unga. Medelåldern var cirka 23 år varav åldersspannet sträckte sig från den yngsta 

respondenten på 18 år till den äldsta på 45 år. Vi kunde utläsa att de flesta personer var 21 

år vilket utgjorde 20 % av respondenterna. Spridningen 

kan utläsas i vår normalfördelningskurva i figur 5.  En 

normalfördelningskurva visar ifall observationsvärdena 

tenderar att visa ett visst mönster och brukar 

huvudsakligen ligga i närheten av värdenas 

sammanlagda medelvärde. Utifrån att spridningen inte 

var stor valde vi att inte analysera respondenternas ålder 

gentemot andra faktorer eftersom detta inte hade 

påverkat resultatet.  

         Figur 5 Ålder 
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Civilstatus: Civilstatus hade vi som en öppen fråga 

varav denna kategoriserades utifrån vad 

respondenterna svarade. Denna blev utifrån singel, 

sambo, förhållande, särbo samt gift/ förlovad. 

Majoriteten av respondenterna hade civilstatus 

singel, ungefär hälften var sambo och sedan kom de 

som hade förhållande. Huvudtanken med att ha 

denna fråga var att kunna undersöka ifall civilstatus 

har påverkan på hur du gör ditt val, däremot var de 

flesta singel vilket innebar att vi valde att inte 

analysera detta vidare. 

Barn: På denna fråga kunde respondenterna välja ifall det fanns barn i hushållet eller inte. 

Av de tillfrågade kunde vi utläsa att 13 personer hade barn och majoriteten hade inte barn. 

På grund av det låga antalet respondenter som hade barn har inte detta analyserats vidare i 

arbetet. Detta val har gjorts då underlaget inte är tillräckligt stort för att påverka det resultat 

vi fått fram.  

Var i Sverige är du uppvuxen? Denna fråga innebar att respondenterna skulle välja var i 

Sverige de var uppvuxna. Som vi kan utläsa i nedanstående diagram var lite fler än hälften 

(55 %) av respondenterna uppvuxna i Norra 

Sverige, cirka 30 % i Mellansverige och cirka 

15 % i södra Sverige.  

 

 

 

 

5. 1. 2 Faktorsbeskrivning 

Nedan kommer vi att presentera hur studenterna svarade på de frågor som fanns med i 

enkäten. Dessa frågor presenteras i samma ordningsföljd som de var i enkäten men kommer 

vidare i analyskapitlet analyseras utifrån vilka faktorer frågorna är baserade på. Vi har även 

undersökt ifall det fanns någon skillnad mellan hur könen upplever hur de olika faktorerna 

påverkar dem samt om det finns någon skillnad mellan var respondenterna är uppvuxna och 

de olika påståendena. Dessa kommer att kommenteras under respektive fråga.  

 

Figur 6 Civilstatus 

Figur 7 Uppväxt 
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Vilka kundkort har du?  

På denna fråga angående vart respondenterna har kundkort kunde de välja flera 

svarsalternativ. Det vi kunde utläsa var att 200 respondenter hade kundkort på ICA, 100 

respondenter hade kundkort på Coop, 14 personer hade annat kundkort och 51 personer 

hade svarat att de inte har något kundkort alls. Eftersom respondenterna kunde välja flera 

svarsalternativ, valde vi att se vilka som har kundkort på både ICA och Coop, vilket 

utgjordes av 81 personer.  

Vi valde även att undersöka ifall det fanns någon skillnad mellan könen och vart de har 

kundkort. Det vi fann var att det fanns en signifikant skillnad mellan könen ifall de har 

kundkort på ICA (p= ,006)  eller Coop (p= ,001) samt om de har både ICA- och Coop-kort 

(p= ,000), där skillnaden var att kvinnor har kundkort i större utsträckning är män. Det 

fanns även en signifikant skillnad mellan könen om de inte har kundkort alls (p= ,005) där 

fler män än kvinnor svarat att de inte har kundkort alls. Det fanns ingen skillnad angående 

ifall de har ett annat kundkort (p= ,089). 

Det fanns även en skillnad mellan vart en person var uppvuxen och vilket kundkort denne 

har. Utifrån ett one way ANOVA-test kunde vi se att det fanns en signifikant skillnad mellan 

vart respondenterna var uppvuxna och om de har Coops kundkort eller inte (p= ,040). 

Skillnaden var mellan Norra Sverige och Mellansverige (p= ,033) vilket vi utläste ur ett 

post hoc-test. Den exakta skillnaden kunde vi utläsa i en korstabell vilken var att fler 

personer från Norra Sverige har Coop-kort jämfört med de i Mellansverige. Det fanns ingen 

signifikant skillnad mellan vart personerna var uppvuxna och om de hade ICAs kundkort, 

annat kundkort eller inget kundkort.  

Hos vilken livsmedelsaktör brukar dina föräldrar oftast handla mat?  

I denna fråga bad vi respondenterna att 

fylla i ett alternativ om vart de tror att 

deras föräldrar handlar. Det vissa 

respondenter missade var att de enbart 

ombads fylla i ett svarsalternativ. Detta 

har lett till att de som fyllde i flera 

svarsalternativ har räknats till bortfall 

för att trovärdigheten kring frågan inte 

ska minska på grund av att de som 

förstått frågan kanske också hade valt 

att fylla i flera annars. Av de 272 

respondenterna var 41 stycken bortfall 

vilket innebär att procentsatserna 

räknas på de 231 personer som svarat 

korrekt på frågan.  

 

Det vi kunde utläsa var att ungefär hälften, 146 stycken (63 %) av respondenterna fyllde i 

att deras föräldrar handlar på ICA, 50 stycken (22 %) fyllde i Coop, 3 respondenter (1 %) 

Figur 8 Vart handlar föräldrar 
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svarade att deras föräldrar handlar på Lidl, 14 stycken (6 %) på Willys, och 17 stycken (7 

%) fyllde i svarasalternativet annan butik. Således kan vi utläsa att respondenterna tror att 

deras föräldrar till största del handlar på ICA. 

Grundar du dina inköp på de erbjudanden du finner i t.ex. Reklamblad? 

Denna fråga handlade om kunder 

baserar deras inköp på erbjudanden. 23 

personer (cirka 9 %) svarade att de ofta 

baserar deras inköp på erbjudanden, 96 

personer (cirka 35 %) svarade att de 

ibland gör det, 82 personer (cirka 30 %) 

svarade att de sällan gör det och 70 

personer (cirka 26 %) svarade att de 

aldrig gör det. Det vi kunde utläsa här är 

att flest antal respondenter har svarat att 

de ibland grundar sina inköp på 

erbjudanden.  

Vi har kollat ifall det finns någon 

signifikant skillnad mellan könen och 

ifall de grundar sina inköp på 

erbjudanden. Det vi kunde utläsa var att 

det fanns en signifikant skillnad (p= 

,006) där fler män svarat att de aldrig eller sällan grundar sina inköp på erbjudanden 

samtidigt som fler kvinnor svarat att de ibland grundar sina inköp på erbjudanden. 

Hur stor påverkan har dessa faktorer när du väljer livsmedelsbutik 

Vidare presenteras de frågor där respondenterna skulle svara hur stor påverkan ett antal 

faktorer har när de väljer livsmedelsbutik. På dessa påståenden kunde respondenterna svara 

mellan ingen påverkan alls, liten påverkan, påverkar mitt val samt påverkar mitt val 

mycket.  

Trevlig och serviceinriktad personal  

I frågan om hur stor påverkan trevlig och 

serviceinriktad personal har vid val av 

livsmedelsbutik svarade 32 personer ingen 

påverkan och 135 personer liten påverkan. 

Endast 17 stycken av respondenterna ansåg 

att personalen hade mycket påverkan på 

deras val av butik och 88 personer tyckte att 

det var en påverkande faktor.  

Figur 10 Personal 

Med andra ord anser endast cirka 39 % av 

studenterna att trevlig och serviceinriktad 

Figur 9 Inköp på erbjudanden 
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personal påverkar och påverkar deras val mycket, och cirka 61 % tyckte att det hade liten 

och ingen påverkan. På denna faktor fanns det ingen signifikant skillnad mellan hur könen 

svarade eller vart personerna är uppvuxna.  

Kort tid i kassan 

Gällande påståendet om kort tid i kassan 

påverkar studenterna var det 24 stycken som 

ansåg att det inte hade någon påverkan på 

deras val av butik samt att 104 personer tyckte 

att det hade liten påverkan. 32 respondenter 

ansåg att kort tid i kassan påverkade deras val 

mycket och 111 stycken tyckte att det hade 

påverkan. Sammanslaget visar detta att cirka 

47 % tyckte att det inte påverkade och hade 

liten påverkan medans cirka 53 % ansåg att det 

påverkade och påverkade deras val av butik 

mycket.   

Figur 11 Kort tid i kassan 

På denna faktor fanns det ingen skillnad mellan könen. Däremot visade ett one way 

ANOVA-test att det fanns en signifikant skillnad (p=,015) mellan vart i Sverige 

respondenterna är uppvuxna jämfört med hur kort tid i kassan påverkar dem. Det går att 

utläsa ur ett post hoc test att skillnaden är mellan studenter från Norra Sverige och Södra 

Sverige (p=,017) där de från Norra Sverige i större utsträckning anser att kort tid i kassan 

påverkar deras val av livsmedelsbutik jämfört med de studenter som är uppvuxna i Södra 

Sverige. 

Prisnivån 

Vid frågan gällande hur mycket påverkan 

prisnivån hade vid val av livsmedelsbutik 

svarade 4 respondenter att det inte hade 

någon påverkan och 40 stycken ansåg att 

det hade liten påverkan. 127 personer 

ansåg att det påverkade deras beslut och 

101 stycken av respondenterna ansåg att 

det påverkade mycket. Sammanslaget 

ansåg cirka 16 % av respondenterna att 

prisnivån i livsmedelsbutiken inte 

påverkade och endast påverkade deras val 

lite. Cirka 84 % av de tillfrågade 

studenterna ansåg att prisnivån påverkade 

deras val och påverkade deras val mycket.  

Figur 12 Prisnivån 
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På denna faktor kunde vi utläsa att det fanns en signifikant skillnad mellan könen (p= 

,039). Det vi kunde utläsa på påståendet om prisnivån är att både män och kvinnor till störst 

del har svarat att det påverkar, men den signifikanta skillnaden är att fler kvinnor upplever 

att det påverkar mycket, samtidigt som fler antal män lutar åt att det är liten påverkan. På 

detta påstående fanns det ingen skillnad utifrån vart i Sverige studenterna är uppvuxna.  

Stort produktutbud 

På påståendet om hur stor påverkan 

produktutbud har på valet av 

livsmedelsbutik svarade 2 personer att det 

inte har någon påverkan, 21 personer liten 

påverkan, 149 personer att det påverkar 

samt 99 personer att det påverkar mycket. 

Således kan vi utläsa att majoriteten på cirka 

92 % svarat att det påverkar och påverkar 

mycket hur stort produktutbud en butik har. 

På denna faktor fanns det ingen skillnad 

mellan hur könen svarade eller vart 

personerna är uppvuxna.  

Figur 13 Stort produktutbud 

Erbjudanden 

Vid frågan om hur mycket erbjudanden 

påverkar de tillfrågades val av 

livsmedelsbutik var det 22 personer som 

inte ansåg sig påverkas av erbjudanden 

medans 85 stycken tyckte att det har liten 

påverkan när det väljer en butik. 114 av 

respondenterna påverkas av erbjudanden 

och 50 personer ansåg att det påverkar 

mycket. Sammanfattningsvis påverkas 

inte och påverkas lite cirka 39 % av 

studenterna medans cirka 61 % av 

studenterna påverkas och påverkas 

mycket av erbjudanden.  

Figur 14 Erbjudanden  

Denna faktor visade på en signifikant skillnad mellan könen (p= ,007). Det vi kunde utläsa 

var att både kvinnor och män till störst utsträckning svarat liten påverkan och påverkar. 

Skillnaden mellan könen är att fler män svarat att det inte har någon påverkan alls, 

samtidigt som fler kvinnor svarat att det påverkar mycket. På denna fråga fanns det ingen 

skillnad utifrån vart i Sverige studenterna är uppvuxna.  
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Butiksdesign 

Vid påståendet om butiksdesign påverkar 

respondenternas val av livsmedelsbutik svarade 

60 personer att det inte hade någon påverkan 

samt 105 personer att det hade liten påverkan. 

89 personer ansåg att det påverkar deras val 

och 15 personer ansåg att butiksdesignen 

påverkar mycket. Således ansåg cirka 61 % av 

de tillfrågade att butiksdesignen inte hade 

någon påverkan och endast liten påverkan på 

deras val av livsmedelsbutik. 39 % av 

studenterna ansåg att designen påverkade och 

påverkade mycket.  

Figur 15 Butiksdesign 

Gällande denna faktor fanns det en signifikant skillnad mellan könen (p= ,045) där fler män 

än kvinnor anser att butiksdesignen inte har någon påverkan alls, samtidigt som fler kvinnor 

än män anser att det påverkar deras val. Dock fanns det ingen skillnad utifrån vart i Sverige 

studenterna är uppvuxna.  

Bra öppettider 

Vid påståendet gällande om bra öppettider 

påverkade respondenternas val av 

livsmedelsbutik, svarade 9 personer att 

det inte påverkade alls medans 45 

personer tyckte att det hade liten 

påverkan. 141 av studenterna ansåg att det 

påverkade deras val och 77 personer 

ansåg att det påverkade deras val mycket. 

Sammanfattningsvis ansåg cirka 20 % att 

bra öppettider inte påverkar alls och 

påverkar lite vid deras val av 

livsmedelsbutik. Medans 80 % av 

respondenterna ansåg att det påverkar 

deras val och påverkar deras val mycket.  

Figur 16 Bra öppettider 

Gällande öppettider fanns det en signifikant skillnad mellan könen (p= ,028). Här kan vi 

utläsa att fler kvinnor tycker att öppettider påverkar deras val jämfört med män som 

upplever att det inte påverkar deras val i samma utsträckning. Det fanns ingen skillnad 

utifrån vart i Sverige studenterna är uppvuxna.  
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Vilka andra faktorer påverkar ditt val av livsmedelsbutik?  

Vi hade även en öppen fråga där respondenterna själva kunde fylla i vilka andra faktorer 

utöver de ovanstående vi hade med, som påverkar deras val av livsmedelsbutik. Vi hade 

även ytterligare en öppen fråga där respondenterna fick motivera varför de gick till en 

specifik butik. Det vi utifrån deras svar kunde utläsa var att majoriteten av respondenterna 

svarat att avståndet, alltså läge och närhet till butik har betydelse. Sedan hade även 

ekologiska, närproducerade samt svenska produkter stor betydelse kring val av 

livsmedelsbutik. Några andra faktorer som också nämndes av respondenterna var utbud av 

vegetarianska samt veganska produkter, att det är en fräsch butik samt att de har bra 

student- och medlemserbjudanden.  

Hur mycket stämmer följande påståenden på dig. 

Här valde vi ett antal påståenden respondenterna skulle svara på. På dessa påståenden 

kunde respondenterna välja mellan fyra svarsalternativ; stämmer inte överens, stämmer lite 

överens, stämmer överens och stämmer mycket överens. Det vi kunde utläsa ur resultatet på 

dessa påståenden var att det inte fanns någon signifikant skillnad mellan könen vilket leder 

till att detta inte vidare kommer att kommenteras. Vi undersökte även om det fanns någon 

signifikant skillnad utifrån vart i Sverige respondenterna var uppvuxna och resultatet visade 

att de enbart fanns en faktor som skilde sig vilken kommer att presenteras under tillhörande 

rubrik.  

Jag handlar där jag uppfattar priset som billigast.  

Detta påstående gällde att handla där 

respondenten uppfattar priset som billigast. Av 

respondenterna svarade 38 personer stämmer 

inte överens, 106 personer stämmer lite överens, 

85 personer stämmer överens samt 39 personer 

stämmer mycket överens. Det vi kan utläsa är 

således att 54 % av respondenterna valt 

stämmer inte och stämmer lite, och cirka 46 % 

svarat att det stämmer och stämmer mycket 

överens.  

 

Figur 17 Uppfattar priset som billigast 
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Jag går dit där det är kortast kö  

På påståendet jag går dit det är kortast kö kan 

vi utläsa att 85 personer svarat stämmer inte 

överens, 109 personer stämmer lite överens, 

46 personer stämmer överens samt 28 

personer stämmer mycket överens. Det vi 

kunde utläsa ur vårt data är att majoriteten av 

respondenterna vilka var cirka 72 % har svarat 

att detta påstående stämmer inte och stämmer 

lite överens samtidigt som cirka 28 % svarat 

att det stämmer och stämmer mycket överens.   

 

Figur 18 Kortast kö 

När vi undersökte detta påstående mot vart i Sverige studenterna är uppvuxna kunde vi ur 

ett one way ANOVA-test utläsa att det fanns en signifikant skillnad (p= ,015). Genom att 

utvärdera detta vidare kunde vi ur ett post hoc-test utläsa att det var en signifikant skillnad 

mellan de personer uppvuxna i Norra Sverige jämfört med de i Södra Sverige (p=,017) där 

de från Norra Sverige höll med om att de går dit det är kortast kö jämfört med de i Södra 

Sverige som svarat att det inte stämmer i samma utsträckning. 

Jag går dit mina kompisar går  

Detta påstående innefattar om du går dit dina 

kompisar går och handlar. Vi kan utläsa att fler 

än hälften av respondenterna, alltså 185 

personer valt att detta påstående inte stämmer 

överens. Vidare har 64 personer svarat 

stämmer lite överens, 20 personer har svarat 

stämmer överens och enbart en person har 

svarat att det stämmer mycket överens. Således 

har majoriteten på 92 % svarat att det inte 

stämmer och stämmer lite att de handlar där 

deras kompisar handlar.  

Figur 19 Går dit kompisar går 
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Jag går dit jag lättast hittar de varor jag söker.  

Vid påståendet om respondenterna går till den 

butik där de lättaste hittar de varor de söker 

svarade 33 personer att det inte stämmer och 76 

personer svarade att det stämmer lite överens. 

119 av respondenterna ansåg att påståendet 

stämmer överens och 42 personer tyckte att 

påståendet stämde mycket överens. 

Sammanslaget ansåg cirka 40 % av 

respondenterna att de inte stämmer överens och 

stämmer lite överens med påståendet om att de 

går dit de lättaste hittar sina varor. Medans cirka 

60 % att det stämmer överens och stämmer 

mycket överens med påståendet.  

Figur 20 Lättast hittar de varor jag söker 

Jag handlar oftast inom samma livsmedelskedja.  

Påståendet angående om respondenterna oftast handlar inom samma livsmedelskedja visade 

på att 112 personer ansåg att detta stämde överens samt att 92 personer ansåg att det stämde 

mycket överens med hur de handlar. 22 personer ansåg att påståendet inte stämde överens 

och 46 respondenter ansåg att det stämde lite överens. Summerat visade detta påstående på 

att cirka 75 % av respondenterna ansåg att detta stämmer överens och stämmer mycket 

överens med att de oftast handlar inom samma livsmedelskedja. Cirka 25 % ansåg att 

påståendet inte stämmer överens och stämmer lite överens med deras handlingsvanor.  

 

 

 

 

 

 

Figur 21 Jag handlar oftast inom samma 

livsmedelskedja 

 

 

Då detta påstående och ovanstående påstående undersöker liknade saker valde vi att göra en 

sambandsanalys. I denna analys ställde vi om det stämmer att respondenterna går dit de 

lättast hittar sina varor de söker och ifall de handlar inom samma livsmedelskedja. Här var 

den positiva korrelationen ,216 och p= ,000. Således fanns det ett signifikant samband 
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mellan att respondenterna handlar inom samma livsmedelskedja samt går dit de lättast hittar 

de varor de söker.  

Jag går till den butik som jag uppfattar har bäst rykte.  

Vid påståendet om respondenterna går till den butik de uppfattar har bäst rykte ansåg 83 

personer att de stämmer överens med hur de gör och 12 personer tyckte att detta stämde 

mycket överens. 74 personer ansåg att det inte går till den butiken de uppfattar har bäst 

rykte samt att 100 personer tyckte att det 

stämde lite överens med hur de väljer 

butik. Det procentuella resultatet visar 

således att cirka 35 % av respondenterna 

ansåg att det stämmer och stämmer mycket 

överens med att det går till den butik de 

uppfattar har bäst rykte. Cirka 65 % ansåg 

att detta påstående inte stämmer överens 

och stämmer lite överens med hur de väljer 

butik.  

Figur 22 Butikens rykte 

 

 

5. 2 Kvalitativ empiri  

I detta avsnitt kommer den kvalitativa undersökningen som bestod av intervjuer med de tre 

huvudansvariga för de tre butikerna på Ålidhem Centrum samt de fem intervjuer vi utförde 

med studenter att presenteras. Vi har dock enbart valt att presentera den information som är 

relevant för studiens syfte.  

För att presentera nedanstående empiri har vi utgått från vår intervjuguide inkluderat de 

olika ämnesområdena, men valt att dela in den uppkomna informationen i de områden som 

uppkom under intervjuerna för att ge läsaren en lättöverskådlig bild av informationen.  

5. 2. 1 Intervjuer med studenter 

Respondentinformation 

De fem studenter vi intervjuade låg mellan ett åldersspann på 23- 35 år. De var tre killar 

och två tjejer. Två av respondenterna kom från södra Sverige och tre kom från norra 

Sverige.  

Val av faktorer 

För att få en överskådlig bild över vilka faktorer som de fem respondenterna har valt har vi 

skapat nedanstående tabell (tabell 3). Vidare kommer vi gå djupare angående vad de sagt 

om de olika faktorerna.  
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Tabell 3 Respondenternas val av faktorer 

Trevlig- och serviceinriktad personal 

Tre av våra intervjupersoner berättade att de tycker att trevlig- och serviceinriktad personal 

är viktig när de väljer butik. En av respondenterna menade att den inte skulle gå in i en 

butik där personalen är otrevliga. Den andra respondenten tycker att det är viktigt att 

personalen är trevlig, hjälpsam och hälsar på en. Den tredje respondenten menade också att 

den gillar när personalen är hjälpsam och kan visa exakt vart varorna finns.  

För att vidare undersöka hur viktig denna faktor var frågade vi respondenterna ifall de 

skulle sluta att besöka en butik på grund av att någon i personalen skulle vara otrevlig mot 

dem. Respondenterna menade att ifall en person i personalen var otrevlig skulle det inte ha 

så stor betydelse att de skulle byta butik. Däremot om hela personalstyrkan under en längre 

tid var otrevlig skulle respondenterna överväga att byta butik. En respondent belyste dock 

att det känns lite osannolikt att det skulle hända.  

 

Faktorer 

Respondent 

1 

Kvinna, 26 

år, Södra 

Sverige 

Respondent 

2 

Kvinna, 30 

år, Norra 

Sverige 

Respondent 

3 

Man, 29 år, 

Norra 

Sverige 

Respondent 

4 

Man, 23 år, 

Norra 

Sverige 

Respondent 

5 

Man, 27 år, 

Södra 

Sverige 

Trevlig- och 

serviceinriktad 

personal 

x x   x 

Prisnivå x x x x x 

Öppettider x x x   

Produktutbud x x x x x 

Samma 

livsmedelskedja 
x   x x 

Erbjudanden   x x  

Lätt att hitta varor   x x  

Butikens rykte  x    

Kötid     x 
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Prisnivån 

Alla våra respondenter tyckte att prisnivån var en av de viktigaste faktorerna. En av våra 

respondenter sa ” jag skulle inte gå till en butik där alla varor är 10 kr dyrare, det är ju bara 

dumt. Så nog påverkar priset mig”. De flesta respondenter menade även att prisnivån 

påverkar dem på grund av att de är studenter och att de då inte har så mycket pengar att röra 

sig med. Två respondenter menade dock att de kanske inte skulle gå till den butik som är 

absolut billigast, men inte heller den dyraste utan där en får ränta för pengarna.  

Ytterligare en fråga vi ställde alla respondenter var ifall de hade planerat att besöka en 

butik, men när de kommer till platsen och inser att en annan butik har sänkt sina priser med 

20 %, skulle de besöka den istället. På denna frågade antydde alla att de skulle gå in i den 

butiken istället. En respondent menade att den skulle definitivt gå in och kolla vad som 

erbjöds men uppfylldes inte behoven med exempelvis stort produktutbud hade den valt att 

handla på den butik den planerat i första hand. 

Öppettider 

Öppettider var en viktig faktor för tre av respondenterna. Två av dem kopplade ihop 

öppettider med skolan, exempelvis nämnde en att sitter den kvar länge på skolan så är det 

behändigt att kunna svänga förbi affären på vägen hem. Det uppkom även att det är viktigt 

med tidiga öppettider för att kunna gå dit innan skolan eller tentor. Den tredje menade att 

det är bra med långa öppettider så den kan åka och handla om den blir sugen på något 

senare på kvällen.  

De tre respondenter som antydde att öppettider är viktigt menade att det var för att kunna gå 

dit tidigt på morgonen och senare på kvällen. Vi frågade då om den butik de hade planerat 

att gå till var stängd, skulle de välja att besöka en annan då. Alla respondenter menade då 

att de skulle besöka den butiken och inte vänta till den andra butiken öppnade.  

Produktutbudet 

Alla våra respondenter valde produktutbudet som en av de viktigaste faktorerna. En av våra 

respondenter kopplade ihop det med priset som menade att den gillar att kunna gå in i en 

butik med stort produktutbud där den kan välja likadan vara i olika prisklass. Det uppkom 

olika preferenser hos våra respondenter där en menade att den uppskattar bra produktutbud 

när det gäller ekologiska varor, den andra när det kommer till utbud av färskvaror och den 

tredje uppskattade en fräsch fruktavdelning. En av respondenterna menade att den vill ha ett 

stort produktutbud för att slippa besöka flera livsmedelsbutiker.  

Eftersom att alla respondenter valde produktutbud som en viktig faktor, frågade vi dem ifall 

de skulle besöka en livsmedelsbutik som enbart erbjöd ett märke inom varje 

produktkategori, exempelvis enbart Heinz ketchup. Våra respondenter sa då att det skulle 

de inte göra utan de vill ha valmöjligheter.  
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Samma livsmedelskedja 

Två av respondenterna menade att de alltid går och handlar på samma livsmedelskedja på 

grund av att de är vana att handla inom den. Den ena av dem menade att det var naturligt att 

fortsätta handla inom samma livsmedelskedja vid flytt, och den andra menade att den vet 

hur butiken är uppbyggd. Ytterligare menade en tredje respondent att den alltid handlar 

inom samma livsmedelskedja på grund av sortimentet som den vet finns där.  

Vidare frågade vi våra respondenter hur viktigt det var att handla inom samma 

livsmedelskedja genom att påpeka att när de går och handlar i en butik och exempelvis en 

vara är slut, besöker de en annan butik för att inhandla den då eller väntar de tills de ska 

handla nästa gång. Alla respondenter sa att de skulle vänta tills nästa gång de ska handla. 

Däremot påpekade en person att är det kris skulle den besöka en annan butik för att 

inhandla varan direkt. 

Erbjudanden 

Erbjudanden var en faktor som två av respondenterna valde ut som viktigast. Båda 

respondenterna sa att de finner erbjudanden direkt i butiken men även i reklam som de får i 

brevlådan. En av respondenten har kundkort inom en livsmedelskedja, och får därför 

personliga erbjudanden som den använder flitigt. Den andra respondenten berättar att den 

baserar många av sina inköp på erbjudanden.  

För att få en djupare förståelse angående erbjudanden frågade vi den respondenten som 

baserade sina inköp på erbjudanden exakt hur det gick till. Den menade då att den varje 

måndag gick igenom reklamen från varje butik för att sedan välja vart den skulle göra sina 

inköp. Dock poängterade personen att den gör sina val utifrån annonspriser på varor som 

annars är relativt dyra.  

Lätt att hitta varor 

Två av respondenterna belyste att de tycker en viktig faktor är att lätt kunna hitta de varor 

de vill ha. En av dem sa ”jag hatar att springa runt och inte hitta det jag söker, då blir jag 

vansinnig och går därifrån”. En tredje respondent påpekade att den tycker att det i regel är 

lätt att hitta varor eftersom att butikerna nu förtiden har bra skyltat och är liknande i 

layouten, därför valde den bort denna faktor.  

När vi frågade följdfrågor angående faktorn lätt att hitta varor framkom det dock att denna 

faktor inte var super viktig, men de poängterade ändå att de tycker det är viktigt att handla 

snabbt och därav väljer de butik där de vet vart varorna finns.  
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Butikens rykte 

En av respondenterna menade att butikens rykte spelar roll då den väljer livsmedelsbutik. 

Exempelvis skulle den inte gå in i en butik som har rykte om sig att vara sunkig och att 

varorna står huller om buller.   

När vi frågade vidare menade respondenten dock att den aldrig upplevt detta bekymmer 

och inte exakt vet hur den skulle hantera det men trodde att den skulle sluta handla på den 

butiken då.  

Kötid 

En av våra respondenter tyckte att kötiden var en viktig faktor där den menar att det inte är 

så kul att stå i lång kö för att få betala sina varor utan det ska gå snabbt och smidigt. En 

annan av våra respondenter nämnde också kötider, men valde bort den faktorn då den ansåg 

att korta kötider är en självklarhet hos butiker idag.  

Vi frågade respondenten att ifall den gick in i den förvalda butiken den tänkte handla på, 

och inser att det är lång kö, skulle den vända och besöka en annan butik då. Respondenten 

svarade då att den mest troligt skulle komma tillbaka en annan tidpunkt eller dag eftersom 

att den oftast besöker samma butik på grund av produktutbudet den butiken erbjuder.  

5. 2. 2 Intervjuer med butiksansvariga 

Konkurrens 

En av de första frågorna vi ställde till de butiksansvariga var hur den rådande konkurrensen 

påverkade deras butik. En av butikerna berättade att den rådande konkurrensen fått dem att 

jobba hårdare för att upprätthålla sin kundkrets men att det såklart hade påverkat dem 

negativt. En annan ansåg dock att konkurrensen hade varit positiv då det hade resulterat i 

att fler konsumenter rörde sig på området. Den tredje butiksansvariga ansåg inte att 

konkurrensen hade påverkat dem alls då det var den butiken som kom sist till platsen. 

Målgrupp 

Vid frågan om vilken målgrupp som är störst framkom det att alla butikers största målgrupp 

var studenter. De tre svarspersonerna berättade att mer än 40 % av deras kundkrets utgörs 

av studenter. Vilket automatiskt medför att detta är en viktig grupp att tillgodose.  

Produktutbud 

Vid frågan hur dessa butiker försöker tillgodose studenternas behov och varför de tror att 

studenter väljer just deras butik skiftade svaren. Två av intervjupersonerna svarade att de 

trodde att studenter prioriterar ett bra samt stort produktutbud och att detta var anledningen 

att studenterna valde deras respektive butik. En sak alla de tre butiksansvariga nämnde var 

ekologiska produkter och att detta är populärt hos studenterna i Umeå. En av 

intervjupersonerna berättar att den grad av ekologiska varor de säljer är mycket högre än 

andra butiker i Sverige inom samma kedja. En annan svarsperson berättar att de ekologiska 
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sortimenten är det som är viktigast för deras butik och att denna tror att det ekologiska 

utbudet är anledningen till att många studenter väljer just deras butik. 

Prisnivå 

Två svarspersoner nämnde också att de inte trodde att studenter är priskänsliga utan snarare 

prioriterar kvalité när det gör sina livsmedelsinköp. En av intervjupersonerna uttryckte detta 

genom att säga: ” Många har fått för sig att studenter har dåligt med pengar och dem lever 

bara på nudlar. Men, det är bullshit. För det stämmer inte alls. Utan alla unga människor 

idag de lägger hellre ut några kronor extra till för att äta någonting gott”. Dock ansåg den 

tredje intervjupersonen att studenter påverkas mycket av pris och att studenter väljer deras 

butik för att de tror att den är billigast. 

Butikernas sätt att locka studenter 

Vid frågan om butikerna arbetar på något speciellt sätt för att locka studenter skiftade 

svaren. En av butikerna berättade att de i nuläget inte alls jobbar för att locka studenter fast 

de är medvetna om att de andra två butikerna gör det. En annan av de butiksansvariga 

berättade att de tidigare jobbat hårt för att synas och locka studenter men att de på senare år 

inte arbetar med detta lika aktivt på grund av att det gav för små resultat gentemot 

satsningen. Denna svarsperson belyste problemet om att många studenter aktivt avböjer att 

få reklam i brevlådan vilket har försvårat graden av direktreklam. Intervjupersonen 

berättade vidare att de istället har lagt pengar samt resurser på att utveckla butiken på grund 

av att de tror att det kan skapa ett positivt rykte, med andra ord Word of Mouth. Personen 

menade vidare att den trodde att ryktet som går mellan studenterna påverkar mer jämfört 

med reklam angående vilken butik de väljer. Respondenten nämnde vidare att ett rykte kan 

påverka butikens trovärdighet, exempelvis om butiken skryter om att ha många ekologiska 

produkter men när konsumenterna kommer in finns det endast ett fåtal varor som är 

ekologiska. Den tredje butiken berättade att deras sätt att locka studenter är genom 

satsningar på att synas så mycket som möjligt där studenterna håller till genom exempelvis 

sponsring av fester och arrangemang. Det denna butik också gör är att ha produkter som är 

anpassade för mindre hushåll samt att vara tidiga med att ha produktnyheter i sortimentet. 

Studentspecifika erbjudanden 

På frågan gällande om butikerna arbetar med erbjudanden som är specifikt riktade till 

studenter eller om de arbetar med att exponera produkter de anser passar studenter var 

svaret överlag nej. En av butikerna berättade att det var väldigt styrda centralt och inte hade 

möjligheten att anpassa till exempel gavlar till en specifik målgrupp. En annan butik 

menade att de inte anpassar gavlarna för ett segment utan alla gavlar planeras utifrån 

försäljning men att detta automatiskt resulterar i att det blir produkter som attraherar 

studenter då mycket av deras försäljning grundas på studentsegmentet. Den tredje butiken 

svarar att det är väldigt olika hur de väljer till exempel gavelprodukter. Bland annat styrs 

det av centrala kampanjer men också att de försöker exponera mycket ekologiska 

produkter, vilket många av deras kunder vilka är studenter efterfrågar.  

Övriga kommentarer 

En annan sak som nämndes under en av intervjuerna var kundkort. En av svarspersonerna 

berättade att deras kundkort är väldigt fördelaktigt för studenterna men att kundkort inte har 
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samma betydelse idag som de har haft för tio år sedan. Denne menade på att konsumenter 

inte är lika trogna längre och att de inte går till en specifik butikskedja utan istället är det 

bekvämligheten som bestämmer. Vidare menade den att konsumenter går dit där det är bäst 

service. Något som ytterligare nämndes under intervjuerna var att en av svarspersonerna 

trodde att personer går och handlar sina matvaror där deras kompisar gör det vilket kan 

påverka vilken butik studenterna väljer. Vidare menade den respondenten att detta beror på 

att kunder gärna vill träffa andra de känner under tiden de inhandlar sina varor. 

Respondenten belyste även att valet av livsmedelsbutik också kan grundas i vart ens 

föräldrar har handlat och att studenter sedan genom vana väljer samma livsmedelskedja när 

de själva är vuxna. 
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Inledning 
Teoretisk- 

metod 
Teori 

Praktisk-
metod 

Empiri Analys Slutsats 

6. Analys 

I detta kapitel kommer data från både den kvalitativa och den kvantitativa undersökningen 

att analyseras. Nedan kommer vi således att diskutera det resultat vi fått från empirin 

kopplat till den teoretiska referensramen. Vi kommer att presentera varje faktor för sig. 

 

6. 1 Konsumentbeteende och köp- och beslutsprocessen. 

Solomon et al., (2013, s. 7) tar upp vikten av att förstå konsumenters beteende och 

Popkowski Leszczyc et al., (2000, s. 324) menar att detta speciellt gäller vid val av butik. 

Ett flertal forskare (Engel et al., 1968; Nicosia 1968) har genom åren utvecklat modeller 

över köp- och beslutsprocessen och konsumentbeteende inkluderat den svarta lådan, för att 

försöka förstå hur en person tar köpbeslut. Dessa modeller ligger till grund för alla val och 

köp som genomförs och genom att vi noggrant studerat dessa har vi kunnat skapa en klar 

bild av hur ett val av livsmedelsbutik kan gå till. Det är valet av olika alternativ vi främst 

behandlat i denna uppsats och de faktorer som påverkar detta val. Valet styrs således av en 

utvärdering av faktorer och detta görs genom att studenter väljer mellan de faktorer som 

påverkar dem mer eller mindre. Denna utvärdering sker i informationssökandet samt 

utvärderingen av alternativ i köp- och beslutsprocessen. Vi kommer nedan analysera de 

faktorer som kan påverka dessa två.  

6. 2 Faktorer  

6. 2. 1 Samma livsmedelskedja inkluderat kundkort 

Den första frågan i vår enkätundersökning behandlade kundkort och frågan var vilka 

kundkort studenterna hade. Resultatet visade att av våra 272 respondenter var det 221 

personer som hade ett eller fler kundkort. Mauri (2003, s. 13) uppmärksammade 

huvudtanken med Customer Relationship Management vilket involverar kundkort och 

beskrev den som ett verktyg för ökad kundlojalitet och att bygga långvariga relationer 

mellan butik och konsument. Dock menar Mauri (2003, s. 14) att konsumenter inte enbart 

har ett kundkort utan flera stycken och är således inte trogna mot en butik. En av de 

butiksansvariga belyste detta problem och ansåg att kundkorten hade mer påverkan för 

cirka 10 år sedan. Personen menade vidare att konsumenter inte är trogna till en specifik 

butik utan att det är bekvämlighet och andra faktorer som påverkar. Detta bekräftas av 

bland annat Jensen (2011, s. 334) som menar att lojalitet inte är allt utan att bekvämligheten 

med att handla på en speciell butik har stor vikt på en konsuments vanebeteende.  

Det vi även kunde utläsa ur resultatet på vår enkätundersökning var att majoriteten av de 

tillfrågade studenterna höll med om påståendet “Jag handlar oftast inom samma 

livsmedelskedja”. Dong & Stewart (2012, s. 702) menar att de val som tidigare gjorts kring 

butik kommer att påverka framtidens val, vilket innebär att har du alltid handlat inom en 

butikskedja kommer du mest troligt fortsätta göra det. Detta uppkom även utifrån våra 
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intervjuer med studenterna där en person menade att den handlar inom samma 

livsmedelskedja för att den vet hur butiken är uppbyggd. Samtidigt som en annan menade 

att det är naturligt för den personen på grund av vana fortsatte handla inom samma 

livsmedelskedja när den flyttade till Umeå. Ett problem som kan uppstå med vanebeteende 

är att en individ enbart väljer butik utifrån vana och det är svårt för butiker att bryta detta 

vanebeteende oavsett hur väl butiken uppfyller de andra viktiga faktorerna. Ytterligare en 

aspekt som uppkom vid intervjuerna med studenterna var att de inte skulle gå till en annan 

butik ifall varan var slut, utan de skulle återkomma en annan gång. Detta visar på ett starkt 

vanebeteende där de inte byter livsmedelsbutik ens när varan de söker inte finns.  

En annan sak som kom fram under en av intervjuerna med de butiksansvariga var 

uppfattningen om att studenter handlar inom samma livsmedelskedja som deras föräldrar 

handlar. Livette (2007, s. 244) belyser att familjen har påverkan på hur en person gör sina 

val, och det vi kunde se utifrån vår enkätundersökning var att de flesta studenterna som 

hade ICAs kundkort också hade svarat att de tror att deras föräldrar oftast handlar på ICA. 

Utifrån detta anser vi att det finns ett samband mellan vart studenter tror att deras föräldrar 

handlar och hur en person senare i livet väljer livsmedelsbutik. Vi menar således att en 

konsument utgår från vana vilket bevisas med påståendet ovan där studenter höll med om 

att de handlar inom samma livsmedelskedja. Således menar vi utifrån det att en individ 

bland annat blir van vid ett visst butiksupplägg.  

6. 2. 2 Trevlig- och serviceinriktad personal  

Rafiq & Ahmed (1995, s. 7) menar att personalen har en stor betydelse för företag och att 

de ligger till grund för vilken uppfattning konsumenterna kommer skapa sig kring ett 

företag. Walsh et al., (2010, s. 737) nämner att upplevd servicenivå är en faktor som 

påverkar en konsument vid val av livsmedelsbutik. En av de butiksansvariga tog också upp 

att den tror att konsumenterna går dit de får bäst service. Detta är intressant fakta då vi 

kunde utläsa ur vårt data att endast cirka 39 % av de tillfrågade i enkätundersökningen 

tyckte att personalen påverkade och påverkade deras beslut mycket, och mer än hälften av 

de tillfrågade studenterna upplevde att trevlig och serviceinriktad personal inte påverkade 

och påverkade lite vid deras val av livsmedelsbutik. Detta resultat gör att vi kan ställa oss 

frågande till om personalen inte har lika stor betydelse idag, eller om de möjligen inte har 

lika stor betydelse hos studenter, utifrån att tidigare forskare kommit fram till att service 

och personal har betydelse. Dock menar Valkeneers & Vanhoomissen (2012, s. 54) att en 

konsuments köpbeteende ändras under tiden den åldras. Detta innebär således att utifrån att 

de tillfrågade respondenter åldras kommer de möjligen ändra uppfattning om denna faktor 

vilket kan innebära att trevlig och serviceinriktad personal kommer ha större påverkan på 

val av livsmedelsbutik i framtiden. 

Däremot, när vi gjorde våra mer djupgående intervjuer med studenter valde tre av fem 

studenter att trevlig- och serviceinriktad personal var en av de viktigaste faktorerna. Det 

som uppkom var att de tyckte att det var viktigt att personalen var hjälpsam genom att visa 

vart varorna finns placerade samt att personalen hälsade på en i både butiken och kassan. 

Detta går mer i led med vad tidigare forskare har påpekat vilket är att personalen har stor 

betydelse vilket också en av de butiksansvariga påpekade. Det vi kan utläsa är att det 

empiriska materialet inte stämmer överens med varandra men utifrån de mer djupgående 

följdfrågorna för de intervjuade studenterna framkom det dock att en respondent menade att 
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det var osannolikt att personalen inte skulle vara trevlig och serviceinriktad. Det är idag en 

självklarhet inom serviceyrket att vara trevlig mot sina kunder och som Solomon et al., 

(2013, s. 7) antyder existerar företag för att uppfylla konsumenters behov. Utifrån vad den 

intervjuade studenten menade går det att fråga sig om det var fler i enkätundersökningen 

som hade samma tankegång vilket kan ha visats sig i den låga procentsatsen. Trevlig- och 

serviceinriktad personal har således inte så stor påverkan på val av livsmedelsbutik. 

6. 2. 3 Kötid 

Ivy (2008, s. 291) förklarar processen inom marknadsföringsmixen som flödet av 

aktiviteter och hur de levereras till kund. Detta kan inom en butik relateras till kösystem 

vilket innefattar hur länge en kund får vänta innan det blir deras tur och om den står i en 

attraktiv miljö. I Kursunluoglus (2008, s. 8) studie kring vilka faktorer som påverkar en 

kund mest vid val av livsmedelsbutik fann forskaren att tiden spenderad i kassakön är en av 

de med störst påverkan.  

Till skillnad mot Kursunluoglus studie där kötid hade stor påverkan fann vi i vår studie att 

det inte hade det i samma utsträckning. På frågan om kort tid i kassan påverkade 

studenterna eller inte kunde vi utläsa att ungefär lika antal respondenter svarat att det hade 

liten påverkan respektive att det hade påverkan. Under våra intervjuer med studenter var det 

en person som valde kötid som en viktig faktor vid val av livsmedelsbutik. En annan person 

menade att den inte kunde välja denna faktor som viktigast då den ansåg att det är en 

självklarhet att kötiderna är korta.  

I enkätundersökningen hade vi en kontrollfråga för kort tid i kassan för att ytterligare 

säkerställa påverkan av kötid. Vi använde oss då av påståendet “jag går dit det är kortast 

kö”. Utifrån denna kunde vi utläsa att majoriteten svarat att det inte stämmer och stämmer 

lite överens. Det leder således till att de flesta studenterna alltså inte grundar sitt butiksval 

utifrån den butiken med kortast kö men en del studenter anser att kort kötid har påverkan på 

butiksvalet.  Den intervjuperson som valde kötid som en viktig faktor menade vidare att 

den inte skulle byta butik på grund av kötiden, utan snarare komma tillbaka en annan 

tidpunkt.  

6. 2. 4 Prisnivå 

Det vi fann utifrån vår enkätundersökning var att majoriteten på 84 % svarade att prisnivån 

påverkade och påverkade deras val mycket. Även alla våra intervjuade studenter valde 

prisnivå som en viktig faktor. Detta resultat kan vi således koppla ihop med resultat från 

tidigare studier som också visar det. Exempelvis har ett flertal forskare (Walsh et al., 2010, 

s. 737; Dong & Stewart, 2012, s. 702; Milosevic et al., 2012, s. 205) funnit att priset är en 

avgörande faktor vid val av livsmedelsbutik. Resultatet från vår studie bekräftade det vi 

innan undersökningens början antog, alltså att prisnivån skulle ha påverkan på studenterna. 

Anledningen till att vi anade att detta skulle bli utfallet är på grund av att tidigare studier 

kommit fram till att prisnivån hos konsumenter har stor påverkan samt att studenter anses 

ha låg inkomst. Vilket de intervjuade studenterna sa genom att påpeka att priset påverkar 

dem eftersom de ansåg att de inte har så mycket pengar att röra sig med. 

Livsmedelsutgifterna är en av de högsta och utifrån en budget konsumentverket har gjort 

går ungefär 2000 kr av de 9000kr en student har att leva för till mat. Detta har snappats upp 

av en av de butiksansvariga som berättade i sin intervju att den trodde att studenter 
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värdesätter billiga produkter och att anledningen till att studenterna väljer deras butik är för 

att studenterna tror att den är billigast.  

Jag handlar där jag uppfattar priset billigast var en kontrollfråga till ovanstående fråga om 

hur prisnivån påverkar studenters val av livsmedelsbutik. På påståendet jag handlar där jag 

uppfattar priset billigast har ungefär lika många respondenter svarat att det inte stämmer 

och att det stämmer överens. Två av de butiksansvariga påpekade att de inte trodde att 

studenter är priskänsliga utan de prioriterar kvalité, och en forskare (Kursunluoglu, 2008, s. 

8) har funnit att prisnivån inte har lika stor betydelse jämfört med andra faktorer.  

Utifrån att vi hade dessa påståenden som kontrollfrågor mot varandra trodde vi att vi skulle 

få liknande svar på båda frågorna, vilket skulle innebära att om respondenterna svarade att 

prisnivån påverkar skulle de även handla där det är billigast. Däremot utifrån vad 

respondenterna svarat på båda påståendena kan vi utläsa att studenterna tycker att prisnivån 

har påverkan men att de ändå inte handlar där de uppfattar priset billigast. Utifrån de mer 

djupgående intervjuerna med studenter svarade två av dem att det inte skulle gå till den 

butik som är billigast eller dyrast utan snarare där de får valuta för pengarna. Det påståendet 

förklarar enkätfrågorna att studenter inte handlar där de uppfattar priset som billigast men 

att de ändå tycker att prisnivån har betydelse. För att skapa en klarare bild hur studenter ser 

på pris frågade vi ifall de skulle gå in i en annan butik än den som var tänkt från början ifall 

det visade sig att en annan butik hade sänkt sina priser med 20 %. Alla svarade att de skulle 

gå in i den butiken istället, men dock menade en respondent att uppfylldes inte de andra 

behoven som exempelvis ett bra produktutbud, så skulle den återgå till sin tänkta butik. 

Detta är ett bevis på att det inte bara är priset som spelar roll men att det fortfarande är en 

påverkande faktor.  

6. 2. 5 Produktutbud 

Produkt är en del av marknadsföringsmixen och är vad ett företag erbjuder konsumenter för 

att uppfylla deras behov (Mohammadian & Habibi, 2012, s. 100). Vår studie fokuserade på 

val av livsmedelsbutik och därför anpassade vi produkt- begreppet till produktutbud i vår 

enkät. I studien gjord av Kursunluoglu (2008, s. 8) som forskade i vilka faktorer som 

påverkar konsumenters val av livsmedelsbutik visade resultatet att en av de viktigaste 

faktorerna var brett produktutbud. Under våra intervjuer var det två av de butiksansvariga 

vilka påpekade att de trodde att produktutbudet hade störst påverkan på studenterna och att 

produktutbudet också var anledningen till att studenterna valde just deras butiker. Detta 

bekräftades av vår enkätundersökning där cirka 92 % av studenterna ansåg att 

produktutbudet påverkade och påverkade deras val av livsmedelsbutik mycket. Även våra 

fem intervjuade studenter valde produktutbudet som en av de viktigaste faktorerna. Således 

är faktorn produktutbud något som både tidigare forskning samt vår undersökning visar är 

en viktig faktor vid val av livsmedelsbutik. Genom våra intervjuer med studenter kunde vi 

få en mer klar bild över på vilket sätt produktutbudet har stor påverkan. Studenterna 

menade då att de vill ha olika valmöjligheter och att de inte skulle handla i en butik som har 

en variant av varje vara. Detta för att också kunna välja varor i olika prisklasser beroende 

på hur mycket pengar de har just den specifika dagen.  

Vid intervjuerna med våra studenter belyste de olika avdelningar som de uppskattar har ett 

stort produktutbud. Något som påpekades av alla de tre butiksansvariga var att studenter 
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inhandlar mycket ekologiska produkter och att det är viktigt med ekologiska produkter i 

sortimentet. Detta bekräftades av enkätundersökningen där en öppenfråga efterfrågade vilka 

andra faktorer än de vi angivit som påverkar deras val av livsmedelsbutik, varav ett flertal 

studenter svarade utbudet av ekologiska produkter. En av de butiksansvariga belyste även 

att det var deras breda utbud på de ekologiska varorna som gjort deras butik framgångsrik. 

En annan butiksansvarig berättade att den stora efterfrågan på ekologiska produkter var 

mycket högre i Umeå än på andra platser där denna butikskedja är etablerad. 

6. 2. 6 Erbjudanden 

En faktor inom marknadsföringsmixen är påverkan, vilken innefattar olika sätt för företag 

att göra reklam på (Bandyopadhyay, 2010, s. 39; Mohammadian & Habibi, 2012, s. 101). 

En av de butiksansvariga berättade att de bland annat gör reklam genom att sponsra olika 

arrangemang studenter är med på. En annan butiksansvarig förklarade att de inte längre 

jobbar lika aktivt med att synas och locka studenter till deras butik på grund av att det inte 

har gett ett givande resultat då många studenter bland annat väljer att avstå från reklam. 

Den personen berättar vidare att de istället lägger resurser på att utveckla butiken och skapa 

en ryktesspridning hos studenterna vilket de hoppas kommer leda till fler kunder.  

Under våra intervjuer med studenterna kom det fram att två personer baserar sina inköp på 

erbjudanden. I vår enkätundersökning angående erbjudanden och om det påverkar 

studenters val av livsmedelsbutik visade resultatet att cirka 61 % av respondenterna svarade 

att de påverkas och påverkas mycket av erbjudanden. Vi hade ytterligare en fråga angående 

erbjudanden där studenterna blev tillfrågade om de grundar sina inköp på de erbjudanden 

som finns i till exempel reklamblad. Utifrån svaren på denna fråga kunde vi utläsa att de 

flesta respondenter lutade mer åt att de aldrig och sällan grundar sina inköp på erbjudanden. 

Detta resultat kan möjligen ligga till grund i hur frågan kring om de grundar sina inköp på 

erbjudanden var uppställd, då vi hade gett ett exempel i form av reklamblad, vilket 

möjligen gjort att de flesta baserat sitt svar utifrån det. Däremot finns det fler medier att 

göra reklam i, till exempel på TV och internet vilket Bandyopadhyay (2010, s. 39) nämner 

som möjligen våra respondenter inte hade i åtanke när det utförde enkäten. Däremot 

berättade en av de tillfrågade studenterna att de alltid kollar i reklambladen för att finna de 

erbjudanden som passar den bäst och utifrån det gör sitt val av livsmedelsbutik. 

Bandyopadhyay (2010, s. 39) menar att direktreklam kan vara ett hjälpmedel för företag att 

bli mer konkurrenskraftiga och locka fler kunder, vilket denna respondent är ett bevis på.  

Det vi kan utläsa ur ovanstående att studenter aldrig eller sällan väljer att grunda sina inköp 

på erbjudanden är motsägande mot resultatet att de påverkas och påverkas mycket av 

erbjudanden. Det vi kan ställa oss frågande mot är om det kan innebära att när studenter vet 

att de blir utsatta för erbjudanden utifrån exempelvis reklamblad påverkas dem inte och 

väljer att inte ta del av den reklamen, men när de väl står i en butik och ska göra sina inköp 

kan de påverkas av de erbjudanden som finns tillgängliga för dem på plats. Detta var något 

som de två intervjuade studenterna bekräftade när de berättade att de letar efter erbjudanden 

på plats i butiken.  

6. 2. 7 Butiksdesign  

Med butiksdesign menas den miljön som finns i en livsmedelsbutik. Rafiq & Ahmed (1995, 

s. 7) menar att det är viktigt att ett företag erbjuder konsumenterna en bra butiksmiljö för att 
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det senare kan bidra till kunders uppfattning av butiken. I Kursunluoglus (2008, s. 8) studie 

om vilka faktorer som påverkar val av livsmedelsbutik, var en tilltalande butiksatmosfär en 

av de viktigaste. Även i en studie gjord av Arnold et al., (1983, s. 149) nämns butiksmiljön 

som en viktig faktor. Butiksdesign går även att koppla till tjänstemarknadsföringsmixens 

fysisk miljö vilket kan inkludera hur varor placeras i en butik och hur detta genomförs för 

att locka en viss målgrupp att handla (Solomon et al., 2013, s. 87). En av frågorna vi ställde 

till de tre butiksansvariga var i fall de aktivt jobbade med att exempelvis fronta och 

exponera varor för att locka studenter. Det svar vi fick på denna fråga var att ingen av dem 

jobbade på detta sätt. En av de butiksansvariga menade dock att detta görs automatiskt när 

de produkter som till exempel exponeras är de varor som säljer bra och genom att studenter 

är det största segmentet i deras kundgrupp blir det mer eller mindre anpassat till dem ändå.  

Vi frågade respondenterna i vår enkätundersökning ifall butiksdesign påverkar deras val av 

livsmedelsbutik varav cirka 61 % av studenterna svarade att det antingen hade lite eller 

ingen påverkan alls. Ingen av de studenter vi intervjuade valde butiksdesignen som en 

viktig faktor. Detta resultat motsäger det resultat tidigare forskare kommit fram till som 

visar att butiksdesignen har påverkan. Det vi ställer oss frågande till är om det kan bero på 

att livsmedelsbutiker generellt är uppbyggda på samma sätt oberoende kedja vilket gör att 

butiksdesignen inte är något som påverkar studenterna. Eller att studenterna inte exakt 

förstod vad som menas med begreppet butiksdesign och att de därmed valde att svara att 

det inte har påverkan på dem.  

6. 2. 8 Lätt att hitta varor  

Vår faktor lätt att hitta varor är ursprungligen från plats utifrån 

tjänstemarknadsföringsmixen. Yudelson (1999, s. 65) menar att en vara ska finnas på rätt 

plats och i rätt mängd. Vi frågade respondenterna i vår enkätundersökning ifall de går till 

den livsmedelsbutik där de lättast hittar de varor de söker. På detta påstående svarade cirka 

60 % att det stämmer överens och stämmer överens mycket. Utifrån de intervjuer vi gjorde 

med våra studenter var det två stycken som valde denna faktor som viktig. Att exponera 

varor och skylta rätt kan underlätta för en kund att hitta varor i en butik (Solomon et al., 

2013 s. 87). Utifrån ytterligare diskussion i frågan påpekade en av studenterna dock att 

denna faktor kanske inte är super viktig för att butiker i dagsläget har bra skyltat i butiken 

så att det är enkelt att hitta varor ändå.  Den andra studenten menade dock att finner den 

inte sina varor kan den bli irriterad och gå ut från butiken vilket tyder på att det är en viktig 

faktor för den respondenten. Detta går ihop med resultaten på enkätundersökningen som 

visar på att flertalet också tyckte att denna faktor har påverkan på val av livsmedelsbutik.   

6. 2. 9 Öppettider 

När vi gjorde vår litteratursökning kunde vi inte finna någon forskare som undersökt hur 

öppettider påverkar val av livsmedelsbutik. Det Neutens et al., (2012, s. 129) nämner är att 

tid värdesätts hos människor på grund av att det kan ses som en bristvara. Utifrån vår 

enkätundersökning har vi sett att öppettider påverkar studenters val av livsmedelsbutik då 

80 % av respondenterna svarade att det påverkade och påverkade deras val mycket. Endast 

9 stycken (3 %) av respondenterna svarade att öppettider inte påverkar deras val av 
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livsmedelsbutik. Utav de fem intervjuade studenterna var det tre som ansåg att öppettider är 

en viktig faktor. För att mer djupgående förståelse frågade vi varför öppettider har så stor 

betydelse. Det studenterna menade var att de vill kunna handla både tidigt på morgonen 

samt på kvällen. Vidare undrade vi ifall de kunde tänka sig att gå till en annan 

livsmedelsbutik än den de tänkt från början ifall den var öppen istället. Detta menade 

samtliga studenter att de kunde göra. Således går detta i led med vad Neutens et al., (2012, 

s. 129) belyser att bra öppettider kan ge mervärde hos konsumenter och att företag kan 

vinna konkurrensfördelar genom bra öppettider. Vi kan således konstatera att öppettider är 

en påverkande faktor angående studenters val av livsmedelsbutik.  

6. 2. 10 Grupptryck 

Engel et al., (1968, s. 378) menar att under informationssökandet i köp- och 

beslutsprocessen kan konsumenter ta hjälp av vänner och familj för att nå ett köpbeslut. 

Kotler (1965, s. 43) menar att när personer tillhör samma kulturer och sociala klasser kan 

de ha liknande köpbeteende. Vilket i detta fall skulle innebära att studenter har liknande 

köpbeteende som varandra och att de följaktligen kan innebära att personer blir influerade 

av sina kompisar och går dit de inhandlar sina varor. Denna aspekt nämndes även av en 

butiksansvarig som sa att den trodde att studenter gärna handlar på samma butik som sina 

kompisar. Det vi fann i vår undersökning var dock att majoriteten på 92 % svarade att det 

inte stämmer och stämmer lite att de går dit deras kompisar går och handlar, och endast en 

person hade svarat att det stämmer överens mycket. Under våra intervjuer med studenterna 

var det ingen av dem som valde grupptryck som en påverkande faktor. Att inte gå och 

handla där sina kompisar handlar skulle möjligen ligga till grund att personerna redan vet 

vilken butik eller inom vilken livsmedelskedja de ska handla. Som nämnts inom faktorn 

samma livsmedelskedja och som uppkom under en intervju med en student är att du går och 

handlar där du är van istället. I vilken livsmedelsbutik studenters kompisar handlar har 

således ingen större påverkan på butiksvalet och det resultatet vi fick fram kan vi utläsa 

motsäger både vad den butiksansvariga nämner och tidigare studier. 

6. 2. 11 Butikens rykte 

En av de sociala faktorerna inom en konsuments karaktäristika är Word of Mouth vilket 

innebär att sprida ordet om till exempel en butik (Lovett et al., 2013, s. 428). Denna 

ryktesspridning kan både vara positiv eller negativ och kan påverka konsumenters val av 

butik (Lovett et al., 2013, s. 440). En av de butiksansvariga belyste sin tro om att studenter 

påverkas av rykte och att ett positivt Word of Mouth var viktigt. Respondenten menade 

vidare att rykten kan påverka en butiks trovärdighet. Detta visades i en studie av 

Kursunluoglu (2008, s. 8) där butikens trovärdighet var en av de faktorerna forskaren 

undersökte som hade påverkan på konsumenters val av livsmedelsbutik.  

Utifrån vår enkätundersökning stämmer inte den befintliga teorin eller intervjusvaren från 

de butiksansvariga överens med vad studenterna själva ansåg. I vår enkätundersökning hade 

vi ett påstående angående Word of Mouth vilken löd “Jag går till den butik som jag 

uppfattar har bäst rykte”. Resultatet från detta påstående visade att den övervägande delen 

av studenterna inte tyckte att rykte har någon större påverkan. 65 % av studenterna svarade 

att en butiks rykte hade liten påverkan och ingen påverkan alls. Utifrån intervjuerna med 

studenterna var det bara en respondent som valde butikens rykte som en viktig faktor. 

Eftersom ryktesspridning har fått mycket uppmärksamhet inom marknadsföring blev vi 
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förvånade över att studenterna inte anser att det har speciellt stor påverkan på dem vid val 

av livsmedelsbutik. Som nämnts i teoriavsnittet ingick en livsmedelskedja i en köttskandal 

för något år sedan, det som är anmärkningsvärt med detta är att försäljningen inte 

påverkades. Detta tyder på att negativ word of mouth inte behöver ha en negativ påverkan 

på en butiks trovärdighet vilket en av de butiksansvariga menade. Vad en av våra 

intervjuade studenter påpekade var dock att den mest troligt skulle byta livsmedelbutik vid 

dåligt rykte, men att den ej ännu behövt göra det.  

6. 3 Skillnader i faktorer utifrån kön och uppväxt 

Nedan kommer vi sammanställa de svar vi fått från enkätfrågorna utifrån de tillfällen som 

de visade sig finnas skillnad mellan könen samt vart studenterna var uppvuxna. 

Anledningen till att de kvalitativa intervjuerna inte är nämnda i detta avsnitt är på grund av 

att intervjuerna inte visade på någon skillnad i kön eller uppväxt.  

6. 3. 1 Skillnader mellan könen 

Dong & Stewart (2012, s. 703) menar att till exempel kön kan påverka en persons val av 

livsmedelsbutik. Som vi presenterade i empirin undersökte vi om de fanns någon 

signifikant skillnad mellan könen och de faktorer vi har undersökt. Resultatet visade en 

signifikant skillnad mellan män och kvinnor på fyra av frågorna. De faktorerna som skiljer 

sig mellan kvinnorna och männen är; Prisnivå, Erbjudanden, Butiksdesign samt Öppettider. 

Vid de tillfällen där könen visar på skillnad har kvinnorna svarat att faktorerna påverkar 

dem mer än vad männen svarat. Detta har också visat sig i en studie av Mortimer & Clarke 

(2011, s. 579) som kom fram till att kvinnor ansåg att alla karaktäristiska en butik kan ha, 

var viktigare än vad männen i undersökningen tyckte. Exempelvis kan vi utläsa ur vår 

studie att kvinnor i större utsträckning än män har kundkort samt att de även i större 

omfattning har kundkort hos ett flertal livsmedelsaktörer.  

6. 3. 2 Skillnader mellan uppväxt 

Ingen av de teorier vi har använt har undersökt om det finns några skillnader mellan vart en 

respondent är uppvuxen och hur de väljer livsmedelsbutik utifrån vilka faktorer de anser 

påverkar dem. Därför ansåg vi att det var intressant att undersöka om denna personliga 

variabel påverkar. Som de går att utläsa i empiriavsnittet var det två påståenden som utgör 

samma faktor som hade en signifikant skillnad angående vart respondenterna var uppvuxen. 

Skillnaden var att studenter från norradelen av Sverige i större utsträckning har svarat att 

kort tid i kassan påverkar deras val av livsmedelsbutik. Detta har även kontrollerats med 

påståendet “jag går dit de är kortast kö” där det också fanns en signifikant skillnad mellan 

de olika delarna av Sverige. Även här var det flest personer från den norradelen av Sverige 

som ansåg att påståendet stämde överens. Resultatet visar således att kötid är den faktorn 

som skiljer sig mellan vart respondenterna är uppvuxna.  
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7. Slutsats 

I detta kapitel kommer vi presentera de slutsatser vi kommit fram till genom studiens 

undersökningar och analyserna av dessa. Vi kommer att använda det resultat vi fått fram 

för att besvara vårt syfte samt vår problemformulering. Vi kommer även presentera det 

teoretiska bidraget samt rekommendationer till vidare forskning.  

7. 1 Slutsats 

Vi har genom en enkätundersökning och intervjuer med studenter på Umeå Universitet 

samt intervjuer av butiksansvariga på Ålidhem Centrum fått fram information för att 

besvara vårt syfte samt vår nedanstående problemformulering; 

Vilka faktorer har störst påverkan på studenter vid val av livsmedelsbutik?  

Syftet med denna studie var att utifrån valda teorier identifiera faktorer vilka styr studenters 

val av livsmedelsbutik. Eftersom det finns befintlig forskning kring konsumenters 

köpbeteende har vi ämnat undersöka om det finns några skillnader mellan vår studie och 

tidigare studier som är genomförda på andra målgrupper. Med andra ord har vi jämfört de 

faktorer vi har använt i vår studie med de faktorer som tidigare forskning har kommit fram 

till. Vi ämnade utifrån intervjuer och enkäter att undersöka ifall det fanns några likheter 

mellan de svar vi fick från de butiksansvariga och deras uppfattning kring vilka faktorer de 

tror är viktigast, gentemot vilka faktorer som påverkar studenterna. Slutligen ska denna 

studie kunna ses som en rapport vilken förklarar samt ökar kunskapen kring vilka faktorer 

som spelar in när en student beslutar om vilken butik den ska göra sina dagligvaruinköp på. 

7. 2 Avgörande faktorer  

Det vi kom fram till utifrån att ha analyserat de svar vi fått från enkätundersökningen samt 

intervjuerna med studenterna var att det är fyra faktorer som påverkar studenter till störst 

del vid val av livsmedelsbutik. Detta har vi utläst genom det empiriska materialet från 

intervjuerna samt de statistiska testerna från enkätundersökningen. Utifrån intervjuerna 

valde alla studenter att produktutbud och prisnivå påverkar deras val av livsmedelsbutik. 

Vidare visade intervjuerna att öppettider samt att handla inom samma livsmedelskedja var 

viktiga faktorer hos studenterna. Resultatet från enkätundersökningen visar på samma 

faktorer som viktiga vid val av livsmedelsbutik och går att utläsa ur högst medelvärde i 

tabell 4 nedan.  
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Antal 

respondenter Minimum Maximum Medelvärde 

Faktorer     
Produktutbud 271 1 4 3,27 

Prisnivån 272 1 4 3,19 

Öppettider 272 1 4 3,05 

Samma livsmedelskedja 271 1 4 3,00 

Erbjudanden 271 1 4 2,71 

Lättast hitta varor 270 1 4 2,63 

Kötid 271 1 4 2,56 

Trevlig- och 

serviceinriktad personal 272 1 4 2,33 

Butiksdesign 269 1 4 2,22 

Butikens rykte 269 1 4 2,12 

Grupptryck 270 1 4 1,40 

Tabell 4 Rangordning av faktorer utifrån högst medelvärde 

Som vi kan utläsa från tabell 4 ovan är produktutbudet den faktorn som påverkar 

studenternas val av livsmedelsbutik mest. Detta går även att utläsa i den kvantitativa 

empirin där 91 % av studenterna svarade att produktutbudet påverkade deras val samt 

påverkade deras val mycket. Produktutbudet var även en av de faktorerna som nämndes 

under intervjuerna som den viktigaste. Här kan vi se ett tydligt samband mellan vad de 

butiksansvariga tror är viktigast kopplat till vad studenterna också anser är viktigast. Dock 

fanns det inte alltid likheter mellan vad studenterna hade svarat och vad de butiksansvariga 

trodde påverkade studenter. Två av de butiksansvariga sa att prisnivån inte har betydelse för 

studenters val av livsmedelsbutik, vilket tabell 4 visar är den näst viktigaste faktorn hos 

studenterna. Detta visas också i den kvantitativa empirin där 84 % av studenterna svarade 

att prisnivån påverkade samt påverkade deras val av livsmedelsbutik mycket och att 

samtliga intervjuade studenter valde den faktorn. Något varken de butiksansvariga eller de 

tidigare teorierna tagit upp var faktorn öppettider. Utifrån tabell 4 kan vi se att öppettider är 

den tredje viktigaste faktorn vid val av livsmedelsbutik. I den kvantitativa empirin kan vi 

utläsa att 80 % av studenterna svarat att öppettider påverkar samt påverkar deras val 

mycket. Det här var även en av de faktorerna som var viktigast vid våra djupgående 

intervjuer med studenterna. Att handla inom samma livsmedelskedja är en indikation på ett 

vanebeteende och var den fjärde viktigaste faktorn utifrån det studenterna svarade på 

enkätundersökningen och det som uppkom under intervjuerna. På påståendet i 

enkätundersökningen svarade 75 % att de handlar inom samma livsmedelskedja. 

Vanebeteende var även en sak som uppkom under intervjuerna med de butiksansvariga 

vilket betyder att de är medvetna om att detta kan påverka studenters val av 

livsmedelsbutik.  
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Slutsatsen av detta är således att de faktorerna som påverkar studenter till största del är; 

produktutbud, prisnivån, öppettider samt att studenter väljer att handla inom samma 

livsmedelskedja. Det är dessa faktorer de butiksansvariga bör jobba med för att uppfylla 

studenternas behov.  

7. 3 Praktiskt bidrag 

I syftet beskrev vi att denna studie skulle kunna ses som en rapport som ökar kunskapen 

angående vilka faktorer som påverkar en student när den ska göra sina matvaruinköp. 

Således anser vi att butiker kan dra nytta av vår studie genom att få en klarare bild hur 

studenter påverkas av olika faktorer vi valt att undersöka. Utifrån vår analys går det att 

utläsa att de butiksansvariga vi intervjuade inte har full koll på vilka faktorer som är 

viktigast för studenterna. Vi har valt två av de fyra faktorer vi funnit påverkar studenter 

mest vilka vi anser att butiksansvariga kan se över, då de redan hade bra koll på de andra 

två utifrån svaren på intervjuerna. Således anser vi att de faktorer livsmedelsbutiker med 

högt antal studenter som sin målgrupp möjligen kan kolla på för att bli mer 

konkurrenskraftiga är;   

 Prisnivån. Utifrån vår undersökning visade det sig att studenter är mer priskänsliga 

än vad 2/3 intervjupersonerna trodde och således är det viktigt för butiksansvariga 

att tänka på att studenter är mer priskänsliga än vad de tror. 

 

 Öppettider. Det uppkom i vår enkätundersökning att öppettider är en av de 

viktigaste faktorerna det är därför viktigt för butiksansvariga att reflektera över detta 

samt tillgodose studenternas behov av bra öppettider.   

7. 4 Teoretiskt bidrag 
De slutsatser denna uppsats har kommit fram till är att det är fyra faktorer som har störst 

påverkan på studenters val av livsmedelsbutik. Vi har således funnit empiriskt stöd för att 

produktutbudet, prisnivån, öppettider samt att handla inom samma livsmedelskedja har 

störst påverkan utifrån de faktorer vi undersökt. Vi har även sett att de faktorer med minst 

påverkan är grupptryck, butikens rykte samt butiksdesignen. Det teoretiska bidraget är 

således; 

 

 Vid genomförandet av litteratursökningen lokaliserade vi inte någon tidigare 

forskning på studenter och hur de väljer livsmedelsbutik, vilket leder till att vi anser 

att resultatet på denna studie bidrar till forskningen inom val av livsmedelsbutik för 

studenter. Vi menar att denna uppsats kan ses som en rapport som förklarar de 

faktorer som påverkar studenter vilket även andra forskare kan använda som grund 

för vidare forskning.  

 Utifrån vår undersökning kan vi utläsa att öppettider har stor påverkan på 

studenterna. Denna faktor nämndes inte i någon av de tidigare forskningarna vi 

behandlat. Vi anser således att vi utifrån vårt resultat identifierat en ny faktor att ta 

hänsyn till inom området val av livsmedelsbutik.  
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7. 5 Vidare forskning 
Utifrån vår litteratursökning och egna undersökning har vi sett ytterligare infallsvinklar 

som hade varit intressanta att undersöka inom ämnet val av livsmedelsbutik. Vi kommer 

därför nedan ge rekommendationer till vidare forskning.  

 

 Öppettider. Vi har inte funnit tidigare studier vilka behandlat öppettider som en 

faktor och därför anser vi att detta bör undersökas vidare och djupare. Detta på 

grund av att vi i vår studie funnit att öppettider är en av de faktorerna som påverkar 

studenter mest vid val av livsmedelsbutik. Det skulle därför vara intressant att se om 

denna faktor har lika stor påverkan på andra målgrupper. En ytterligare aspekt är att 

undersöka ifall det är någon skillnad angående öppettider och vart respondenterna 

bor utifrån att till exempel jämföra hur respondenter värderar öppettider på 

livsmedelsbutiker ifall de bor i en storstad eller på landsbygden.  

 

 Vanebeteende. Resultatet från våra undersökningar visar på ett vanebeteende hos 

studenterna. Det vi kan utläsa är att de både handlar inom samma butikskedja samt 

att de i flera gånger av fallen gör sina inköp på samma butiker som deras föräldrar 

gör. Vi anser därför att vidare forskning kring vanebeteende bör genomföras, till 

exempel att undersöka hur vanligt fenomenet är att handla på samma 

livsmedelsbutik som sina föräldrar. En annan aspekt som också skulle vara 

intressant att undersöka är ifall detta vanebeteende fortsätter efter studentlivet. En 

tredje aspekt att forska inom är hur ett företag kan bryta detta vanemönster.  

 

 Kundkort. Vi har utifrån våra respondenter sett att de flesta har kundkort hos en 

eller flera livsmedelskedjor, det vi dock inte undersökt är vad som påverkar när en 

person väljer ett medlemskort framför ett annat. Vi anser därför att det vore 

intressant att undersöka vidare. Exempelvis skulle framtida forskare kunna 

undersöka varför till exempel studenter väljer att ha ett specifikt kundkort och vilka 

faktorer som påverkar detta val. 

 

 Prisnivå. Vi har i vårt arbete kommit fram till att prisnivån i en butik har stor 

påverkan på studenters val. Intressant vore dock att undersöka om detta är specifikt 

för studenter eller om det också gäller andra målgrupper. Ett exempel på vidare 

studier skulle kunna vara att jämföra ålder, kön samt sysselsättning för att se om det 

finns några skillnader i priskänslighet.  

 

 Produktutbud. Resultatet från detta arbete visar på att produktutbudet är den faktor 

som påverkar studenter mest. I en öppen fråga i vår enkätundersökning fick 

studenterna själva svara på vilka faktorer de ansåg viktiga där respondenterna 

svarade att det ekologiska, närproducerade, veganska samt vegetariska utbudet är en 

viktig faktor för dem när de väljer livsmedelsbutik. På grund av detta anser vi att 

vidare forskning kan göras på hur stor påverkan utbudet av denna sorts varor har. 

En annan aspekt att titta närmare på är om detta har lika stor påverkan utifrån 

åldersklasser, kön och sysselsättning.  
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8. Sanningskriterier 

I detta avslutande kapitel har vi redogjort för de kvantitativa och kvalitativa 

sanningskriterierna. Syftet med detta avsnitt är att läsarna ska få en möjlighet att granska 

denna studies trovärdighet.  

8. 1 Kvantitativa sanningskriterier 

8. 1. 1 Reliabilitet 

Reliabilitet handlar om ifall studien hade utmynnat i samma resultat om den genomfördes 

igen, det vill säga om en undersökning med hjälp av samma undersökningsinstrument 

skulle utföras en andra gång (Olsson & Sörensen, 2011, s. 123). Holme & Solvang (1997, s. 

163) beskriver att reliabilitet bestäms genom noggrannhet, utförandet av mätningar och vid 

bearbetning av den framkomna informationen. 

Olsson & Sörensen (2011, s. 123) menar att undersökningar gällande åsikter och attityder 

bör genomföras flera gånger för att säkerställa reliabiliteten på en studie, på grund av att 

attityder under tid kan ändras. Vi är medvetna om att detta hade ökat pålitligheten av 

studien men på grund av de resurser vi haft tillhanda har detta inte genomförts. Vi anser 

dock att vår studie är pålitlig ändå då vi inte har undersökt attityder och åsikter om speciella 

varumärken eller liknade utan vilka faktorer som påverkar studenter. Vi anser inte att de 

faktorer som påverkar studenter ändras snabbt utan snarare under en längre tid och vi tror 

därför inte att resultatet från en andra undersökning hade visat stora skillnader från vad det 

visade i denna undersökning. 

8. 1. 2 Validitet 

Det är lika viktigt ur forskningssynpunkt att ha en hög validitet som det är att ha en hög 

reliabilitet (Olsson & Sörensen, 2011, s. 124). För att en studie ska anses trovärdig måste 

den ha en hög validitet, vilket innebär att det som avsåg att mätas också har mätts 

(Johansson- Lindfors, 1993, s. 108; Olsson & Sörensen, 2011, s. 124).  Holme & Solvang 

(1997, s. 163) förklarar vidare att validiteten för en studie är beroende av det en forskare 

mäter och om resultatet kan svara på den givna frågeställningen. 

Vi anser att denna studie har hög validitet på grund av att det framkomna resultatet 

stämmer in på vårt syfte och svarar på vår problemformulering. Vi anser också att vi har 

uppnått en hög validitet genom att denna studie utgått från de relevanta teorierna som kan 

besvara vårt syfte och vår problemformulering. Den teoretiska referensramen har legat till 

grund för den undersökning vi genomfört som sedan utmynnat i resultatet som besvarat 

studiens problemformulering och syfte. Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka 

vilka faktorer som påverkar studenters val av livsmedelsbutik och vi anser att det är vad 

som gjorts. Vi menar således att vi har mätt det som denna studie ämnade mäta.  

8. 1. 3 Generalisering  

Generalisering handlar om ifall resultatet från en studie kan överföras på hela populationen, 

det vill säga om det går att dra allmänna slutsatser av resultatet en forskare fått fram från 
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sitt urval (Bryman & Bell, 2013, s. 163). På grund av att våra respondenter var jämnt 

fördelat gällande kön, vi hade en hög svarsfrekvens, att respondenterna tillhörde olika 

fakulteter samt kom från olika delar av Sverige anser vi att det är möjligt att generalisera 

denna studie. Dock kan vi aldrig garantera att resultatet är applicerbart på alla studenter i 

Sverige men utifrån de nämnda attributen i tidigare mening anser vi att det är troligt att vårt 

resultat speglar populationen.  

8. 2 Kvalitativa sanningskriterier 

Ett flertal forskare har ifrågasatt möjligheten att använda sig av de kvantitativa 

sanningskriterierna reliabilitet och validitet i kvalitativa undersökningar (Bryman & Bell, 

2011, s. 395). Bryman (2012, s. 351) menar att dessa begrepp bör anpassas så att 

innebörden passar bättre in på den kvalitativa forskningen och att de finns andra sätt att 

garantera kvalitet i den kvalitativa undersökningsdesignen vilket skiljer sig från 

sanningskriterierna reabilitet och validitet (Bryman, 2012, s. 353). Utifrån detta har det 

uppkommit nya kvalitativa sanningskriterier vilka härstammar från två grundläggande 

kriterier; tillförlitlighet samt äkthet vilka vidare kan delas upp i delkriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och möjligheten att styrka samt konfirmera (Bryman & Bell, 

2011, s. 43).  

8. 2. 1 Trovärdighet 

Bryman & Bell (2011, s. 396) menar att sanningskriteriet trovärdighet uppfylls när 

resultatet av en forskning bekräftas av det som studerats. Anledningen till att detta ska 

genomföras är på grund av att respondenterna ska ha en chans att korrigera möjliga 

misstolkningar (Bryman & Bell, 2011, s. 396). Vi har inte innan studiens slut lämnat över 

den information vi fick fram under intervjuerna till våra respondenter. Anledningen till 

detta var att det inte fanns något önskemål från våra respondenter att få resultatet, det vill 

säga transkriberingarna av intervjuerna. Även om våra respondenter inte tagit del av 

informationen under arbetets gång anser vi att kriteriet trovärdighet inom detta arbete är 

uppfyllt, på grund av att vi med öppenhet överlämnat arbetet till våra respondenter genom 

papperskopior till de tre butiksansvariga samt via mail till de fem intervjuade studenterna.  

8. 2. 2 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om att resultatet från en genomförd studie kan appliceras i andra 

kontexter (Bryman & Bell, 2011, s. 398). Om andra forskare ska ha möjligheten att bedöma 

om studien är applicerbar i andra miljöer bör den noggrant och detaljerat beskriva den 

sociala verkligheten (Bryman & Bell, 2011, s. 398). Med den sociala verkligheten menas 

vilken miljö undersökningen genomfördes i (Bryman & Bell, 2011, s. 398). För att uppfylla 

detta kriterium har vi under hela vår undersökningstid detaljerat beskrivit hur intervjuerna 

gått till samt att vi har transkriberat allt som sagts under dessa intervjuer. Bland annat har vi 

förklarat vart intervjuerna genomfördes samt hur dessa genomfördes. 

8. 2. 3 Pålitlighet 

Pålitlighet inom en undersökning handlar om att de personer som läser studien ska kunna se 

att forskarna haft ett granskade synsätt (Bryman & Bell, 2011, s. 398). Bryman & Bell 

(2011, s. 398) beskriver vidare att detta kan uppfyllas genom en ingående beskrivning av 

hur forskningsprocessen har gått till, detta för att underlätta för läsaren då kvalitativa 
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studier ofta har en stor mängd information och kan vara svår att granska på annat sätt. Vi 

anser oss ha uppfyllt detta kriterium genom att ha en klar beskrivning av både vår teoretiska 

och praktiska metod. Vi har bland annat visat på vår kunskapssyn, förkunskap och vårt 

kritiska tänk mot både teorier och andra informationskällor. Vi har efter det förklarat den 

kvalitativa forskningsprocessen för att våra läsare tydligt ska se hur undersökningarna gått 

till. 

8. 2. 4 Möjligheten att styrka samt konfirmera 

Detta sanningskriterium handlar om vikten av att forskaren är objektiv och att 

forskningsprocessen samt resultatet inte har speglats av forskarens personliga värderingar 

(Bryman & Bell, 2011, s. 398). Detta inkluderar även att forskaren inte påverkat 

respondenterna på något sett utan att de svarat på de ställda frågorna utifrån deras egna 

perspektiv (Bryman & Bell, 2011, s. 398). Vi har i vår studie jobbat efter det positivistiska 

synsättet och strävat efter att ha en så objektiv syn som möjligt i alla delarna i vår 

forskningsprocess. Detta inkluderar att vi har sett till att varken ställa ledande frågor eller 

tolka informationen från våra respondenter på något sätt. Vi anser i och med det att vi 

uppfyllt kravet av möjligheten att styrka samt konfirmera.  
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Bilaga 1 Enkät 
Hej och tack för att du är med i vår enkätundersökning! 

Vi läser Civilekonomprogrammet med inriktning mot Handel & Logistik här på Umeå 

Universitet. Just nu skriver vi vårt examensarbete inom marknadsföring där vi har inriktat 

oss på köpbeteende, och mer precist på hur studenter väljer mellan olika livsmedelsbutiker. 

Vi ämnar således att undersöka vilka faktorer som påverkar studenter när de väljer mellan 

olika livsmedelsbutiker. Det är på grund av detta ni nu ombeds att svara på denna 

undersökning. Enkäten är helt anonym och kommer att hanteras på ett konfidentiellt sätt.   

1. Kvinna      ⃝ Man      ⃝ 

2. Ålder ________ 

3. Civilstatus 

_________________________________________________________________ 

4. Finns det barn i hushållet?  Ja       ⃝  Nej       ⃝ 

5. Var i Sverige är du uppvuxen? 

Södra Sverige        ⃝ Mellansverige         ⃝ Norra Sverige         ⃝ 

6. Vilka kundkort har du? 

ICA       ⃝    COOP        ⃝      Annat      ⃝ Inget kundkort        ⃝ 

7. Hos vilken livsmedelsaktör brukar dina föräldrar oftast handla mat? (Välj ett 

alternativ) 

ICA        ⃝    COOP         ⃝       Lidl         ⃝     Willys           ⃝ Annan butik         ⃝ 

8. Grundar du dina inköp på de erbjudanden du finner i tex Reklamblad?  

Aldrig       ⃝ Sällan          ⃝ Ibland         ⃝ Ofta         ⃝ 

9. Hur stor påverkan har dessa faktorer när du väljer livsmedelsbutik  

 Ingen Liten Påverkar           Påverkar 

 påverkan alls  påverkan mitt val             mitt val mycket 

9.1 Trevlig och  

service inriktad ⃝                    ⃝ ⃝ ⃝  

personal  

9.2 Kort tid i kassan ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  

9.3 Prisnivån ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  

9.4 Stort  

produktutbud  ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  
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9.5 Erbjudanden ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  

9.6 Butiksdesign ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  

9.7 Bra öppettider ⃝ ⃝ ⃝ ⃝ 

Utöver ovanstående vilka andra saker påverkar ditt butiksval. 
_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

10. Hur mycket stämmer följande påståenden överens med dig: 

 Stämmer inte  Stämmer lite Stämmer Stämmer mycket

 överens överens överens överens 

 

10.1 Jag handlar där  

jag uppfattar priset ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  

som billigast 

 

10. 2 Jag går dit där ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  

det är kortast kö 

 

10. 3 Jag går dit mina ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  

kompisar går 

 

10.4 Jag går dit jag har ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  

lättast att hitta de  

varorna jag söker 

 

10. 5 Jag handlar oftast ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  

inom samma  

livsmedelskedja 

 

10. 6 Jag går till den ⃝ ⃝ ⃝ ⃝  

butik som jag  

uppfattar har 

bäst rykte  

 

Hur många gånger under den senaste månaden har du ungefär inhandlat livsmedel på 

Ålidhem centrum? 

______ gånger 

Vilken butik besökte du vid dessa tillfällen? 

Till exempel om svaret på frågan ovan var 12 gånger.  Fördela antalet gånger på butikerna. 

Tex: COOP 4 gånger, ICA 4 gånger, Lidl 4 gånger 

COOP ___ 
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ICA     ___ 

Lidl    ___ 

Om du skulle välja att bara gå till en av dessa butiker, vilken skulle det vara och 

varför?  

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 
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Bilaga 2 intervjuguide studenter 

 

Bakgrundsinformation 

1. Du kan börja med att presentera dig själv; namn, ålder och vart du är uppvuxen. 

Val av faktorer 

2. När du väljer mellan de tre butikerna på Ålidhems centrum, vilka av dessa faktorer 

påverkar dig mest? Välj ut 5 av dessa, utan inbördes ordning.  

 Butiksdesign 

 Butikens rykte 

 Erbjudanden 

 Handlar där mina kompisar handlar 

 Handlar inom samma livsmedelskedja 

 Kötid i kassan 

 Lätt att hitta varor 

 Prisnivån 

 Produktutbud 

 Trevlig/ serviceinriktad personal 

 Öppettider 

 

3. Varför/hur påverkar [de fem utvalda faktorerna dig], och på vilket sätt? 

4. Djupgående följdfrågor beroende på vilka faktorer respondenterna väljer. 
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Bilaga 3 Intervjuguide butiksansvariga 

Bakgrundsinformation 

1) Om du vill börja med att presentera dig och berätta hur länge du besuttit den 

position du har idag? 

Nulägesbeskrivning 

2) Ni är tre butiker på en liten yta? Hur påverkar detta er? 

3) Vilken målgrupp upplever du utgör största delen av er kundkrets? 

4) Varför tror du att studenter väljer att handla på er butik? 

Arbetstillvägagångsätt 

5) Jobbar ni på något speciellt sätt för att locka studenter? 

6) Brukar ni anpassa era erbjudanden till studenter? 

7) När ni ex ska välja produkter till era gavlar, tänker ni på något speciellt sätt kring 

vilka varor som exponeras? 
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