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Sammanfattning 
 
Den övergripande problematiken vi identifierat är relationen mellan starka varumärken och kundlojalitet i 

företag med flera olika produktvarumärken. Syftet med denna uppsats är att förstå om och hur företag med 

paraplyvarumärkesstrategier kan skapa och bibehålla lojala kunder. Vi vill överföra det övergripande 

teoretiska resonemanget inom varumärkesstrategi och inom lojalitetsstrategi på företag med 

paraplyvarumärkesstrategier.  

 

Varumärket Axfood är ett exempel på ett företag som har flera olika produktvarumärken (Hemköp, Willy:s, 

Willy:s hemma med flera). Vi har vid genomförandet av studien valt att använda oss av Axfood som 

studieobjekt. Vi har intervjuat medarbetare och kunder till Axfood för att samla in relevant data. 

 
Vi anser att det går att skapa lojala kunder för företag med paraplyvarumärkesstrategier. Det som avgör om 

det är möjligt är om de olika produktvarumärkena står för samma grundläggande kärnvärden. Produkterna 

kan skilja sig åt vad gäller typ av produkt eller karaktär, men vissa grundläggande variabler måste vara lika 

för att det ska vara möjligt att skapa lojalitet.  

 

Nyckelord: Paraplyvarumärkesstrategi, lojalitet, Axfood, drivkrafter, upplevd kvalitet, tillfredsställelse, 
starka varumärken 
 

 

Abstract 

The comprehensive problems we acknowledged are the relationship between strong brands and customer 

loyalty in corporations with umbrella brand strategies. The purpose of this thesis is to understand if and how 

corporations with umbrella brand strategies can create and retain loyal customers. Our intention is to apply 

the theoretical framework of brand strategy and loyalty strategies on corporations with umbrella brand. 

 

Axfood is one example of a corporation which hold a number of product brands (Hemköp, Willy:s, Willy:s 

hemma et cetera). In this study we have chosen to use Axfood as an object of study and we have interviewed 

employees and customers to collect relevant data. 

 

Our conclusions are that it is possible to create loyal customers in corporations with umbrella brands. The 

crucial aspects are that the product brands support the same fundamental values. The products can differ 

considering type of product or characteristics but some fundamental values has to be equal to make it possible 

to create loyal customers. 

 
Keyword: Umbrella brand strategy, loyalty, Axfood, driving force, perceived quality, satisfaction, strong 
brands 
 
 
 

 



Förord 
 

 

 

 

“Every day you may make progress. Every step may be fruitful. 

Yet there will stretch out before you an ever-lengthening, ever-

ascending, ever-improving path. You know you will never get to 

the end of the journey. But this, so far from discouraging, only 

adds to the joy and glory of the climb.”  

 

Sir Winston Churchill 

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till alla som ställt upp och svarat på frågor och givit 

inspiration till denna uppsats. Det positiva resultat vi uppnått hade inte varit 

möjligt utan er. Tack till er alla! 

 

 

 

Maria Ericsson   Jacqueline Pettersson 
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1. Inledning 

I detta kapitel har vi för avsikt att beskriva bakgrunden till vårt problemområde och 

föra en problemdiskussion. Vi avslutar kapitlet med att beskriva syftet samt 

dispositionen av uppsatsen. 

 

 

1.1 Bakgrund 
Ett starkt varumärke är en förutsättning för framgång i en konkurrensintensiv 

omvärld. Varumärket är en viktig strategisk resurs och målet med 

varumärkesstrategi är enligt Melin (1999) att stärka varumärket och därmed 

nå en långsiktig vinst. Det skedde en förändring på 1980-talet med avseende 

på varumärken då varumärket började ses som en av de viktigaste 

tillgångarna för företag (Kapferer 1997). Detta nya sätt att se på varumärken 

kan vi tydligt se i olika förvärv och uppköp då företag har blivit uppköpta på 

grund av sina starka varumärken. Genom att köpa företag med starka 

varumärken köper det uppköpande företaget sig en position på marknaden. 

Ett aktuellt fall på senare år är Cloetta och Fazers samgående där de båda hade 

kända produktvarumärken och som en följd av uppköpet fick de stora 

marknadsandelar på marknaden.  

 

Varumärket är inte produkten, men det ger produkten mening och definierar 

dess identitet i både tid och rum. Varumärkesbyggande skapar nya problem 

för företagsledare såsom hur företagen ska behandla olika 

produktvarumärken (Kapferer 1997). Det finns idag ett antal olika 

varumärkesstrategier. En strategi är att bygga vad Kapferer (1997) definierar 
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som paraplyvarumärkesstrategi. Denna strategi gör att företag kan erhålla 

ekonomiska fördelar genom att marknadsföra endast ett varumärke eller/och 

skapa förhandlingsfördelar gentemot grossister och detaljister. Ibland har den 

valda strategin varit en konsekvens av uppköp eller förvärv, medan i andra 

fall har det redan från början varit en medveten strategi.  

 

För varumärkesinnehavaren är varumärket en bärare av information om 

produktens funktionella egenskaper som tillexempel kvalitet, pris och 

innehåll. Varumärket ger även märkesinnehavaren möjlighet att skapa en unik 

varumärkesidentitet som ofta baserar sig på emotionella aspekter. 

Varumärkets i särklass viktigaste funktion är att skapa en kommunikation 

direkt med konsumenten. Varumärkets starka ställning bidrar till att 

innehavaren kan erhålla en dominerande position och framförallt skapa en 

bred bas av märkeslojala kunder (Melin 1999).  

 

Kundlojalitet är en del av ett starkt varumärke, utan lojala kunder inget 

framgångsrikt varumärke (Söderlund 2001). Att skapa och bibehålla ett lojalt 

kundbeteende kommer att påverka lönsamheten för företag i ett längre 

perspektiv. Varumärkeslojalitet, kundlojalitet och butikslojalitet har i princip 

samma innebörd, men skiljer sig åt beroende på vad som diskuteras. I denna 

uppsats kommer vi fortsättningsvis att använda dem synonymt.   

 

 

1.2 Problemdiskussion 
I den konkurrensintensiva marknadssituation, där produktskillnaderna endast 

är marginella, skapas ett behov för företag att differentiera sitt varumärke. 
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Varumärken med emotionella och symboliska värden är idag av större vikt i 

takt med att produktens funktionella fördelar upplevs som mindre (Urde 

1997). 

 

Varumärket Axfood är ett exempel på ett företag som har flera olika 

produktvarumärken (Hemköp, Willy:s, Willy:s hemma med flera). Detta 

skulle kunna vara ett paraplyvarumärke eller ses som ett koncernvarumärke. 

Det vi kan konstatera är att de har ett flertal olika produktvarumärken att 

hantera. Paraplyvarumärken enligt Kapferer (1997) definieras som: 

 

”Umbrella brand are when the same brand supports several 

products in different markets. Each of them has its own 

advertising tools and develops its own communications”. 

 

Denna typ av varumärkesstrategi kan generera problem då företag vill skapa 

lojala kunder. I vissa fall där paraplyvarumärket är dolt för slutkonsumenten 

(Kapferer 1997) ges det ingen möjlighet för kunden att vara lojal. Att 

varumärket är dolt för vissa kunder innebär inte att de inte använder sig av 

sitt paraplyvarumärke eller koncernvarumärke. De som inte använder sig av 

sitt paraplyvarumärke gentemot slutkund kan trots det erhålla ekonomiska 

vinster genom ökad förhandlingsstyrka och ett starkt varumärke på den 

finansiella marknaden. Ett företag som vi närmare kommer att studera i denna 

uppsats är Axfood, de är ett exempel på företag som möter denna problematik 

och som verkar på en konkurrensintensiv marknad. Vi tror att en kund som 

handlar på Willy:s inte har kunskap om att Axfood är paraplyvarumärket. 

Detta behöver dock inte vara ett problem för företaget, men vi anser att de är 
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av intresse då Axfood arbetar med att bygga upp en ny varumärkesstrategi. 

Axfood kommer att vara ett koncernvarumärke eller enligt Kapferer (1997) ett 

koncernparaplyvarumärke. Under ett koncernparaplyvarumärke finns det 

olika produktgrupper eller olika paraplyvarumärken.  

 

Vi tror att de flesta konsumenter inte vet vilka varumärken som ligger under 

parplyvarumärket Axfood och har då inte möjlighet att vara lojala mot 

företaget. Eftersom att lojalitet är viktigt för att skapa starka varumärken och 

dessutom leder till ökade vinster är det av stor vikt att studera hur företag 

med flera olika produktvarumärken hanterar dessa. En kund som vanligtvis 

gör sina inköp på lågprisbutiken Willy:s men som önskar inköpa delikatesser 

handlar nödvändigtvis inte på Axfoods exklusivare alternativ utan kan tänka 

sig att göra inköpen på någon av de andra kedjornas alternativ. Vi menar dock 

inte att denna strategi behöver resultera i negativa effekter. Vissa företag kan 

med fördel undvika att använda sig av samma varumärke på flera produkter, 

detta för att skydda sig mot en specifik produkts negativa rykte (Kapferer 

1997). Det som för oss är intressant är att studera om och hur kundlojalitet kan 

skapas och bibehållas i företag med paraplyvarumärkesstrategier. 

 

Att studera hur lojaliteten kan förbättras är mycket relevant då det påverkar 

omsättningsnivån och därmed lönsamheten i ett längre perspektiv. 

Varumärkeslojalitet har funnits som begrepp i åtminstone 70 år (Söderlund 

2001), vilket gör att det finns mycket forskning runt området. Men vi anser att 

det är mycket relevant att studera hur företag med flera olika 

produktvarumärken kan skapa och bibehålla lojala kunder. 
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Att definiera lojalitetsbegreppet skapar ofta stora problem på grund av att det 

använts alltför vidlyftigt. Vi anser det därför av stor vikt att klargöra vad vi 

anser begreppet innebär utifrån vårt syfte (Se kapitel 4). 

 

Den övergripande problematiken vi identifierat är relationen mellan starka 

varumärken och kundlojalitet i företag med flera olika produktvarumärken. Vi 

saknar teorier i litteraturen som behandlar den problematik som företag med 

paraplyvarumärkesstrategier kan stå inför. Vi har identifierat ett flertal företag 

som vi anser skulle kunna dra nytta av att skapa en större medvetenhet om 

deras olika produktvarumärken och på så sätt skapa en ökad kundlojalitet. 

Exempel på sådana företag är bland andra Virgin och CloettaFazer. Det finns 

flertalet teorier om lojalitet, men vi anser att det finns ett intressant område att 

studera med avseende på kopplingen mellan paraplyvarumärkesstrategier och 

lojalitet. Vi vill använda oss av befintliga teorier inom varumärkesstrategi och 

lojalitet för att applicera dem på problematiken kring 

paraplyvarumärkesstrategier.   

 

 

1.3 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att förstå om och hur företag med 

paraplyvarumärkesstrategier kan skapa och bibehålla lojala kunder. Vi vill 

överföra det övergripande teoretiska resonemanget inom varumärkesstrategi 

och inom lojalitetsstrategi på företag med paraplyvarumärkesstrategier.  

 

Utifrån ovanstående problemdiskussion och för att uppfylla vårt syfte har vi 

identifierat tre undersökningsfrågor som vi ämnar behandla i uppsatsen. 
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• Vad är lojalitet? 

• Vilka faktorer påverkar kundens lojalitet? 

• Om och hur kan lojalitet skapas och bibehållas i företag med 

paraplyvarumärkesstrategier? 
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1.4 Disposition 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens 
bakgrund och en problemdiskussion förs. Slutligen 
preciseras slutsatsens syfte och dispositionen av 
uppsatsen presenteras. 

 

 I det andra kapitlet redogör vi för vårt vetenskapliga 
förhållningssätt. Detta för att ge läsaren en förståelse 
för våra värderingar som präglar denna uppsats.  

 

 I det tredje kapitlet beskrivs vårt tillvägagångssätt vid 
genomförandet av denna studie som grundar sig på 
vårt vetenskapliga förhållningssätt. Vi redogör för de 
val vi har gjort angående undersökningsmetoder. 
Kapitlet har som huvudsyfte att visa på rapportens
trovärdighet. 

 

 I kapitel fyra till sex skildrar vi de teorier och modeller 
som vi anser lämpliga för att förklara och analysera 
problematiken för företag med 
paraplyvarumärkesstrategier, om det är möjligt och i 
så fall hur de kan skapa och bibehålla lojala kunder. 
Vi inleder teoriavsnittet med att ge vår syn på
lojalitetsbegreppet därefter förklarar vi den teoretiska 
synen på paraplyvarumärkesstrategi för att sedan
diskutera de variabler som påverkar lojalitet. 

 

 I kapitel sju till och med kapitel tio presenteras vald 
empiri det vill säga vår studie av företaget Axfood
och deras varumärkesstrategi samt ytterligare 
intervju med en varumärkesstrateg. (Se 1.4.1) 

 

 I det elfte kapitlet genomförs en analys där vi kopplar 
samman vår teoretiska referensram med insamlad
empiri. 

 

 I de avslutande kapitlen besvarar vi de
undersökningsfrågor vi identifierade inledningsvis
samt för en slutdiskussion.

Inledning 
 
 
 
 

Vetenskapligt 
förhållningssätt

 
 
 

Metod 
 
 
 
 
 
 
 

Teoretisk 
referensram 

 
 
 
 
 
 
 
 

Empiri 
 
 
 
 
 

Analys 
 
 
 

Slutsatser/ 
Slutdiskussion
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1.4.1 Disposition av empirikapitlet 

För att tydliggöra vår struktur i empirikapitlet vill vi i detta stycke beskriva 

dispositionen av denna. 

 

Empiriavsnittet börjar med en intervju med en varumärkesstrateg för att 

läsaren genom den intervjun ska ha möjlighet att tänka till och tänka ett steg 

längre än de befintliga teorier läsaren tagit del av i referensramen.  

 

Detta följs av en presentation av vårt studieobjekt för att läsaren ska erhålla 

kunskap om företaget. Vi anser att det är viktigt att information om Axfood 

framkommer innan intervjuerna med representanter  från Axfood presenteras, 

detta för ökad förståelse.  

 

Efter detta följer intervjuer med representanter på Axfood och därefter 

presenterar vi den enkätundersökning vi genomfört. Vi har valt att lägga 

denna sist då den är av så pass ringa karaktär. 
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2. Vetenskapligt förhållningssätt 
Detta kapitel syftar till att ge läsaren stöd och hjälp för att förstå vår syn på kontexten 

och våra grundantaganden som kan komma att färga våra tolkningar. Vi vill förklara 

vårt val av vetenskaplig ansats som vi har som grund för vårt skrivande i denna 

uppsats. Vi inser att vi på olika sätt är färgade i våra val genom tidigare kunskap och 

erfarenhet. 

 

 

2.1 Vetenskapsteori 
Vad är vetenskapsteori? Vi anser att det är poängfullt att titta närmare på vad 

detta begrepp innebär och framförallt vilken betydelse det får för denna 

uppsats. Vetenskapsteorin är enligt Andersen (1994) till för att tränga in i den 

vetenskapliga produktionen och för att förstå dess karaktär. 

 

Vetenskapsteori handlar om den grund som vi människor har när vi tar 

ställning till olika frågor. Vetenskapen försöker finna sanning i den verklighet 

vi lever i, den går ständigt framåt och gamla antaganden förkastas. Detta är 

något som Thurén (1998) kallar den vetenskapliga paradoxen. De 

vetenskapliga sanningarna förändras hela tiden vilket gör att vi aldrig kan lita 

på att det vetenskapen säger är sant. Det resultat vi kommer att komma fram 

till och som vi anser vara sanningen idag kommer med stor sannolikhet i 

framtiden att förkastas. Det är dock viktigt att kommentera att det resultat vi 

kommer fram till i denna uppsats är relevant idag utifrån de förutsättningar 

som finns nu. I framtiden kommer andra antaganden att vara möjliga att göra 

vilket gör att resultatet kan bli annorlunda. 
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2.2 Vårt förhållningssätt 

Det finns två ytterligheter av vetenskapliga förhållningssätt nämligen 

positivism och hermeneutik. Den avgörande skillnaden mellan dessa två 

extremer är att det positivistiska förhållningssättet har som syfte att förklara 

medan det hermeneutiska förhållningssättet handlar mer om förståelse 

(Arbnor och Bjerke 1994). 

 

Ett positivistiskt förhållningssätt innebär att forskaren vill förklara 

verkligheten. Det finns en sanning som forskaren kan finna, forskningen är 

tillförlitlig genom att den bygger på iakttagelser som är logiskt prövbara, 

vidare är forskningen exakt genom att komplexa företeelser reduceras till 

enkla beståndsdelar (Patel och Davidsson 1994). 

 

Hermeneutiken är positivismens motsats, forskaren försöker förstå 

verkligheten snarare än att förklara den (Patel och Davidsson 1994). En 

grundtanke inom hermeneutiken har ända från början varit att meningen av 

en del endast kan förstås om den sätts i samband med helheten (Alvesson och 

Sköldberg 1994). Hermeneutiken har ett subjektivt synsätt då den utgår utifrån 

forskarens egen förståelse. Förförståelsen, tankar, intryck, känslor och den 

kunskap som forskaren har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och 

förstå forskningsobjektet. Hermeneutikern ser till skillnad mot positivisten 

helheten i forskningsproblemet (Patel och Davidsson 1994). 

 

Vi kommer i denna rapport att övervägande ha ett hermeneutiskt synsätt då 

vårt syfte är att förstå. Detta framförallt på grund av vårt ämnesval samt att vi 

genom hela vår utbildning snarare präglats av ett hermeneutiskt synsätt än ett 
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positivistiskt. Vi anser att vi genom hermeneutikens synsätt i denna rapport 

kommer att kunna föra mer poängfulla resonemang. Vi har dock inte för 

avsikt att uppfylla hermeneutikens alla regler, men vårt val av metod kommer 

att speglas av de influenser vi fått från det hermeneutiska synsättet. Ytterligare 

en anledning till varför vi anser oss präglas av det hermeneutiska synsättet är 

då det är att föredra vid kvalitativa studier. 

 

 

2.3 Objektivitet/Subjektivitet 
Objektivitet är något som i uppsatssammanhang ofta ses som en självklarhet 

att eftersträva, men hermeneutikens subjektiva tolkningar är något vi ser som 

en tillgång i denna rapport. 

 

Andersen (1994) svarar klart nej på frågan om det är möjligt för forskare att 

vara objektiva i samhällsvetenskapliga verksamheter. Om objektivitet skulle 

innebära att forskaren är värderingsfri, förutsättningslös, fördomsfri eller 

liknande är det omöjligt för forskaren att vara objektiv. Det är dock enligt 

Myrdal (i Andersen 1994) viktigt att forskaren explicit uttrycker sina 

värderingar då han hävdar att vi omöjligt kan frigöra oss från dem. Vi 

kommer i denna uppsats att försöka ge läsaren möjlighet att förstå våra 

värderingar för att det för läsaren ska vara lättare att förstå våra tolkningar. 

 

I enlighet med det hermeneutiska synsättet kommer vi präglas av 

subjektivitet. Genom att studera detta område anser vi oss fått förståelse för en 

del problem som kan uppstå vad gäller objektivitet/subjektivitet och vi anser 
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att vi på detta sett kan visa för läsaren vad som kan tänkas vara subjektiva 

bedömningar. 

 

”En typ av objektivitet i samhällsvetenskaperna kan uppnås, 

men inte genom att undvika värderingarna utan genom att bli 

medveten om dem och kontrollera dem.” (K. Mannheim 1936:5 i 

H. Andersen 1994) 

 

 

2.4 Vår ansats 
Det är centralt inom vetenskapsteorin att besvara frågan: vad är kunskap? Vi 

kommer att präglas av ett induktivt angreppssätt då vi i första hand kommer 

att studera ett företag och sedan försöka att koppla den erhållna empirin med 

befintliga teorier. Vi kommer att försöka koppla samman olika teorier för att 

kunna förstå och tolka kontexten och utifrån det försöka formulera vår teori 

om hur paraplyvarumärkesstrategi och lojalitet kan kopplas samman. Enligt 

Heine Andersen (1994) är induktivismen den vetenskapsteori som har präglat 

företagsekonomisk forskning mest. 

 

Det har dock skett ett växelspel mellan empiri och teori då vi efterhand har 

använt oss av teorier som vi ansett vara möjliga att koppla till empirin. 

Grundad teori (Grounded theory) innebär att datainsamling och dataanalys 

sker samtidigt och påverkar varandra (NE 2004-03-02). Vi anser att vi delvis är 

induktiva i vår ansats, och att vi till viss del även växlar mellan en induktiv 

och en deduktiv ansats. 
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3. Metod 
Vi beskriver i detta kapitel hur vi gått tillväga i vårt empiriska arbete. Det 

tillvägagångssätt som vi valt är av avgörande betydelse för resultatet. Vi redogör här 

för den teoretiska undersökningens och intervjuernas utformning och genomförande 

för att ge läsaren en möjlighet att utreda undersökningens trovärdighet. 

 

 

3.1 Kvalitativ/kvantitativ metod 
En kvantitativ undersökning bygger på metoder som tar sig i uttryck i siffror 

och volymer och som kan analyseras med hjälp av olika statistiska mått. Med 

hjälp av en kvantitativ undersökningsmetod går det med viss säkerhet att 

uttala sig om allmänna uppfattningar och ståndpunkter vilket inte är fallet vid 

kvalitativa undersökningsmetoder. Detta är möjligt på grund av att antalet 

enheter som undersöks är mer omfattande samt att de utgör ett representativt 

urval av det totala antalet enheter (Holme och Solvang 1997). Detta innebär att 

det inom kvantitativa undersökningar måste gå att göra generaliseringar av 

det framkomna resultatet (Patel och Davidson 1994). 

 

Vad gäller kvalitativa metoder är strävan att förstå och analysera helheter. 

Undersökaren vill förstå motiv, innebörder, betydelser och så vidare (Lundahl 

och Skärvad 1999). Syftet med kvalitativa undersökningar är att skaffa en 

djupare kunskap än den fragmentariserade kunskap som ofta fås när vi 

använder oss av kvantitativa metoder. De kvalitativa metoderna kan i mindre 

omfattning uttryckas i siffror eller analyseras statistiskt och ett kvalitativt 
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upplägg medför att antalet enheter i studien inte tillåts bli så stort (Patel och 

Davidson 1994).  

 

Då vi inriktar oss mer mot insikt, tolkningar och förståelse anser vi att en 

kvalitativ metod är lämplig. En kvalitativ undersökningsmetod är även att 

föredra då vårt syfte är att förstå det som studeras. Vi kan lättare skapa oss en 

förståelse till varför individer eller vilket objekt som än studeras beter 

sig/handlar som de gör.  

 

Vi har genomfört en enkätundersökning som har som syfte att fastställa 

kundernas kunskap om Axfood och deras varumärken. Vi har för avsikt att 

undersöka huruvida kunderna vet att det är Axfood som är ägare av Willy:s 

respektive Hemköp samt studera kundernas attityd till respektive 

produktvarumärke. Detta på grund av att vi anser det relevant för vidare 

studier av företagets varumärkesstrategi (för detaljerad information om 

enkäten och dess utformning se 3.6). Då enkätundersökningens omfattning är 

ringa anser vi att vi huvudsakligen är kvalitativa i vår undersökningsmetod 

med ett anspråkslöst inslag av en kvantitativ ansats.  

 

I kapitlet där vi beskrivit vårt vetenskapliga förhållningssätt kom vi fram till 

att vi i större utsträckning är hermeneutiska i vårt synsätt snarare än 

positivistiska. Hermeneutiken menar att vetenskapen ska arbeta efter ett 

kvalitativt forskningsideal (Lundahl och Skärvad 1999). Vi vill genom nära 

kontakt med de studerande enheterna erhålla en helhetsuppfattning av 

situationen. Den kvalitativa metoden skapar även möjligheter till flexibilitet då 

det är möjligt att korrigera felaktiga och lägga till/ta bort frågor och 
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ordningsföljden kan justeras under pågående intervju. Detta skapar en 

förståelse för det vi undersöker och utifrån detta går det att göra relevanta 

tolkningar (Andersen 1994).  

 

 

3.2 Val av studieobjekt 
Vi var båda ense, innan vi började skriva denna uppsats, om att vi önskade ha 

ett studieobjekt att utföra studien på i syfte att lättare förstå vårt 

problemområde. Vi satte oss därefter ner och utformade en 

uppsatsbeskrivning där vi klargjorde mål och syfte med vår uppsats. Då vi 

redan hade relevanta kontakter inom Axfoodkoncernen och detta är ett företag 

med flera olika produktvarumärken valde vi Axfood som vårt studieobjekt. 

Axfood var ett relevant fall med tanke på våra forskningsfrågor och det visade 

sig sedan att de var intresserade av vår syftesbeskrivning och vi beslöt oss 

därför att samarbeta med dem. Det har under arbetets gång visat sig att 

Axfood var ett intressant val då de står under stora förändringar vad gäller 

deras varumärkesstrategi. Vi har sett varumärket Axfood som ett 

koncernparaplyvarumärke och varumärket Hemköp har under studiens gång 

visat sig vara på väg att bli ett paraplyvarumärke.  Vi har valt att endast 

fokusera på företagets helägda butikskedjor, det vill säga Willy:s och Hemköp. 

Vi har alltså inte studerat partihandeln, Dagab samt Axfood Närlivs och ej 

heller de företag som Axfood bedriver i samverkan med fristående ägare, 

Tempo, Spar och Vivo. Detta val gjorde vi dels på grund av att det för Axfood 

är svårt att styra de fristående ägarnas val av varumärkesstrategi och dels för 

att omfattningen av arbetet skulle bli allt för stor om vi valt att studera hela 

koncernen. 
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3.3 Fallstudie 
En fallstudie är enligt Lundahl och Skärvad (1999) en undersökning som 

endast omfattar ett eller ett fåtal fall. Ett fall kan vara en individ, en grupp 

individer, en organisation eller en situation. Vid fallstudier försöker vi få en så 

täckande information som möjligt och vi utgår från ett helhetsperspektiv. 

Andersen (1998) beskriver en fallstudies design utifrån två perspektiv. Det ena 

perspektivet innebär att man väljer att studera en enda enhet, en så kallad 

enskild fallstudie, då flera enheter ingår i undersökningen kallas detta en 

multipel fallstudie. Vi har valt att studera endast ett företag. Det finns enligt 

Andersen (1998) tre karakteristiska syften som motiverar en enskild fallstudie. 

Det första är att fallet är kritiskt i förhållande till gällande teori, modeller och 

antaganden. Syftet är att undersöka om den existerande generella kunskapen 

är användbar. Det andra motivet är att fallet är unikt eller extremt. Fallet 

representerar då en ny kombination av kända eller icke kända förhållanden 

som tidigare studerats ingående. Det sista motivet innebär att fallet är 

fenomenavslöjande. Detta innebär att det som studeras inte tidigare blivit 

undersökt, exempelvis på grund av att man ej upptäckt fenomenet tidigare 

eller att forskaren blivit hindrad av legala restriktioner. Utifrån ovanstående 

resonemang anser vi att vår undersökning är mest i överensstämmelse med 

det första perspektivet alltså att fallet är kritiskt i förhållande till gällande 

teori. Kundlojalitet och dess problematik är inget nytt problemområde utan 

det finns flertalet relativt generella teorier om hur lojaliteten kan förstärkas 

och skapas. Företag med paraplyvarumärkesstrategier är inget helt nytt, men 

skiljer sig från många vanliga typer av strategier. Vi har som avsikt med 

studien att undersöka huruvida de teorier som är relaterade till kundlojalitet 

kan tillämpas på företag med paraplyvarumärkesstrategier. Det starkaste 
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skälet till att vi valde att studera endast ett fall var att vi ville koncentrera oss 

på intervjuer med anställda på Axfood samt genomföra en enkätundersökning 

med koncernens kunder. Vi inser att detta inte är att betrakta som en fallstudie 

enligt benämningens alla karaktärer, men vi anser att det är en 

fallstudieliknande undersökning och har därför valt att använda oss av det 

begreppet. 

 

 

3.4 Datainsamlingsmetod 
Den data vi har för avsikt att samla in ska vara relevant för våra valda 

undersökningsfrågor. Valet av relevanta källor blir relativt subjektivt då det är 

vi författare som gör detta val. Av vikt är även att de källor vi väljer är av 

tillförlitlig karaktär och att de är representativa. Den data som krävs för att 

reda ut vårt undersökningsproblem kan vara av primär och /eller av sekundär 

karaktär. 

 

 

3.4.1 Primärdata 

Personliga intervjuer, telefonintervjuer, enkäter och observationer är exempel 

på primärdata. Denna typ av data är sådan information som samlats in för 

första gången med hjälp av någon av ovanstående metoder för vårt eget syfte 

(Wiedersheim och Eriksson 1997). Data av sekundär karaktär är sådan data 

som redan existerar och som har samlats in för ett annat syfte och för en annan 

typ av undersökning. Exempel på sådan data är böcker, statistik, tidskrifter, 

internt företagsmaterial och Internet (Wiedersheim och Eriksson 1997). 
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Vi har till största del använt oss av primärdata och har valt att i så stor 

utsträckning som möjligt försöka använda oss av personliga intervjuer. En 

fördel med denna typ av insamlingsmetod är att vi kan ställa följdfrågor vid 

oklarheter och följa upp frågorna.  

 

En stor anledning till att vi främst valt muntliga datainsamlingsmetoder är på 

grund av att vi önskar, precis som Andersen (1994) förespråkar, en bra kontakt 

med de intervjuade vilket ger en djupare förståelse än exempelvis att bara 

använda enkäter. Vår intention har varit att erhålla längre intervjuer med 

respondenterna, men då vissa ej haft tid att ställa upp på det har vi valt att 

göra en intervju via e-mail. Fördelen med Internet framför traditionella 

intervjuer är att respondenten har tid på sig att ge svar och därmed samla 

information. Frågorna har varit desamma vid både de personliga intervjuerna 

och vid intervjun via e-mail.  

 

 

3.5 Intervjumetod 
Primärdatan vi samlat in består främst av personliga intervjuer. Vi ansåg att 

detta var att föredra då vi som intervjuare lättare kan sätta oss in i 

respondentens situation. Detta då vi inte bara har möjlighet att tolka 

respondentens svar utan vi har även möjlighet att lättare sätta oss in i dennes 

kroppsspråk och beteende. Lundahl och Skärvad (1999) är av den åsikten att 

personliga intervjuer skapar ett förtroende mellan parterna på ett helt annat 

sätt jämfört med vad exempelvis enkäter gör. 
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Ett vanligt sätt att skilja mellan olika typer av intervjuer är att utgå från graden 

av standardisering. Då intervjuer sker med hög grad av standardisering är 

frågeformuleringen och ordningsföljden mellan frågorna på förhand bestämd. 

Vid Intervjuerna ska formuleringar, ordningsföljd och så vidare ske på samma 

sätt vid alla intervjuer. Ostandardiserade intervjuer kan däremot ske relativt 

fritt. Ordningsföljd samt formuleringar kan väljas relativt fritt, det viktigaste 

är att de frågor som ställs resulterar i svar som täcker informationsbehovet. En 

blandform av dessa extremer kallas för semistandardiserade intervjuer. Detta 

innebär att intervjuaren på förhand har bestämt vissa frågor som ges till 

respondenterna (Lundahl och Skärvad 1999).  

 

Vi har valt att genomföra semistandardiserade intervjuer då vi vill att svaren 

ska bli mer uttömmande och nyanserade. Det blir lättare att locka fram 

respondentens värderingar i vissa aspekter och vi kan ställa mer 

dialogutvecklande frågor som ger respondenten en chans att utveckla sina 

egna tankar och frågor. Detta bidrar i sin tur till att möjligheten till en 

kvantifierad bearbetning blir mindre. Enligt Lundahl och Skärvad (1994) är 

mer ostandardiserade frågor mer lämpliga för att samla in mjuka data om mer 

kvalitativa förhållanden och är därmed överensstämmande med våra tidigare 

metodval.  

 

Vad gäller enkätundersökningen genomförde vi den med hjälp av 

standardiserade intervjuer där vi ställde samma frågor, i samma ordningsföljd 

till samtliga respondenter. Detta på grund av att våra frågeformuleringar inte 

resulterar i några uttömmande svar samt att fokus inte ligger i att ta fram 

respondentens grundläggande värderingar i någon större utsträckning. Det 
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blir även effektivare att sammanställa och jämföra alla enkäter om de är 

relativt standardiserade.  

 

Den empiri vi insamlat genom intervjuer med representanter inom 

Axfoodkoncernen har vi sammanställt i ett empiridokument och vi har inte 

preciserat vem som sagt vad. Detta då det vid flertalet intervjuer framkom 

liknande svar samt att det blir lättare att samanställa dem och få ett bra flyt i 

texten.  

 

 

3.5.1 Urval av respondenter 

För att få kontakt med lämpliga personer att intervjua erhöll vi hjälp av vår 

kontaktperson på Axfood AB, Jonas Köhler. Innan urvalet gjordes påpekade vi 

att vi önskade intervjua personer med olika befattningar för att erhålla ett 

bredare perspektiv. Vi ville undersöka deras uppfattningar om vad god 

kundlojalitet är samt vad det grundar sig på. Vi önskade också få en tydlig 

bild av företagets varumärkesstrategi. 
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Tabell 1: Sammanställning av genomförda intervjuer 

 

 

 

3.6 Enkätundersökningen 
En annan typ av primärdata vi använt oss av är vår enkätundersökning. Enligt 

Saunders et al. (2000) är enkäter ett bra alternativ att samla in data på då det är 

billigt, inte speciellt tidskrävande och ger relativt tillförlitliga upplysningar. Vi 

har valt att använda enkäten som ett komplement till vår kvalitativa studie 

och den är endast en liten del av uppsatsen. Som vi nämnt tidigare är syftet 

med enkätundersökningen att utröna kundernas kunskap om Axfood och 

deras varumärken.  

 

Vi var noga med att förmedla syftet med enkätundersökningen till 

respondenterna och de eventuella fördelarna de kunde erhålla. Detta för att 

öka svarsfrekvensen. Vid utformandet var vi även noga med att enkäten 

Respondent  Befattning Intervjumetod Antal Intervjuer

Jonas Köhler 

Mats Jansson 

Bodil Eriksson 

Mathias Ericsson

Projektledare 
Axfood AB 

VD Axfood AB

Varmärkesansvarig 
Information och IR

VD Egen 
Reklambyrå 

Muntlig intervju 
och telefonintervju

E-mailintervju

Telefonintervju

Muntlig intervju 
och telefonintervju

3 st 

1 st 

2 st 

3 st 
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skulle vara lättläst och frågorna lätta att förstå för att respondenterna inte 

skulle avstå från att svara bara på grund av att de inte förstod frågorna. För att 

undvika detta delade vi ej ut enkäterna till respondenterna utan vi ställde 

frågorna till dessa. Vi genomförde alltså enkätundersökningen genom 

intervjuer och vi var båda deltagande vid varje intervju. Enkäten bestod av ett 

fåtal men relevanta frågor då vi ville undvika att antalet kunder som ville 

ställa upp skulle minska om det var allt för tidskrävande. Vad gäller 

utformandet av enkäten och dess frågor hade vi en inledande diskussion med 

Jonas Köhler. Därefter utformade vi enkäten att vara till nytta för både vår 

uppsats och för det företag vi studerar. Frågorna i enkäten var utformade på 

så sätt att respondenterna fick svara på fem frågor (se kapitel 10). 

 

Vi har valt att i huvudsak använda oss av fasta svarsalternativ, eftersom detta 

gör att bearbetningen blir enklare. Nackdelen med detta är att individen själv 

inte kan komma med andra åsikter än de som finns specificerade (Saunders et 

al. 2000). Vi är även medvetna om att fasta svarsalternativ kan styra individens 

tankeförmåga, det vill säga respondentens tankeförmåga kan förhindras. För 

att låta de undersökta bidra med egna tankar fanns det möjlighet till detta då 

vi dels lämnat ett alternativ öppet på några av frågorna samt dels att vi 

uppmuntrade dem att komma med egna tankar och funderingar under 

intervjun. 

 

Enligt Saunders et al. (2000) är innebörden av målpopulation alla de 

undersökningsenheter som man är intresserad att dra slutsatser om. Vår 

målpopulation representeras av Axfoods kunder som besöker antingen Willy:s 

eller Hemköps butiker. Vi valde att genomföra undersökningen i butiken 
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Willy:s i Ekholmens centrum samt på Hemköp City på Storgatan 11 i 

Linköping. Detta för att det troligtvis inte skulle ge en rättvis bild om vi endast 

frågade kunder i en typ av butik då det kan tänkas att olika typer av kunder 

besöker en viss butik.  

 

För att få ett så objektivt urval som möjligt valde vi att genomföra 

enkätundersökningen med var tredje besökare som besökte någon av 

butikerna. Genom att välja ut var tredje besökare gavs möjlighet att hjälpa till 

vid eventuella oklarheter i samband med att enkäten besvarades. Urvalet 

gjordes alltså med hjälp av ett systematiskt slumpmässigt urval (Lundahl och 

Skärvad 1999). Fördelen med ett systematiskt slumpmässigt urval är att vi inte 

väljer de mest ”tilltalande”, utan får ett urval av alla som besöker butiken just 

då. 

 

Nackdelen med att stå i butikerna som vi gjorde är att urvalet kan bli 

snedvridet, då inte alla i populationen får samma chans att delta i 

undersökningen. För oss är dock detta urval det bästa alternativet då det inte 

är möjligt att nå större delen av målpopulationen på något annat sätt inom vår 

tidsram. 

 

Själva undersökningen genomfördes under två dagar. Ena dagen, tisdagen 

den 20:e april, genomförde vi enkätundersökningen i Willy:s butik i 

Ekholmens centrum och den andra dagen, onsdagen den 21:e april, i Hemköp 

City butiken i Linköping. Vi valde att vistas i båda butikerna under lika lång 

tidsperiod och även under samma tidpunkt på dagen närmare bestämt mellan 

klockan 15.00 till klockan 19.00. Vi var båda två närvarande vid alla 
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enkätintervjuerna. Detta möjliggjorde att någon av oss alltid fanns tillhands 

för eventuella frågor kring enkäten.  Vi tillfrågade totalt 156 kunder om de 

ville deltaga i enkätundersökningen och totalt fick vi 120 enkätsvar. Av dessa 

var 22 ofullständiga eller ogiltiga av andra skäl. Resultatet består således av 98 

enkäter. 

 

 

3.7 Metodkritik  
Under detta stycke har vi för avsikt att presentera de svagheter, brister och 

källor till problem vi funnit i uppsatsprocessen. Vi kommer nedan att föra en 

diskussion vad gäller källkritik, bortfall, teorikritik och generaliserbarhet. 

 

 

3.7.1 Källkritik 

Det är viktigt att under intervjun och vid utformandet av enkäten tänka på att 

inte styra eller påverka respondenten med exempelvis ledande frågor 

(Lundahl och Skärvad 1999). Vi har därför försökt att utforma frågorna så de 

uppfattas neutralt, där det inte går att utläsa författarnas egna 

ställningstaganden.  

 

När intervjuer genomförs är det även viktigt att tänka på att både 

respondenten och den som intervjuar kan påverkas av kroppsspråk, tonfall, 

humör och så vidare, vilka är faktorer som är svårare att kontrollera än det 

verbala (Lundahl och Skärvad 1999). Huruvida respondenten känner sig 

stressad och vi som intervjuare gör ett gott första intryck är ytterligare faktorer 
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som kan påverka intervjusituationen samt vilka svar som erhålls (Lundahl och 

Skärvad 1999). Dessa problemkällor är vi fullt medvetna om och vi har försökt 

undvika dessa genom att inte stressa respondenterna och uppträda på ett 

artigt och lämpligt sätt. Ovan har enbart författarens kontroll över datakällan 

diskuterats, det finns dock en annan viktig aspekt på detta fenomen. Som 

tidigare nämnts kan ingen författare vara helt objektiv i sitt arbete (Saunders et 

al. 2000) vilket inte är vår utgångspunkt då vi arbetar utifrån ett hermeneutiskt 

synsätt. Det är därför rimligt att anta att material som passerat genom 

författarens bearbetning inte kan betraktas som oförvanskad. Materialet som 

erhölls vid intervjuerna samt från enkätundersökningen har vi själva 

sammanfattat och sammanställt.  

 

 

3.7.2 Bortfall 

En typ av bortfall kan vara om vi träffat rätt personer under intervjuerna vi 

genomfört. Det kan finnas personer som var bättre lämpade att intervjua inom 

Axfoodkoncernen än de vi intervjuat. Kontaktpersonen har en viktig roll vad 

gäller denna aspekt då denna kan ha identifierat mer eller mindre lämpliga 

respondenter. Även det påverkar studien genom att personen vi intervjuat 

kanske inte har kunnat svara på alla frågor eller besitter rätt kompetens, vilket 

medför ett visst bortfall. Vi har försökt undvika detta genom att vid de initiala 

kontakterna med företaget utförligt och tydligt beskriva studieområde, syfte 

och dylikt så de kunnat välja ut relevanta respondenter. Vi är dock medvetna 

om att det på företaget finns ytterligare personer som hade varit önskvärda att 

intervjua. På grund av tidsbrist valde de dock att inte intervjuas. 
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En fråga som är relevant att ställa sig är om respondenterna svarat ärligt på 

våra frågor eller om de svarat i enlighet med vad de trott att vi ville höra. 

Detta problem kan bidra till en viss snedvridning i svaren vilket är svårt för 

oss att upptäcka. Vi har försökt avhjälpa detta genom att inta ett kritiskt 

förhållningssätt till de svar vi erhållit. 

 

Vad gäller enkätintervjuerna är vi medvetna om att resultatet skulle kunna ha 

blivit av annorlunda karaktär om vi genomfört intervjuerna i andra butiker 

och under andra tidpunkter på dygnet. Vi valde att genomföra intervjuerna 

mellan klockan tre och sju på eftermiddagen/kvällen på grund av att vi ansåg 

att vi fick ett mer representativt urval av individer. Hade vi valt att befinna oss 

i butikerna endast på förmiddagen är risken stor att vi främst fått intervjua 

den äldre kategorin av individer. Det existerar ytterligare två typer av bortfall 

vad gäller enkäten. Dels det bortfall som är resultatet av de individer som ej 

valde att delta i enkätundersökningen. Vi tillfrågade totalt 156 individer varav 

120 valde att delta. Detta resulterar i en svarsfrekvens av 77 procent och ett 

bortfall på 23 procent. Detta bortfall beror på att respondenterna kände 

tidsbrist. Det är av stor vikt att påpeka att var tredje individ inte valde att 

medverka i undersökningen och vi noterade detta. Den andra typen av bortfall 

var det som uppstod då svaren från de respondenter som valde att delta inte 

ansågs som korrekta. Detta bortfall beror främst på att de inte valde att 

kommentera en eller flera frågor. 
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3.8 Teorikritik 
Det är viktigt att se till om vetenskapen kommer från praktiska 

verksamhetsområden eller från forskningsresultat.  Detta är något som oftast 

är svårt att särskilja och historiskt sett varit tämligen sammanflätat inom 

företagsekonomisk forskning. Forskningen har ofta utförts i anknytning till 

konsultverksamheter och företag. Mycket av den kunskap som lärs ut inom 

företagsekonomin har samlats in från praktisk verksamhet till skillnad från till 

exempel ämnen som fysik (H. Andersen 1994). Detta har en viss betydelse för 

hur vi kommer att se på det insamlade materialet i förhållande till de teorier 

som finns. Eftersom att de befintliga teorier som vi använder oss av har 

hämtats genom forskning som varit nära sammanflätad med empiriskt 

material bör det finnas i åtanke när vi studerar skillnader mellan det empiriska 

och teoretiska materialet. Många av de teorier kring varumärkesstrategi vi 

funnit är ofta utformad på ett praktiskt sätt. Detta gör att vår teori och empiri 

är nära knutna till varandra. Skillnader mellan empiri och teori kan därför 

vara svåra att identifiera. Vi anser dock att vi kan ha stor nytta av de befintliga 

teorier vi funnit eftersom att vi är väl medvetna om problemet med dem.   

 

 

3.9 Generaliserbarhet 
I enlighet med Merriam (1994) innebär begreppet generalisering i vilken 

utsträckning resultaten från en viss undersökning är tillämpliga även i andra 

förhållanden än den undersökta. Merriam (1994) menar att en fallstudie skulle 

kunna generaliseras med förutsättningen att forskaren tänker i termer av 

läsaren eller den/de som ska använda sig av undersökningen. Detta innebär 
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att huruvida resultatet från en fallstudie är tillämpligt på andra situationer 

lämnas till de individer som befinner sig i den. 

 

Saunders et al. (2000) är av den åsikten att generaliserbarheten är avhängigt av 

i vilken utsträckning andra fall och situationer liknar det studerade fallet. Vi 

anser att resultaten inte enbart behöver gälla för enbart 

paraplyvarumärkesföretag inom dagligvaruhandeln utan att det går att göra 

generaliseringar till andra företag i andra branscher med denna typ av 

varumärkesstrategi. Trots att vi endast studerat ett företag har vi kontinuerligt 

försökt att sätta in våra resonemang i andra företags kontexter. Vi har funderat 

kring hur andra företags varumärkesstrategier är utformade och vi menar att 

resultatet från studien kan generaliseras till andra företag med 

paraplyvarumärkesstrategier som har liknande förutsättningar. Vi har dock 

främst funderat kring hur andra företag inom dagligvaruhandeln har hanterat 

varumärkesfrågan, men även företag med helt andra förutsättningar. 

Självklart har det inte för oss varit möjligt att sätta oss in i andra företag på 

samma sätt som vi gjort med Axfood, men vi anser dock att detta tänkande 

har lett till att generaliserbarheten blivit större. Vi har även tänkt på att inte 

grunda studien på specifika frågor om vårt studieföretag utan på frågor som 

gäller för företag generellt med dessa typer av varumärkesstrategier.  

 

Vi har nu givit vår syn på vetenskap och vi har beskrivit hur vi genomfört 

denna uppsats. I nästkommande kapitel kommer vi att presentera de teorier vi 

använt som vår referensram. Det första teorikapitlet kommer att beskriva vår 

syn på begreppet lojalitet. 
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4. Lojalitetsbegreppet  
 
Med detta kapitel vill vi ge läsaren vår bild av vad som innefattas av begreppet lojalitet 

genom att använda oss av för denna uppsats relevanta lojalitetsteorier. Vi vill med 

hjälp av detta kapitel även svara på vår första undersökningsfråga; vad är lojalitet. 

Begreppet lojalitet är ett flitigt använt begrepp av såväl företag som forskare. Ur ett 

företagsperspektiv används begreppet för att beskriva ett idealtillstånd, där företag 

skulle vilja att alla kunder befann sig. Det finns ett otal definitioner av begreppet 

lojalitet och det finns nästan lika många olika definitioner som det finns forskare. Det 

råder en begreppsförvirring kring begreppet vilket har medfört att många forskare valt 

att sluta använda det. Vi vill förklara relevansen av lojalitet bland kunderna samt hitta 

en egen definition som kommer att bli vår utgångspunkt i denna uppsats. Vi kommer 

löpande i detta kapitel föra en diskussion för att till sist komma fram till en definition 

som är relevant för denna uppsats. . 

 

 

4.1 Sambandet mellan lojala kunder och lönsamhet 
En orsak till relevansen av ett lojalt beteende är det positiva och enligt forskare 

signifikanta sambandet mellan lojala kunder och lönsamhet. Reichheld (1999 i 

Grönroos 2000) menar att detta samband har flertalet förklarande faktorer som 

figur 1 visar. 
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Figur 1: Kundlojalitet och lönsamhet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Grönroos, C (2000) Service Management and Marketing – A Customer 

Relationship Management Approach, s. 130. 

 

Kostnaden för att aktivt förvärva nya kunder genom försäljning och 

marknadsföring är den första faktorn. Att skaffa nya kunder kostar fem till sex 

gånger mer än vad det kostar att behålla existerande tillfredsställda kunder. 

Grundvinst är den andra förklarande faktorn. I de flesta branscher är priset 

som kunden betalar, främst de första åren, så lågt att det mycket marginellt 

täcker kostnaderna. Efter några år har grundvinsten täck de initiala 

kostnaderna för att få kunden. Den årliga vinsten per kund ökar alltså med 

åren vilket leder till ökade intäkter. Detta på grund av att kunden förväntas 

bidra med högre vinster då relationen kund och företag emellan stärks. Då 

  0    1        2      3      4      5      6      7      
 
                   År  

Årlig 
lönsamhet 
per kund 

Grundvinst 

 Ökade intäkter

 Kostnadsbesparingar

Positiva mun-till-mun   
krafter 

Premium priser

Förvärvs kostnad
0 



  Teoretisk referensram 

 31 

företag och kund interagerar med varandra och lär sig vad som förväntas av 

de båda parterna kommer processen gå smidigare och ta kortare tid och 

mindre fel kommer att uppstå. Detta resulterar i att kostnaden per kund 

minskar, vilket även ökar företagets vinst. Nöjda och lojala kunder kommer att 

skapa positiva mun-till-mun kommunikationer och kunderna kommer 

förhoppningsvis att rekommendera företaget till andra kunder, som tar över 

rollen som marknadsförare utan att kostnaden belastar företaget. Detta är 

några av de ekonomiska förtjänster företag kan erhålla som ett resultat av 

lojala kunder. I många fall betalar gamla kunder ett högre pris än nytillkomna 

kunder. Nya kunder får ofta ett rabatterat pris, men företag hoppas att 

kunderna, precis som de gamla, inser att värdet av den vara/tjänst de köper är 

av större vikt än priset (Grönroos 2000). 

 

 

4.2 Socialpsykologi och lojalitet 
De flesta teorier påtalar endast vikten av lojalitet istället för vad som driver 

fram lojalitet därför har vi valt att titta närmare på socialpsykologins bidrag 

till drivkrafterna bakom ett lojalt beteende. 

 

Vi har funnit en mycket intressant uppdelning på lojalitet som Feurst (1999) 

gjort. Författaren delar upp lojalitet i fyra olika grader från yttre tvång till inre 

hängivelse. Dessa är 1) tvingad lojalitet (exempelvis inlåsning), 2) köpt lojalitet 

(exempelvis lojalitetsprogram), 3) praktisk lojalitet (exempelvis vana och 

bekvämlighet) samt 4) engagerad lojalitet (kvalitet och commitment). Feurst 

utrycker att: 
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”Jag vill peka på att lojalitetsprogram och s.k. CRM (customer 

relationship management), många gånger verkar på de två första 

graderna, tvingad och köpt lojalitet. De graderna är 

förhållandevis enkla att åstadkomma, och samtidigt enkla för en 

konkurrent att ta över – så kallad lömsk lojalitet. Ju högre grad 

av lojalitet, desto starkare kundengagemang i erbjudandet och 

därmed svårare för en konkurrent att ta över”. 

 

Tvingad och köpt lojalitet är enligt oss detsamma som falsk lojalitet. Vi håller 

därmed med Feurst (1999) i sitt resonemang när han kallar dessa för lömsk 

lojalitet. Det som kallas för praktisk lojalitet och engagerad lojalitet stämmer 

mer överens med vår syn på begreppet, då vi anser att lojalitet är närmare 

besläktat med inre hängivelse. 

 

 

4.3 Definitioner av lojalitet 
Det existerar som tidigare nämnts ett otal definitioner av begreppet lojalitet 

och nedan tar vi upp några definitioner. Vi vill här ge en övergripande bild av 

teorifältet för att sedan ge vår definition och göra klart för läsaren vad vi 

menar med lojalitet. 

 

”Varumärkeslojalitet är en aktörs icke slumpmässiga och 

beteendemässiga reaktion över tiden på ett eller flera 

varumärken, och den uppstår som ett resultat av psykologiska 

processer” (Jacoby och Chestnut 1978 i Söderlund 2001).  
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“Customer loyalty is a feeling of attachment to or affection for a 

company’s people, products or services” (Jones och Sasser 

1995, i de Reuter, Wetzel’s, Bloomer 1998). 

 

Vi anser att det mycket viktigt att förtydliga att lojalitet är ömsesidigt och 

därför inte är en envägskommunikation. För att skapa en långsiktig relation 

med sina kunder krävs att relationen bygger på ömsesidighet där både kund 

och företag är villiga att göra uppoffringar (Shemwell, Cronin, Bullard 1994).  

 

Enligt Butscher (2000) handlar de flesta metoder som syftar till ökad 

varumärkeslojalitet om rent ekonomiska förmåner. Dessa förmåner utgörs till 

största delen av bonus och rabatter. Butscher (2002) är av den åsikten att dessa 

typer av förmåner minst av allt bidrar till lojala kunder. De kunder som köper 

en produkt/tjänst enbart på grund av priset kommer inte att vara lojala mot 

företaget om de finner ett förmånligare pris någon annanstans.  

 

För att skapa köptrohet på längre sikt krävs därför att företaget etablerar en 

relation med kunden som inte bygger på ekonomiska incitament utan på 

känsla, förtroende och ömsesidighet, vilket kan göras genom att erbjuda 

kunderna något unikt och av stort upplevt värde (Butcher 2002, Shemwell, 

Cronin, Bullard 1994). 

 

Ravald och Grönroos (i Selnes 1995) antar att en framgångsrik relation som är 

ömsesidigt lönsam för företag och dess kunder härrör från förmågan att 

kontinuerligt skapa värde i en relation. Detta ökar tillfredsställelsen och 

stimulerar kundens återköpsbenägenhet. 
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4.4 Vår definition av lojalitetsbegreppet 
Genom ovanstående teorier har vi tydliggjort begreppet lojalitet och visat på 

dess olika tolkningar. Vi har funnit att definitionen nedan är relevant för vår 

uppsats. 

 

“Customer loyalty is a feeling of attachment to or affection for a 

company’s people, products or services” (Jones och Sasser 

1995, i de Reuter, Wetzels, Bloomer 1998) 

 

Definitionen ger en bra beskrivning av vad vi anser att lojalitet bör innebära, 

vi vill utöver denna definition tillskriva vikten av att lojalitet måste bygga på 

ett ömsesidigt förhållande mellan företag och kund och att det innefattar ett 

repetitivt beteende. Vi anser att det är viktigt att företag fokuserar på 

aktiviteter som främjar en ömsesidig kommunikation för att skapa lojalitet. En 

kund som känner starka kopplingar till ett företag tror vi är mer lojal mot ett 

företag än om återköpen görs på grund av att priset tillfälligt är lägre. 

Kundkort, rabatter och övriga bonussystem anser vi är exempel på aktiviteter 

som karaktäriseras av envägskommunikation och falsk lojalitet och vi har för 

avsikt att gå utanför dessa teorier. 

 

Vi har nu givit vår bild av lojalitet då vi insett att det finns olika syn på vad 

detta begrepp innebär. I nästa teorikapitel kommer vi att beskriva vad som 

enligt teorin innefattas i begreppet paraplyvarumärkesstrategi. 
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5. Paraplyvarumärkesstrategier 
Vi kommer i detta stycke klargöra vad som innefattas av begreppet 

paraplyvarumärkesstrategier utifrån befintlig litteratur. Kapitlet avslutas med ett 

stycke om hur vi ser på paraplyvarumärkesstrategier i förhållande till andra 

varumärkesstrategier samt diskuterar vidare hur vi har sett på företaget Axfood. 

 

Det finns en varumärkesstrategi som Kapferer (1997) benämner 

paraplyvarumärkesstrategi. Denna strategi innebär att förtaget har skapat ett 

varumärke och under detta varumärke finns det ett antal olika 

produktvarumärken. Det behöver inte vara produkter av liknande karaktär 

utan kan vara helt skilda produkter som alla är samlade under ett paraply. 

Detta innebär att företaget har upprättat en portfölj med flera 

produktvarumärken. Fördelarna med ett paraplyvarumärke är att företaget 

kan satsa sina marknadsföringskostnader mot ett varumärke och på så sätt få 

ekonomiska skalfördelar. Antingen sker detta gentemot slutkund eller för att 

få en bättre förhandlingsstyrka i förhandling med grossister eller detaljister. 

Paraplyvarumärken behöver således inte vara synbart gentemot 

slutkonsument. I vissa fall är det endast produktvarumärkena som 

förekommer i marknadsföring gentemot slutkund, medan en del företag 

använder sitt paraplyvarumärke i marknadsföringen. De som inte använder 

sig av sitt paraplyvarumärke i marknadsföring gentemot slutkund gör det 

oftast av anledningen att de inte vill riskera att få dålig publicitet av en 

produkt som kan skada andra produktvarumärken. Detta gäller till exempel 

vid lansering av en ny produkt, skulle lanseringen misslyckas har företaget 

inte tagit någon risk att redan befintliga produktvarumärken med god 
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rennomé skadas. Detta är dock något som Kapferer (1997) motsäger där han 

menar att även de misslyckande lanseringarna av en produkt kan ses som en 

fördel för företaget då det skapar publicitet och gör varumärket synligt. 

Företagen kan dra fördel av sitt varumärke när de ger sig in på nya strategiska 

marknader. Detta är den positiva sidan av att använda sitt paraplyvarumärke i 

marknadsföring gentemot slutkund, nya produkter får acceptans på 

marknaden genom att kunderna redan känner till paraplyvarumärket.  

 

Kapferer (1997) gör skillnad mellan paraplyvarumärke och 

koncernparaplyvarumärke, detta innebär att ett koncernparaplyvarumärke 

kan innehålla flera paraplyvarumärken. Exempelvis kan vi se på Axfood där 

varumärket Axfood är det övergripande koncernnamnet och skulle kunna 

kallas koncernparaplyvarumärke medan Hemköp byggs upp som ett 

paraplyvarumärke under koncernparaplyvarumärket.  

 

 

5.1 Indelning av paraplyvarumärkesstrategier 
Företag med paraplyvarumärkesstrategier kan delas in i två grupper. Dels de 

som har använt sig av en paraplyvarumärkesstrategi där de genom denna 

strategi vill vara anonyma gentemot slutkund. Exempel på dessa företag är 

Procter&Gamble. De har samlat ett stort antal kända produktvarumärken 

under sitt paraply och vill inte att kunderna ska identifiera produkterna med 

paraplyvarumärket. Paraplyvarumärket används endast gentemot grossister, 

detaljister och övriga intressenter. Det finns många fördelar med att vara stor 

när det gäller att förhandla med till exempel dagligvaruhandeln där 

leverantörerna slåss om hyllplatsutrymme. Dessa företag har medvetet valt en 



  Teoretisk referensram 

 37 

strategi där de olika produktvarumärkena är det viktiga i förhållande till 

slutkonsument. Denna strategi är mycket intressant att se på vad gäller 

relationer med grossister och detaljister, detta är inget vi kommer att studera i 

denna uppsats.  

 

Den andra gruppen är de företag med paraplyvarumärkesstrategier som kan 

dra nytta av att exponera sitt varumärke för slutkund och på det sättet skapa 

en ökad kundlojalitet vilket leder till bättre lönsamhet.  

 

 

5.2 Produkt- Koncern- eller Paraplyvarumärke 
Det finns flera fall då det inte är så enkelt att definiera om ett varumärke är ett 

paraplyvarumärke. Vi har dock utgått från Kapferers (1997) teori om vad som 

är ett paraplyvarumärke (se kapitel 5 och 5.1). Vi har under uppsatsens gång 

vid flertalet tillfällen upptäckt att teorin ibland inte räcker till för att förklara 

den kontext vi ibland rört oss i. Vilket vi kan anta bero på de faktorer vi 

tidigare tagit upp angående vetenskap som kommer från praktiska 

verksamhetsområden (se kapitel 3.8). 

 

Paraplyvarumärke anser vi vara en varumärkesstrategi som ligger mellan 

enskilda produktvarumärken och koncernvarumärken. Varumärket Axfood 

skulle kunna ses som ett koncernparaplyvarumärke, men lika väl som ett 

koncernvarumärke. Vi har dock sett Axfood som ett 

koncernparaplyvarumärke. Ett produktvarumärke är ett varumärke som 

enbart står som symbol för en produkt. De planer företaget har inför framtida 

varumärkesstrategi vad gäller det som idag är produktvarumärket Hemköp 
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anser vi kommer att vara det Kapferer (1997) definierar som ett 

paraplyvarumärke. 

 

Detta kapitel har beskrivit teorier om paraplyvarumärkesstrategier. I följande 

kapitel kommer vi att skapa en referensram för de variabler som är viktiga för 

skapandet av lojalitet. 
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6. Faktorer som påverkar lojalitet 
I denna del av uppsatsen har vi för avsikt att diskutera de variabler vi anser som 

bidragande och påverkande på lojalitet. Med utgångspunkt från vår definition av 

lojalitet och med hjälp av de teoretiska studier vi genomfört som har lett fram till 

innehållet i vår referensram har vi identifierat ett antal variabler som teoretiskt 

påverkar lojalitet. Med hjälp av tidigare forskning kring dessa variabler, som 

presenteras i referensramen, har vi funnit ett antal samband mellan dem. Utifrån 

dessa variabler och de samband vi identifierat har vi konstruerat en figur som 

presenterar vårt synsätt på vilka faktorer som teoretiskt påverkar lojaliteten och på 

vilket sätt. 

 

Figur 2 illustrerar vårt synsätt och upplägget av vår referensram. Anledningen 

till att figuren presenteras redan här är för att öka förståelsen för innehållet. Vi 

vill att helheten förstås innan detaljerna separat behandlas. Vi får även en 

möjlighet, redan innan beskrivningen av teorierna, att förklara relevansen av 

de teorier vi valt att behandla i denna uppsats. 
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Figur 2: Variabler som påverkar beteendet lojalitet 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2 illustrerar de variabler som alla är bidragande till lojalitet. De variabler 

som visas i de ellipsformade figurerna är de centrala aspekterna kring vilken 

referensramen är uppbyggd. Första variabeln i figuren är drivkrafter bakom 

ett lojalt beteende som vi har valt att lägga överst och som är en mycket central 

faktor då det är viktigt för företag att förstå individens drivkrafter till ett visst 

beteende. Om företag, vid försök att skapa lojala kunder, inte har tagit hänsyn 

till individers underliggande drivkrafter till ett visst beteende finns risken att 

företag drar förhastade slutsatser som inte påverkar kundens uppfattning om 

företaget. Då vi förespråkar att ett lojalt beteende härrör från ömsesidigt 

engagemang från både kund och företag är det av vikt att skapa insikt i 

Drivkrafter 
bakom lojalitet

Upplevd kvalitet

Kundtillfredsställelse

Starka
varumärken

Commitment

Kringfaktorer

Tillgänglighet

Samstämmighet

LLoojjaalliitteett 

Drivkrafter 
bakom lojalitet
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människans sätt att tänka och skapa värderingar. Det är även av relevans att 

skapa sig en uppfattning om individen i interaktion med andra individer och 

dess påverkan på hur den enskilda kunden beter sig. Om företag tar hänsyn 

till dessa psykologiska drivkrafter har de större möjlighet att skapa en för 

kunden hög upplevd kvalitet och i ett senare skede en tillfredsställd kund. 

Detta för att de då kan skapa sig en någorlunda uppfattning om vad som 

ligger bakom ett visst beteende och hur de på ett bra sätt kan påverka 

individerna. 

 

Den upplevda kvaliteten är även den en central variabel för skapande av ett 

lojalt beteende. Upplevd kvalitet är en variabel som är betydelsefull vid 

skapandet av lojala kunder. I de flesta fall är det inte produkterna/varorna ett 

företag erbjuder som är värdeskapande i sig utan allt som oftast skapas en 

uppfattning om den upplevda kvaliteten i de kringfaktorer företaget erbjuder. 

Upplevd kvalitet bygger därmed även denna på ömsesidighet och därmed på 

att företag erhåller kunskap om kundernas preferenser och beteende men även 

att kunderna interagerar med företaget så att de kan förmedla sina 

preferenser. För att detta ska kunna ske är det viktigt att kunder är med i 

värdeskapandeprocessen och att de engagerar sig i denna process. En kund 

som upplever en hög grad av upplevd kvalitet i en vara/tjänst känner allt som 

oftast även tillfredsställelse vilket är den tredje variabeln. 

 

En kund som känner tillfredsställelse är oftast en kund som känner lojalitet 

gentemot ett företag. Konsumenter skapar en attityd till företaget som bygger 

på tidigare förväntningar. Attityden påverkar sedan deras köpintentioner, 
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men förändras även av den tillfredsställelse som erhålls vid kommande 

interaktioner.  

 

Vad gäller den sista variabeln starka varumärken påverkas den av alla tidigare 

nämnda variabler. Om det sker en interaktion mellan kund och företag och om 

beroendet mellan dessa båda parter är ömsesidigt kommer det existera en 

samstämmighet mellan förväntningar och det faktiska innehållet i varumärket. 

Detta gör att varumärket stärks och starka varumärken kan leda till lojala 

kunder.  

 

Alla dessa variabler tror vi kommer att påverka huruvida en individ kommer 

att handla lojalt eller ej. Vi vill därefter se hur denna lojalitetsteori fungerar 

gentemot företag med paraplyvarumärkesstrategier. De sidofaktorer vi 

identifierat är faktorer som påverkar de centrala variablerna. Deras inverkan 

och relation till de centrala variablerna beskriver vi utförligare i följande 

kapitel.  

 

Det är viktigt att påpeka att flödet som beskrivits ovan inte är ett envägsflöde 

utan alla variabler, som kommer att beskrivas utförligare i referensramen, 

påverkar varandra utan inbördes rangordning. Exempelvis kommer ett starkt 

varumärke ha påverkan på kundens upplevda kvalitet och tillfredsställelse 

och så vidare. Processen som beskrivits ovan tar inte slut när lojalitet uppnåtts, 

utan den börjar om med nytt lärande utifrån den befintliga kunskapen. Alla de 

identifierade variablerna är inte på något sätt ett slutmål utan något som 

kontinuerligt måste efterstävas och förbättras. 
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Detta kapitel har kort sammanfattat de variabler vi identifierat i vår modell. 

Kommande kapitel kommer mer ingående teoretiskt att beskriva de variabler 

vi identifierat i vår modell och de faktorer som påverkar dessa. 

 

 

6.1 Drivkrafter bakom beteendet lojalitet 
 

 

 

Området socialpsykologi anser vi framstå som ett givande område att studera 

närmare eftersom det kan ge en förståelse för drivkrafter och mekanismer som 

styr mänskliga attityder och beteenden. Lojalitet är nära besläktat med 

begreppet commitment vilket i sin tur behandlas ingående inom 

socialpsykologin (Hogg och Vaughan 1998). Vi kommer att redogöra för 

begreppet commitment och titta närmare på några faktorer som kan förklara 

beteendet. Av denna anledning är socialpsykologi ett relevant område att 

studera då det handlar om människans psykologi i sociala sammanhang. 

 

 

DDrriivvkkrraafftteerr bbaakkoomm   
lloojjaalliitteett  

Commitment 
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6.1.1 Definition av socialpsykologi 

Vi vill inledningsvis citera socialpsykologiförfattare för att beskriva vad 

begreppet innebär och få en liten inblick i denna vetenskap.  

 

”Scientific investigation of how the thoughts, feelings and 

behaviour of individuals are influenced by the actual, imagined 

or implied presence of others” (Hogg och Vaughan 1998). 

 

“The Scientific study of how people think about, influence, and 

relate to one another” (Myers 1999). 

 

Ovanstående citat uppvisar stora likheter. Båda dessa citat påpekar att 

socialpsykologi inriktar sig på att förstå hur en individ fungerar i sociala 

sammanhang. Vi tror att socialpsykologi kan ge oss en förståelse för de 

mänskliga drivkrafterna bakom lojalitet.  

 

Ur leverantörens synvinkel har den ideala kunden vissa karaktäristika. 

Kunden kommer tillbaka till företaget frekvent, allokerar en stor del av sina 

pengar hos företaget, försörjer leverantören med värdefull kunskap och 

sprider positiva mun-till-mun krafter som attraherar nya potentiella kunder. 

Men vilka är drivkrafterna till dessa beteenden? Vi har identifierat faktorer vi 

anser förklarar drivkrafterna bakom ett lojalt agerande. 
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6.2 Commitment 
Begreppet commitment är svårt att översätta till svenska för att få samma 

tydliga innebörd som det har på engelska. Begreppet är nära besläktat med 

lojalitet och kan på svenska översättas till bland annat anförtroende, 

överlämnande, åtagande, förbindelse och engagemang (Prismas engelska 

ordbok). De största likheterna med begreppen commitment och lojalitet är att 

båda innefattar aspekter av både attityd och beteende (Söderlund 1999). 

  

Den innebörd vi eftersträvar vad gäller begreppet commitment är en positiv 

drivande kraft som härrör från individen och som inte är påtvingad av den 

yttre kontexten. Beteendet bör resultera i en känslomässig bindning till något 

och det eftersträvansvärda, ur ett företagsperspektiv är att kunden frivilligt 

engagerar sig. 

 

Vilka är orsakerna/drivkrafterna till commitment? Med utgångspunkt ur 

Söderlunds artikel (1999) ”Beyond relationship marketing tools: An 

Examination of Determinants of strong Consumer-Commercial Object 

Relationships” har vi för avsikt att presentera olika faktorer som är orsaker till 

commitment. Söderlunds artikel är adekvat då han genomfört en omfattande 

teoretisk studie inom områden såsom socialpsykologi, sociologi samt 

psykologi. De identifierade orsakande faktorerna till commitment är: 

• Ansträngning 

• Synlighet 

• Frivillighet 

• Delaktighet  

• Interaktion mellan kunder 
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6.2.1 Ansträngning 

“It appears that the greater the effort a person has to make to 

obtain an object, the greater his/her commitment to this object” 

(Cialdini 1988, Grusky 1966, Kielser 1971 i Söderlund 

1999). 

 

Ju större individens ansträngning är desto mer värdefullt kommer det att 

uppfattas. Söderlund (1999) identifierar två typer av ansträngningar nämligen 

kognitiv och uppoffring. Så kallade högengagemangsprodukter är exempel 

kognitiv ansträngning. Starka kopplingar mellan kund och företag kan uppstå 

då produkten är komplex och kunden måste lära sig mer om den. En 

intressant aspekt av kognition, då det anses påverka starka kundrelationer, är 

oväntade händelser. Ovanliga ej förväntade händelser har potential att väcka 

starka känslor och i ett längre perspektiv lojalitet. Om kundens förväntningar 

stämmer överens med utfallet har kunden ingen anledning att reflektera över 

situationen och inga känslomässiga reaktioner skapas. Kunden hamnar då i 

den så kallade indifferenszonen. Företag måste därför erbjuda någon typ av 

unikitet jämfört med konkurrenter för att skapa starkare reaktioner hos 

kunden och förflytta kunden bort från likgiltighetszonen (se kapitel 6.4.2 figur 

4). Uppoffring, som är den andra typen av ansträngning Söderlund (1999) 

identifierat, innebär att när en individ offrar tid eller pengar på något är detta 

positivt relaterat med commitment.  
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6.2.2 Synlighet 

“The potential for a strong person-object relationship increases if 

the individual’s behaviour (and perhaps also attitude) vis-à-vis 

the object is visible to others” (Söderlund 1999). 

 

En bra förståelse till varför synlighet kan leda till commitment kan ges genom 

att studera den så kallade “self-presentation” teorin. Denna teori innebär i 

mångt och mycket att individer är måna om vad andra tycker om oss. Vi vill 

inte att andra individer ska tycka att vi är inkonsekventa i vårt handlande och 

brist på överensstämmelse är ett personlighetsdrag som inte är 

eftersträvansvärt. 

 

 “Whenever one takes a stand that is visible to others, there 

arises a drive to maintain that stand in order to look like a 

consistent person. The key word, then, is consistency.”( Cialdini 

1988 i Söderlund 1999) 

 

Det finns ett samband mellan commitment och överensstämmelse. Om en 

individ har gjort ett utlåtande om något, är sannolikheten stor att denne beter 

sig på ett sätt som är konsekvent med utlåtandet. Cialdini (i Söderlund 1999) 

har identifierat olika faktorer som orsakar commitment och en intressant 

faktor benämner han ”det offentliga ögat”. Detta innebär att offentligt tagna 

beslut har en tendens att resultera i varaktiga commitments då det finns ett 

behov att vara konsekvent. 

 

 



Lojala kunder och paraplyvarumärkesstrategi  

 48 

6.2.3 Frivillighet 

Om en handling utförs av fri vilja kommer individen att känna personligt 

ansvar och att denne har kontroll över situationen. Personlig kontroll har en 

signifikant påverkan på variabler såsom välbefinnande och glädje, vilket kan 

resultera i ett lojalt beteende. Detta är drivkrafter till commitment.  

 

“We accept inner responsibility (a strong driver of commitment) 

for a behavior when we think that we have chosen to perform it 

in the absence of strong outside pressure”(Cialdini 1988 i 

Söderlund 1999). 

 

Dessa teorier förklarar på ett bra sätt varför frivilliga beslut har en mycket 

större förutsättning för commitment än påtvingade.  

 

Bems (1965 i Söderlund 1999) så kallade självperceptionteori hävdar att 

onödiga belöningar ofta har en dold kostnad. Att belöna kunden för något 

som de annars skulle ha gjort resulterar i att kunden ser sitt agerande som 

extern istället för att bero på den inre dragningskraften.  

 

”Rewards and praise that inform people of their achievements 

(that make them feel,”I’m very good at this”) boost intrinsic 

motivation. Rewards that seek to control people and lead them to 

believe it was the reward that caused their effort (”I did it for 

money”) diminish the intrinsic appeal of an enjoyable task” 

(Meyers 1999). 
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6.2.4 Delaktighet 

”Individuals are more committed to choices in which they have a 

part” (Söderlund 1999). 

 

Denna drivkraft att utforska och påverka vår omgivning liknar Söderlund 

(1999) med de drivkrafter som uppstår när individen vill reducera vår törst 

och hunger. 

 

Sheth och Parvatiyar (1995 i Söderlund 1999) har en viktig poäng då de anser 

att förklaringen till varför en kund vill engagera sig i en relation med företaget 

beror på att kunderna känner sig mer tillfredsställda när de själva kan utföra 

vissa saker som företaget vanligtvis gör för dem. 

 

Möjligheten till påverkan gäller både i den fysiska och den mentala världen 

och individens upplevelse av att kunna påverka behöver inte sammanfalla 

med den verkliga möjligheten att påverka. En upplevelse av obefintlig 

möjlighet att påverka från kundens sida utgör en integrerad del av depression 

(Hogg och Vaughan 1998). 

 

Likaså Kahn (1998 i Söderlund 1999) menar att för att bibehålla kundlojaliteten 

måste kunden känna känslan att den samarbetar med företaget, då kan 

kunden känna mer kontroll över processen och försäkra sig om att de får vad 

de efterfrågar. Delaktighet hjälper till att tillfredsställa individens behov av att 

prestera, känna självförtroende och självvärde (Stott och Walker 1995 i 

Söderlund 1999). 
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Om kunden ska få chansen att känna påverkan kan kunden själv få deltaga i 

själva produktionen. Det talas allt oftare om kunden som medproducent eller 

kunden som deltidsanställd (Normann och Ramirez 1993). Kunden kan 

exempelvis aktiveras genom att testa produkter innan de släpps ut på 

marknaden. Kunder som haft möjlighet till detta är benägna att köpa den 

produkt som de har medverkat till att utveckla eller andra produkter företaget 

erbjuder (Prahalad och Ramaswamy 2000). Genom till exempel 

marknadsundersökningar, där kunderna lämnar ifrån sig information som 

utgör underlag för exempelvis nya erbjudanden, kan de få en känsla av att 

företaget anpassar erbjudandet till deras behov och känner sig delaktiga i 

processen. För att olika typer av aktiviteter ska vara möjliga måste företag 

erbjuda möjligheter för kunden att vara aktiva. 

 

 

6.2.5 Interaktion med andra kunder 

”The customer’s relationship with an object is embedded in a 

context in with the customer is involved in relationships with 

other customers” (Söderlund 1999). 

 

När konsumtion av en tjänst eller vara medför att kunder kommer i kontakt 

med varandra, speciellt med kontinuerlig basis, och när konsumtion är en 

nödvändig förutsättning för dessa kontakter, kan starka band mellan kunden 

och företag skapas (Söderlund, 1999). 

 

Det har bekräftats att den upplevda kvaliteten i en kund-till-kund relation 

påverkar kundens uppfattning och erfarenhet av ett företags erbjudande. För 
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att en kund-till-kund relation ska resultera i ett framtida lojalt kundbeteende, 

krävs att kunden upplever en unik gemenskap med andra kunder (Stephen et 

al. 1996). Smith et al. (1982) har genomfört en intressant studie av beteendet 

bland fotbollssupportrar och kom fram till att lojalitet går hand i hand med 

gemenskap. Detta då de tillfrågade svarade att den största fördelen med att 

vara supporter utgjordes av möjligheten att umgås med andra. 

 

 

6.3 Upplevd kvalitet 
 

 

 

Vi har valt att studera den upplevda kvaliteten då det anses leda till ökad 

kundtrohet. Distinktionerna mellan varor och tjänster suddas ut allt mer vilket 

gör det intressant att studera hur tjänstekvalitet kan skapas. Fokus på 

kvaliteten på tjänsten görs då produkternas kvalitetsaspekter inte skiljer sig åt 

speciellt mycket mellan olika butiker/företag, vilket gör det mindre intressant 

att studera det. Det som kan vara av intresse vad gäller produkterna är 

bredden på utbudet vilket kan ses som en typ av kvalitet. En kund kan 

uppleva en högre kvalitet om denna kan finna allt som efterfrågas under ett 

och samma tak, det vill säga om butiken/företaget erbjuder ett heltäckande 

sortiment.   

UUpppplleevvdd  kkvvaalliitteett  Kringfaktorer 
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Det är kringfaktorerna som är av vikt för den upplevda kvaliteten och 

resultatet blir att bland annat personalens beteende är av avgörande roll för 

kundens upplevelse. Personalen skapar kvalitet, men lär sig på samma gång 

mer om kunderna och vad som efterfrågas. Interaktionen med kunderna 

bidrar till att personalen kan lära sig att skapa kvalitet på ett bättre sätt. 

Resultatet blir att båda parter blir ömsesidigt engagerade och beroende av 

varandras kompetens. Upplevd kvalitet är en relevant aspekt då det anses leda 

till en högre kundtillfredsställelse och därmed till ökad kundlojalitet (Mägi 

och Julander 1994, Wong och Sohal 2003).  

 

Det som skiljer tjänster från produkter är framförallt att tjänsterna är 

immateriella, mindre standardiserade och att tjänstens konsumtion och 

produktion oftast sker samtidigt (Grönroos 2000). Tjänsten dagligvaruhandel 

är väldigt speciell då den innehåller både immateriella moment, det vill säga 

den upplevelse kunden erhåller då den besöker butiken, samt materiella delar, 

då kunden konsumerar de inköpta produkterna. 

 

Servicekvalitet är svårt att mäta och definiera då det inte är konkret. Detta 

bidrar till att det är problematiskt att göra en objektiv värdering av kvaliteten. 

Detta har resulterat i att forskningen till största del fokuserat på den upplevda 

kvaliteten (Mägi och Julander 1994). 

 

Vi har för avsikt att endast behandla den immateriella kvaliteten, det vill säga 

den upplevda servicekvaliteten och därför inte den upplevda kvaliteten av de 

inköpta och konsumerade produkterna. Detta då vi anser att 
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produktegenskaperna inte skiljer nämnvärt åt mellan olika företag samt att 

generaliserbarheten blir större då det går att applicera på fler företag. 

 

Det finns ett otal definitioner av upplevd servicekvalitet och Garvin (i Caruana 

2002) definierar kvalitet som följer. 

 

”Service quality is an usually slippery concept, easy to visualize 

and yet exasperatingly difficult to define” 

 

 

6.3.1 Skapande av kvalitet 

Det finns ett otal definitioner av begreppet kvalitet och flertalet författare har 

definierat upplevd kvalitet på ett närbesläktat sätt. Ett exempel på en 

definition visas nedan.  

 

”Service quality is the result of the comparison that customers 

make between their expectations about a service and their 

perception of the way the service has been performed “ (Lewis 

och Booms 1983, Lehtinen och Lehtinen 1982, Grönroos 1984, 

Parasuraman 1994, i Caruana 2002). 

 

Författarna har dock vissa differenser sinsemellan då de uppvisat att de har 

relativt olika uppfattning om vad servicekvalitet består av. 

 

Grönroos (2000) har valt att åtskilja två olika dimensioner av servicekvalitet. 

Dessa benämner han teknisk kvalitet, det vill säga kvaliteten på det som 
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levereras samt funktionell kvalitet, hur det levereras. För butiker inom 

dagligvaruhandeln är den tekniska kvaliteten exempelvis kvaliteten på den 

produkt som kunden köper. Exempel på den funktionella kvaliteten är hur 

personalen uppträder och bemöter kunderna, deras kunnande och vilja att 

svara på frågor. Det kan även innefatta hur snabba och effektiva kassörskorna 

är, om det finns anställda att få tag på i butiken samt om butiken är ren och 

tilltalande. Grönroos modell identifierar även att kunder har en uppfattning 

om företagets image som har en påverkan på den upplevda kvalitet och 

fungerar därför som ett filter (Caruana 2002).  

 

För konsumenten är det produkterna som löser dennes problem, men till 

största del är det kringfaktorerna som styr hur butikens kvalitet upplevs. I 

allmänhet erbjuder butikerna inom dagligvaruhandeln ett likvärdigt sortiment 

till liknande pris och geografisk närhet. Detta resulterar i att kringfaktorerna, 

eller närmare bestämt den funktionella kvaliteten, är av större relevans än 

utfallet av kundens konsumtion av varan. Det relevanta är alltså hur den 

process som leder fram till den tekniska kvaliteten upplevs. 

 

Gezelius (1997) har identifierat förklaringar till varför en kund föredrar ett 

företag framför ett annat är att de brister i service och relationer. Kringfaktorer 

är därmed av större relevans än andra faktorer såsom pris och produkt. 

 

Under mitten av 1980-talet började Parasuraman et al (1997) att studera 

servicekvalitetens bestämmande faktorer och utformade ett mätinstrument för 

servicekvalitet, SERQUAL. De identifierade tio allmänna dimensioner som 

karaktäriserar kundens uppfattning om service. Vad som framkom i denna 



  Teoretisk referensram 

 55 

studie var att dessa tio faktorer var relaterade till processdimensionen av den 

upplevda kvaliteten. Senare studier av samma författare visade att dessa tio 

dimensioner var korrelerade med varandra och dimensionerna förfinades och 

består idag av fem kategorier som tabell 2 visar. Vikten av den funktionella 

kvalitetsdimensionen blev därmed uppenbar (Wong och Sohal 2003) och de 

identifierade dimensionerna är av mycket abstrakt karaktär. Som visas i tabell 

2 är alla fem faktorer, som har påverkan på kvaliteten, beroende av personalen 

och deras beteende. Kringfaktorer och framförallt personalen är därför en 

viktig variabel vid skapande av god kvalitet. 

 

 

Tabell 2: Dimensioner som påverkar upplevd kvalitet 

 

 

Responsiveness 
 

Reliability

Assurance 

Empathy 

Tangibles

Servicekvalitetens 
dimensioner 

Definition 

Förmåga att utföra den utlovade tjänsten 
säkert/pålitligt och omsorgsfullt. 
 
Villigheten att hjälpa kunden och 
tillhandahålla beredvillig service. 

Personalens kunskap och artighet och deras 
förmåga att inge förtroende och tillit. 

Visa omsorg och individualiserad 
uppmärksamhet till kunden 

Personalens sätt att bete sig samt butikens 
och andra dokuments utseende. 
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Ytterligare en modell som har försökt fånga in vad det är i personalens 

bemötande som gör kunden tillfredsställd innehåller följande tre faktorer 

(Winsted 2000). 

 

• Personalen bryr sig om kunden  

• Personalen uppträder artigt  

• Personalen är sympatisk 

 

Att bry sig om kunden så att denne upplever tillfredsställelse innebär att de 

anställda är hjälpsamma, ställer intresserade frågor om kundens behov, får 

kunden att känna sig bekväm och respekterad och att de finns tillgängliga vid 

behov. Att bry sig innebär även att kunden upplever att de anställda har 

relevant kunskap. Ett artigt uppträdande är självklart en drivkraft till lojalitet. 

Men icke att förglömma är att kunder kan uppfatta det som mycket störande 

när artigheten uppfattas som påklistrad och artificiell. Anställda som väcker 

sympati är glada och entusiastiska bidrar också till tillfredsställelse som 

främjar lojalitet. 

 

 

6.3.2 Personalens betydelse 

Då de flesta butiker erbjuder ett likartat sortiment kan en butik främst 

differentiera sig genom de immateriella dimensionerna och personalen som 

kunden möter i butiken är då som nämnts tidigare en viktig immateriell 

faktor. Enligt Grönroos (1994) är personal en adekvat variabel som påverkar 

den kundupplevda kvaliteten. Upplevelsen påverkas bland annat av 

personalens uppträdande, kunnande och krisberedskap. Grönroos 
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beskrivning av dessa kategorier är snarlika de faktorer Parasuraman et al. 

identifierat i tabell 2. 

 

Det är av vikt att kunderna får rätt bild av personalen, de kan därför påverka 

den upplevda tjänstekvaliteten genom att till exempel göra kunderna mer 

personliga snarare än standardiserade, ge hjälp omgående och alltid se till att 

kunder har fått den hjälp som efterfrågas.  Detta bidrar till att kunder kan 

känna personlig omsorg och uppskattning, vilket påverkar deras uppfattning 

om tjänstekvalitet. Reichheld (1996) menar att leverera kvalitet till kunden 

startar med att företaget har rätt kvalitet på personalen. Anställning av rätt 

personal har mycket avgörande betydelse för huruvida kunder blir lojala eller 

inte. Detta grundar sig på uttalandet att det tar mycket lång tid att skapa 

relationer med kunder, att anställda som är lojala har större möjlighet att öka 

effektiviteten samt att de resurser som besparas genom att ha lojala anställda 

kan investeras i exempelvis kundlojalitet.  

 

Berry och Parasuraman (1997) visar i en studie att servicekvalitet i hög grad 

påverkas av hur väl företag lyssnar på sina kunder. Att förbättra 

servicekvaliteten kontinuerligt är ett komplext projekt då de måste veta vad 

som händer på alla fronter. För att företag ska kunna genomföra förbättringar 

krävs att de hela tiden lyssnar och tar till sig av det som sker i omgivningen 

samt engagerar sig personligt i kunderna. Ett starkt samband mellan upplevd 

servicekvalitet och lojalitet har identifierats där god service stärker 

kundlojaliteten och kan bidra till ökade marknadsandelar.  
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Singh et al. (2002) påpekar en viktig aspekt nämligen att om kundernas 

beteende är lojalt motiverar det de anställda. Detta resulterar i att de gör ett 

bättre jobb som i sin tur påverkar den upplevda kvaliteten, vilket skapar ett 

cirkelsamband. 

 

Företag som finner det rätta receptet för lojalitet kan öka deras 

konkurrensförmåga. Enligt Clotaire (2001) är koden för lojalitet att alltid finnas 

tillgänglig för kunden. Oavsett om det är en relation till föräldrar, anställda 

eller företag dömer vi lojalitet baserat på om den personen/företaget ställer 

upp och finns till för oss när vi behöver dem. Företag bör heller inte se 

problem, som uppstår vid interaktion med kunderna, som negativa. Ett för 

kunden upplevt problem är en chans för företag att skapa lojalitet, då det ger 

en möjlighet för dem att visa att de bryr sig om kunden. Om det finns 

anställda att tillgå då problem uppstår och att de erkänner kundens problem 

snarare än argumenterar om det, kommer kunden vara lojal mot företaget i 

framtiden. Upplevd rättvisa, som är en viktig förklarande variabel för 

tillfredsställelsen vid behandlingen av reklamationer, har även antagits höja 

kunders förtroende och engagemang (Tax et al. 1998). Empirisk forskning har 

visat att tillfredsställelsen föregår förtroende (Singh, Sabol och Sirdeshmukh 

2002) 

 

Heskett et al (1997) är av den åsikten att det som är kritiskt för ett företag om 

det ska erhålla ekonomiska framgångar är värdet av den tjänst som levereras. 

Detta mervärde leder till kundtillfredsställelse och lojalitet. Detta värde skapas 

till största del av produktiv, lojal och tillfredställd frontpersonal. Författarna 

anser att företag internt bör arbeta med att förbättra arbetsplatsens design, 
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belöningar och erkännande av de anställda samt att förbättra 

kommunikationen i företaget.  

 

 

6.4 Kundtillfredsställelse 
 

 

 

Kundtillfredsställelse är ett relevant begrepp att studera då nöjda kunder är 

trogna kunder och trogna kunder är lönsamma kunder. Kundtillfredsställelse 

antas medföra ett lojalt kundbeteende (Fornell 1992, Cronin och Taylor 1992, 

Schlesinger och Heskett 1991, i Mägi och Julander 1994). Högsta kvalitet kanske 

inte alltid efterfrågas, utan det finns andra lämpliga faktorer som påverkar 

tillfredsställelsen men inte direkt kvaliteten. Kunden kanske tvingas avstå från en 

viss kvalitet för att öka tillfredsställelsen.  

 

 

6.4.1 Kundtillfredsställelse definition  

Kundtillfredsställelse definieras, precis som upplevd kvalitet, som skillnaden 

mellan kundens förväntningar och det faktiskt upplevda utfallet (Johnson 1998). 

Kundtillfredsställelse åsyftar vanligtvis en attityd, med andra ord ett tillstånd i 

kundens huvud. Kundtillfredsställelse avser även kundens sammanfattande 

KKuunnddttiillllffrreeddssssttäälllleellssee Tillgänglighet
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omdöme av en tjänst eller vara (Söderlund 2001). Fournier och Mick (1999) har 

identifierat olika typer av tillfredsställelse såsom bland njutning, lättnad, 

överraskning, vördnad, förtroende och kärlek. Den starkaste form av 

tillfredsställelse är kärlek som omfattar bland annat identifiering och ”bry- sig –

om-känslor”.  Olika typer av tillfredsställelse kan påverka lojalitet på olika sätt 

(Fournier och Mick 1999). 

 

 

6.4.2 Kundtillfredsställelsens påverkan på lojalitet 

I figur 3 visas sambandet mellan kundtillfredsställelse och ett lojalt beteende.  

 

Figur 3: Kundtillfredsställelsens påverkan på lojalitet 

 

 

Källa: Mägi, A och Julander, C.R (1994) Upplevd kvalitet kundtillfredsställelse och 

lönsamhet i dagligvaruhandeln, s. 10.  
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Figurens (figur 3) vertikala stapel består av tre nivåer. Först en nedre nivå där 

kunden inte gör några av sina köp i butiken. Därefter kommer en andra nivå 

där kunden gör en större eller mindre del av sina inköp i butiken. Den tredje 

nivån innebär att alla inköp sker i en och samma butik. Det blir viktigt för 

företag att identifiera var kunder befinner sig för att därefter kunna påverka 

kunderna att göra alla sina inköp i butiken och därmed bli lojalare (Mägi och 

Julander 1994). 

 

Trappstegen som visas i figuren illustrerar hur kunders beteende förändras 

vid olika ”trappstegsvärden” av kundtillfredsställelse. Trappstegen blir 

brantare ju högre individens engagemang/involvering för varan/tjänsten är. Ju 

högre grad av engagemang/involvering kunden känner desto större upplevd 

tillfredsställelse, vilket resulterar i ett ökat lojalt beteende. Kunden tenderar att 

inte byta butik ända tills tillfredsställelsen reduceras kraftigt (Mägi och 

Julander 1994). 

 

Känslor är ett kärnattribut för tillfredsställelse och har en stor påverkan på 

kundens attityd. Yu och Dean (2001) anser att känslor påverkar 

beslutsfattandet och positiva känslor korrelerar med positiva mun-till-mun 

krafter (det vill säga att dela med sig av erfarenheter).  

 

Det finns även enligt Grönroos (2000) ett samband mellan en kunds 

tillfredsställelse med en produkt och/eller tjänst och i vilken utsträckning och 

vad för typ av information kunden kommer att sprida vidare. Om en kund är 

mycket tillfredställd leder det till ökad lojalitet och det är endast dessa mycket 

nöjda kunder som sprider positiva mun-till-mun krafter. En missnöjd kund är 
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som en terrorist och talar illa om företaget. Kunder i likgiltighetszonen är 

likgiltiga i fråga om företagets produkter och tjänster samt nyköp och sprider 

varken positiva eller negativa mun-till-mun krafter som figur 4 visar. 

 

Figur 4: Samband mellan kundtillfredsställelse och lojalitet 

 

 

Källa: Grönroos, C (2000) Service Management and Marketing – A Customer 

Relationship Management Approach, s. 129. 

 

 

Ett företag måste lägga energi på att inte erhålla kunder som blir terrorister 

eller hamnar i den så kallade likgiltighetszonen, sådana kunder kommer 

aldrig att vara lojala mot ett visst företag. 

 

Då konsumenter rekommenderat andra kunder att göra sina inköp i en viss 

butik stärker det deras attityd till butiken ytterligare. En kund som 
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rekommenderat en butik till andra kunder är mycket mer benägna att själva 

vara lojala mot företaget. Nyckeln till ett lojalt beteende är att få kunden att 

sprida positiva erfarenheter till andra kunder (Sivadas och Prewitt-Baker 

2000). 

 

 

6.4.3 Kano-modellen 

Kano- modellen (figur 5) visar sambanden mellan begreppet 

kundtillfredsställelse och graden av uppfyllelse av kundens behov. Kundens 

behov kan delas upp i tre delar nämligen basbehov, uttalade behov och 

omedvetna behov. Basbehov är kundens primära behov och dessa måste i 

första hand uppfyllas för att kunden inte ska bli missnöjd. De uttalade 

behoven är behov kunden förväntar sig. Ett företag kan skaffa sig 

konkurrensfördelar genom att vara framstående i dessa dimensioner. 

Omedvetna behov är sådana som kunden inte förväntar sig och är således 

svåra att identifiera. Lyckas företaget har de enligt Kano-modellen erhållit en 

lojal kund. Kano-modellen beskriver även att kundens behov och 

förväntningar förändras över tiden. De uttalade behoven blir med tiden 

självklara och därmed ett basbehov (Grönroos 2000). 
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Figur 5: Kano-modellen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Källa: Johnson, M.D (1998) Customer Orientation and Market Action, s. 28-29. 

 

 

6.4.4 Tillgänglighet 

Blomqvist (1999) är av den åsikten att kundens tillfredsställelse ökar, och 

därmed lojaliteten, om företaget finns lättillgängligt för kunden. Ett exempel 

på detta är att företaget kan ha gratis telefonnummer där kunden kan 

kommunicera med företaget, e-mail eller telefonsvarare som kan öka 

tillgängligheten efter stängning. Tillgänglighet är enligt Blomqvist (1999) en 

underskattad aspekt som bör ses som en nyckel som möjliggör en vidare 
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utveckling av relationen med kunden. Företaget bör alltid finnas till hands och 

ska vara lätta att samverka med. Ett kundnära företag gör det enkelt att 

emotionell, fysiskt och kognitivt närma sig företaget (Blomqvist 1999). 

 

 

6.5 Starka varumärken 
 

 
 
Ett starkt varumärke är värdefullt både internt och externt. Starka varumärken 

ger företag en bra image och gör intressenterna engagerade. Intressenterna ser 

något mer i ett starkt varumärke än bara själva namnet. Varumärket särskiljer 

olika produkter åt och ett starkt varumärke är när varumärket själv klarar av 

att segmentera marknaden med sitt eget värde (Kapferer 1997). 

 

Nedan kommer olika variabler för att skapa ett starkt varumärke att 

diskuteras eftersom att vi anser att ett starkt varumärke leder till ökad 

kundlojalitet. Starka varumärken leder till en ökad kundlojalitet vilket gör det 

viktigt för företag att skapa ett varumärke som stämmer överens med den 

produkt eller tjänst de säljer (Barren 2003). Kundlojalitet ökar företagets 

möjligheter till att generera högre vinster (Söderlund 2001) Eftersom att starka 

varumärken påverkar kundlojaliteten är det viktig för företag att stärka sitt 

varumärke. Ofta är starka varumärken företags värdefullaste tillgång. Coca-

SSttaarrkkaa  vvaarruummäärrkkeenn Samstämmighet 
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Cola är ett av de starkaste varumärkena i världen, deras varumärke värderas 

till 700 miljarder kronor vilket är 60 % av deras börsvärde (Melin 1999). Detta 

är bara ett exempel på varför ett starkt varumärke är viktigt. För företag med 

paraplyvarumärken är det dels produktvarumärket som måste skötas samt 

det övergripande paraplyvarumärket. 

 

 

6.5.1 Samstämmighet – Image- Identitet 

För att skapa ett starkt varumärke krävs det att företagen arbetar aktivt med 

varumärkeshantering. En viktig aspekt är att varumärket måste vara 

samstämmigt med den image och identitet som produkten levererar. Om 

varumärket lever upp till de förväntningar som konsumenten har leder det till 

att förstärka varumärket. Skulle förväntningarna inte mötas upp skulle det 

skada synen på varumärket. Det är viktigt för företagen att inte överlämna allt 

ansvar för varumärket till marknadsavdelningen då det ofta är andra 

avdelningar inom företaget som har en närmare kundkontakt (Barren 2003). 

Detta på grund av att det är viktigt i varumärkesbyggandet att inte tappa 

kontakten med slutkonsumenten och det är ofta andra avdelningar i företagen 

som har kontakten med dessa än marknadsavdelningen. 

 

Ytterligare en viktig faktor för ett starkt varumärke är företagskulturen, 

framförallt gäller det hanteringen av varumärket (Hankinson och Hankinson 

1999). Det är enklare att skapa en samstämmig image i företag med en stark 

företagskultur och som nämnts tidigare är image och identitet en viktig del av 

ett starkt varumärke. 
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6.5.2 Varumärkesbyggande som strategisk fråga 

Företagen måste inte helt förlita sig på sitt starka varumärke. Något som också 

är mycket viktig är något som i litteraturen definieras som ”trust mark” (Smith 

2003). ”Trust-mark” innebär att kunden känner tillit till varumärket.  

Förhållandet mellan starka varumärken och tillit är komplext, men det är en 

viktig strategisk fråga att ta hänsyn till. Utveckling och upprätthållande av 

konsumentlojalitet och tillit finns ofta i företags marknadsplaner. (Fournier 

och Yao, 1997 i Delgado-Ballester och Munuera-Aleman 1999). Tillit är viktigt 

då detta på grund av att lojalitet skapar inträdesbarriärer gentemot 

konkurrenter, lättare för företag att svara på hot från konkurrenter, större 

vinster samt en kundbas som är mindre känslig för marknadsföring från 

kunder (Delgado-Ballester och Munuera-Aleman 1999). Detta nya begreppet 

”trust-mark” kan kopplas samman med de teorier vi tidigare tagit upp om 

commitment. Det innebär att få kunden engagerad i varumärket för att på så 

sätt skapa en ömsesidig lojalitet. Ju starkare denna lojalitet blir desto starkare 

blir varumärket och omvänt ett starkt varumärke skapar ett större tillit. 

 

Detta var den sista av de variabler vi identifierat i vår modell. I 

nästkommande kapitel kommer vi att presentera vår empiri och diskutera 

varumärkesstrategi i allmänhet. 
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7. Varumärkesstrategi i praktiken 
Intervjun nedan med Mathias Ericsson är allmänt hållen och vi är väl medvetna om 

att bevisföringen är ringa i och med att det endast är en intervju. Mathias har studerat 

Brand Management vid ”Management Center Europe” i Bryssel. Han har arbetat som 

produkt- och varumärkeschef på Cloetta samt på ett par olika reklambyråer som 

projektledare. Han arbetar idag på Egen Reklambyrå i Linköping och håller föredrag 

inom områden som varumärkesstrategi och kommunikation. Vi anser att intervjun 

uppfyller ett syfte inför den analys som kommer i slutet av denna uppsats. Det är 

viktigt att läsaren är medveten om att detta är kommentarer från en person, men det 

är en person som är väl insatt i branschen, främst inom varumärkesstrategi. Genom 

att få kommentarer kring mycket av det som tagits upp i teorin samt en del 

kommentarer angående vårt studieobjekt hoppas vi att läsaren genom denna intervju 

kommer att tänka till och kunna tänka ett steg längre än de befintliga teorierna.  

 

 

7.1 Vad är ett starkt varumärke?  
Vad som är ett starkt varumärke är svårt att beskriva. Det går inte att mäta i 

pengar på grund av att det som är ett starkt varumärke idag kanske inte är det 

imorgon. Att bedöma något som är så lätt förgånget är en stor risk därför 

anser jag (Mathias Ericson) det inte relevant.  Varumärket finns i logotypen, 

det är de känslor och tankar som personer lägger i logotypen. Själva logotypen 

är lika viktigt som namnet. Det går inte att beskriva i ord utan det är känslor. 

De känslor och associationer som individer har och får när de ser logotypen, 

det är det som är varumärket. Att det existerar relationer till varumärket är 

viktigt och är varumärkets värdegrund. Idag handlar mycket inom 
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varumärkesbyggande om att skapa relationer till varumärket. Få individer att 

känna att de har en relation till varumärket som gör att de vill associera sig 

med just det märket.  Det är av stor vikt att företag skapar samma värdegrund 

för varumärket som den värdegrund de individer de vill kommunicera med 

har. Det är vidare viktigt att det är ”anonymt” för att kunna passa in på en stor 

målgrupp. Varumärket får alltså inte vara för snävt, det måste kunna passa in 

på en stor målgrupps värderingar. Ett starkt varumärke är med enkla ord när 

ett företag lyckats skapa någonting mer, när det skapas en relation i 

varumärket. 

 

 

7.2 Identitet/Image, vad är skillnaden? 
Det läggs alltid olika definitioner på dessa ord, men för mig (Mathias Ericsson) 

är identiteten något som byggs upp från grunden. Identiteten är möjlig att 

påverka själv och är vad företagen vill kommunicera inifrån och ut. ”Man kan 

jobba på den.” Image är mer en uppfattning om företaget, ett utifrån och in 

perspektiv. Det är vad individerna utanför företaget associerar med företaget. 

Imagen är en viktig del för att skapa en värdegrund för varumärket. 

 

 

7.3 Anställdas delaktighet i ett starkt varumärke? 
Viss del av marknadsföringen utåt är till för att höja stoltheten internt. Det kan 

fylla en stor funktion genom att skapa en större vi känsla, vilket ofta gör att 

gruppen internt arbetar bättre tillsammans.  Något som är mycket viktigt att 

påpeka är att alla individer som har någon form av kundkontakt måste vara 
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en del av företagsidentiteten. De måste känna att de är det och inte bara läsa 

från en handbok. Kunderna de möter bör känna igen sig oberoende av vem de 

pratar med. När man bygger varumärkesidentitet måste man börja internt. 

Om inte de anställda kan uppfatta identiteten är det svårt att kommunicera 

den utåt. 

 

 

7.4 Starkt varumärke och lojalitet, krävs det? 
Det beror på vad man menar med lojalitet. Ett starkt varumärke kräver inte 

lojala kunder enligt min mening. Om vi tar Coca-Cola som starkt varumärke, 

vilket de flesta är överens om, är det inte alltid så att deras kunder är lojala. 

Det är dock oftast så att människor väljer deras varumärke framför andra i en 

valsituation. Så på så sätt kan vi säga att deras kunder är lojala. Här måste 

prisbilden läggas till för att förstå vikten av det starka varumärket. Coca-Cola 

jämfört med Pepsi kan sätta ett något högre pris och många väljer ändå Coca-

Cola. Jämför vi däremot med andra varumärken kan Coca-Cola ta ut ett 

betydligt högre pris än andra läskedrycksmärken och kunder väljer ändå 

Coca-Cola. Det är svårt att diskutera lojalitet utan att diskutera prisbilden. Det 

starka varumärket är det varumärke som väljs i en valsituation mellan olika 

varumärken där andra faktorer så som pris inte läggs till. 

 

 

7.5 Paraplyvarumärke 
I dagens samhälle där informationskanalerna ökat blir det svårare att dölja sig 

bakom ett paraplyvarumärke. Kunder blir mer och mer upplysta och om ett 
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produktvarumärke skadas tar även paraplyvarumärket skada trots att det inte 

direkt har marknadsförts mot kund. Det finns dock de företag som säljer olika 

produkter och finns närvarande på flera olika marknader i olika länder. Ett 

exempel på ett sådant företag är Procter & Gamble. För dem finns det 

självklart stora fördelar, men samtidigt utsätts också de för risken att kunder 

är medvetna om dem och de kan på så sätt skada flera produkter om en 

produkt skulle få dålig publicitet. 

 

Det är dyrt att skapa varumärken och det finns stora fördelar med att skapa 

paraplyvarumärken. Det är en avvägning mellan kostnad och risk. Företag 

som marknadsför sitt paraplyvarumärke gentemot slutkund tar en viss risk att 

det kommer att skadas om en produkt får negativ publicitet, men samtidigt 

kommer de att tjäna stora pengar på att kunna satsa stor del av sin 

marknadsföring på ett märke. Ju mer ett företag har att tjäna på att kunna 

använda sig av sitt paraplyvarumärke i sin marknadsföring, desto mer pengar 

finns att tjäna. De slipper att aktivt marknadsföra alla sina produkter och kan 

på så sätt tjäna pengar. Det är dock viktigt att alltid fundera över risken. 

Generellt kan sägas att det finns stora fördelar av att använda sig av ett 

paraplyvarumärke då produkterna liknar varandra och eller är av liknande 

natur. Skiljer sig produkterna nämnvärt åt eller helt och hållet är från olika 

produktgrupper är det svårare att samköra marknadsföringen vilket gör att 

det finns mindre pengar att tjäna. 

 

Många gånger är fallet så att ju dyrare produkter desto större fördelar av att 

ha ett paraplyvarumärke. Ett exempel på detta är Nike som alltid använder sig 

av Nike även om de gör vissa satsningar med exempelvis streetkollektioner. 
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7.6 Vilka fördelar kan företag med 
paraplyvarumärkesstrategier erhålla? 
Varumärket är det effektivaste sättet att nå kunden. Genom varumärket kan 

företag enkelt kommunicera ut sina produkter om de hanterar 

varumärkesfrågan på ett lyckat sätt. Framförallt handlar det om att få lägre 

inträdesbarriärer till nya kunder och marknader jämfört med konkurrenter. 

Det finns pengar att tjäna, men företag måste alltid se till de negativa 

konsekvenser det kan ge. Återigen är det en avvägning mellan kostnad och 

risk som företagen står inför. 

 

 

7.7 Tillit och Commitment 
Tillit är självklart viktigt för att kunna skapa starka varumärken att kunderna 

känner ett förtroende för varumärket och litar på varumärket. Commitment 

som handlar mer om lojalitet är lite dubbeltydigt eftersom att det vore 

självklart önskvärt att skapa en ömsesidighet mellan företag och kund. Men 

att skapa ömsesidighet mellan båda parterna går egentligen inte eftersom att 

det handlar om att en betalar för att vara kompis med den andre. Det viktiga 

är ärligheten, tillit, att inte föra kunderna bakom ljuset. Varumärken skapar 

inte trenden utan det man gör är att man försöker hitta trender som man kan 

marknadsföra sig igenom. Genom olika trender kan företagen nå olika 

målgrupper. Genom att vara engagerad i till exempel sport kan det spegla 

något hos varumärket som gör att kunden kan känna en viss form av 

ömsesidighet. 
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7.8 Kostnad för att bygga ett starkt varumärke? 
Det finns alltid en stor risk med varumärken eftersom att de ena dagen kan 

vara mycket värda och sedan händer något som gör att de inte är något värda 

alls. Det är också så att ett skadat varumärke inte behöver vara skadat för all 

framtid. Skandias varumärke behöver inte för all framtid vara förstört även 

om det idag inte är värt många kronor. 

 

 Det finns ingen kostnads nivå som man kan säga att företag ska lägga sig på. 

Det är alltid en mycket dyr startsträcka. Det som är en stor risk är att man 

lägger sig på en hög nivå vilket gör att kunderna därefter förväntar sig det. Ta 

Coca-Cola som exempel, som anses som ett av världens starkaste varumärke, 

trots det satsar de massor av pengar på att marknadsföra sig. Detta gör de för 

att kunderna förväntar sig det. Skulle de sluta att marknadsföra sig starkt 

skulle människor tro att de inte finns på marknaden längre trots att de 

egentligen finns överallt. 

 

Förväntningarna på varumärket ökar i takt med att varumärket stärks, det gör 

att det finns en viss risk i att marknadsföra sig för hårt. Ytterligare ett exempel 

är ICA där kunderna idag förväntar sig otroligt mycket utav deras reklam. 

Detta gör det mycket svårt att komma på nya sätt att leva upp till kundernas 

förväntningar. 
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7.9 Tvingad lojalitet, kundklubbar, kort osv. 
Finns fördelar inom vissa kundgrupper, det som däremot enbart har visat sig 

negativt är de företag som har registrerat kunders köpbeteende. Kunder vill 

inte komma till butiken och veta att de blir registrerade, vad de handlar och så 

vidare. Däremot till exempel H&M har på ett bra sätt lyckats fånga upp en stor 

grupp yngre kvinnor genom sitt medlemskort. Jag (Mathias Ericsson) vill 

absolut inte helt döma ut olika kundklubbar, kundkort, eller andra liknande 

lojalitetsprogram, men man måste vara försiktig när man använder sig av 

liknande strategier. 

 

 

7.10 Mathias Ericssons kommentarer kring ICA, 
Coop och Axfood. 
Axfood marknadsför sig inte gentemot slutkund vilket kan vara en fördel 

gentemot de kunder som inte vill handla hos de andra två stora blocken. Nu 

kan de handla i vad de tror är en mindre kedja fast de egentligen handlar hos 

ytterligare en stor jätte inom dagligvaruhandeln. Det hela är dock en 

kostnadsfråga. Ska de kunna konkurrera med ICA och Coop krävs större 

marknadsföringskostnader vilket är en omöjlighet om de ska marknadsföra 

flera olika varumärken. Det kostar en hel del att ha ett paraplyvarumärke och 

då gäller det att använda det på rätt sätt. Däremot behöver man tänka på vad 

det är man vill kommunicera med kunden, kanske kan man istället använda 

sig av ett redan existerande varumärke på marknaden som kunderna redan 

känner till. Till exempel skulle de kunna använda sig av Hemköp och skapa 

olika alternativ av Hemköp på samma sätt som ICA och Coop. 
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Denna intervju har givit viktiga tankeställningar inför den kommande 

analysen av uppsatsen. Följande kapitel kommer att ge en bild av vårt 

studieobjekt Axfood kopplat till vårt syfte.  
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8. Företagspresentation Axfood 
Nedan vill vi ge läsaren en inblick i det företag som på många sätt präglar denna 

uppsats och framförallt kommer att prägla de slutsatser vi kommer fram till. Vi har 

valt att presentera relevanta delar av företaget. Vi har hämtat material genom 

intervjuer samt genom allmänt tillgängligt material på företagets hemsidor. 

 

 

8.1 Axfoods affärsidé  

”Axfood ska skapa, utveckla och driva framgångsrika 

matbutikskedjor, helägda eller i franchiseform. Axfood ska vara 

"utmanaren" på den nordiska dagligvarumarknaden genom 

tydliga och unika kunderbjudanden.” 

 

Affärsidén ger en generell bild av hur företaget tänkt driva de olika 

butikskedjorna. Den talar inte specifikt om någon av butikskedjorna utan är 

tänkt att visa vad som finns under Axfoodparaplyet. ”Utmanaren” syftar 

främst på att de vill konkurrera med de stora kedjorna Coop och ICA. 

 

 

8.2 Bakgrund 
Axfood bildades våren 2000 i och med sammanslagningen av Hemköp, D&D 

Dagligvaror, Spar Sverige, Spar Inn Snabbgross samt Spar Finland. 

Bakgrunden till fusionen är bland annat en allt snabbare europeisk 
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konsolidering av dagligvarubranschen, där kraven ökar på effektivitet, 

genomslag i varumärken samt utnyttjande av synergier. 

 

 

8.3 Korta fakta  
Verksamheten bedrivs i Sverige samt i Finland genom dotterbolaget Spar 

Finland. I Sverige finns de helägda butikskedjorna Hemköp, Willy:s och 

Willy:s Hemma, partihandeln Dagab samt Axfood Närlivs. Bolaget bedriver 

också samverkan med fristående handlare under varumärken som Spar, 

Tempo och Vivo. 

 

Marknadsandelen i Sverige är 18 procent och i Finland cirka 8 procent vilket 

gör Axfood till ett av Nordens största börsnoterade bolag inom 

dagligvaruhandeln. 

 

Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista, Attract 40. Huvudägare är 

Axel Johnson AB med cirka 45 procent av aktierna. Axfood har en omsättning 

på 33 616 miljoner kronor (2003) samt har 8 640 stycken anställda (2003). 

 

 

8.4 Nuläget och framtida strategiska planer 
Axfood har ett antal strategiska frågor som berör hur de kommer att hantera 

varumärkesfrågan. Dels har de som mål att öka antalet helägda butiker. Målet 

är att 75 procent av Axfoods omsättning ska komma från helägda butikskedjor 

år 2005. Detta är något som varit en långvarig utveckling för företaget då de 
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har gått från 42 procent år 2000 till 60 procent år 2003. Det viktigaste motivet 

för den här satsningen är att öka lönsamheten och det går snabbare att 

genomföra förändringar inom helägda butiker. De anser att det är lättare att 

utveckla tydliga och attraktiva varumärken som ensamägare. Ytterligare en 

strategisk aspekt är att Axfood förväntas öka andelen egna märkesvaror vilket 

är en internationell trend inom dagligvarubranschen. Egna märkesvaror är en 

strategi som gynnar alla led i kedjan; kunder, handlare och Axfoods 

aktieägare. Förutom Willy:s, Hemköps och Spars egna märkesvaror, finns 

också ett lågprismärke, Eldorado, som finns inom alla Axfoodbutiker. År 2005 

ska egna märkesvaror svara för 15 procent av den totala försäljning vilket 

förväntas förbättra koncernresultatet med 90 Mkr.  

 

Axfood har rensat kraftigt bland kedjornas varumärken sedan Axfoods 

bildande, från 34 till fyra; Hemköp, Willy:s/Willy:s hemma, Spar och Vivo. 

Huvudvarumärken är Hemköp och Willy:s/Willy:s hemma. Planen är att 

successivt inordna alla förvärvade butiker i Hemköps- eller Willy:skedjan. 

Willy:s ska vara ”Sveriges billigaste matkasse”, Hemköp  matglädje, djup och 

bredd i sortimentet och personlig service.  

 

I april i år (2004) presenterades att Spar samt Billhälls kommer att omvandlas 

till Hemköp samt planerna på att även Vivo kommer att göras om till 

Hemköp. Det nya Hemköp kommer att delas in i tre olika butikskoncept, med 

ett trettiotal storbutiker. 
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8.5 Hemköp 
”Hemköps butiker ska vara det självklara valet av matbutik för 

de många matintresserade människorna.” 

 

Hemköps butiker erbjuder ett brett och djupt sortiment och butikerna har 

kunnig och personlig service med manuella diskar för chark, fisk och 

delikatesser; färskvarorna är de allra viktigaste. 

 

 

8.5.1 Konkurrens och marknad 
Den typ av traditionell handel som Hemköp räknas till är utsatt för 

konkurrens från såväl lågprisbutiker som stormarknader. Konsekvensen för 

Hemköps del blir därför att förtydliga sitt kunderbjudande än mer och minska 

gapet mellan konkurrerande segment. Hemköp ska i första hand konkurrera 

med kvalitet och utbud. Dock ska priset vara konkurrenskraftigt. De av 

Hemköps större butiker som ligger i städernas utkant och som har tillgång till 

ytor med större parkeringar kommer att mer direkt kunna möta kunder som 

vill vecko- eller storhandla. 

 

 

8.6 Willy:s 
 

”Att erbjuda Sveriges billigaste matkasse” 

  

Willy:s är lågprisbutiker med ett brett utbud av varor. Willy:s erbjuder ett 

sortiment bestående av kända märkesvaror, egna märkesvaror under namnet 
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Willy:s och lågprisvarumärken. Willy:s satsar dessutom speciellt på färskvaror 

som frukt och grönt, charkuteri samt mejerivaror. 

 

 

8.6.1 Konkurrens och marknad 

Axfood definierar lågprissegmentet genom prisindex där medelbutikens index 

är 100 och lågprisbutiker ligger i spannet 80-90, vilket ger lågprishandeln ett 

pris som är 15-20 procent lägre än traditionell handel. Med denna definition är 

Willy:skedjan ledande i Sverige med drygt 40 procent av marknaden. 
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9. Sammanställning av intervjuer med 
representanter på Axfood 
Genom flertalet intervjuer har vi fått en bild av hur företaget ser på lojalitet och hur de 

hanterar sina produktvarumärken. Vi har sett på varumärket Axfood som ett 

koncernparaplyvarumärke och vi har dessutom haft i åtanke det paraplyvarumärke 

företaget är på väg att bygga upp under namnet Hemköp. Vi har varit i kontakt med 

olika personer inom koncernen och nedan följer en samanställning av de intervjuer vi 

gjort där vi tagit med relevant information. Vi har valt att inte särskilja vem som sagt 

vad utan sammanställt insamlad data löpande. Vi har delat in informationen i fyra 

frågeställningar, vi utgick dock ifrån flertalet specifika frågor då vi utförde våra 

intervjuer.  

 

 

9.1 Kommunikation av varumärket 
Axfood har inte för avsikt att förmedla Axfood som varumärke gentemot 

slutkonsumenterna. Detta motiveras med att de vill satsa på sina två stora 

varumärken, Willy:s och Hemköp. Det som idag är Spar och Vivo kommer att 

omvandlas till Hemköp och det kommer under varumärket Hemköp att finnas 

olika produktgrupper. Företaget har för avsikt att kommunicera Willy:s som 

Sveriges billigaste matkasse och Hemköp som en butik med ett brett och djupt 

sortiment där färskvaror är viktiga samt ha en bra och hög servicenivå.  

 

Övergripande är det Bodil Eriksson som är ansvarig för 

varumärkeshanteringen (vVD chef information och IR). Hon har ansvar för 
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den övergripande varumärkesstrategin, hon har inget explicit ansvar för 

kundrelationer, men genom tydliga kundanalyser har hon god insikt i 

Axfoods kunder och agerar därefter i företagets övergripande 

varumärkesfrågor.  

 

Operativt sköts varumärkeshanteringen i varje kedja där de ansvariga har ett 

närmare förhållande till slutkonsumenterna. Där är det marknadscheferna 

som sköter det löpande både varumärkeshantering och kundkontakt.  

 

Varje kedja är väldigt egna och arbetar självständigt med sina varumärken. De 

är ansvariga för vad som förmedlas till konsumenterna. Axfood vill tydligt 

kommunicera Willy:s, Willy:s hemma och Hemköp. Varumärket Axfood 

används i första hand på den finansiella marknaden. Uppbyggnaden av 

Axfood har skett genom ett antal förvärv och de anser att Axfood ska vara ett 

”House of Brands”. Det innebär att det under varumärket Axfood finns ett 

antal tydliga produktvarumärken. Axfood inser dock vikten av att skapa 

tydliga kundkoncept och att det i dagsläget är något luddigt vad gäller vissa 

varumärken. Att göra om Hemköp är ett viktigt projekt för företaget. De inser 

viken av att göra Hemköp starkare genom att växa samt att tydliggöra 

Hemköps kunderbjudande och göra det tydligare. De anser sig ha lyckats 

mycket bra med Willy:s. Där anser de sig har ett ”klockrent” kundkoncept. 

Sveriges billigaste matkasse är deras affärsidé som de vill förmedla till deras 

kunder och det anser de sig ha lyckats med.  

 

Egna märket Eldorado finns i alla Axfoods butiker. Det kommer att vara ett 

alternativ både hos Hemköp och hos Willy:s. Det är ett billigt alternativ som 
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inte har samma kvalitet men ett lägre pris. Man satsar inte på marknadsföring 

vilket gör att produkten blir billigare samt att det ofta är ett enklare alternativ. 

Axfood hymlar inte med att kvaliteten på vissa produkter är lägre än liknande 

produkter. 

 

Vad gäller relationerna till kunderna är det en viktig aspekt som de 

värdesätter högt. Denna aspekt är viktigast främst för den personal som 

arbetar ute i butik. Personalen blir en viktig del av varumärket och det sätt de 

beter sig på ute i butik kommer att påverka kundernas uppfattning av 

varumärket. Det är därför viktigt att vara tydliga med respektive butiks profil 

ut till frontpersonalen. Annars är risken hög att de inte arbetar i 

samstämmighet med butikens profil och inte i samstämmighet med 

kollegorna. Detta kan bidra till en snedvriden bild av företaget och kunden 

kan uppleva inkonsekvens mellan exempelvis två av Hemköps butiker. 

 

Axfoods förhoppning är att affärsidén om billigaste matkassen gått fram och 

att det är vad kunderna tänker på när de tänker på produktvarumärket 

Willy:s.  

 

”Det tror vi att det gjort, vi är ganska säkra på att kunderna vet 

vad Willy:s står för.” (Bodil Eriksson) 

 

När det gäller Hemköp är det kvalitet Axfood vill att kunderna ska tänka på. 

De är dock medvetna om att kunderbjudandet är något vagare hos Hemköp 

än hos Willy:s vilket gör att kunderna har svårare att veta vad de får. Denna 

vaghet ligger i att när en kund går till Willy:s för att handla vet kunden att 
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priset är lågt, men vad gäller Hemköp tror kunderna allt för ofta att priset är 

mycket högt till bra kvalitet. Det är dessutom mycket hög konkurrens mellan 

den typen av butiker som Hemköp representerar. Hemköp utsätts även för 

mycket större konkurrens jämfört med produktvarumärket Willy:s. 

 

”Vi vill se oss som ett ”House of Brand”, inte som Coop och 

ICA. Varje kedja ska ha unika kunderbjudanden där Willy:s är 

tuffa på lågpris medan Hemköp har ett annat koncept.” (Bodil 

Eriksson) 

 

 

9.2 Vad är och hur skapas lojala kunder?  
Alla kunder som handlar en gång i månaden eller mer räknas som lojala hos 

Axfood. Allmänt så hävdar de att det är mycket låg lojalitet i branschen.  

 

Att använda sig av kundkort anser de inte leder till lojalitet, men visst finns 

det fördelar menar Axfood. De har dock genom att studera trenden både i 

Sverige och utomlands insett att det inte är enkelt att dra någon koppling 

mellan lojalitet och kundkort. Kunder har ofta kort hos både Coop och ICA 

och det är inte korten som styr var de handlar. Det finns dock tankar om att i 

kombination med bankkort göra det möjligt för kunder att ladda kort för att 

handla på Hemköp. De vill dock inte på något sätt skapa kort där de 

registrerar kundernas köpbeteende.  
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”Det tror vi inte att kunderna vill ha. Att registrera kunders 

inköp för att sedan använda det i marknadsföring gentemot dem 

är en tanke som idag inte anses som positiv.” (Bodil Eriksson) 

 

Det har enligt Axfood visat sig i gjorda undersökningar att kunderna inte 

uppskattar denna registrering av köpbeteendet.   

 

”Vi vill vara unika och inte erbjuda sådant våra konkurrenter 

gör och speciellt inte om det inte tillfredställer ett behov som är 

uppskattat av kunden.” (Bodil Eriksson) 

 

Att skapa kundkort är dessutom en kostnadsfråga och vad gäller Willy:s 

skulle de inte klara av att bära den kostnaden där varje krona är viktig för att 

hålla nere priserna. Om Willy:s inte lyckas hålla nere sina priser och inte 

lyckas erbjuda den billigaste matkassen kommer varumärkets starka profil att 

försvinna.  

 

Men som sagt för Hemköp finns planer på att utveckla någon form av kort där 

kunden kan sätta in pengar och handla för, men det kommer vara i 

kombination med bankkort. Det är en fråga att lösa i samarbete med bankerna. 

Hur lojalitet skapas är mycket komplext men Axfoods ser det som sitt främsta 

mål är att utforma starka kunderbjudanden som är så starka att kunden vill 

komma tillbaka. Genom starka kunderbjudanden tror representanter på 

Axfood att de kan skapa lojala kunder.  
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”Det har vi lyckats med vad gäller Willy:s, kunderna vet vad 

Willy:s står för och genom ett så tydligt kunderbjudande kan vi 

göra att våra kunder återkommer till oss.” (Bodil Eriksson) 

 

Axfood anser inte att den viktigaste frågan för lojalitet är pris, men de förnekar 

inte att det är en viktig aspekt. Det skall dock påpekas att för Willy:s ser de det 

som en A fråga, det är priset som är den viktigaste aspekten. Kunden vill inte 

bara tro att det är viktigt, kunden måste bli överraskad av att det är så billigt. 

Annars är pris en svår variabel då det är svårt att definiera vad som är billigt.  

Inom Hemköp är det viktigt att vara prisvärd, viktigt att prisbilden gentemot 

konkurrenter inte är felaktig.  

 

”Genom att alltid försöka överraska kunden och alltid ha en 

tydlig prisbild gentemot konkurrenter kan vi skapa lojala kunder 

som återkommer till oss gång på gång”. (Bodil Eriksson) 

 

En tydlig profil som både bekräftar och överraskar kunden samtidigt som det 

är viktigt med butikens miljö är vad som kan skapa lojala kunder. Att 

butikerna ser fräscha och tilltalande ut är viktigt då det reflekterar, ur kundens 

perspektiv, hur pass bra kvalitet butikens utbud har. Hemköp kan överraska 

kunderna med att det faktiskt är mycket prisvärda varor vilket också ger en 

positiv effekt. 

 

Som nämnts tidigare vill Axfood inte försöka skapa lojalitet mellan deras olika 

produktvarumärken, de kommunicerar inte Axfood i andra samanhang än på 

börs och finansmarknad. De vill kommunicera sina konsumentvarumärken då 
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de anser att det ger en riskspridning och de ser inga problem att hantera det 

på så sätt. De vill ha en annan strategi i förhållande till Coop och ICA. Axfood 

har bäst lönsamhet på marknaden idag trots att de syns minst.  

 

Genom de olika produktvarumärkenas kundkoncept vill de erhålla en relation 

med kunderna och det är genom kundkoncepten de förmedlar till deras 

kunder vart de står och vad de kan förvänta sig av dem. 

 

 

9.3 Kunskap om kunder och lojalitetsskapande 
faktorer 

”Vi tror att våra kunder väljer oss då vi anser oss ha ett konkret 

kunderbjudande, framförallt hos Willy:s, hos Hemköp handlar 

det mest om läge och tillgänglighet.” (Bodil Eriksson) 

 

Viktiga faktorer för skapande av lojalitet i paraplyvarumärkesföretaget 

Axfood är flera och det är svårt att vikta dem mot varandra. Axfood anser att 

kunden i första hand väljer butik efter läge och tillgänglighet därefter funderar 

de över variabler såsom pris och kvalitet. Det som sedan blir viktigt är graden 

av drivkraft gentemot pris och graden av drivkraft gentemot kvalitet, men 

läget är en viktig aspekt. Hemköps koncept är bland annat att vara centralt 

belägna och nära till kunden. Det har många gånger enligt Axfood visat sig att 

läget är den viktigaste faktorn för vilken butik en kund väljer att göra sina 

inköp i. Axfood menar att kunder som sedan väljer att åka en bit i mycket 

större utsträckning reflekterar över pris, kvalitet, butikens miljö och personal.  
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Vad gäller produktvarumärket Willy:s är pris den viktigaste variabeln för 

skapande av kundtillfredsställelse hos kunden. Willy:s har även bra 

kunderbjudande och erbjuder ett relativt brett sortiment, men allt finns inte 

om kunden söker en specifik produkt eller ett specifikt märke. Willy:s anses 

inte vara som Lidel där allt finns. Willy:s är enligt Axfood en riktig matbutik 

med 7 000 artiklar. Detta kan dock jämföras med Hemköp där det finns 14 000 

artiklar. 

 

För Hemköp är det viktigt med färskvaror och nyheter och de riktar sig mot 

den moderna kunden. Nya produkter på marknaden och mat som är modern 

är något de satsar på hos Hemköp medan det inte är lika viktigt hos Willy:s. 

 

För att få kunder att återkomma och för att behålla kunder försöker Axfood 

överraska kunderna med bra pris och kvalitet. I förhållande till 

konkurrenterna anser Axfood att de alltid kan försöka överraska kunderna. 

Det är alltid positivt när kunder hos Willy:s handlar en billig vara och kvalitén 

överstiger kundens förväntningar. På samma sätt kan de hos Hemköp 

gentemot konkurrenter ha prisvärda varor.  Kunderna ska kunna bli 

överraskade över att det är billigare än vad de hade förväntningar på. 

 

 ”Att en kund blir positivt överraskad är alltid eftersträvansvärt, 

det är kvalitet för oss.” (Bodil Eriksson) 

 

För att kunder ska uppleva hög kvalitet och tillfredsställelse anser Axfood att 

är det mycket viktigt att de anställer kompetent personalen ute i butikerna, 

bemötandet är otroligt viktigt. Framförallt hos Hemköp, det krävs en 
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fingertoppskänsla och det personliga bemötandet är otroligt viktigt. Det är 

självklart svårare för Willy:s där de har en mycket slimmad organisation och 

det är genom att hålla låga personalkostnader som de kan hålla låga 

konsumentpriser. 

 

”Tillfredsställda kunder är högt eftersträvansvärt och för oss 

handlar kundtillfredsställelse om att kunden ska få mer än de 

förväntar sig, ett starkt kundkoncept som håller bidrar till att 

kunden blir lojal.” (Bodil Eriksson) 

 

Axfood försöker att kontinuerligt överraska och tillfredställa kunden. Varje 

kedja arbetar olika, men det handlar hela tiden om att butikens koncept 

bekräftas och att kunden blir positivt överraskad. 

 

En viktig faktor som nämnts tidigare är butiksmiljön. Det är viktigt för att 

kunden ska få en positiv uppfattning. Willy:s har dock en sämre miljö och 

personalkostnaderna måste hållas låga. Därför har de skyltar där det står; 

varför står våra varor på pall?...det syns på prislappen. Detta görs för att göra 

kunden medveten om att det inte går att hinna med lika mycket med en så 

pass slimmad organisation, men att det är kunden som tjänar på det genom att 

betala ett lägre pris. De anser att det är viktigt att förmedla ut detta så inte 

förväntningarna är högre hos kunderna än vad de kan erbjuda. 

 

”För framtiden är det mycket viktigt för oss att tydliggöra våra 

kundkoncept och då framförallt hos Hemköp. Vi måste göra 

Hemköp tydligare, det är mycket viktigt att kunderna får en 
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starkare bild av vårt kundkoncept inom Hemköp.” (Bodil 

Eriksson) 

 

Axfood försöker ha en bra baskartläggning över deras kunder och försöker 

möta deras krav. Kunderna kan inte vara direkt delaktiga eller påverka 

utbudet, men de gör kundundersökningar och får ständigt feedback i 

butikerna om de gör något bra eller mindre bra eller om kunder upplever att 

något saknas. På så sätt kan kunden vara indirekt delaktig och påverka 

utbudet. Förändringar i sortiment brukar de snabbt få kommentarer om från 

kunderna och de försöker så gått det går att tillfredsställa kundernas 

önskemål. 

 

De har dock centraliserade förhandlingar om ett visst sortiment som gör det 

billigare för kunden. Willy:s är till 100% styrt av det vilket gör det svårt att ta 

in varor som kunderna önskar på kort sikt. Även inom Hemköp är det mycket 

svårt eftersom att det även där är hårt styrt av centraliserade förhandlingar. 

Men det märks direkt om kunderna vill ha något, feedbacken från 

butikspersonalen är otroligt viktig. De försöker ta vara på den feedback 

kunderna ger i butikerna och de får mycket information från de 

kundundersökningar som görs. Det är dock svårt att involvera kunden i 

köpprocessen menar Axfood. 

 

För att göra kunden medveten om att de är där för dem och att det är deras 

åsikter som räknas gör de även stora övergripande kundundersökningar 

ungefär vart annat år, däremellan mindre undersökningar. Breda NKI (nöjd 

kund index) görs och där studeras hur kunderna blir nöjda och framförallt 
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korrelationen mellan olika parametrar (pris, kvalitet osv.). Sedan försöker de 

förbättra sig på de punkter de anser sig ha fått dåligt betyg på. 

 

Kvalitet är alltid viktigt för kunderna, men det gäller att ge kunden en 

möjlighet att förstå sambanden. Inom Willy:s är pris otroligt viktigt. 

Personalkostnaden drar de ner mycket på och det är annars genom personalen 

som de kan skapa en god kundkontakt. Det gäller att hitta en balans.  

 

”Kunderna är alltid kravmaskiner!” (Bodil Eriksson) 

 

Att locka kunder till butiken är viktigt och Axfood gör det framförallt genom 

att alltid ha fräscha butiker, det signalerar mycket till kunderna. Det 

baskoncept de har är viktigast, men de lockar även med extrapriser. 

 

”Självklart använder vi som tidigare sagts till viss del pris för 

att locka till oss kunder, framförallt när det gäller Willy:s, men 

inom Hemköp är det olika faktorer såsom mängden varor, 14 000 

artiklar jämfört med 7000 hos Willy:s. (Lidel 1000)” (Bodil 

Eriksson) 

 

Axfood erbjuder inga speciella erbjudanden specifikt till vissa kundkategorier. 

Det finns vissa kundgrupper som ej frågar efter kvalitet och för dem är det i 

huvudsak priset. 
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 ”Visst är vissa varor bättre än andra, men hos oss betalar du 

inte för märket, jämfört med olika klädvarumärken där dyrare 

inte alltid betyder bättre kvalitet. Hos oss betalar du för varan. 

Det finns märken där det är sämre kvalitet och det syns också på 

priset.” (Bodil Eriksson) 

 

Egna varumärken handlar om att ta bort investeringen i varumärket och skapa 

en enklare produktkvalitet, men det måste förmedlas till kunden. Generellt 

finns det inte några kundgrupper som de specifikt gynnar, men de olika 

kunderbjudandena riktar sig till olika kundgrupper. 

 

För att de ska vara konkurrenskraftiga och för att kunder ska välja dem 

framför andra butiker försöker de att skapa tydliga kunderbjudanden och 

tydliga kundkoncept. 

 

 

9.4 Axfood och framtida varumärkesstrategier 
Företaget ligger just nu i startgroparna för att göra relativt stora förändringar i 

deras varumärkesstrategi. Vikten av att skapa tydliga kundkoncept är något 

som sätt i fokus. När Axfood skapades fanns Hemköp redan som ett starkt 

varumärke på marknaden och Axfood vill nu utveckla och stärka varumärket. 

 

Hemköp planeras att finnas som tre olika butikskoncept/butikstyper. De 

kommer alla att heta Hemköp, men det största butikskonceptet kommer att få 

ett tilläggs namn. (Det största butikskonceptet kan jämföras med ICA:s 

Kvantum). 
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De tre koncepten kommer att vara: 

Ett city alternativ, ”grab&go”, få varor, mycket färskvaror och mycket 

modebetonat. Detta koncept kommer i första hand att vända sig till 

småhushåll. 

 

Det andra konceptet är områdesbutiker, huvudbutik, både större och mindre 

butiker. Det ska vara butiker där kunderna gör sina flesta inköp och läget blir 

mycket viktigt för dessa butiker. 

 

Sedan kommer Hemköp att finnas som ett större butikskoncept. Dessa butiker 

kommer att ha ett eget tilläggsnamn. Det handlar mycket om volymhandel 

och dessa butiker kommer att ha egna erbjudanden.  

 

Nu har vi givit en bild av vårt studieobjekt och i nästa kapitel kommer vi att 

presentera den enkätundersökning vi genomfört. 
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10. Enkätundersökning - 
Sammanställning  
Vi har i detta kapitel för avsikt att presentera den enkätundersökning vi genomfört för 

att få en bild av Axfood och deras produktvarumärken ur kundens perspektiv. Vi har 

studerat kundernas kunskap och medvetenhet om företagets produktvarumärken samt 

kundernas attityd till respektive produktvarumärke. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

Totalt antal tillfrågade:  156 st 
Totalt antal respondenter:  120 st 
Bortfall:    22 st 
Totalt efter bortfall:   98 st 
Kunder från Hemköp:   45 st (46%)
Kunder från Willy:s:   53 st (54%)
 

Fråga 1: Vet du vilket företag som äger den butik du justa handlat i? 

Totalt:   84 st Nej (86%) 
Hemköps kunder:  9 st ja (20%) 
Willy:s kunder:  5st ja (10%) 

Fråga 2:Vet du vilka företag/butiker som ägs av Axfood? 

Totalt:   68 st Nej (69%) 
Hemköps kunder:  14 st ja (30%) 
Willy:s kunder:  16 st ja (30%) 
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Totalt:   
Billigt   0 
Brett sortiment  39 
Tillmötesgående personal  25 
Kvalitet   64 
Fräsch butik   44 
Annat   25 

Hemköps kunder: 
Billigt   0 
Brett sortiment  23
Tillmötesgående personal  14
Kvalitet   32
Fräsch butik   23
Annat   9 

Willy:s kunder:  
Billigt   0 
Brett sortiment  16
Tillmötesgående personal  11
Kvalitet   32
Fräsch butik     21
Annat   16

4. Vad tycker du Willy:s symboliserar? 
Totalt:   
Billigt   69
Brett sortiment  5 
Tillmötesgående personal  11
Kvalitet   35
Fräsch butik   16
Annat   34

Hemköps kunder:  
Billigt   27 
Brett sortiment  0 
Tillmötesgående personal  0 
Kvalitet    9 
Fräsch butik   5 
Annat   18
    
  

Willy:s kunder:  
Billigt   42
Brett sortiment  5 
Tillmötesgående personal  11
Kvalitet   26
Fräsch butik   11
Annat   16

Fråga 3. Vad tycker du hemköp symboliserar?
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10.1 Resultat av enkäten 
Som undersökningen visar är det 86 procent som inte vet att Axfood är ägare 

till butikerna Willy:s och Hemköp och det är ringa 14 procent av totalt 98 

tillfrågade kunder som svarade ja på denna fråga. Vi kan urskilja en tendens 

att Hemköps kunder hade mer kunskap om att Axfood är paraplyvarumärket 

till dessa två butiker jämfört med Willy:s kunder. Oavsett om det var avsiktligt 

eller ej har Axfood inte lyckats med att förmedla varumärket Axfood till 

slutkund.  

 

Inte förvånande, med tanke på svaren på fråga ett, hade kunderna liten 

kunskap om vilka butiker som Axfood äger. Om de inte visste det korrekta 

svaret på fråga ett berättade vi att det var Axfood som var ägare.  Och med 

utgångspunk i detta var det 31 procent som visste eller trodde sig veta vilka 

butiker Axfood ägde och 69 procent som inte var medvetna om detta. Av 30 

Fråga 5. Vilken/vilka butiker handlar du mest frekvent i?  

Totalt:   
ICA              14 (14%)
Coop   20 (22%)
Willy:s   30 (34%)
Hemköp   25 (28%)
Annat   9 (10%) 

Hemköps kunder:  
ICA   9 (20%)
Coop   9 (20%)
Willy:s   9 (20%)
Hemköp                      14 (30%)
Annat   4 (10%)

Willy:s kunder:  
ICA   5 (20%)
Coop  11 (30%)
Willy:s  21 (40%)
Hemköp  11 (30%)
Annat   5 (20%)
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stycken som svarade ja på frågan var det endast 27 som angav ett någorlunda 

korrekt svar. Av dessa 27 var det 8 som angav ett helt korrekt svar, övriga 

svarade bara rätt på en av butikerna. 

 

Vad gäller fråga tre där vi frågade vad de anser att Hemköp symboliserar 

svarade Hemköps kunder att de främst anser att dessa butiker symboliserar 

kvalitet. Fräscha butiker samt trevlig personal är aspekter som respondenterna 

framhävde som karaktäristiskt för Hemköps butiker. Willy:s kunder tycker att 

Hemköp symboliserar kvalitet, ett brett sortiment samt tillmötesgående 

personal. På kategorin annat svarade respondenterna bland annat faktorer 

såsom geografisk närhet samt mindre köbildning. 

 

På fråga fyra där vi frågade kunderna vad de anser att Willy:s symboliserar 

svarade kunder på Willy:s billiga priser som den största karaktäristika. 

Flertalet tyckte dock att butikerna symboliserade kvalitet. Vad gäller Hemköps 

kunder svarade de relativt enhetligt att de tyckte att Willy:s symboliserar ett 

billigt alternativ.  En aspekt är att många av kunderna på Willy:s tyckte att 

Willy:sbutiken symboliserade kvalitet samtidigt som väldigt få av Hemköps 

kunder ansåg att Willy:s karaktäriseras av kvalitet. På kategorin annat svarade 

respondenterna geografisk närhet. 

 

En skillnad mellan vad respondenterna anser att Hemköp symboliserar 

jämfört med vad de anser att Willy:s symboliserar är att när respondenterna 

skulle beskriva Hemköps karaktäristika framhävdes i större utsträckning 

kringfaktorer som trevlig personal, fräscha butiker samt kvalitet. Medans 
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respondenterna vad gäller karaktäristika i Willy:s butiker i mycket större 

utsträckning svarade att butikerna symboliserade billiga priser .  

 

Vi kan urskilja en tendens vad gäller den sista frågan att Willy:s kunder 

handlar mest frekvent på Willy:s och Hemköps kunder handlar mest frekvent 

på Hemköp.  

 

Det viktigaste resultatet som framkom genom denna undersökning är att 

varumärket Axfood inte kommuniceras ut till slutkund. Kunderna vet alltså 

inte att när de handlar på Willy:s eller Hemköp handlar de på Axfood. Detta 

resulterar i att kunderna inte medvetet kan agera lojalt mot varumärket 

Axfood. 

 

Detta var vår sista del av empirin och i följande kapitel analyserar vi denna 

empiri kopplat till vår referensram. 
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11. Analys 

I detta kapitel kommer vi att utgå från den struktur och modell som vi utformat i vår 

referensram för att läsaren lättare ska kunna följa med i våra resonemang. Vi kommer 

att analysera varje variabel för sig för att sedan diskutera relevansen av den modell vi 

utformat i referensramen. Vi kommer att analysera vårt studieobjekt Axfood, utifrån 

att Axfood är ett koncernparaplyvarumärke och att Hemköp kommer att byggas upp 

som ett paraplyvarumärke under varumärket Axfood. Vi kommer att föra en 

diskussion kring möjligheten att skapa lojalitet dels på koncernnivå samt på 

paraplyvarumärkesnivå. Detta för att se vad som krävs för att kunna skapa lojalitet 

mellan olika produktvarumärken. 

 

 

11.1 Drivkrafter bakom beteendet lojalitet 
 

 

 

Som vi diskuterat i referensramen är en ideal kund, ur leverantörens 

perspektiv en kund som frekvent kommer tillbaka till företaget, allokerar en 

stor del av sina pengar hos dem, försörjer leverantören med värdefull kunskap 

samt sprider positiva erfarenheter till andra potentiella kunder. Det är därför 

viktigt att företag införskaffar förståelse till drivkrafterna bakom ett lojalt 

DDrriivvkkrraafftteerr bbaakkoomm   
lloojjaalliitteett  Commitment 
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kundbeteende. Vi anser att det framförallt är viktigt att diskutera lojalt 

kundbeteende utifrån den definition vi tidigare givit då lojalitet bygger på ett 

ömsesidigt förhållande. Begreppet commitment som innebär att kunden 

känner anförtroende, åtagande, förbindelse och engagemang är en av de 

drivkrafter vi anser viktig att ta hänsyn till. Det som Söderlund (1999) 

benämner kognitiv ansträngning, det vill säga när kunden utsätts för oväntade 

händelser, är något Axfood försöker ta vara på. De har insett vikten av att om 

kundens förväntningar stämmer överens med utfallet har denne ingen 

anledning att reflektera över sin situation och inga känslomässiga reaktioner 

skapas. Axfood försöker kontinuerligt överträffa kundens förväntningar. 

Exempelvis i butiken Willy:s, vars profil är att erbjuda Sveriges billigaste 

matkasse, förväntar sig kunden inte att erhålla den bästa kvaliteten då priset 

är en viktigare faktor. I dessa fall försöker företaget, relativt konkurrenterna, 

överraska kunderna att kvaliteten på dessa billigare produkter var bättre än 

förväntat. Vi fick kommentarer från några av de personer vi intervjuade att 

Willy:s hade bra kvalitet vilket tyder på att företaget har lyckats. Samma 

resonemang gäller för Hemköp där de vill överraska kunden med att deras 

varor inte är de absolut dyraste utan mycket prisvärda varor med hög kvalitet, 

jämfört med övriga konkurrenter. Axfood försöker även överträffa kundernas 

förväntningar genom att hela tiden utveckla butikernas utseende och miljö. 

Detta kan enligt teorier om ansträngning resultera i att dessa för kunden 

ovanliga och/eller ej förväntade händelser väcker starka positiva känslor och i 

ett längre perspektiv lojalitet. Detta att Axfood har fått sina kunder att 

reflektera över köpprocessen gör att köpet har väckt känslor hos kunden som 

kan påverka framtida val av butik. På detta sätt försöker Axfood att förhindra 

att kunderna hamnar i den så kallade likgiltighetszonen. 
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Vi vill dock påpeka att företag noggrant måste reflektera på vilken nivå dessa 

ovanliga ej förväntade händelser ska vara, både vad gäller innehåll och 

frekvens. I enlighet med Kanomodellen kommer kundens förväntningar hela 

tiden att förändras. De uttalade behovet, det vill säga det som kunden 

förväntar sig vid köpprocessen, kommer med tiden att utvecklas till det 

primära basbehovet. Samma resonemang är gällande för det omedvetna 

behovet, de faktorer som kunden inte förväntat sig. Risken finns att kunderna 

hela tiden förväntar sig mer och mer vilket kan bli en fälla för företaget om de 

inte lyckas med detta. Ytterligare en aspekt för företag med 

paraplyvarumärkesstrategier är att inte tillfredsställa och överraska kunden på 

olika sätt mellan de olika produktvarumärkena. Kunden kan då lätt bli 

besviken på något av produktvarumärkena och denna besvikelse kan 

överföras på de andra varumärkena. Enligt intervjun med Mathias Ericsson är 

detta även något som kan förekomma vad gäller varumärkessatsningar. 

Kunderna förväntar sig en viss nivå av marknadsföring om företaget tidigare 

satsat stort. Det leder till att företag bör vara försiktiga och inte lägga sig på en 

nivå de ej kan upprätthålla. 

 

Den andra typen av ansträngning som Söderlund (1999) benämner uppoffring, 

det vill säga att då en individ offrar tid eller pengar på något är detta positivt 

relaterat med commitment. Detta innebär att ett företag som Axfood skulle dra 

fördel av att på ett eller annat sätt få kunden att tillbringa en stor del av sin tid 

i butikerna vilket inte är något företaget reflekterat över. I vårt studieobjekts 

situation innebär det till exempel att de kan utbilda den befintliga personalen 

så att de erhåller en spetskompetens inom exempelvis skaldjur och chark, 
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recept och blommor. Detta gör att kunden känner sig tillfredställd då de pratar 

med kompetent personal och kommer troligtvis tillbringa större tid i butiken. 

Detta skapar möjlighet för båda parter att skapa en relation och ett ömsesidigt 

engagemang.  

 

Vad gäller det som Söderlund (1999) benämner synlighet anser vi det som en 

fördel för företag med paraplyvarumärkesstrategier. Lyckas företaget skapa 

lojala kunder till ett av sina produktvarumärken är det stor chans att dessa 

kunder även blir lojal till företagets andra produktvarumärken då de enligt 

teorin vill vara konsekventa i sitt handlande. 

 

Ytterligare en faktor som förklarar drivkraften bakom ett lojalt beteende är det 

som i teorin benämns frivillighet. Axfood försöker medvetet att inte styra 

kunders lojalitet med exempelvis kundkort som många av dess konkurrenter 

gör där kunden samlar poäng för att exempelvis få en bonuscheck eller dylikt. 

Genom att alltid erbjuda billiga varor till en tillfredsställande kvalitet 

respektive prisvärda varor med hög kvalitet kommer kunder att frivilligt välja 

Axfoods alternativ, det är inte kundkorten som styr vart kunden handlar.  Ett 

kundkort där kunden samlar poäng på sina inköp genom att dra sitt kort i de 

butiker de handlar och slutligen få en bonuscheck kommer att resultera i att 

kunden väljer att gå till en viss butikskedja bara för att få bonusen. Det finns 

en potentiell risk att kunden bara går till den butikskedjan av den anledningen 

och inte på grund av att den känner sig tillfredsställd eller upplever kvalitet. 

Vi anser då att kunden enligt vår definition av lojalitet inte kommer att bli 

lojal. Vi kan se en koppling mellan ett företags försök att styra kunders lojalitet 

genom lojalitetsprogram som till exempel kundkort. Att försöka styra ett 
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beteende genom externa belöningar skapar sällan positiva effekter. Om den 

externa belöningen är hög kan det skapa attityden att det var belöningen som 

fick oss att agera på ett visst sätt. Detta kommer att påverka kundens attityd 

och kunden kommer sannolikt att stanna kvar eller hamna i det som Feurst 

(1999) benämner den lömska lojaliteten och som är lätt för konkurrenter att 

imitera. Vi anser att precis som teorin förespråkar att om en kund känner att 

den utför en handling av fri vilja kommer den att känna ett personligt ansvar 

och kontroll över situationen vilket resulterar i välbefinnande och ett lojalt 

beteende.  

 

Axfood genomför flertalet kundundersökningar för att erhålla kunskap om 

vad kunderna vill ha och vad som gör dem tillfredsställda. De studerar 

parametrar såsom pris och kvalitet. De försöker även att uppmuntra kunderna 

att ge feedback till personalen i butikerna. Detta är ett sätt för företag att i 

enighet med teorin om delaktighet (Söderlund 1999) få kunden att känna 

känslan att de samarbetar med företaget. Kunderna får också uppfattningen 

att de känner kontroll över processen och att de har möjlighet att medverka till 

att utveckla. I enlighet med Hogg och Vaughan (1998) behöver det inte vara så 

att kunderna faktiskt påverkar utan det är känslan att kunna påverka som är 

det viktiga. Detta tror vi bidrar till att ett ömsesidigt beroende och förhållande 

mellan kund och företag, något som är viktigt för skapande av lojalitet i ett 

längre perspektiv. Det ömsesidiga förhållandet resulterar i att det är både 

kunden och företaget som tar och ger, det blir en ”win-win” situation. Vi är 

medvetna om att aspekten delaktighet troligtvis är av större relevans i företag 

som erbjuder mer komplexa varor/tjänster där kunderna i större utsträckning 

kan vara med och utveckla produkten/tjänsten. Det som bör eftersträvas 
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oavsett vad företaget erbjuder är att kunderna känner att den information som 

de lämnar till företaget tas tillvara på och att de får känslan att företaget 

anpassar erbjudanden till kundernas behov.  

 

Ovanstående aspekter är viktiga för företag med paraplyvarumärkesstrategier 

då både positiva och negativa erfarenheter som kunderna uppfattar kan 

överföras mellan de olika produktvarumärkena. Det är viktigt att kunderna 

blir bemötta på ett konsekvent sätt i alla butiker under paraplyvarumärket. På 

detta sätt tror vi att Hemköp kan skapa en konsekvent profil av sina 

produktvarumärken. Detta kan resultera i att produktvarumärkena under 

paraplyet Hemköp speglar det som kunden förväntar sig. Om kunden vet 

resultatet av köpprocessen blir det ett naturligt val att välja någon av 

butikerna. Vi tror att kunden går till den butikskedja där den vet att 

förväntningarna kommer att uppfyllas och ibland mer och där den känner 

delaktighet. Om inte ovanstående aspekter vad gäller drivkrafter till beteendet 

lojalitet beaktas i produktvarumärkena kan det skada paraplyvarumärket och 

på så sätt alla underliggande produktvarumärken. Dålig publicitet av en butik 

leder till att övriga butiker under paraplyet dras med i fallet. Vi anser även att 

detta resonemang omvänt leder till ett starkt paraplyvarumärke. Om de olika 

produktvarumärkena lyckas skapa lojalitet så stärks även paraplyvarumärket. 

Alla drivkrafter bakom beteendet lojalitet är djupt rotade i människans natur 

och det gäller att kunden får en bra bild av produktvarumärkena från start. Ett 

första intryck vare sig det är positivt eller negativt är svårt för företag att 

justera. Kunder i interaktion med andra kunder kan i enlighet med teorin 

skapa starka reaktioner av både positiv och negativ karaktär. Är kunderna 

tillfredsställda och/eller upplever kvalitet är det positivt att de interagerar med 
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andra kunder och en gemenskap mellan kunderna kan skapas. En upplevd 

trevlig gemenskap som bygger på att kunderna träffas på kontinuerlig basis 

påverkar kundens uppfattning och erfarenhet om företaget och dess 

erbjudande. 

 

 

11.2 Upplevd kvalitet 
 

 

 

Den upplevda kvalitén är intressant att analysera i allmänhet och i synnerhet 

hos vårt studieobjekt. I teorin diskuterade vi att bredden på utbud kan vara en 

av kringfaktorerna som gör att kunderna känner en hög upplevd kvalitet. Hos 

vårt studieobjekt är utbudet relativt smalt hos Willy:s medan det är relativt 

brett hos Hemköp. Personalens beteende är också av stor relevans för att få 

kunderna att bli lojala. Detta är dock ytterligare en faktor som Axfoods 

varumärke Willy:s har svårt att konkurrera med. De har en mycket slimmad 

organisation och personalkostnaderna hålls mycket låga. Vi anser dock att 

Willy:s genom sitt tydliga kundkoncept kan sänka kundernas förväntningar 

och därigenom skapa en hög upplevd kvalitet och kunden blir positivt 

tillfredsställd. Upplevd kvalitet förväntas leda till en högre 

UUpppplleevvdd  kkvvaalliitteett  Kringfaktorer 
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kundtillfredsställelse och därmed till ökad kundlojalitet (Mägi och Julander 

1994, Wong och Sohal 2003). 

Axfoods två stora produktvarumärken, Hemköp och Willy:s skiljer sig 

markant åt när det gäller ovanstående kringfaktorer. Hemköp satsar mer på 

personal och utbud vilket enligt teorin anses som viktiga faktorer för att skapa 

lojalitet. Detta medför att det blir svårt för dem att skapa lojalitet mellan 

Willy:s och Hemköp, det är dock en faktor som gör att det finns stora 

möjligheter att skapa lojalitet mellan olika Hemköpsbutiker då de är färdiga 

med att bygga upp Hemköp som ett paraplyvarumärke.  

 

Den image som ett företag har byggt upp påverkar den upplevda kvaliteten 

(Caruana 2002). Det gör att det är av stor vikt att arbeta för att skapa en bra 

image och framförallt att den stämmer överens med vad varumärket står för. 

Varumärket Willy:s står för billiga varor, det gäller då för företaget att leva 

upp till det och inte göra kunderna besvikna. Detta är något vi fick 

indikationer på att de lyckats med då vi genomförde vår enkätundersökning. 

Undersökningen var i samstämmighet med vad Axfood vill förmedla i deras 

olika produktvarumärken. 

 

Gezelius (1997) menar att om butiken brister i service och relationer kommer 

en kund föredra en viss butik framför andra. Detta anser vi vara en viktig 

aspekt för skapande av lojalitet och är även en viktig variabel då den skapar 

bra förutsättningar för en ömsesidig kommunikation mellan kund och företag. 

Genom bra relationer parterna emellan kan viktig information utbytas och bry 

sig om känslor skapas. Detta är viktigt då det enligt teorierna är viktigt att 

kunderna känner känslomässiga kopplingar till företaget. Då kan företag 
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undvika att skapa det som Feurst (1999) benämner tvingad eller falsk lojalitet 

utan skapa engagerad lojalitet.  Vi vill till det tillägga vikten av ett tydligt 

kundkoncept.  

 

Dessa olika kringfaktorer är viktiga för att skapa lojalitet och när vi överför det 

på paraplyvarumärkesstrategier har vi identifierat vissa problem. När 

företaget har identifierat vilka kringfaktorer som är av störst vikt för att skapa 

en hög upplevd kvalitet, måste företaget se om dessa kringfaktorer är viktiga 

för alla produkter under paraplyvarumärket. Om de olika produkterna under 

paraplyvarumärket skiljer sig för mycket åt vad gäller exempelvis kvalitet 

anser vi att det inte går att skapa någon lojalitet mellan de olika 

produktvarumärkena.  

 

Det finns tre faktorer som Winsted (2000) anser viktiga i personalens 

bemötande som leder till att kunden blir tillfredsställd. 

 

• Personalen bryr sig om kunden 

• Personalen uppträder artigt 

• Personalen är sympatisk 

 

Dessa tre aspekter är viktiga för Hemköp att arbeta med och om de lyckas 

skapar de tillfredställda kunder vilket vi i sin tur i enlighet med teorin leder 

till lojala kunder. Kan de i alla sina butiker lyckas med det och i framtiden i de 

olika kundkoncepten som kommer att ligga under paraplyvarumärket 

Hemköp kommer det att skapa lojala kunder som i stor utsträckning väljer 

deras butiker. Genom att ta hänsyn till alla de variabler som är viktiga för 
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skapande av lojalitet kan Hemköp skapa lojalitet mellan sina 

produktvarumärken. Det kan på så sätt bli ett självklart val för kunden att 

göra alla sina inköp i någon av Hemköps olika koncept. 

 

Grönroos (1994) anser också att personalen är en betydelsefull variabel, han 

anser att personalens uppträdande påverkar kundens upplevda kvalitet. Hos 

Willy:s blir detta ett problem då organisationen är maximalt slimmad. 

Personalen hinner inte med den kundvård som vore önskvärd, men för att 

hålla de priser de har krävs det en slimmad organisation. Vi anser dock att 

Willy:s genom sitt starka kundkoncept kan kringgå dessa problem. Kunden 

förväntar sig inte en fullservice butik utan för de kunder som handlar hos 

Willy:s är priset viktigast. Här har vi identifierat ett problemet att skapa lojala 

kunder mellan Axfoods produktvarumärken. Hemköp och Willy:s 

kunderbjudanden använder sig av olika variabler för att skapa lojala kunder 

vilket gör det svårt att skapa lojala kunder varumärkena emellan. Om 

kunderbjudandena är mycket olika mellan de olika produktvarumärkena kan 

ingen klar image skapas och paraplyvarumärket blir svagt. 
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11.3 Kundtillfredsställelse 
 

 

 

Axfoods definition av tillfredsställelse är precis i enighet med teorins, det vill 

säga skillnaden mellan kundens förväntningar och det upplevda utfallet. 

Axfood anser att det är en viktig aspekt att tillfredsställa kunden. De faktorer 

med vilka de tillfredsställer kunderna är tillgänglighet, pris och genom att 

erbjuda hög kvalitet. Enligt Fournier och Mick (1999) är den starkaste formen 

av tillfredställelse när kunden upplever ”bry sig om känslor”. Om denna 

attityd skapas hos kunden kommer kunden i ett längre perspektiv känna 

tillhörighet till företaget och dess produktvarumärken. Axfood är av den 

åsikten att tillfredsställelsen bland Hemköps kunder främst skapas genom att 

butikerna finns lättillgängliga. Detta är en intressant aspekt och ingenting vi 

har identifierat i vår referensram som en variabel som skapar lojalitet. Enligt 

teorier i vår referensram bygger tillfredsställelse i större grad på känslomässigt 

engagemang hos kunden. Exempelvis att den upplever bra kvalitet i 

exempelvis aspekter såsom kompetent personal med trevlig bemötande, eller 

en trevligt disponerad butik. Men även som vi nämnt tidigare att kunder 

känner delaktighet i köpprocessen. Om vi återgår till Mägi och Julanders 

modell om upplevd kvalitet och tillfredsställelse (1994) kan vi urskilja att 

kundens tillfredsställelse kommer att påverkas av kundens förändrade 

beteende. Modellen visar att ju högre grad av engagemang/involvering en 

KKuunnddttiillllffrreeddssssttäälllleellssee Tillgänglighet
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kund känner desto större upplevd tillfredsställelse. Ett resultat av detta är att 

ett ökat lojalt beteende leder till att kunden inte tenderar att byta butik fören 

tillfredsställelsen reduceras kraftigt, därav vikten att få kunden 

delaktig/engagerad i köpprocessen. 

 

Som nämnts tidigare anser Axfood att det främst är geografiskt tillgänglighet 

som skapar tillfredsställelse för Hemköps kunder. Den enkätundersökning vi 

genomfört visar också på att geografisk närhet var en aspekt som framkom 

som ett alternativ till varför personer handlar i en viss butik. Det resonemang 

ställer vi oss kritiska till då det inte bara är Hemköps butiker som är centralt 

belägna. Vi anser trots att vi inte har med variabeln geografisk tillgänglighet i 

vår referensram att det är en viktig variabel. Men det är endast en faktor som 

finns med i ett initialt läge, de andra faktorer vi tagit upp kommer att vara 

viktigare för att skapa lojalitet. När en kund väl har bestämt sig för att 

geografisk närhet är en avgörande faktor för var den ämnar göra sina inköp 

måste Axfood profilera Hemköp så att den butiken väljs och inte 

konkurrenternas. Ofta finns det för kunderna flera butiker som uppfyller 

deras krav på geografisk närhet. Om företag lyckas med de andra faktorerna 

är chansen större att kunden även väljer den butiken då de har flera 

närliggande butiker, om de flyttar eller befinner sig i en annan stad. Detta är 

också viktigt då Hemköp byggs upp som ett paraplyvarumärke. Då kommer 

kunderna att bli lojala mellan de olika produktvarumärkena under 

Hemköpsparaply. Det är då viktigt att i enighet med teorin ta vara på 

aspekten att försöka involvera kunden i köpet för att skapa hög grad av 

engagemang. Känslor är ett kärnattribut som har en stor påverkan på kundens 

attityd (Yu och Dean 1994). Axfood menar dock inte att andra aspekter inte är 
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viktiga utan de menar att när väl kunden bestämt sig för att åka någonstans 

utanför den närmaste geografiska närheten spelar faktorer som kvalitet, pris 

och så vidare större roll. När kunder väljer Willy:s är det sällan kundens 

närmaste butik, men på grund av det tydliga kunderbjudandet kommer 

kunderna att välja Willy:s. Axfood anser inte att kunderna direkt kan vara 

delaktiga att påverka deras utbud. Vi anser dock att kunderna kan få känslan 

av delaktighet i köpprocessen genom flertalet av de aktiviteter Axfood gör 

idag. De genomför relativt kontinuerligt kundundersökningar för att ta reda 

på kundernas preferenser och de försöker uppmuntra kunderna att ge 

feedback i butikerna. Detta anser vi resulterar i att kunderna känner att 

företaget bryr sig om dem och att de känner sig delaktiga i köpprocessen. Som 

nämnts tidigare är det då viktigt att kunderna känner att det de gör genom att 

ställa upp i undersökningar faktiskt har någon genomslagskraft. Vi anser som 

Blomqvist (1999) förespråkar att för att kunden ska känna delaktighet och 

engagemang måste företag skapa möjlighet till detta. Detta kan göras genom 

att det alltid finns möjlighet att ta kontakt med Axfood eller någon 

representant av de underliggande varumärkena. De kan exempelvis finnas 

tillgängliga via telefon, e-mail eller dylikt detta för att det ger kunden 

möjlighet att känna att de emotionellt och fysiskt närmar sig företaget.  

 
Ovanstående aspekter är viktiga att ta hänsyn till då en kund som känner 

tillfredsställelse på exempelvis ett av Hemköps koncept även måste känna 

tillfredsställelse på de andra. Annars kommer det resultera i att en bristande 

upplevd tillfredsställelse av det ena produktvarumärket överföras på de 

andra. Om detta är fallet kommer lojalitet mellan varumärken aldrig att 

skapas. För att Axfood ska lyckas med det som exempelvis ICA lyckats med, 

att få kunderna att göra en del inköp på ICA-Supermarket och andra på ICA-
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Maxi måste de lyckas skapa kunder som känner hög tillfredsställelse i alla 

Hemköps koncept under paraplyet Hemköp. Om vi återgår till Grönroos 

modell (2000) som beskriver sambandet mellan tillfredsställda kunder och 

lojalitet gentemot företaget kan vi se att om en kund är mycket nöjd kommer 

de att sprida positiva mun-till-mun krafter. Det är endast de mycket nöjda 

kunderna som sprider sina positiva erfarenheter. Om företag lyckas skapa 

tillfredställda kunder i de olika produktvarumärkena kommer kunderna att 

fungera som obetalda säljare och sprida vidare sina erfarenheter, vilket leder 

till att paraplyvarumärket stärks. 

 

 

11.4 Starka varumärken 
 

 
 
Vi har genom studien av Axfood fått bekräftat att de teorier som talar om 

vikten av samstämmighet stämmer i flera olika avseenden. Precis som Barren 

(2003) talar om vikten av att varumärket stämmer överens med de produkter 

eller tjänster det symboliserar anser vi att samstämmighet är en mycket viktigt 

faktor. De olika produkterna som befinner sig under samma paraply måste ha 

en samstämmighet när det gäller de variabler som är viktiga för just de 

produkterna. Starka varumärken leder till kundlojalitet lyder teorierna, i vårt 

studieobjekts fall handlar det om att starka kundkoncept leder till lojalitet. 

SSttaarrkkaa  vvaarruummäärrkkeenn Samstämmighet 
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Intressant är dock att Axfood menar att det inom den bransch företaget arbetar 

på generellt är svårt att skapa lojala kunder. Axfood talar om att Willy:s har ett 

starkt kunderbjudande som är tydligt och klart för kunden. De har lyckats 

med att få kunder att associera varumärket Willy:s med bra pris. Kunderna 

blir lojala genom att varumärket Willy:s är starkt. Willy:s logotyp säger något 

till kunderna, den innefattar något mer och kan alltså ses som ett starkt 

varumärke. Detta är något vi fick tydliga indikationer på i den 

kundundersökning vi gjorde där kunderna tydligt kopplade Willy:s med 

billiga varor.  

 

Att värdera varumärket i pengar är riskfyllt, trots det diskuteras ofta i 

varumärkesstrategilitteraturen, bland annat Melin (1999), varumärket som en 

av företagets viktigaste tillgångar. Företagen vet inte från en dag till en annan 

vad varumärket är värt och det kan hända något oförutsägbart som gör att 

varumärket skadas. När företag satsar på en paraplyvarumärkesstrategi måste 

de ta hänsyn både till den kostnad som uppstår samt den risk de tar om de 

exponerar sitt paraplyvarumärke. Denna risk är något som Bodil Eriksson och 

Mathias Ericsson också har identifierat. Företagen kan tjäna mycket, 

framförallt genom att de får lägre inträdesbarriär för nya produkter och lägre 

marknadsföringskostnader. Risken finns då de exponerar en produkt som av 

någon anledning får dålig publicitet. Det kan då överföras på alla produkter 

under paraplyet. Man måste dock inse att kunder idag är mer medvetna 

genom att det finns många olika informationskanaler och det gör det svårt att 

gömma sig bakom ett paraply.  
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Det starka varumärket kräver att det finns en samstämmighet mellan image 

och identitet. Om de förväntningar som kunden har inte stämmer överens 

med den image företaget faktiskt speglar skapas ett gap som försvagar 

varumärket (Barren 2003). Det är viktigt att inte tappa kontakten med 

slutkonsumenterna för att kunna känna av hur de uppfattar varumärket. Det 

är något som Axfood försöker upprätthålla genom kontinuerliga 

marknadsundersökningar och genom att uppmuntra kunderna att ge feedback 

ute i butikerna. Det är viktigt att alla inom företaget kan känna igen sig i 

företagsidentiteten så att det blir en enhetlig bild utåt till kund (Hankinson och 

Hankinson 1999). Axfood utgår mycket från de olika affärsidéerna inom de 

olika kedjorna när de talar om hur de vill uppfattas och hur de faktiskt 

uppfattas. Det anser vi kan vara ett sätt att tydliggöra sin identitet. Det 

viktigaste är att Axfood vid rekrytering och utbildning förmedlar den image 

de vill att kunderna ska uppfatta till personalen. 

 

Begreppet ”trust mark” är i en viktig aspekt för skapande av lojalitet. Det 

gäller för företagen att få kunderna att lita på det de säger och gör (Smith 

2003). Detta kan återigen ske genom att personalen och alla aktiviteter runt 

paraplyvarumärkesföretaget och dess underliggande produktvarumärken är i 

samstämmighet med den image de vill att kunderna ska uppfatta. 

Trovärdigheten av varumärkena kommer då att öka. I Axfoods fall handlar 

det även mycket om att vara uppriktig med vad det är för varor kunderna 

köper vilket Axfood anser är en viktig aspekt och de jobbar kontinuerligt med 

denna aspekt. Vissa varor som är mycket billiga i förhållande till andra 

likvärdiga varor har en sämre kvalitet. Då ger företaget kunden ett val och är 

kunden villig att acceptera en lägre kvalitet får de också ett lägre pris. Detta 



  Analys 

 117 

gör att kunden får möjlighet att göra ett val vilket leder till att kunden kan bli 

delaktig i köpprocessen. Detta anser vi leder till en viss ömsesidighet mellan 

kunden och företaget och lojaliteten samt varumärket stärks. Återigen om 

företaget kontinuerligt speglar ett konsekvent varumärke med tydliga koncept 

vet kunden vad denne har att förvänta sig och blir sällan besviken, vilket inger 

en trygghet hos kunden. Genom starka och tydliga produktvarumärken kan 

Axfood eliminera risken att erhålla vad Grönroos (2000) benämner terrorister 

som talar illa om företaget. Enligt teorier inom socialpsykologin lyssnar 

kunder mer på andra kunders tycke om vissa aspekter vilket kan vara 

förödande för företag med paraplyvarumärkesstrategier då alla 

produktvarumärken tar skada. Detta kan dock även vara omvänt vilket leder 

till att företaget får obetalda säljare som diskuteras i Grönroos modell (Figur 

4). 
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11.5 Paraplyvarumärke och lojalitet 
Figur 6: Variabler som påverkar beteendet lojalitet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I denna avslutande del av analysen kommer vi att föra en diskussion kring 

den modell vi utformat i vår referensram. Vi kommer att föra en diskussion 

kring paraplyvarumärken och de variabler vi identifierat . 

 

Teorin vad gäller paraplyvarumärkesstrategier uttrycker att det under 

paraplyvarumärket inte behöver vara produkter av liknande karaktär. Detta är 

något vi inte motsäger men för att företag med denna typ av strategi ska var 

kapabla att skapa lojalitet mellan de olika produktvarumärkena anser vi att 
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det måste existera en samstämmighet mellan varumärkena i ovanstående 

variabler.  

 

För att exemplifiera och klargöra vårt resonemang menar vi att om kvalitet är 

en viktig variabel för ett företag är det viktigt att det mellan 

produktvarumärkena råder en samstämmighet i denna faktor. Därmed inte 

sagt att produkterna behöver spegla samma kvalitet och behöver heller inte 

vara lika. 

 

Alla variabler i modellen är viktiga för att skapa lojalitet och sambandet dem 

emellan är starkt. Detta är något som stärkts med insamlad empiri. 

Variablerna är beroende av varandra och det ena leder ofta till det andra vilket 

vi analyserat tidigare. För att företag med paraplyvarumärkesstrategier ska 

vara kapabla att skapa, i enlighet med vår definition, lojala kunder krävas att 

alla variabler beaktas. För att erhålla bästa resultat ska ingen variabel 

exkluderas. Vi anser att om företag tar hänsyn till alla identifierade variabler 

kan de i ett längre perspektiv erhålla god lönsamhet. Enligt Grönroos (2000) 

kan lojala kunder bidra till ökade intäkter, kostnadsbesparingar, positiva mun-

till-mun krafter samt en möjlighet att ta premium priser. Detta är möjligt då 

relationen kund och företag emellan stärks. Då företag och kund interagerar 

med varandra och lär sig vad som förväntas av de båda parterna kommer 

processen att gå smidigare och mindre missuppfattningar kommer att uppstå. 

 

En aspekt som vi inte har identifierat som en variabel för skapande av lojalitet 

är att Axfood anser att lojalitet kan skapas genom variabeln geografisk 

tillgänglighet. Tillgängligheten är något som Axfood hävdar är generellt i 
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branschen. Läget på butiken anses vara den viktigaste variabeln varför kunder 

väljer en viss butik enligt Axfood. Detta leder dock till att andra variabler blir 

viktiga att tänka på då det för många finns olika alternativ inom samma 

område. Vi anser därför att läget i sig inte skapar lojala kunder utan de 

variabler som vi diskuterat tidigare är vad som leder till att skapa en lojal 

kund.  

 

För Axfood anser vi det svårt att skapa lojalitet mellan sina 

produktvarumärken. De variabler som är viktiga i deras kundkoncept skiljer 

sig märkbart åt. Kvalitet till exempel är ett ledmotiv i Hemköps kundkoncept 

medan det hos Willy:s inte ses som en viktig variabel, i förhållande till pris, för 

att locka kunder.   

 

Vi anser att Axfood tjänar mest på att inte exponera sitt paraplyvarumärke 

gentemot slutkund av ovannämnda anledning. Det vi dock anser viktigt är att 

stärka varumärket Hemköp som i framtiden kommer att fungera som ett 

paraplyvarumärke. Axfood kommer då att bli det som Kapferer (1997) 

beskriver som ett koncernparaplyvarumärke. Hemköp har då potentialen att 

bli ett starkt paraplyvarumärke med tydliga kundkoncept som har stor 

kapacitet att skapa lojala kunder i enlighet med modellen.  

 

Lojalitet är viktigt för ett starkt varumärke och det anser vi att det finns stor 

potential att skapa under Hemköps paraply vilket kommer leda till att 

varumärket stärks. Axfood önskar skapa ett starkare kunderbjudande hos 

Hemköp. Det i kombination med att skapa lojalitet enligt de variabler vi 
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diskuterat i denna uppsats tror vi kommer leda till att stärka varumärket 

Hemköp. 

 

Axfood anser att de genom ett tydligt kundkoncept kan skapa lojala kunder. 

Detta anser vi är viktigt då varumärket anses vara det främsta redskapet att 

kommunicera med sina kunder (Mathias Ericsson). Genom tydliga 

kunderbjudanden kan kunden skapa sig en uppfattning om varumärket och 

varumärket blir på så sätt mer än bara logotypen. Axfood själva anser att de 

lyckats väl med att skapa ett tydligt kundkoncept för Willy:s. Detta är något vi 

också fick indikationer i den enkätundersökning vi utfört. För Axfood och för 

företag med paraplyvarumärkesstrategier anser vi att det är viktigt att skapa 

en samstämmighet mellan de olika produktvarumärkena för att 

paraplyvarumärket på så sätt ska kunna stärkas. Den känsla kunden får för 

varumärket måste stämma överens med den image som kunden känner inför 

varumärket. 

 

Vi har nu analyserat vår empiri utifrån vår referensram. För att kort 

sammanfatta det mest essentiella i vår studie har vi i kommande kapitel 

samanställt våra slutsatser.  
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12. Slutsatser 
I detta kapitel kommer vi att sammanfatta våra slutsatser av vår studie som vi 

diskuterat i analysen. Vi vill i detta avsnitt svara på vårt syfte och de frågeställningar 

som vi diskuterade i inledningen av denna uppsats. 

 

Lojalitet kan för olika personer ha olika innebörd. För oss har det begreppet 

inneburit att det är en känsla av hängivenhet och tillgivenhet från båda parter. 

Vi anser också att lojalitet bygger på ett ömsesidigt förhållande. 

 

Vi har i vår modell arbetat med ett antal huvudvariabler och kringfaktorer 

som kan leda till ett lojalt beteende. De huvudvariabler vi anser viktiga är, 

drivkrafter bakom lojalitet, upplevd kvalitet, kundtillfredsställelse samt starka 

varumärken. Dessa faktorer är olika betydelsefulla beroende av vilken/vilka 

produkter/tjänster vi talar om. De är dock alla av stor vikt för att skapa lojala 

kunder. Under studiens gång har vi genom våra empiriska studier blivit 

uppmärksamma på ytterligare en variabel nämligen geografisk tillgänglighet. 

Denna variabel är viktig för vissa typer av varor och tjänster, men endast i ett 

initialskede och vi anser inte att det är en variabel som skapar ett lojalt 

kundbeteende. 

 

Vi anser att det går att skapa lojala kunder för företag med 

paraplyvarumärkesstrategier. Det som avgör om det är möjligt är om de olika 

produktvarumärkena står för samma grundläggande kärnvärden. 

Produkterna kan skilja sig åt vad gäller typ av produkt eller karaktär, men 

vissa grundläggande variabler måste vara lika för att det ska vara möjligt att 
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skapa lojalitet. De viktiga variabler är de vi identifierat ovan samt de faktorer 

som påverkar dem. Om variablerna inte är samstämmiga ser vi ingen fördel 

med paraplyvarumärkesstrategi.  

 

För att skapa lojalitet i företag med paraplyvarumärkesstrategier anser vi att 

de faktorer vi diskuterat i vår modell är avgörande. Om företag lyckas skapa 

en tydlig och konsekvent profil i alla variabler samt mellan 

produktvarumärkena, anser vi att de kan skapa ett starkt paraplyvarumärke 

med lojala kunder. 

 

Hos vårt studieobjekt har vi analyserat de olika kunderbjudanden som de 

olika produktvarumärkena står för och vi har kommit fram till att Willy:s och 

Hemköp är för olika på vissa grundläggande variabler vilket gör det svårt att 

skapa lojalitet. Vi anser dock att Hemköp har en stor potential då de bildar ett 

paraply av varumärken. Mellan dessa olika varumärken anser vi att lojalitet 

kommer att vara en viktig faktor för att stärka varumärket.  
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13. Slutdiskussion  
I detta avslutande kapitel kommer vi att föra en diskussion kring vår uppsats och 

genomförandet av den. 

 

I initialskedet i denna uppsats och när vi hade våra första kontakter med 

företaget Axfood antog vi att problemet var att skapa lojalitet mellan de olika 

produktvarumärkena som finns under koncernparaplyvarumärket Axfood. Vi 

visste inte då att Axfood hade i tankarna att bygga upp ett nytt 

paraplyvarumärke under namnet Hemköp. Vi studerade först problemet på 

fel organisatorisk nivå. Axfood som vi anser är ett koncernparaplyvarumärke 

kan inte skapa den i många avseenden eftertraktade lojaliteten. Däremot har vi 

insett den potential som finns då företaget arbetar med att skapa en ny strategi 

för Hemköp. Hemköp har möjlighet att bli ett starkt paraplyvarumärke med 

starka produktvarumärken. Genom ett tydligt kunderbjudande anser vi att 

Hemköp har det som krävs för att skapa lojala kunder.  

 

Vi anser att vi fick stor hjälp av att studera Axfood i samband med att de står 

inför förändringar i hanteringen av deras produktvarumärken. Vi har kunnat 

identifiera faktorer som gör att det är möjligt eller inte möjligt att använda sig 

av den varumärkesstrategi som Kapferer (1997) kallar för 

paraplyvarumärkesstrategi. 

 

Vi har underarbetets gång fått erfara att marknadsföringslitteratur och 

framförallt Kapferers (1997) teorier inte riktig håller när de prövas på olika 

sätt. Vi har vid flera tillfällen insett att företags varumärkesstrategier ofta är så 
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pass komplexa att de inte faller inom teorins ramverk. Detta anser vi beror på 

att dessa teorier inte skiljer sig mycket från empirin som vi diskuterade i 

kapitel 3.8. 
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