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 teknologibaserad självbetjäning (TBSB) och upplevd  
 servicekvalitet 
 
Syfte:  Vårt syfte är att undersöka hur TBSB påverkar kundernas 
 lojalitet inom dagligvaruhandeln. 
 
Metod: Efter att vi läste in oss på ämnena TBSB och lojalitet valde vi ut 
 delar ur teorin där vi koncentrerat oss på lojalitet hos kunder i 
 dagligvaruhandeln ur ett beteende och attitydperspektiv samt 
 TBSB-faktorers påverkan på servicekvalitet och  
 kundtillfredsställelse. Utifrån dessa två teoridelar har vi sedan 
 härlett en sambandsmodell vilket utgör grunden för en rad 
 testbara hypoteser som vi sedan utgår ifrån när vi gör analysen. 
 Vi testar våra hypoteser genom att göra en enkät med kunderna 
 som målgrupp. Enkäten har utarbetats efter teorin,  
 sambandsmodellen samt de fakta vi erhöll från intervjun med en 
 av Coops butikschefer. 
 
Slutsatser: Vi har kommit fram till att de olika TBSB-faktorerna  
 (reliabilitet, användarvänlighet, användarglädje, kontroll och 
 tidseffektivitet) inte direkt visar ett samband med lojalitet. Vad 
 vi däremot kan se är att en stor del av kunderna uppfattar att 
 butiken har blivit bättre efter införandet av TBSB-systemet och 
 att anledningen till detta i många fall kan härledas till TBSB-
 faktorerna. I likhet med andra författare tyder detta på att  
 servicekvaliteten och kundtillfredsställelsen har ökat efter 
 införandet av TBSB. Vi anser att vår uppsats även har visat en 
 stark tendens till lojalitet hos de kunder som använder sig av 
 TBSB.   
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”Forskning är att läsa två avhandlingar som ingen annan läst 

för att sedan göra en tredje som ingen kommer att läsa”1

                                                 
1 Smith, Gudmund J. W. (1979)  
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1 Inledning 
 
Detta inledande kapitel börjar med en diskussion kring det tilltänkta uppsatsämnet och 
vad som föranlett detta val teoretiskt såväl som praktiskt. Diskussionen mynnar sedan ut 
i ett syfte som är en enkel och inramande beskrivning av uppsatsens innehåll och vad vi 
avser studera. Dispositionen visar sedan kapitelföljden och beskriver i korthet något om 
innehållet  i respektive avsnitt.   
 

 
Dagens samhälle präglas av ständiga förändringar och företag är beroende av förmågan 
att förnya och anpassa sig till snabbt ändrade förutsättningar. Nya innovationer och ny 
teknologi har också inneburit utökade möjligheter för företag att kunna skapa 
konkurrenskraft. Teknologi har även medfört stora förändringar för kunderna, speciellt 
vad gäller möjligheterna till information. I och med Internet har positionen för 
konsumenterna stärkts. Utbudet av varor och tjänster har ökat och så även möjligheterna 
till relevanta jämförelser mellan olika produkter.   
 
Servicesektorn har blivit allt större i i-länderna och teknologin har gjort sitt inträde även 
inom denna sektor. Kunderna har med tiden ökat sin förmåga och vana att hantera ny 
teknologi samtidigt har tid blivit ett viktigt incitament för att söka alternativa lösningar, 
mycket på grund av en mer krävande livsstil där tid är en bristvara.2 Dessa 
förutsättningar har bidragit till att konsumenterna i många fall har accepterat en ökad 
interaktion med teknologi på bekostnad av den mänskliga interaktionen. En annan 
faktor som möjliggjort en övergång till en teknologisk interaktion är att den mänskliga 
servicerollen förändrats. Från företagens sida har det teknologibaserade alternativet ofta 
uppkommit som ett medel för att minska kostnader och öka vinsten. Genom dessa 
alternativa lösningar har man haft möjlighet att hinna med fler kunder på kortare tid och 
detta har bidragit till att vi idag ser att konsumenterna kan erhålla sin service från en 
maskin.  
 
För de flesta är det en självklarhet att man går till en bankomat för att ta ut pengar 
istället för att ställa sig i en kö inne på banken. Det är nämligen både enklare och tar 
mindre tid.3 Inom vissa serviceområden är det alltjämt otänkbart att byta ut den 
mänskliga kontakten med teknologi, som exempelvis vid psykologisk terapi och 
läkarundersökningar m.m. 
 
  

                                                 
2 Dabholkar, Pratibha A. (1996) 
3 Ibid. 



 10 

1.1 Problematisering 
 

1.1.1 Dagligvaruhandeln 
 
Svenskar lägger ned mycket pengar på dagligvaror. År 2002 uppgick den totala 
dagligvaruhandelsmarknaden i Sverige till 343,1 miljarder kronor varav dagligvaror 
stod för 187.8 miljarder.4 Det betyder att om man slår ut detta på Sveriges invånarantal 
som uppgår till ca 9 miljoner skulle man i snitt spendera ca 21000 per capita per år 
vilket borde ses som en mycket hög siffra. 
  
”The way supermarkets make their technological and marketing decisions about loyalty 
marketing will impact substantially on the industry’s future profitability.”5 
 
Trenden under de senaste tio åren har varit en omfördelning från traditionella 
livsmedels- och dagligvarubutiker till stormarknader och lågprisbutiker.6 Branschen 
kännetecknas av ett fåtal mycket stora aktörer som har haft stort inflytande både 
vertikalt och horisontellt. Strukturen har förändrats på marknaden och de stora kedjorna 
sysslar idag både med produktion och distribution, vilket gjort att de traditionella 
grossisterna till stor del försvunnit från marknaden. Konkurrensen inom 
dagligvaruhandeln har intensifierats bl.a. på grund av nyetablering av lågprisbutiker, 
men även som ett resultat av ny teknologi, mer sofistikerade ledningsmetoder och 
industriella fusioner. Detta har inneburit att tillväxten och lönsamheten stagnerat och i 
vissa fall t.o.m. minskat.7  
 
Denna utveckling har ökat behovet bland återförsäljare att använda strategier 
fokuserade på att bibehålla och attrahera de rätta konsumenterna.8 Studier visar att det 
kostar fem till tio ggr mer att skaffa en ny kund än att behålla en befintlig.9 En annan 
orsak som visar på fördelarna att bevara de befintliga kunderna är att kunder som 
regelbundet återkommer tenderar att spendera mer pengar än nytillkomna.10  Lojala 
kunder är också benägna att vara mindre priskänsliga och är mer hågade att sprida gott 
rykte genom ”word-of-mouth”.11 
 

 

                                                 
4 http://www.coop.se 
5 Raphael, Neil (1998)  
6 Ibid. 
7 Sirohi, Niren et al. (1998)  
8 Ibid. 
9 Gummesson, Evert (1995) s. 43 
10 Zeithaml, Valerie et al. (1996)  
11 Jones, T. O. & Sasser, E. W. Jr. (1995)  
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1.1.2 Teknologibaserad självbetjäning (TBSB) 
 
En av de största teknologiska händelserna inom dagligvaruhandeln var införandet av 
streckkoder i affärerna, vilket gjorde att företagen fick större möjligheter att kartlägga 
kundernas köpvanor och konsumentbeteende. Ett annat fenomen som också varit tydligt 
är bonussystem och kundklubbar, som ett sätt att försöka skapa en relation till sina 
kunder som får dem att välja just deras produkt eller service. Servicealternativ som 
bygger på teknologi är mycket vanliga i dagens samhälle och en av de största 
revolutionerna inom området kom med det ökade användandet av Internetbaserade 
lösningar. Internetbaserade lösningar har dock inte haft så stor genomslagskraft inom 
dagligvaruhandeln i Sverige och det är få aktörer som använder sig av detta.  
 
De senaste åren har det skett ännu en utveckling inom dagligvaruhandeln i och med att 
handdatorerna introducerades på marknaden. Handdatorerna innebär att kunderna själva 
scannar in sina varor och lägger ner produkterna direkt i kassar. När kunderna har 
handlat klart sker en utcheckning där man snabbt och smidigt kan betala genom det 
kvitto som erhålles från handdatorn. Än så länge är det enbart några fåtal butiker i 
Sverige som erbjuder kunderna att utföra sina inköp på detta sätt, men i Storbritannien 
har man testat systemet under en längre period. Detta system innebär att personalens 
arbetsuppgifter förändras och att kundernas medverkan i köpprocessen ökar. En av 
handdatorernas främsta fördelar är även att de ger möjlighet till minskade kötider, vilket 
ofta upplevs som ett problem bland kunderna. Dessa nya teknologiska interaktioner 
förväntas att bli ett nyckelkriterium för långsiktig framgång och Parasuraman ser 
självbetjäning som en av de viktigaste och fundamentala förändringarna inom 
tjänstesektorn.12 
 

1.1.3 Sanningens ögonblick 
 
Gummesson skriver att mötet mellan kund och frontpersonal, det s.k. ”sanningens 
ögonblick” är avgörande för att en framtida relation skall komma till stånd, eller för att 
en existerande skall fortgå.13 Är detta påstående fortfarande relevant i en omvärld som 
allt mer tycks styras av teknologi? Kan det vara så att kundernas vana och inställning till 
ny teknologi har ändrats och att man inte längre bryr sig om att bli betjänad av en 
maskin istället för en person? 
 

1.1.4 Lojalitet 
 
I tidigare studier som har fokuserat på att mäta lojalitet har man kunnat fastställa att det 
är ett begrepp som inte är helt enkelt att definiera. Dessa studier har resulterat i att vi 
pratar om olika dimensioner av lojalitet såsom attitydlojalitet, beteendelojalitet och 
kognitiv lojalitet, vilket egentligen har fungerat som en förtydligande av begreppet. För 

                                                 
12 Parasuraman, A. (1996)  
13 Gummesson, Evert (1995) s. 75 
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att kunna göra denna studie krävs en kartläggning av vad som egentligen är en lojal 
kund. Vilken innebörd vi lägger i begreppet lojalitet har också en avgörande effekt på 
hur vi mäter lojalitet.  
 
Det finns många mått ur de olika lojalitetsdimensionerna och många väljer att bara 
använda mått ur en dimension vilket dock kan få en falsk bild av lojaliteten. Ett annat 
problem är att om man söker använda sig av för många mått från de olika 
dimensionerna blir de svårt att få kunderna att kallas lojala. Det hela blir för 
oöverskådligt och endast de hyperlojala kunderna kan ses som lojala. Det är alltså 
oerhört svårt att bestämma gränsen för var lojaliteten börjar, vad det är man skall mäta 
samt hur det skall mätas. Det som gör det hela så svårt men ändock så intressant är att 
lojaliteten bygger på hur vi som människor är. En faktor som kanske visar en persons 
lojalitet väldigt bra gör motsatsen med en annan. Detta gör att man måste antingen 
kartlägga personen eller använda sig av flera begrepp och mått för att om möjligt täcka 
av lojaliteten. 
 
1.1.4.1 Lojalitetens tre dimensioner 
 
Hur man skall gå till väga för att mäta lojalitet beror helt enkelt på vilken eller vilka 
dimensioner av lojalitet man väljer att ha med i undersökningen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.1 Lojalitet  

 
 
Man kan definiera begreppet lojalitet ur tre olika perspektiv: attityd-, (eller mental 
definition som Söderlund väljer att benämna det) beteende- och ur ett kognitivt 
perspektiv.  
 
Det finns många teorier som förespråkar vilket av dessa synsätt man bör utgå ifrån men 
Söderlund menar att för att få en rikare bild bör inte enbart en av synvinklarna 
beaktas.14 Vi ämnar därför att försöka se lojaliteten ur både ett attitydperspektiv och ett 
beteendeperspektiv. Då det inte föreligger några andra valmöjligheter vad gäller Shop & 
Go i Sverige är den kognitiva dimensionen ej mätbar i vår studie, varför den utelämnats. 

                                                 
14 Gummesson, Evert (1995) s. 26 
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Den mentala definitionen av lojalitet består främst av individens attityder och 
intentioner. Attityder är stött av närliggande konstruktioner som förbindelser och 
engagemang. Ur beteendesynen definieras kundlojalitet som kontinuerligt kundstöd, 
den redan observerbara utgången.15 Det kognitiva perspektivet definieras som den 
produkt eller tjänst som kunden förknippar med en viss produktkategori eller kundens 
förstahandsval när det föreligger flera valmöjligheter.16  
 
1.1.4.2 Sann och falsk lojalitet 
 
Kritik till attityddefinitionen uppenbarar sig då man har skapat en rad olika 
nöjdkundindex som visar kundens attityd. Problemet med denna metod är att en nöjd 
kund inte automatiskt behöver vara lojal.17 Att endast se till kundtillfredsställelsen kan 
vara missvisande då kunderna kan vara missnöjda med den produkt/tjänst som de 
erbjuds men att de ändå stannar kvar exempelvis p.g.a. av att andra produkter/tjänster är 
för svåråtkomliga.    
 
Problemet kan alltså vara att kunderna verkar nöjda eller uppger sig vara detta vilket 
kan medföra att företagsledningen får en falsk bild av vad de skall erbjuda för att 
attrahera fler kunder och bibehålla dem. Man kan alltså dra slutsatsen att 
kundtillfredsställelse inte automatiskt leder till ökad omsättning och vinst.18 Söderlund 
beskriver detta på ett liknande sätt nämligen om man bara tar hänsyn till kundens 
beteende i den fysiska världen framkommer inte vad som är sann och falsk lojalitet.  
 
För att illustrera om en kund är sant eller falsk lojal kan man ponera att två kunder 
köper en produkt lika många gånger under en viss tidsperiod, den ena för att denne 
anser produkten vara bäst på marknaden och den andra enbart för att bättre alternativ 
inte finns för tillfället. Ur ett beteendeperspektiv skulle båda dessa kunder anses lojala. 
Den förstnämnde skulle dock vara sant lojal och den andre falskt men som bara visar sig 
ur ett attitydperspektiv.19 Attitydperspektivet möter samma problem fast på det 
omvända viset. En kund kan ju t.ex. besitta attityden att den tycker att en produkt är 
överlägset bäst och planerar att köpa produkten för att sedan göra det motsatta vilket 
visar hur detta synsätt också kan brista.20  
 
Att svara på frågan om vad det är som gör kunder lojala är inte lätt, oavsett vilken 
innebörd vi sätter i begreppet. Relationer och personlig kontakt har länge ansetts vara en 
mycket viktig del i arbetet att skapa lojala kunder. När man i litteraturen pratar om 
relationer har det oftast gjorts med betoning på personliga relationer och personlig 
kontakt, men frågan man kan ställa sig är om det inte går att bygga relationer utan denna 

                                                 
15 Hart et al. (1999) 
16 Stiernstrand, Ossian (1997) s. 139 
17 Lundgren, Sören (1996) 
18 Gould, Graham (1995)  
19 Söderlund, Magnus (2001) s. 29 
20 Ibid. s. 36 
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personliga kontakt och om teknologiska lösningar leder till att servicen upplevs som 
bättre.  
 

1.1.5 Sambandet TBSB, servicekvalitet, kundtillfredsställelse och lojalitet 
 
I tidigare studier har man kommit fram till att metoder som teknologibaserad 
självbetjäning (TBSB) ökar effektiviteten i köpprocessen bland annat genom att minska 
den tid det tar för konsumenten att få servicen levererad. Ofta är det kötiden som 
kunderna gärna vill komma undan och om man genom TBSB kan minska denna kan det 
i sin tur avspegla sig på den upplevda servicekvaliteten. Företagen som erbjuder ett 
alternativ som ökar den upplevda servicekvaliteten har möjlighet att på detta sätt locka 
till sig nya kunder.21 TBSB ger inte bara tillfälle för företagen att förbättra den upplevda 
servicekvaliteten så att man kan locka nya kunder utan även till eventuella förbättringar 
för de befintliga kunderna för att kvarhålla dem eller att få dem att handla mer genom 
dessa system.22 En ökad upplevd servicekvalitet och  kundtillfredsställelse kan i sin tur 
leda till att kunderna blir mer lojala. 
 
 
 
 
 
 

Figur 1.2 TBSB, upplevd servicekvalitet   

 
Utifrån ovanstående resonemang finner vi att det finns ett glapp gällandes de studier 
gjorda inom dessa områden. Det finns tidigare undersökningar som dels har fokuserat 
på kopplingen mellan TBSB och servicekvalitet/kundtillfredsställelse och dels 
kopplingen mellan servicekvalitet/kundtillfredsställelse och lojalitet. Vi finner dock att 
det inte finns någon studie som undersöker sambandet mellan TBSB och lojalitet. 
 

1.2 Syfte 
 
Vårt syfte är att undersöka hur TBSB påverkar kundernas lojalitet inom 
dagligvaruhandeln.  
 

 

 

 
                                                 

21 Anselmsson, Johan (2001) s. 211 
22 Sirohi, Niren et al. (1998)  
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1.3 Disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
Inledning 

 
Metod 

 
Teori 

 
Empirisk 

metod 

 
Analys 

 
Slutsatser 

I inledningen ges först en beskrivning av ämnesområdet 
och de teoretiska och praktiska problemen som ligger till 
grund för uppsatsen och dess syfte.  

I teori avsnittet redogörs för befintlig relevant teori inom 
områdena lojalitet och TBSB. Dessa fungerar som en 
utgångspunkt för vår sambandsmodell som knyter 

I den empiriska metoden presenteras det handgripliga 
angreppssättet d.v.s. operationalisering av lojalitet och 
TBSB samt kodning av frågor. Avsnittet behandlar även 
det empiriska bortfallet. 

I analysen redovisas resultatet av de empiriska studierna vi 
genomfört. Kapitlet är indelat i tre delar där den första 
delen utgörs av resultaten rörande TBSB. Därefter följer 
en presentation av lojalitet och slutligen görs en analys av 

I slutsatserna ges en kort sammanfattning av resultaten i 
analysen, vilket sedan följs av en presentation av 
uppsatsens teoretiska bidrag. Kapitlet avslutas med en 

Metodavsnittet innehåller en redogörelse för den 
övergripande arbetsgången, metodval samt källkritik. 
Här sker också en presentation av studieobjekten.  
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2 Metod 
 
Denna metoddel innehåller en beskrivning av våra övergripande metodval. Det handlar 
framför allt om ämnesval, teorival och val av övergripande angreppssätt. Genom en 
presentation av ovanstående bildar vi en ram för metoden i uppsatsen. Kapitlet 
innehåller även ett avsnitt om källkritik. Källkritiken syftar till att vi som skribenter och 
ni som läsare ska kunna bilda er en uppfattning om vilka olika källor vi använt och hur 
behandlingen av dessa kan ha påverkat uppsatsen.  
 
 
Efter att vi läste in oss på ämnena TBSB och lojalitet valde vi ut delar ur teorin där vi 
koncentrerat oss på lojalitet hos kunder i dagligvaruhandeln ur ett beteende och 
attitydperspektiv samt TBSB-faktorers påverkan på servicekvalitet och 
kundtillfredsställelse. Utifrån dessa två teoridelar har vi sedan härlett en 
sambandsmodell vilket utgör grunden för en rad testbara hypoteser som vi sedan utgår 
ifrån när vi gör analysen. 
 
I empirin försöker vi fånga hur lojaliteten påverkas när man inför TBSB, i detta fall 
handdatorer. Vi testar därför våra hypoteser genom att göra en enkät med kunderna som 
målgrupp. Enkäten har utarbetats efter teorin, sambandsmodellen samt de fakta vi erhöll 
från intervjun med en av Coops butikschefer.  
 

2.1 Övergripande angreppssätt 
 
Det finns traditionellt sett två olika huvudmetoder och förhållningssätt mellan teori och 
empiri; induktion och deduktion.  
 
Den induktiva metoden går ut på att man ”…utifrån skilda fenomen (sinnesupplevelser) 
i verkligheten sluter oss till mer generella utsagor (teorier, modeller).”23 
 
Den deduktiva metoden går ut på att man ”…utifrån en teori formar hypoteser, som är 
testbara påståenden om verkligheten. Genom logisk slutledning kommer vi fram till 
resultat.”24 
 
Arbnor & Bjerke hävdar att dessa två angreppsätt är av cyklisk natur som ter sig i att; 
 
”det startar med fakta, slutar med fakta och det fakta, som avslutar en cykel är början 
på nästa.”25 
 
 

                                                 
23 Eriksson, Lars & Wiedersheim-Paul, Finn (1997) s. 229 
24 Ibid. s. 229 
25 Arbnor, Ingeman & Bjerke, Björn (1994) s. 107 
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              Induktiv                   Deduktiv 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Figur 2.1  Induktiv och deduktiv ansats   

 
 
Dessa två huvudmetoder har dock brister och är beroende av vilken undersökning man 
har tänkt göra och är inte alltid lämpliga att använda. Det har därför växt fram hybrider 
av dessa metoder.   
 
Vi har valt att utgå ifrån teorin som i de flesta fall inte är direkt förankrad i verkligheten 
i och med sin förenklade form. Därför försöker vi sedan knyta teorin till verkligheten 
och på detta sätt ställa upp hypoteser. Hypoteserna prövar vi sedan med empiriska 
undersökningar. Vi har därefter kopplat samman teorin med empirin för att på detta sätt 
kunna dra slutsatser av vad vi har kommit fram till. Denna metod är just en hybrid av de 
båda huvudmetoderna och kallas hypotetisk-deduktiv metod26 och är den vanligaste 
metoden som används för att utveckla teorier.27 På detta sätt kan man skapa ny kunskap 
och en bättre insikt i de problem som vi tar upp i vår problemdiskussion och som andra 
forskare kan utreda vidare. 
 

2.2 Val av teori 
 
Valet av teori utgick ifrån existerande litteratur om lojalitet samt TBSB. Anledningen 
till detta val grundar sig i att det inte finns någon litteratur som behandlar båda dessa 
ämnen som ett samband. Vi har därför valt att först redogöra enskilt för dessa två 

                                                 
26 Eriksson, Lars & Wiedersheim-Paul, Finn (1997) s. 202 
27 Holme, Idar Magne & Krohn Solvang, Bernt (1997) s. 51 
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teoriområden för att sedan göra en sambandsmodell där vi integrerar de båda ämnena 
för att få läsaren att se eventuella samband mellan lojalitet och TBSB.  
 
Den teori som använts i uppsatsen är tagen från två olika områden. Det ena området rör 
lojalitet som är ett vida utforskat område, dock med en rad olika idéer och tolkningar 
om vad begreppet lojalitet egentligen innebär. Det andra området handlar om TBSB, där 
studier inte har varit lika frekvent förekommande. 
 
I uppsatsen har vi valt att belysa lojalitet utifrån attityd- och beteendedimensionerna. 
Kognitionsdimensionen har presenterats, men senare inte visat sig lika användbar som 
de två förstnämnda varför detta perspektiv inte har varit av avgörande betydelse i 
uppsatsen. Begreppet lojalitet kräver på grund av sin komplexitet en grundlig 
genomgång och således presenteras i uppsatsen flera författares idéer och synpunkter. 
Lojalitetsbegreppet och dess definition får även effekter vad gäller val av mätmetod 
varför det behandlas inte enbart i teoriavsnittet utan även i avsnittet om empirisk metod.  
 
Teorier om TBSB är framför allt hämtat från artiklar som är skrivna av kända författare 
inom marknadsföringsämnet och som publicerats i kända journaler. Ett stort bidrag har 
även kommit från Johan Anselmsson som är doktor vid Lunds Universitet och skrivit en 
avhandling i ämnet. En betydande del av teorin kommer även från studier gjorda just 
inom dagligvaruhandeln, vilket gjort det möjligt för oss att applicera teorierna på ett bra 
sätt. De flesta studierna har dock fokus på servicekvalitet och hur införandet av 
teknologi i servicesektorn har påverkat den upplevda servicekvaliteten. Teorier kring 
TBSB har således framför allt sökts i samband med lojalitet och dagligvaruhandeln, 
men även annan teori kring TBSB har använts på grund av att TBSB i detta 
sammanhang är relativt nytt. I Sverige är TBSB i dagligvaruhandeln ett nytt fenomen, 
medan det funnits längre i andra europeiska länder. Parasuraman, Bitner och Zeithaml 
är tre författare som mer än en gång behandlat ämnet och bidragit till flera teorier. 
 

2.3 Perspektiv 
 
Man kan se problem ur olika synvinklar. Vilket perspektiv man väljer är oftast medvetet 
och bestäms till större delen av traditioner och vad som är på modet för tillfället. Vi 
utser helt enkelt vilka glasögon man väljer att se verkligheten genom. Perspektivet 
avgör också vilken verklighet man upptäcker.28 Man kan alltså säga att perspektivet 
bestämmer inte bara vad man ser utan även hur man ser det. Även om angreppssättet är 
mer omfattande kan perspektivet ses som en del av angreppssättet, vi kommer därför att 
vidare förklara hur vi kommer att betrakta det problem som undersöks. 
 
Hur man väljer att angripa problem och frågeställningar, om man ser det ur 
företagsledningens, de anställdas eller kundernas perspektiv är avgörande för 
resultatet.29 

                                                 
28 Halvorsen, Knut (1992) s. 37-38, Eriksson, Lars & Wiedersheim-Paul, Fnn (1997) s. 52-53 
29 Eriksson, Lars & Wiedersheim-Paul, Fnn (1997) s. 56 
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Då vi ämnar att studera huruvida TBSB är ett sätt för företagen att öka lojaliteten och på 
detta sätt förhoppningsvis öka lönsamheten har vi valt att se problemet ur ett 
företagsledningsperspektiv, detta p.g.a. att lojalitet i ekonomisk bemärkelse är ett mått 
som främst är av intresse för företag och inte för kunderna. 
 

2.4 Val av undersökningsmetod  
 
Utgångspunkten för uppsatsen har varit att arbeta utifrån en vetenskaplig arbetsmetod, 
vilket innebär att vi redovisar våra arbetsmetoder och resultat samt även de val som 
gjorts under arbetets gång. Att arbeta på ett vetenskapligt metodiskt sätt har även 
inneburit att vi försökt att på ett kritiskt sätt granska materialet och presentera 
resonemangen som lett fram till slutsatserna.30   
 
En del av den vetenskapliga arbetsmetoden innebär en presentation av 
forskningsdesignen. Med forskningsdesign menas den teknik som används för att samla 
in data och utgör länken mellan den teoretiska nivån och den empiriska. 
Forskningsdesign innebär inte enbart att utgå från vilken typ av metod som är ideal, 
utan med i beräkningarna krävs också att man ser till vad som är praktiskt 
genomförbart. Det handlar om att göra ett antal val som rör mer än bara 
datainsamlingsmetoden, ett av dessa är t.ex. val av undersökningsenhet.  
 
Datainsamlingsmetod kan bland annat bestå av observationer, källgranskning, intervjuer 
och frågeformulär. De olika metoderna behöver inte användas separat utan en studie kan 
bestå av en kombination av dessa, vilket ofta används för att ge en övergripande bild av 
problemet.  Datainsamlingen har stor betydelse för bearbetningen av informationen. Det 
är t.ex. mycket svårt att bearbeta ostrukturerad data maskinellt. Innan man utför 
datainsamlingen är det därför viktigt att definiera om det ska ske genom kvantitativ eller 
kvalitativ metod eller eventuellt genom en kombination av de båda.    
 

2.4.1 Kvalitativ och kvantitativ metod 
 
Kvalitativ metod används framför allt när det handlar om att förstå ett problem och 
utöka kunskapen inom ett visst område. Det är även en vanlig metod när det handlar om 
att generera hypoteser och förklara konsumenters motivation, attityd eller beteende.31  
 
De förutsättningar vi hade utifrån tidigare närliggande studier utgjorde grunden för vårt 
val av metod. Samband mellan servicekvalitet, kundtillfredsställelse och lojalitet är i 
tidigare studier redan undersökta. Andra studier har även undersökt samband mellan 
TBSB, servicekvalitet och kundtillfredsställelse.  Med detta som utgångspunkt saknades 
endast sambandet mellan TBSB och lojalitet. En av grundtankarna bakom en kvalitativ 

                                                 
30 Eriksson, Lars & Wiedersheim-Paul, Fnn (1997) s. 18 
31 Webb, John R. (1992) s. 113 
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metod är att skapa en grund för teorikonstruktion.32 Då koppling i stor utsträckning har 
med sambanden servicekvalitet, kundtillfredsställelse och lojalitet har vi utifrån tidigare 
teorier förutsett en viss koppling mellan dessa två begrepp. Vi anser därför att en 
kvalitativ metod som skulle utreda om denna kopplingen finns inte är av intresse. Vi har 
istället valt att mäta styrkan i kopplingen och genom en kvantitativ metod på detta sätt 
kunna göra generaliseringar.   
  
En kvantitativmetod grundar sig i att man kan få ett analytiskt perspektiv som möjliggör 
hög strukturering och generalisering.33 
 
Vi har i vår enkät till viss del använt oss av öppna frågor vilket kan ses som en 
motsägelse till det kvantitativa metodvalet. Genom att använda kvalitativ information i 
frågorna som ger en mer nyanserad bild, har vi dragit nytta av denna för att sedan dra 
nytta av den kvantitativa metodens analytiska egenskaper.34 Anledningen till detta val 
grundar sig i att vi vill få en mer nyanserad förklaring till de slutna frågorna.  
 

2.5 Butiksurval 
 
I vårt fall valde vi att rikta våra studier mot konsumenterna i dagligvaruhandeln med 
fokus på de konsumenter som besöker de fåtal butiker i Sverige som erbjuder Shop & 
Go, vilket är benämningen på det TBSB-system (i detta fall handdatorer) som används i 
Coops butiker. I studien avsåg vi att begränsa oss till att undersöka sambandet mellan 
ett antal olika faktorer som påverkar lojaliteten och dess koppling till TBSB. Vi har 
således i vår undersökning ett begränsat antal variabler på en begränsad mängd 
undersökningsenheter, vilket betyder att vi befinner oss någonstans mellan de två 
ytterligheterna intensiv och extensiv uppläggning.35  
 
Vi har utgått från de butiker i Sverige som använder sig av TBSB. Vid 
undersökningstillfället fanns fem tillgängliga butiker, alla i Stockholmsregionen. Vi  
valde att göra undersökningen på två av dessa butiker. För att få en så tillförlitlig bild av 
lojaliteten som möjligt ville vi göra undersökningen på de butiker som skiljde sig mest 
från varandra vad gäller demografiska faktorer m.m. Enligt butikscheferna var dessa 
butiker Coop i Bromma och Coop i Fittja. Således ligger inga statistiska metoder till 
grund för våra val av butiker. Anledningen till detta tillvägagångssätt är att det endast 
fanns fem butiker med TBSB varför vi tyckte det var lämpligare att själva välja butiker, 
än att göra t.ex. ett sannolikhetsurval. 
 
Med våra val som utgångspunkt anser vi att man kan åstadkomma en hög 
generaliserbarhet i det vi kommer fram till i analysen. 
 

                                                 
32 Halvorsen, Knut (1992) s. 79 
33 Holme, Idar Magne & Krohn Solvang, Bernt (1997) s. 81 
34 Ibid. s. 87 
35 Ibid. s. 83 
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2.6 Konsumentundersökning 
 
Vi har använt oss av en s.k. väntrumsundersökning där besökare till en viss aktivitet 
utgör urvalet.36 Personerna som deltagit i vår undersökning har självmant besökt 
butikerna vi valt att studera. Problemet med denna typ av undersökning är att urvalet 
inte är slumpmässigt, vilket innebär att det är varierande och okända sannolikheter för 
olika personer att komma med i undersökningen.37 
 
I första steget kommer enkäten utformas för att kunna ge svar på ett antal hypoteser som 
vi ställt upp med utgångspunkt från teorin om lojalitet och TBSB. Studien kommer att 
vara statisk så till vida att den endast täcker en tidpunkt till skillnad från dynamiska 
studier där man samlar data från ett antal olika tidpunkter. I.o.m. att vi kommer att 
använda oss av enkät kommer vi ha kontroll över det vi undersöker och det data vi får 
fram kommer således att vara relativt strukturerad. Det kommer dock röra sig om en 
osystematisk kontroll som innehåller en del slumpvariabler i och med urvalsprocessen.38   
 
En enkät kännetecknas av att personerna själva läser och besvarar frågor som till hög 
grad är standardiserade och strukturerade.39 Fördelen med enkät är att metoden är billig, 
är lätt att administrera, kräver få medarbetare, ger ingen intervjueffekt och den ger de 
intervjuade god tid att besvara frågorna.40  
 
Enkäterna innehåller frågor som går snabbt och enkelt att svara på, men samtidigt 
innehåller tillräckligt mycket information för vår uppgift. Nackdelen med att använda 
denna kvantitativa metod är att frågornas konstruktion blir väldigt avgörande för hela 
undersökningen och variationsutrymmet i svaren för de intervjuade minskar.41  
 
För att det ska vara intressant att göra en enkät bör inte urvalet understiga 100 objekt 
om skall kunna göra tillförlitliga generaliseringar. Vi avsåg därför att göra en studie där 
antalet personer uppgick till minst denna summa.42 Utfallet blev 107 i Bromma och 71 i 
Fittja. Fördelningen vad gäller kön, civilstånd, ålder och antal hemmavarande barn 
presenteras i Appendix B. När man beaktar dessa siffror märker man att fördelningen 
var relativt jämn varför vi inte har valt att behandla de båda butikerna separat. Då dessa 
butiker betjänar både Shop & Go- och vanliga kunder, valde vi att stationera oss i direkt 
anslutning till den plats där kunderna hämtade upp handdatorerna. Alla Shop & Go 
kunder blev på så vis tillfrågade att fylla i en enkät.  
 
Under våra två undersökningstillfällen stod vi utstationerade mellan 08.00 till 20.00, 
detta för att inte missa eventuella kundkategorier som tenderar att handla på speciella 

                                                 
36 Ejlertsson, Göran (1996) s. 21 
37 Arnerup, Birgitta & Edvardsson, Bo (1992) s. 140 
38 Halvorsen, Knut (1992) s. 62 
39 Andersen, Heine (1994) s. 85 
40 Ibid. s. 86 

  41 Edvardsson, Bo (1998) s. 106 
42 Arnerup, Birgitta & Edvardsson, Bo (1992) s. 140 
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tider. P.g.a. vår begränsade tidsdisposition var vi tvungna att göra avsteg från den ideala 
situationen där man skulle gjort undersökningar mellan vissa tidsintervall, exempelvis 
tre dagar i augusti och tre dagar i januari. Vi begränsade oss till att göra studien under 
två efterföljande dagar i augusti.  
 
Enkäten som kunderna tilldelades bestod av 9 slutna samt 9 öppna frågor. Vid 
överlämnandet av enkäten förklarades muntligen syftet med enkäten. Vi underströk 
även att vi inte arbetade för Coop, så att kunderna skulle vara införstådda med vår 
objektivitet. 
 
Vi valde att börja enkäten med en del som behandlar intervjuarens identitet. 
Anledningen till att börja en enkät med dessa frågor är att de ofta uppfattas som ”lätta” 
och ”ofarliga” varför dessa frågor lämpar sig bra att ha i början.43  Syftet med dessa 
frågor är att få en bild av hur kundurvalet ser. Vi kan dock konstatera att skillnaden 
mellan de båda butikerna vad gäller kundurvalet är mycket litet, varför vi inte kommer 
att behandla dessa frågor vidare i operationaliseringen och analysen. (se appendix B) 
Vad som dock kan skilja de båda butikerna emellan är inkomstfördelningen hos de båda 
butikernas kunder, vilket vi uppfattar var den största anledningen till att butikscheferna 
hävdade att dessa butiker skiljde sig åt mest. 
 
Som tidigare nämnts har vi i vår enkät använt oss av både slutna och öppna frågor (hur 
vi har kodat de öppna frågorna följer i appendix D). Storleken på enkäten har utformats 
så att respondenterna inte skall tröttna, varför vi har ett begränsat antal frågor. Vidare är 
det viktigt att inte ha för många svarsalternativ när man skall mäta en kunds attityd, då 
ett för stort antal svarsalternativ kan göra att respondenten får sämre överblick, vilket 
kan resultera i att de har svårt att välja bland svaren.44 
 
 

2.7 Intervjuer 
 
För att få en grundläggande insikt i hur TBSB fungerar i praktiken valde vi att intervjua 
Erika Siljebrandt på Coop i Täby. Hennes huvudansvar var Shop & Go och hon hade 
goda kunskaper både om systemet i sig, men även om kunderna och hur de uppfattar 
Shop & Go. Genom Siljebrandt fick vi även information om vilka butiker som kunde 
vara aktuella för studier.  
 
Intervjun skedde på plats i butiken, vilket även gjorde det möjligt för oss att i praktiken 
studera hur TBSB-systemet fungerade i butikerna. Valet av intervjuperson skedde 
genom förfrågning i butikens växel varpå vi hade ett kort samtal i telefon där vi 
presenterade vårt uppsatsämne och vad vi avsåg studera.    
 

                                                 
43 Dahmström, Karin (2000) s. 107 
44 Ibid. s. 105 
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2.8 Källkritik 
 
Att skriva en uppsats innebär att man måste ta hänsyn till en mängd saker för att få 
uppsatsen så tillförlitlig som möjligt. Vi har valt att dela upp källkritiken i två olika 
delar. En som behandlar teorin som presenteras i detta kapitel. Den andra delen som 
skall syfta till empirin kommer till skillnad från detta avsnitt diskuteras löpande i den 
empiriska metoden. 
 
Beroendekriteriet, avgör om olika källor är beroende av varandra. En del material 
härstammar från samma författare med referenser till samma källor, varför ett visst 
beroende dem emellan kan finnas. Dock försökte vi så gott det gick använda material 
skrivet ur olika perspektiv för att undvika detta problem.  
 
Samtidighetskriteriet, att källan är aktuell i förhållande till den information som 
behandlas har vi uppfyllt genom att i varje enskilt fall göra bedömningar med hänsyn 
tagen till samtidighetskriteriet och utesluta böcker och artiklar som vi ansåg vara för 
gamla. Då en och samma författare beskriver samma teorier i olika böcker har den 
senaste utkomna boken legat som grund.  
 
Tendenskritik, d.v.s. att källorna skulle vinkla eller på något annat sätt ge missvisande 
information som skulle gynna företagets egna intresse45, har vi sökt undvika genom att 
använda information som är skriven av författare som inte har någon anknytning till 
företaget vi studerar. Viss fakta om företaget är taget ifrån Coops hemsida samt intervju 
från Erika Siljebrandt vilket kan leda till missvisande fakta. Då vi har varit medvetna 
om detta problem har vi försökt att kritiskt tolka den fakta vi har erhållit. Samtidigt har 
vi i så stor utsträckning som möjligt endast tagit del av information som Coop ej har 
anledning att försköna. 
 
 

2.9 Företagspresentation 
 

2.9.1 Coop 
 
Under 1990-talet har KF-koncernen omvandlats från ett konglomerat till ett 
dagligvaruhandelsföretag med fokus på dagligvaror.  
 
För att garantera konkurrenskraften har svenska KF, danska FDB och norska Coop 
NKL sammanslagit deras dagligvarubaserade verksamheter, till det gemensamt ägda 
Coop Norden AB. Fr.o.m. januari 2002, är Coop Norden, Nordens största 
dagligvaruföretag med en marknadsandel på ca 30%. ”Visionen är att Coop Norden ska 
bli Nordens mest innovativa dagligvaruhandelsföretag, med tydlig 

                                                 
45 Eriksson, Lars & Wiedersheim-Paul, Finn (1997) s. 154 
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konsumentkooperativ identitet. Genom ekonomiskt effektiv och professionell drift ska 
Coop Norden maximera nyttan för medlemmar och konsumenter.”46  
 
För att kunna vidmakthålla sin särprägel måste konsumentkooperationen på längre sikt 
vara ekonomiskt framgångsrik. Konsumentkooperationen har historiskt sett handlat 
efter dåliga förhållanden och brister i marknadens sätt att fungera. Exempel på sådana 
aktioner var i begynnelsen av 1900-talet då striden mot monopolen och kartellerna 
utkämpades, genom att KF byggde upp sin egen produktion. På 40-talet introducerades 
självbetjänings- /snabbköpbutikerna som var ett sätt att spara tid åt yrkeskvinnor med 
dubbelarbete. KF Provkök uppfanns för att hjälpa till ökade kunskaper om råvaror, 
matlagning och god hushållning. Med stormarknader och varuhus erbjöds ”allt under ett 
tak”. Konsumenterna krävde på 80-talet ekologiskt producerade varor. 
Konsumentkooperationens svarade med att lansera ekologiska produkter m.h.a. det 
nyutvecklade varumärket Änglamark. 
 

2.9.2 Coop Forum 
 
Coop Forum bildades i september 2001 ur fyra stormarknadskedjor: Obs!, B&W, Robin 
Hood och Coop Forum för att få en mindre splittrad marknadsnärvaro. Tanken var att 
skapa ett stormarknadskoncept istället för fyra och koncentrera sig på ”hypermarkets” 
och ”supermarkets”. Därmed bildades Sveriges i särklass största stormarknadskedja. På 
Coop Forum hittar du allt från mat och dryck till det mesta annat för hemmet och 
fritiden. Tack vare att Coop Forum köper in stora kvantiteter ger det möjligheten att 
pressa priserna utan att ge avkall på kvalitén.  
 

2.9.3 Coop MedMera  
 
Konsumentkooperationens rikstäckande medlemskort bär namnet Coop MedMera. Från 
början är det konsumentföreningens medlemskort, men fungerar även som ett poäng- 
och kontokort. Med tiden har kortet i allt högre utsträckning blivit en distributionskanal 
och är det centrala som håller samman konsumentkooperationens olika delar och 
erbjudanden. ”Coop MedMera har som roll att fungera som en nyckel till ett brett urval 
av medlemserbjudanden, funktioner och tjänster, som skapar ekonomisk, ekologisk och 
social nytta. Ur ett marknadsföringsperspektiv är Coop MedMera ett huvudverktyg för 
att bygga den nya kooperativa identiteten och dess varumärke.”47 
 

 

 

                                                 
46 Coop Norden AB, (2002)  
47 Ibid.  
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2.9.4 Symbol – Coops handdatorer 
 
När kunderna kommer till butiken, sätter de in sitt MedMera-kort i en 
incheckningsmaskin vilken låser upp en handdatorenhet ifrån sitt fäste. Handdatorn är 
designad för att se användarvänlig ut, mer som en telefon än en scanning-pistol. 
 
När kunderna handlar kan de med hjälp av handdatorn ”scanna” in varje artikel de tar 
ifrån hyllorna. För artiklar utan streckkod så som frukt och grönsaker, får kunderna 
istället scanna in en streckkod på hyllkanten eller från en tavla där de olika frukterna 
och grönsakerna är representerade. Alla varor stoppas direkt ner i en plastförsedd korg 
som man kan ta hem direkt, vilket sparar kunden tid i form av packning och hantering. 
 
Den enkla handdatorn har tre knappar. När kunden trycker på plus-knappen och scannar 
in en vara, kommer priset att läggas till på den totala summan i handdatorns display. 
Om kunden scannar in en artikel och bestämmer sig för att inte köpa den, trycker han 
eller hon på minus-knappen och scannar in varan igen för att sedan ställa tillbaka varan. 
Om man trycker på summa-knappen visar displayen den totala summan. När kunden är 
klar placerar han/hon tillbaka handdatorn i sitt fäste och ett kvitto kommer därmed ut 
vilket man tar till kassan för betalning. 
 
Alla kunder blir granskade första gången de använder systemet. En dator tar sedan 
slumpmässigt ut kunder ungefär vart 20:de besök, vilket eliminerar mänskliga fördomar 
i urvalet. Datorn håller sedan ett register på varje kund som har blivit granskad och 
kommer att välja kunder som tidigare haft mer fel oftare än genomsnittet. 
 
Systemet registrerar även varje kunds köpbeteende. I de fall en kund köper mycket olika 
varor eller spenderar mer eller mindre än vanligt, är det större chans att datorn stoppar 
kunden för granskning vilket minskar risken att folk handlar på stulna kort. 
 
Dataregistret över kundernas köpbeteende, kombinerat med deras demografiska 
statistik, ger en värdefull information som kan säljas till marknadsföringsföretag för 
deras analys av konsumentbeteende. 
 
Handdatorerna registrerar även vad kunden köper i första hand, i andra hand och tredje 
o.s.v. Detta ger butiken värdefull information i form av var kunderna går i butiken först 
och kan m.h.a. detta marknadsföra nya produkter och testa andra former av 
marknadsföring på denna plats.48 
 
Den portabla handdatorn erbjuder besparingar i främre delen av butiken då den tar bort 
behovet av viss kassautrustning och personal. Mindre antal köer frigör även ytterligare 
säljrum. 
 

                                                 
48 www.symbol.se & Siljebrandt, Erika 
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Ur kundens synvinkel ger systemet bättre service, bekvämlighet och ökad 
prisinformation. Kunder, skamsna över att tvingas att lämna tillbaka varor då de 
spenderat mer än vad de haft råd med kommer inte längre existera.49 

                                                 
49 Triplett, Tim (1994) 
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3 Teori 
 
Teoriavsnittet utgör grunden för hela uppsatsen och det är utifrån de teorier som 
presenteras i detta avsnitt vi sedan går vidare och gör empiriska studier. Kapitlet är 
uppdelat i två huvuddelar där den ena delen syftar till att lyfta fram väsentlig teori inom 
TBSB-ämnet och den andra delen fokuserar på teorier inom det komplexa ämnet 
lojalitet. Intressant är att notera att vi använder oss av teorier inom två ämnen som är 
relativt olika vad det gäller mognad. TBSB är ett relativt nytt fenomen och det finns 
därför också relativt lite studier och teorier gjorda i ämnet. Lojalitet har däremot varit 
ett populärt studieobjekt bland många forskare varför det också finns många olika 
varierande åsikter och teorier som beskriver lojalitet.  Kapitlet avslutas med ett 
resonemang kring teorierna inom de båda ämnena vilket leder oss fram till en 
hypotetisk modell som visar på sambandet mellan TBSB och lojalitet.      
 
 
 

3.1 Teknologibaserad självbetjäning (TBSB) 
 
Höga personalkostnader har gjort att företag alltmer använder sig av alternativa metoder 
för att utföra tjänster. En stor del av tjänsterna utförs idag av kunderna själva. Studier 
visar att konsumenter gärna engagerar sig i självbetjäning om de uppfattar det som mer 
bekvämt eller roligt.50 Teknologi har dramatiskt förändrat sättet som konsumenterna 
interagerar med företag och dessa teknologibaserade interaktioner och enligt 
Parasuraman förväntas det bli ett nyckelkriterium för långsiktig framgång.51 Trots de 
stora förändringarna finns det fortfarande vissa fundamentala likheter i konsumenternas 
förväntningar och krav. De vill ha förväntade utkomster, flexibilitet och ett system som 
gör det möjligt med ursäkter och kompensation när saker och ting går fel.52    
 

3.1.1 Självbetjäningsalternativ 
 
Självbetjäning baserad på teknologi kan delas upp i tre huvudgrupper. Den första 
gruppen innehåller standardisering av svar till frågor som är frekvent förekommande 
och kan levereras via teknologiska lösningar. Ett annat område är direkta transaktioner 
där konsumenter idag kan beställa och köpa produkter eller tjänster utan direkt 
interaktion med någon personal. Den tredje gruppen består till stor del av 
informationsteknologi. Genom information kan konsumenterna själva förse sig med 
träning som gör det möjligt för kunderna att själv utföra en viss tjänst.53  
 

                                                 
50 Dabholkar, Pratibha A. (1996) 
51 Meuter, Matthew L. et al. (2000) 
52 Bitner, Mary Jo (spring 2001)  
53 Ibid. 
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Konsumenter är mer eller mindre benägna att använda sig av dessa lösningar och ofta 
kan det variera beroende på situationen de befinner sig i. När kunder har ett behov av att 
lösa ett problem snabbt, eller befinner sig i ett trängt läge, kan TBSB-alternativet 
innebära ett bra alternativ. Det är även så att det kan innebära en större flexibilitet vad 
det gäller tillgänglighet och öppettider.54 En annan orsak till att konsumenter väljer 
denna typ av lösning är att det utgör ett bättre alternativ. Den upplevda nyttan är högre 
än med en traditionell lösning.  
 
Självbetjäning baserad på teknologi är ett klassiskt exempel på marknadstransaktioner 
där det inte nödvändigtvis behövs någon personlig kontakt. Även om 
självbetjäningsalternativ blir alltmer vanliga och effektiva kan de inte kompensera 
förlusten av sociala interaktioner. Människor har också som en följd av detta olika 
toleransnivå när det gäller att byta ut människor mot maskiner.55  
 
Även när det gäller TBSB lösningar finns det ofta inslag av personlig interaktion. Man 
kan också visa på servicealternativ som t.ex. läkare där inslag av teknologi har en hög 
betydelse för servicen, men där servicen i stort sett är omöjlig att helt byta ut mot 
teknologiska alternativ. Olika servicealternativ skulle kunna placeras på en skala där 
ena polen utgörs av interaktion med teknologi och andra polen utgörs av personlig 
interaktion.  

 
Enbart interaktion med teknologi    Enbart personlig interaktion 
 
 
 
 
Ofta utgör TBSB en mycket bra lösning på tjänsteproduktion. I vissa fall i synnerhet då 
det uppstår problem med den erhållna tjänsten är kunden ofta beroende av personlig 
interaktion med företagens personal. Det handlar bland annat om gensvar och reaktioner 
när tjänsteproduktionen har misslyckats på ett eller annat sätt.56   
 
Även om vi tidigare diskuterat att konsumenterna ofta behöver utbildning för att kunna 
utnyttja fördelarna med TBSB, så finns det fall där alternativet redan från början utgör 
ett enklare mer kundanpassat alternativ. Behovet av personlig interaktion varierar som 
vi nämnt tidigare och det finns även fall där kunderna upplever att de kan utföra tjänsten 
bättre själva och därför finner att TBSB lösningar är bättre. Andra faktorer som 
påverkar kundernas upplevda nytta med TBSB är tidsbesparingar, monetära besparingar 
och möjligheten att köpa tjänster när som helst, d.v.s. det finns inga tidsbegränsningar. 
En annan faktor visade sig vara det faktum att det ger möjligheten att slippa resa. 
Kunderna kan få en tjänst utförd utan att behöva förflytta sig. Ett tydligt exempel på 
detta är IT-handeln.  Det finns också konsumenter som menar att de nöjer sig med att 

                                                 
54 Bitner, Mary Jo (2001)   
55 Ibid. 
56 Bitner, Mary Jo (2001) & Meuter, Matthew L. et al. (2000) 
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tjänsten blir utförd och varken tycker att det är bättre eller sämre än traditionella 
servicelösningar.57 
 
I studier har framkommit att de som väljer att använda TBSB lösningar tenderar att vara 
yngre, ensamstående med högre utbildning. De visar i samma studie också att det är 
personer med en lägre inkomstnivå.58 Med denna beskrivning ligger det nära till hands 
att tolka detta som att det till stor del är studenter eller personer som nyligen kommit ut 
på arbetsmarknaden från Universitet eller Högskola. Dessa personer har troligen en 
relativt hög mognad vad det gäller användning och attityd till teknologi.  
 
 

3.1.2 Attributbaserad modell (Attribute-Based Model) 
 
Idag är kunskapen om beslutsmodeller som konsumenter använder för att utvärdera och 
välja teknologibaserade självbetjäningsalternativ mycket begränsade. En ansats till 
beslutsmodell presenteras av Dabholkar. Modellen består av ett antal faktorer som 
påverkar den förväntade servicekvaliteten. Modellen syftar till att beskriva 
beslutsfattandet genom utvärdering av konsumentens förväntningar och hur detta i sin 
tur påverkar konsumenternas intentioner att använda TBSB-alternativ 59  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.1 Attribute-Based Model (Cognitive Evaluation of  characteristic Associated with –Based Self 

Service Options 

 
I modellen ingår ett antal faktorer som även tas upp av andra författare i andra 
undersökningar. Nedan följer därför en presentation av de olika faktorerna med 
utgångspunkt i Dabholkars modell, men även med en presentation av vad andra 
författares studier har visat i ämnet.   
 

                                                 
57 Meuter, Matthew L. et al. (2000) 
58 Ibid. 
59 Dabholkar, Pratibha A. (1996) 
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3.1.2.1 Tid  
 
Tidsaspekten har ett betydande inflytande för kundernas upplevda servicekvalitet och 
därför har tid alltid haft en central roll när man pratar om de nya alternativa lösningarna 
för serviceleverans. Det finns dock studier som visar att många människor väljer att 
använda självbetjäningsalternativ även om det inte är tidsbesparande eller billigare.60 
Tid kan bäst presenteras genom att dela upp tidsaspekten i två olika dimensioner. Den 
första tidsaspekten refererar till väntetid och kötid och den andra som tid det tar att 
utföra en viss tjänst. Konsumenter lägger idag otroligt stor vikt vid tid och att de ofta 
överskattar den tid det tar att utföra en viss tjänst. Detta fungerar också som ett 
incitament för kunder att använda självbetjäningsalternativ.61  
 
TBSB har även inneburit andra tidsmässiga fördelar och då främst när det gäller internet 
och servicealternativ som bygger på användning av detta. När det gäller Internet har det 
framför allt inneburit att människor kan få tjänsten levererad i stort sett när som helst på 
dygnet.62 Dessa typer av tidsfördelar förekommer inte i vår studie utan de fördelar som 
kan uppnås här gäller framför allt köpprocessen. Dock är det av största intresse för 
många konsumenter och således även för företagen i deras försök att tillfredställa 
konsumenter med tidsbrist.   
 
Wrigley, Seth och Randall har studerat tillväxtprocessen hos stormarknader i 
Storbritannien och en annan studie gjord av Merrilees och Miller identifierade fyra 
viktiga framgångsfaktorer hos stormarknader. I denna studie fann man bl.a. att man 
kunde tillfredsställa konsumenter med tidsbrist genom att erbjuda enkla och 
tidseffektiva alternativ. Det innebar också att butiken kunde erbjuda ett brett sortiment 
så att konsumenten inte behövde leta vidare i andra butiker för att hitta det de sökte.63  
 
3.1.2.2 Användarvänlighet  
 
Kunder blir idag alltmer tillmötesgående när det gäller att använda sig av teknologi, 
vilket har medfört nya möjligheter när det gäller självbetjäning, men trots detta är en av 
utmaningarna för marknadsförare av teknologibaserade självbetjäningstjänster, 
kundernas behov av utbildning. Ofta har kunderna inte de kunskaper som krävs för att 
göra tjänsten värdefull och mer användbar. Det ligger därför på företagen att kunna ge 
kunderna utbildning och stöd i den inledande fasen.64  
 
Konsumenterna kommer inte välja ett alternativ som är komplicerat och tar för mycket 
tid eller innebär en för stor ansträngning. Användarvänlighet kan också vara viktigt på 
ett personligt plan för konsumenten eftersom nyheter som teknologin innebär i olika 

                                                 
60 Meuter, Matthew L. et al. (2000) 
61 Dabholkar, Pratibha A. (1996) 
62 Meuter Matthew L. et al. (2000) 
63 Merrilees, Bill & Miller, Dale (2001) 
64 Zeithaml, Valerie & Bitner, Mary Jo (1996) s. 13 
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situationer medför en social risk. Många människor är trots allt rädda för att de inte ska 
förstå och på så sätt se dumma ut inför andra.65  
 
Teknologiska lösningar behöver dock inte alltid vara mer komplicerat än vanliga 
alternativ utan kan även innebära att det blir enklare för kunden. I en studie av Meuter et 
al. har man kunnat konstatera att om kunden uppfattar att TBSB kan öka nyttan är detta 
även en faktor som bidrar till att kunderna är nöjda, vilket i sin tur leder till att kunderna 
även i framtiden kan tänka sig använda systemet.66 
 
3.1.2.3 Reliabilitet 
 
Reliabiliteten har stor betydelse för kundernas upplevda eller förväntade servicekvalitet. 
Ofta finns en viss misstänksamhet mot ny teknologi och kunderna upplever en viss risk 
vad det gäller prestation och utförande för den köpta tjänsten. Om kunderna upplever 
tjänstens utformning som pålitlig är sannolikheten större att de väljer att använda 
lösningar som bygger på teknologi.67  
 
Problem som förekommer när kunderna använder TBSB påverkar kunderna och den 
upplevda kvaliteten på servicen. Det kan även komma att påverka konsumenternas 
framtida beteende och därför är det också viktigt att förstå kunderna och hur de 
uppfattar olika problem. Om kunderna är missnöjda är det troligt att de inte väljer att 
använda TBSB i framtiden. Meuter et al. beskriver fyra olika kategorier av fel som kan 
förekomma.  
 
Den första är teknologiskt misslyckande där teknologin inte fungerar som förväntat. Det 
kan till exempel röra sig om en kollaps i systemet när en kund är i interaktion med det. 
Speciellt frustrerande kan det bli för personer som förlitar sig på att systemet alltid ska 
fungera.68  
 
En annan typ av komplikation som kan förekomma rör processen och inte själva 
ögonblicket interaktionen sker. Det är i situationerna efter själva köpet som problemen 
uppstår och det handlar till exempel om leveranser eller fakturering. Ett av problemen 
med processfel är att det kan vara svårt för kunderna att upptäcka felet förrän senare, 
vilket betyder att konsumenten vid tid för interaktionen inte vet att det är något som har 
gått fel.  
 
Dålig servicedesign och dålig teknologisk design utgör en tredje grupp av 
misslyckanden som kunderna kan uppfatta som störande. Dålig teknologisk design är 
nära kopplat till användarvänlighet och det finns många fall där kunderna uppfattar att 
designen gör att det upplevs som krångligt och otydligt. När man pratar om problem 
med servicedesignen innebär det att det egentligen inte är något fel på systemet eller 

                                                 
65 Dabholkar, Pratibha A. (1996) 
66 Meuter, Matthew L. et al. (2000) 
67 Ibid. 
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teknologin. Det innebär inte heller att det är oväntade händelser som påverkar servicen 
utan det innebär helt enkelt att servicen innehåller brister i form av hur den är utvecklad, 
vilket kan vara mycket störande.69 Ofta beror detta på att det varit svårt att förutse alla 
olika situationer när företaget designade servicen. Genom feedback och god 
kommunikation med kunderna kan dessa fel avhjälpas allt eftersom.  
 
Den fjärde kategorin misslyckanden är de som kunderna själva påverkar och är 
delaktiga i. Ofta har kunderna svårt att se att de själva kan vara orsak till problemen som 
uppstår, men ibland inser kunderna att de faktiskt kan ha bidragit till den misslyckade 
prestationen.70 
 
3.1.2.4 Användarglädje 
 
Om den teknologibaserade lösningen uppfattas som rolig och intressant kan 
konsumenter lockas till detta alternativ. Nyfikenheten hos konsumenterna när någonting 
verkar roligt tenderar att öka och vissa personer kan ibland dras åt teknologibaserade 
lösningar för att stilla sitt lekfulla sinne.71 En svensk studie visar på samma effekter när 
det gäller att använda TBSB. Detta gällde även funktionella tjänster såsom 
självbetjäning i kassor. TBSB kan bidra till att kunderna upplever relativt tråkiga 
uppgifter som betydligt roligare. Studien visade dock att dessa typer av attribut hos 
självbetjäningsalternativen, i långa loppet, har mindre betydelse än de faktorer som är 
mer effektivitetsrelaterade.72   
 
3.1.2.5 Kontroll 
 
Som tidigare diskuterats är konsumenten en aktiv deltagare i tjänsteproduktionen, inte 
minst när det gäller självbetjäning. Detta innebär också att konsumenten har en viss 
kontroll över vad som sker i processen. Införandet av TBSB kan innebära att 
konsumenterna upplever att de har mindre kontroll över situationen eller det slutgiltiga 
resultatet. Tidigare studier visar dock på motsatsen d.v.s. att i många fall upplever 
konsumenterna att de har större kontroll genom TBSB-alternativ. Även om 
konsumenten egentligen inte har riktig kontroll kan den upplevda kontrollen bidra till 
samma positiva känslor som riktig kontroll. Detta innebär att om kunderna förväntar sig 
att de ska ha viss kontroll kommer den förväntade servicekvaliteten öka.73  
 
 

 

                                                 
69 Meuter, Matthew L. et al. (2000). 
70 Ibid. 
71 Dabholkar, Pratibha A. (1996) 
72 Anselmsson, Johan (2001) s. 213 
73 Dabholkar, Pratibha A. (1996) 
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3.2 Lojalitet 
 
I tidningen supermarket står det att finna: ”En av de absolut högst prioriterade frågorna 
för beslutsfattare inom dagligvaruhandelns detaljistled är hur man skall få kunderna att 
bli mer lojala. Drömmen är att vara kundens enda inköpskanal, att lägga beslag på alla 
deras livsmedelsutgifter genom att vara den säljare de alltid vänder sig till när de skall 
handla mat.”74 Något som stödjer detta är att man har byggt upp en rad tjänster för att 
skapa lojalitet som visar sig i att den bransch som bidrar med redskap till att förbättra 
lojaliteten expanderar kraftigt.75 
 

3.2.1 Varför vill företagen ha lojala kunder? 
 
Varför har då kundlojaliteten lyfts fram som en allt viktigare faktor att fokusera sig på? 
Produkter och tjänster samt företagen blir allt mer snarlika vilket gör att konkurrensen 
hårdnar allt mer. Vad som gör att företagens konkurrenssituation ställs ännu mer på sin 
spets är att reklam i ännu högre grad används. Detta medför att kundunderlaget 
bombarderas med information som kan vara svår att sortera vilket gör att företagen har 
allt besvärligare att framhäva sig från mängden. Inom litteraturen menar många att det 
är lättare att framhäva sig om man istället inriktar sig på att vända sig till redan 
befintliga kunder. M.h.a. statistik och kundernas respons på ändrade rutiner, logistik och 
andra lojalitetsbefrämjande åtgärder kan man lättare utröna varför kunderna blir eller 
fortsätter vara lojala. Men som oftast är fallet, är det pengarna som styr. Många kalkyler 
och studier visar nämligen att en kvarhållen kund är mer lönsam än en ny kund varför 
större emfas lagts på lojalitetens betydelse. 76 
 
Ett företag med stor omsättning av kunder måste investera i marknadsföring för att 
fortsätta etablera nya relationer. Det borde därför vara självklart att det är bättre att ha 
en något mindre marknadsandel med stabila långa kundrelationer än en större 
marknadsandel kombinerat med kortare, mindre stabila relationer.77 Grönroos menar att 
det kostar fem till sex ggr mer att skaffa en ny kund än det gör att behålla en redan 
tillfredsställd kund.78 Sirohi et al. instämmer i detta då de hävdar att kostnaden att 
bibehålla kunder är 80% mindre än att värva nya kunder. De menar vidare att ökad 
lojalitet har två effekter: (1) det kan leda till en gradvis ökning i ett företags kundbas 
vilket är viktigt i en era som kännetecknas av låg försäljningstillväxt, och (2) vinsten 
man tjänar från varje individuell kund växer ju längre kunden är lojal till företaget. 
Existerande kunder har även en tendens att handla mer än en ny kund. 
 
Kvarhållande av kunder har även ytterligare fördelar. För det första kommer kostnaden 
för att värva nya kunder bli mindre då man inte behöver ersätta de bibehållna. 

                                                 
74 Söderlund, Magnus (2001) s. 10 
75 Ibid. s. 10-12 
76 Ibid. s. 10-12 
77 Storbacka, Kaj (1994) s. 110 
78 Grönroos, Christian (1984) s. 130 
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Kvarhållna kunder har även tendensen att vara mindre priskänsliga och slutligen är de 
mer benägna att köpa fler produkter/tjänster som företaget erbjuder. Som vi kan se så 
kan bibehållna kunder leda till lägre kostnader samt ökad försäljning jämte att ständigt 
byta ut dem.79 Gould nämner som exempel att en fem procentig ökning av 
kundkvarhållandegraden inom kreditkortsbranschen kan leda till så mycket som en 
vinstökning med 80%.80 
 
Traditionella sätt att locka till sig kunder i form av temporära nedskärningar i pris och 
användandet av kuponger tenderar att attrahera s.k. ”cherry pickers”, vilkas inköp ofta 
inte är vinstgivande för företaget då de inte köper av ”icke-lockvaror”. Man kan alltså 
säga att detta sätt att marknadsföra sig inte alltid attraherar de köpare man vill ska vara 
lojala mot företaget.81 
 
Problemet är att företagare ofta inte inser fördelarna med lojala kunder utan känner en 
viss skepsis. Detta beror enligt Grönroos främst på att man tror att ökad lojalitet betyder 
att produktiviteten kommer att ta skada vilket man inte har råd med. Allt för ofta läggs 
för stor uppmärksamhet på produktionen och kvaliteten förbises. Generellt är det dock 
så att produktiviteten och kvaliteten inte utesluter varandra. Ansträngningar att höja 
kvaliteten resulterar i de flesta fall till bättre produktivitet. Bankomater är ett bra 
exempel på detta fenomen där produktiviteten ökar samtidigt som kunderna blir nöjdare 
då de slipper stå i kö. Bra kvalitet kostar inte men det gör dålig kvalitet. Grönroos 
skriver vidare att upp till 35% av ett tjänsteföretags kostnader beror på att man har varit 
tvungen att upprepa tjänster och rätta till fel som ett resultat av dålig service. Att öka 
kvaliteten genom att skapa felsäkra system och genom bra personalträning är ett sätt att 
ta bort onödiga kostnader, inte att öka dem.82  
 

3.2.2 Mått på kundlojalitet 
 
Sättet att mäta kundlojalitet råder det delade meningar om, och mången kritik har givits 
angående lojalitet. Det finns t.ex. 50 olika mått på varumärkeslojalitet vilket siar om att 
forskarna inte är överens om vad som är lojalitet och hur det skall mätas. Ett annat 
problem som kritiserats är att måtten inte varit anknutna till någon teori om vad som 
egentligen mäts. Det finns även de som anser att definitionerna av lojalitet är för 
generella samt att användandet av dessa inte är konsekvent och saknar diagnostiskt 
värde. Vidare saknas även fragment i forskningen, man har t.ex. inte fått grepp om 
huruvida lojaliteten utvecklas över tiden.  
 
Ett stort problem med kundlojalitet är alltså att den är så mångfasetterad och bestående 
av många olika element. Söderlund menar att för att man skall kunna fånga 
egenskaperna hos begreppet kundlojaliteten så att man får en rikare och mer rättvis bild 
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måste man vidga sina vyer och ta in saker som ligger mera dolt och ej i 
direktanknytning till kundlojalitet. Man skall hellre se det som att man har tillgång till 
ett nät där kundlojaliteten ligger centralt och att inte bara kan se till förhållandet mellan 
kund och leverantör.83  
 
Söderlund anser att lojalitet är ett förhållande över tiden som kan te sig i två olika 
världar. Den ena, fysiska världen består av individens observerbara beteende och den 
andra, mentala världen består främst av individens attityder och intentioner. Det finns 
många teorier som förespråkar vilken av dessa synsätt man bör utgå ifrån men 
Söderlund låter påskina att för att få en rikare bild bör båda synvinklarna beaktas.84 
 
Om man bara tar hänsyn till kundens beteende i den fysiska världen framkommer inte 
vad som är sann och falsk lojalitet. Ponera att två kunder köper en produkt lika många 
gånger under en viss tidsperiod, den ena för att denne anser produkten vara bäst på 
marknaden och den andra enbart för att bättre alternativ inte finns för tillfället då får 
detta innebörden att den förstnämnde är sant lojal och den andre falskt men som bara 
visar sig ur ett attitydperspektiv.85 
 
Problemet med beteende är således att det baserar sig på tankar, analys och beslut som 
sker på basis av den mentala världen. Den mentala världen möter samma problem fast 
på det omvända hållet. En kund kan ju besitta attityden att de tycker att en produkt är 
överlägset bäst och planerar att köpa den för att sedan göra det motsatta vilket visar hur 
detta synsätt även det kan brista.86  
 
Vilken definition av kundlojalitet som vi har använt vid huvudstudien och hur denna 
definition kommer att operationaliseras vid densamma presenteras först i kapitel 3. I 
samband med denna presentation visas också de vägval och den argumentation som lett 
fram till dessa beslut. 
 
 
3.2.2.1 Kundlojalitet ur ett attitydperspektiv 

3.2.2.1.1 Intentioner 

 
Det lojalitetsmått i attityddimensionen som dominerat på senare år är kundens 
intentioner och då främst återköpsintentionen, vilka mäts ”i vilken utsträckning kunden 
kan tänka sig att utföra ett beteende i framtiden.”87 Man kan även gå ett steg längre än 
återköp och mäta intentionen till att öka inköpen eller att fortsätta relationen med 
leverantören. Men som nämnts innan är det inte säkert att detta beteende infinner sig, 
varför prediktionsvärdet inte alltid är så pålitligt.  
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3.2.2.1.2 Attityder   

 
Det har gjorts ett antal försök att definiera lojaliteten till ett objekt och detta m.h.a. 
attityden till objektet. Dessvärre är attityd ett lika komplext begrepp som lojalitet och i 
de undersökningar som gjorts har man inte klart angivet dess innebörd och heller inte 
hur de mätt attityderna i undersökningarna. Därför är inte attityd inte särskilt utrett men 
de flesta är överens om att attityd åtminstone är något annat än en intention. Däremot 
råder det delade meningar om huruvida attityder skiljer sig ifrån de övriga begreppen 
inom attityddimensionen.  
 

3.2.2.1.3 Preferenser 

 
Kunders preferenser har man ofta använt för att mäta ett varumärkes styrka där denna 
bestäms av hur starka preferenser kunden har för varumärket. Söderlund har dock 
noterat att undersökaren inte utreder skillnaden mellan preferens och attityd men han 
hävdar att utifrån undersökningarna kan man gissa sig till att en preferens är en slags 
attityd.88 Han uttrycker det som att: ”… preferens är ett resultat av en bakomliggande 
attityd. Om jag föredrar A framför B, borde det bero på att min attityd till A är mer 
positiv än till B.”89  
 

3.2.2.1.4 Ansträngning (Commitment)  

 
Då författaren Söderlund som är långt mer bevandrad än vi inte kunnat översätta 
commitment på ett bra sätt har även vi följt i dennes spår i de fall ej annat råd funnes. 
Lojalitet och commitment har ofta behandlats som synonymer i litteraturens historia. 
Varför dessa blivit synonyma tror vi hör samman med att dessa går in i varandra. För att 
vara lojal menar vi att det ofta krävs en commitment men även det omvända. För att bli 
commited krävs en handling som skapar en lojalitet som i sin tur uppbringar ett 
commitment. Innebörden beror ofta på hur författaren väljer att definiera det hela. 
Olivers väljer att beskriva lojalitet ”… i termer av att kunden fortsätter med sitt 
beteende, och sina preferenser, trots att olika krafter strävar efter att kunden skall 
byta.”90 Ulrich å andra sidan gör en liknande beskrivning i uttalandet: ”… kunden 
förblir trogen trots att problem uppstår på kort sikt.”91 men väljer istället att benämna 
det för commitment.  
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3.2.2.1.5 Identifiering  

 
Bevandrade inom forskningen talar om kundens identifiering med objektet och en av 
dem, Park, ser det som en del av lojaliteten. Identifiering innebär till vilken grad kunden 
känner sig tillhörig en organisation.  
 

3.2.2.1.6 Engagemang      

 
En annan värdemätare man använt sig av inom den mentala dimensionen för att mäta 
lojaliteten är engagemang och ofta har man då sökt mäta engagemang i hur viktigt 
objektet är för kunden. Teorin om engagemang säger att ju mer kunden blir engagerad 
desto mera stimulerad blir kunden att ta till sig och behandla information om objektet. 
Likt identifiering som mäter tillhörighet nämner man här samhörighet som ett tecken på 
hur viktigt objektet är för kunden.92  
 
 
3.2.2.2 Kundlojalitet ur ett beteendeperspektiv 
 

3.2.2.2.1 Utsträckning 

 
Lojalitetsmåttet utsträckning mäter hur länge en person varit kund. En variant på detta 
mått är att jämföra hur många år kunden varit trogen företaget jämte andra företag inom 
samma eller liknande bransch.  
 

3.2.2.2.2 Frekvens 

 
Frekvens är ett beteendemått och mäter som det låter d.v.s. hur ofta en kund handlar 
inom ett visst tidsintervall. Dessutom har det visat sig att ökad frekvens ofta korrelerar 
med ökad kunskap hos kunden.   
 

3.2.2.2.3 Djup 

 
Djup är ett mått som mäter kundens samvaro med företaget. Det kan exempelvis vara 
hur många produkter/tjänster som kunden inköper av sortimentet. Detta mått är populärt 
att använda hos företag som vill få delkunder att bli helkunder istället eller som helt 
enkelt vill kunna identifiera vilka kundkategorier man eftersträvar.  
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3.2.2.2.4 Andelsmått 

 
Inom beteendedimensionen har det blivit allt vanligare att man använder sig av olika 
andelsmått där kundandelen är det vanligast förekommande måttet. Kundandelens 
innebörd är hur stor del av kundens beteende som denne hänger sig till objektet i fråga. 
På detta mått finns det flera varianter och en av dem är ”share of wallet”, alltså andelen 
av kundens inköpsbudget som brukar anges i kvottal. Ytterligare en variant är att mäta 
andelen av kundens inköpstillfällen eller totala besök.  
 

3.2.2.2.5 Kvarhållandegrad (Retention rate) 

 
Kvarhållandegraden mäter hur många kunder som stannar kvar under en viss tidsperiod 
vilket man följaktligen räknar ut genom att dividera antalet kunder som är kvar vid 
periodens slut med antalet kunder man hade i begynnelsen. Dock kan detta ge en skev 
bild då kundernas betydelse ej urskiljs. För att få en mer rättvisande bild kan man då ta 
med i beräkningarna hur kunderna påverkar omsättningen. Det finns även de som mäter 
det motsatta till kvarhållandegraden d.v.s. hur många kunder som väljer att inte vara 
kvar som kunder. Detta mått kallas ”defection rate”. Det inträffar även att man mäter 
den s.k. ”hard-core loyaltyn” vilken registrerar hur många av kunderna som enbart 
köper av ett märke.  
 

3.2.2.2.6 Icke köprelaterade beteenden 

 
Den vanligaste av dessa icke köprelaterade beteenden är ”word of mouth” som innebär 
att man rekommenderar företaget eller en produkt till någon annan.93 Gould poängterar 
att bibehållna kunder inte är detsamma som lojala kunder. En återkommande kund kan 
vara antingen nöjd med tjänsten eller vara för lat för att byta till ett annat företag. Gould 
hävdar istället att en lojal kund är de som rekommenderar företaget vidare till andra, 
vilket är den mest effektiva och billigaste formen av marknadsföring. Kunden fungerar 
helt enkelt som en obetald ambassadör för företaget som talar om hur förträffligt det 
är.94 Söderlund instämmer i detta och nämner att många forskare menar att ”word of 
mouth” är ett tecken på att lojaliteten är särskilt hög.95 Gould menar även att ”word of 
mouth” är den mest målinriktade och segmenterade marknadsföringen och förklarar det 
med vanlig enkel personpsykologi som är lätt att hålla med om. De personer som 
befinner sig i sitt umgänge har samma typ av åsikter, smak eller dylikt vilket implicerar 
att man tillhör samma gemenskap. Om då någon vän rekommenderar något som man 
borde få samma impression av är det en stor sannolikhet att det är av stort intresse för 
denna person. Men kanske viktigast av allt är om denna person blir så pass intresserad 
att den blir en kund, så har man med största sannolikhet vunnit en kund med samma 
inkomstbringande profil, med liknande begär och behov. 
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Hemligheten är alltså att hitta något att överraska kunden med men problemet för 
företagen är alltså att finna vad. För att angripa detta kritiska moment kan företagen titta 
på hur pass viktiga de olika delarna i servicen är för kunden och i hur hög grad de är 
tillfredsställda med dessa. Gould pekar på att det dock inte går att generalisera hur pass 
mycket kundtillfredsställelsen och kundlojaliteten inverkar på företaget och dess vinst. 
Branscher och t.o.m. företag inom branschen skiljer sig mycket åt gällandes de faktorer 
som påverkar.96 
 
3.2.2.3 Kognitiv lojalitet 
 
 En annan definition på lojalitet är kognitiv lojalitet. Denna dimension kan beskrivas 
som att lojaliteten associeras till en viss produkt som är den första en individ tänker på 
och reflekterar över när ett visst behov hos individen aktualiseras. Exempelvis om en 
person blir hungrig och ”sugen på” en hamburgare. Är det då så att han direkt tänker på 
t.ex. ”McDonalds”, d.v.s. i princip sätter likhetstecken mellan ”hamburgare” och 
”McDonalds”, kan det beskrivas som att en ”kognitiv dimension” av begreppet 
kundlojalitet föreligger i den aktuella situationen. Man kan även definiera kognitiv 
lojalitet som kundens förstahandsval när det föreligger flera val att välja mellan. Man 
skulle då kunna säga att kunden på förhand har tänkt igenom och värderat alla möjliga 
alternativ. Kunden har alltså tänkt sig in i hur det skulle vara att konsumera de andra 
alternativen utan att egentligen ha testat dem.97 
  

3.3 Hypotetisk sambandsmodell 
 
Utifrån befintlig teori om TBSB och Lojalitet har vi skapat en hypotetisk 
sambandsmodell. Man kan i modellen åskådliggöra sambandet mellan TBSB och 
lojalitet. Modellen är uppbyggd av två olika delar där den ena delen består av olika 
TBSB-faktorer. Dessa faktorer syftar till att visa vad införandet av TBSB innebär och är 
till stor del hämtade från Dabholkars attributbaserade modell. De olika faktorerna 
underbyggs även av andra författare som gjort studier i ämnet TBSB och lojalitet. Den 
andra delen syftar till att beskriva lojalitet och vad det är som gör kunder lojala. Som en 
sammankopplande länk finns upplevd servicekvalitet och kundtillfredsställelse.  
  

3.3.1 TBSB, upplevd servicekvalitet och kundtillfredsställelse 
 
Sambandet mellan TBSB och upplevd servicekvalitet samt kundtillfredsställelse är ett 
område som inte varit objekt för lika många studier som sambandet mellan 
servicekvalitet , kundtillfredsställelse och lojalitet. Det är dock inte så att TBSB är ett 
fenomen som uppkommit det senaste årtiondet, men det vi har kunnat se är en 
explosionsartad ökning av TBSB-alternativ inom många branscher. 

                                                 
96 Gould, Graham (1995) 
97 Stiernstrand, Ossian (1997) s. 139 
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I en avhandling av Anselmsson beskrivs hur Levitt redan på 70-talet ställde sig frågan 
om personlig service alltid är bättre än teknologibaserad service. Det innebar också att 
det blev av intresse att studera hur och om konsumenterna kunde uppleva någon 
skillnad vad det gäller servicekvalitet beroende på om de blev betjänade av en maskin 
eller en person.98 Man pratade framför allt om TBSB som ett instrument för att kunna 
hålla lägre priser, men det visade sig även att det fanns andra fördelar som gjorde att 
konsumenterna valde att använda systemet. I Dabholkars studie (se fig 3.1) fann han att 
den förväntade upplevda servicekvaliteten hade betydelse för konsumenternas 
intentioner att använda TBSB.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.2 TBSB, upplevd servicekvalitet  och kundtillfredsstallelse 

 

3.3.1.1 TBSB-faktorer 
 
Attributmodellen visar hur förväntningarna på reliabilitet, användarvänlighet, 
användarglädje, kontroll och tidseffektivitet påverkar den förväntade servicekvaliteten. 
Detta påverkar i sin tur konsumenternas intentioner att använda TBSB.   
 
En annan studie av Meuter et al. undersökte vad det är som gör kunderna nöjda eller 
missnöjda när de använde kassor som involverade självbetjäning i kombination med 
teknologi. Meuter et al. beskriver hur olika typ av fel leder till missnöje hos kunderna, 
vilket i sin tur leder till att servicekvaliteten upplevs som sämre.99 Reliabilitet skulle 
således vara en förutsättning för att kunderna skulle uppleva en hög grad av 
servicekvalitet eller kundtillfredsställelse vilket i sin tur skulle medföra att kundernas 
attityd och beteendelojalitet blir högre.100  
 
I undersökningen ingick även en jämförelse med vanliga kassor och om det fanns någon 
skillnad i vad som gjorde folk nöjda eller missnöjda. Slutligen studerades hur detta 
påverkade kundernas köpintentioner, klagomål, ”word of mouth” o.s.v. Bl.a. visade 
resultatet att det var viktigt med ett pålitligt system och att problem som uppstod i 
köpprocessen i hög grad påverkade kundernas lojalitet. Det framkom även att 

                                                 
98 Anselmsson, Johan (2001) s. 16 
99 Meuter, Matthew L. et al. (2000) 
100 Anselmsson, Johan & Johansson, Ulf (2001) s. 35 
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tidsbesparing var en av de största anledningarna till att kunderna tyckte det var positivt 
med denna typ av servicelösning.101  
 
Den senaste studien vi tagit del av i ämnet TBSB och servicekvalitet visade liksom 
Dabholkars studie att reliabilitet, användarvänlighet, användarglädje, kontroll och 
tideffektivitet är viktiga faktorer för den upplevda servicekvaliteten.102  
 
De mest signifikanta determinanterna i de båda studierna var användarglädje och 
kontroll (Dabholkars studie) respektive användarvänlighet och tidseffektivitet 
(Anselmssons studie).103 I studien av Meuter et al. framgick att reliabilitet var en 
förutsättning för att konsumenterna skulle uppleva en hög grad av servicekvalitet. Dessa 
studier som beskrivits ovan visar till stor del på samma påverkande faktorer för upplevd 
servicekvalitet och kundtillfredsställelse. Det finns även andra determinanter än de fem 
som finns presenterade i modellen, men för att begränsa studien och göra den 
överskådlig har vi fokuserat på de fem faktorer som i tidigare studier har visat sig ha 
störst betydelse. 
 

3.3.2 Upplevd servicekvalitet, kundtillfredsställelse och lojalitet  
 
När man skall bestämma vilka faktorer som inverkar på kundlojaliteten har man ofta 
studerat den upplevda servicekvaliteten och kundtillfredsställelsen. Mellan dessa två 
begrepp finns ingen distinkt gräns, men analyser visar att kundtillfredsställelse 
innefattar mer än servicekvalitet och att servicekvalitet kan ses som en del av 
kundtillfredsställelse. Det har till och med visat sig att det är den faktor som har störst 
påverkan på kundtillfredsställelsen.104   
 
 
 
 

Figur 3.3 Upplevd servicekvalitet, kundtillfredsställelse och lojalitet 

 

Målet för företagen är att uppnå köptrohet eller återköp och störst sannolikhet för detta 
var när både den upplevda servicekvaliteten och kundtillfredsställelsen var hög. 
Dabholkar m.fl. har dock i sina studier kommit till den slutsatsen att 
kundtillfredsställelse har större inverkan på kundernas köpbeteende än servicekvalitet 
vilket även andra forskare såsom Croinin & Taylor har kommit fram till.105 Både den 
upplevda servicekvaliteten och kundtillfredsställelse är svåra begrepp att hantera i 

                                                 
101 Meuter, Matthew L. et al. (2000) 
102 Anselmsson, Johan (2001) s. 204 
103 Ibid. s. 206 
104 Anselmsson, Johan & Johansson, Ulf (2001) s. 35 
105 Ibid. s. 15 
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studier, men det har trots allt visat sig att båda är av betydelse när man diskuterar 
lojalitet och hur företagen kan uppnå lojala kunder.  
 
 
3.3.2.1 Sambandet mellan upplevd servicekvalitet och lojalitet 
 
Servicekvalitet var ett begrepp som aktualiserades på 1980-talet. En av de första att 
introducera termen var Grönroos.106 Sedan har en rad författare behandlat begreppet 
servicekvalitet och studier inom området har lett fram till olika beskrivningar och 
teorier om begreppet och dess innebörd.  Servicekvalitet beskrivs av Zeithaml och 
Bitner som  
 
”The delivery of excellent or superior service relative to customer expectations.”107  
 
Vad denna beskrivning tydligt visar är det faktum att servicekvalitet till stor del är 
beroende av kundens egna förväntningar och det varierar således från person till person. 
Parasuraman et al. har dock försökt precisera innehållet i begreppet servicekvalitet och 
kommit fram till fem faktorer som påverkar kundernas bedömning. De fem faktorerna 
är påtaglighet, pålitlighet, villighet eller beredskap, säkerhet, empati eller inlevelse och 
har sitt ursprung i den beskrivning av tjänstekvalitet som presenterats av Berry et al. 
1985.108  
 
Servicekvalitet innehåller således element av både personal- och butikskaraktär. Utöver 
detta är även företaget och dess grundläggande policy i olika frågor som t.ex. 
reklamationer också en påverkande faktor för hur den upplevda servicekvaliteten 
kommer beskrivas. Servicekvalitet innehåller en rad faktorer, men fortfarande är 
kundtillfredsställelse ett vidare begrepp och det är därför inte heller konstigt att just 
detta framkommit i tidigare studier.  
 
Vid studier mellan sambandet mellan upplevd servicekvalitet och lojalitet är det också 
viktigt att skilja på vilken typ av lojalitet vi väljer att studera. Resultat från studier 
gjorda av Anselmsson och Johansson visar att sambandet mellan servicekvalitet och 
attitydmässig lojalitet är starkare än sambandet mellan servicekvalitet och 
beteendemässig lojalitet.109     
 
 
3.3.2.2 Sambandet mellan kundtillfredsställelse och lojalitet 
 
Studier såsom Reichhelds påvisar att nöjda kunder trots allt kan byta 
serviceleverantörer. En annan studie utförd av Mägi stödjer Reichheld i hans 
påståenden. I Mägis studie framkommer det att lojala kunder är mer nöjda och att 

                                                 
106 Anselmsson, Johan (2001) s. 15 
107 Zeithaml, Valerie & Bitner, Mary Jo  (1996) s. 117 
108 Arnerup, Birgitta & Edvardsson, Bo (1992) s. 117 
109 Anselmsson, Johan & Johansson, Ulf  (2001) s. 36 
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mycket nöjda kunder med en viss butik detta till trots inte gjorde majoriteten av sina 
inköp i denna butik. Ur denna undersökning kunde man utläsa att upplevd 
servicekvalitet och kundtillfredsställelse är viktiga faktorer men även att de inte var de 
enda drivande faktorerna bakom lojaliteten. Om kunderna inte upplever någon större 
skillnad i tillfredsställelse mellan tillgängliga butiker implicerar detta att andra faktorer 
kan spela stor roll, där de härunder beskrivna visat sig vara några av dem. 
 
Vilken butik man då väljer kan exempelvis bero på olika faktorer från gång till gång och 
ett exempel på detta kan vara rabatter. Det har vidare åskådliggjorts att prisorienterade 
kunder vänder sig till många olika butiker i jakten på bra priser. Andra faktorer som kan 
spela roll är olika hinder som föreligger kunden såsom att ha en begränsad matbudget 
eller att ha ont om tid. En rad olika karaktäristiker hos hushållen som inkomst, 
arbetstider och attityder till handlandet kan således förklara skillnaderna i lojalitet 
mellan hushållen.110   
 
Blomqvist hävdar vidare att sambandet mellan kundtillfredsställelse och lojalitet inte är 
ett linjärt samband.111 I en annan studie av Oliver förs ett liknande resonemang där han 
diskuterar huruvida stor påverkan kundtillfredsställelsen har på kundlojaliteten.112 
Fredericks är än starkare i sina påståenden och hävdar att det är stor skillnad mellan 
kundtillfredsställelse och lojalitet. Han argumenterar för att kundtillfredsställelsen är ett 
passivt tillstånd där kundlojaliteten å andra sidan är byggt på en aktiv relation till 
leverantören.113 
 
Det gäller att ha klart för sig på vilket sätt man vill tillfredsställa sina kunder, om man 
vill få fler kunder nöjda eller om man vill få de befintliga kunderna ännu nöjdare. 
Kundlojaliteten kan inte mätas enbart genom kundtillfredsställelsen utan företagen 
behöver ta hänsyn till flera faktorer när de utformar lojalitetsprogram. Ett stort problem 
är dock att många företag fått kundtillfredsställelsen till ett isolerat mål i sig självt där 
målet är att skaffa fler nöjda kunder.  
 
Bara för att en kund är tillfredsställd med produkten innebär det inte att kunden 
återkommer för att köpa produkten igen. Kunden kanske inte har den uppfattningen att 
den produkt som den använde tidigare är bättre än andra företags produkter varför han 
helt enkelt väljer den produkt som han/hon lättast eller först kommer över. Följaktligen 
kan detta innebära att företaget hela tiden har fått flera nöjda kunder men att de ej är 
lojala varför de inte ökar försäljningen utan att de endast byter kunder.114  

                                                 
110 Mägi, Anne (1999) s. 2 
111 Blomqvist et al. (2000) s. 123 
112 Oliver, R. L. (1999)  
113 Fredericks, Joan O. & Salter II, James M. (1995) 
114 Gould, Graham (1995) 
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3.3.3 Sambandet mellan TBSB faktorer och lojalitet 
 
Utifrån ovanstående resonemang om sambanden mellan TBSB faktorer och 
servicekvalitet/kundtillfredsställelse samt servicekvalitet/kundtillfredsställelse och 
lojalitet borde det i en studie rimligtvis kunna påvisas ett samband mellan olika TBSB 
faktorer och deras respektive påverkan på kundernas lojalitet.  
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3.4 Hypotetisk sambandsmodell  

 
Vi har då utgått ifrån att om TBSB innebär någon eller några av de fem attributen som 
finns i ruta ett kommer detta att leda till högre upplevd servicekvalitet och 
kundtillfredsställelse vilket ger en positiv reaktion i form av attityder och beteende. 
Resultatet av detta är att kunden blir lojal till butiken. För att klargöra ytterligare vilka 
samband vi avser studera har vi ställt upp resonemanget i fem hypoteser.  
 
Hypotes 1: Om kunden upplever Shop & Go systemet som reliabelt d.v.s. att risken för 
att något i köpprocessen skall gå fel är liten kommer kunden därmed att få en positivare 
attityd och/eller beteende som resulterar i en högre lojalitet.    
 
Hypotes 2: Om kunden upplever Shop & Go som användarvänligt d.v.s. att det är lätt 
att använda eller att systemet är så bra instruerat att missförstånd minimeras kommer 
kunden därmed att få en positivare attityd och/eller beteende som resulterar i en högre 
lojalitet.  
 
Hypotes 3: Om kunden upplever att det blir roligare eller kanske snarare mindre tråkigt 
att handla m.h.a. Shop & Go kommer kunden att därmed att få en positivare attityd 
och/eller beteende som resulterar i en högre lojalitet.  
 
Hypotes 4: Om kunden upplever att han/hon har en stor kontroll gällandes hanterandet 
av Shop & Go kommer kunden därmed att få en positivare attityd och/eller beteende 
som resulterar i en högre lojalitet. 
 

TBSB faktorer: 
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Användarvänlighet 
Användarglädje 
Kontroll 
Tidseffektivitet  

 
Lojalitet 

 
Positivare attityd i form av: 
 
Intentioner 
Preferenser och engagemang 
Ansträngning  
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Positivare Beteende i form av: 
 
Frekvens 
Andelsmått 
Word of mouth 
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Hypotes 5: Om kunden upplever att tidsåtgången för köpprocessen (kö samt ner- och 
uppackning) går snabbare med Shop & Go än utan kommer kunden därmed att få en 
positivare attityd och/eller beteende som resulterar i en högre lojalitet. 
 
Hypotes ett (reliabelt) och två (användarvänligt) är framtagna för att vi tror att de utgör 
en förutsättning för hur stor genomslagskraft, användarglädjen, kontrollen och 
tidseffektiviteten får i form av positiv attityd och/eller beteende som resulterar i lojalitet. 
Man kan säga att reliabiliteten och användarvänligheten sätter golvet och taket för hur 
hög lojalitet som kan uppnås genom, användarglädjen, kontrollen och tidseffektiviteten 
och på så vis kan man säga att även de ger incitament till positiva attityder och/eller 
beteenden.     
 
Hypoteserna tre till fem innefattandes användarglädje, kontroll och tidseffektivitet är 
framtagna för att vi antar att TBSB borde förbättra de tre faktorerna jämte det 
traditionella handlandet och på så vis skapa en positivare attityd och/eller beteende 
vilket ger en högre lojalitet.  
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4 Empirisk metod 
 
Den empiriska metoddelen syftar till att beskriva hur vi har gått tillväga när vi samlat 
vårt empiriska material. Vi har under arbetets gång stått vid ett antal vägskäl som varit 
av stor betydelse för uppsatsen och därför krävs såväl en presentation som en 
motivering till de val vi gjort. Eftersom lojalitet är ett begrepp som kan tolkas och 
användas på många olika sätt sker också ett förtydligande av hur vi har valt att tolka 
olika teorier inom ämnet. I avsnittet finns även en beskrivning av operationalisering, 
d.v.s. hur vi i enkäten valt att ställa frågor för att få relevanta svar från konsumenterna.   
 
 

4.1 Operationalisering  

4.1.1 Operationalisering av TBSB-faktorer 
 
Eftersom vi i vår enkät har använt oss av öppna frågor, har vi härlett alla svar till de 
olika TBSB-faktorerna, samt andra faktorer som ej är anknutna till TBSB. (Se appendix 
D för efterkodning av öppna frågor) Frågorna som är av intresse i denna 
operationalisering är fråga 5 (Finns det någon livsmedelsbutik som ligger närmare 
belägen ert hushåll än Coop och varför väljer ni i så fall Coop, Shop & Go framför 
denna?) och fråga 7b (Varför upplever ni denna butik bättre efter införandet av Shop & 
Go?) samt fråga 16 (Vilka problem har ni stött på i samband med Shop & Go?). Hur vi 
har härlett svaren presenteras nedan. 
 
4.1.1.1 Reliabilitet 
 
Svaren som är härledda till reliabiliteten behandlas i fråga 16 till skillnad från de övriga 
faktorerna som istället behandlas samtidigt i fråga 5 och 7b. De som i fråga 16 svarat att 
de inte upplevt problem med TBSB-systemet har betraktats som att de tycker att 
systemet är reliabelt. 
 
4.1.1.2 Användarvänlighet 
 
Bland de svar som erhölls var det framförallt två förekommande svar som direkt kunde 
härledas till användarvänlighet. Dessa två svar var ”slippa packa upp och ner varor” 
samt ”enkelt och smidigt”. Svaren har även förekommit i kombination med andra svar 
och har då även inkluderats i kategorin användarvänligt. 
 
4.1.1.3 Användarglädje 
 
Användarglädje är ett svårdefinierat begrepp, varför vi har begränsat oss till att bara 
tillräkna de respondenter som svarat ”roligare” till denna kategori. 
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4.1.1.4 Kontroll 
 
De respondenter som angivit ”koll på summan” som svar i fråga 7b har räknats in i 
TBSB-kategorin ”kontroll”. 
 
4.1.1.5 Tidseffektivitet 
 
Tidseffektivitetsrelaterade svar kan, som tidigare nämnts, delas in i två kategorier, där 
den ena handlar om kö och kötid och den andra om snabbare köpprocess generellt sett. 
Gemensamt bildar dessa två kategorier faktorn tidseffektivitet. De svar som vi erhöll i 
enkäten och som kan inkluderas i denna faktor är ”mindre kö”, ”slippa köa” och 
”snabbare”. 
 
4.1.1.6 Övriga svar, ej relaterade till TBSB  
 
De svar som ej direkt går att härleda till någon av ovanstående faktorer och som ej går 
att härleda till TBSB har inkluderats i kategorin ”övriga svar, ej relaterade till TBSB”. 
Exempel på detta är svar som ”bättre sortiment” och ”lägre pris”. 
 
4.1.1.7 Oidentifierbara svar 
 
Vissa svar som t.ex. ”allmänt bra affär” och ”bra service” har ej kunnat tillskrivas någon 
av ovanstående kategorier varför dessa har behandlats separat. 
 

4.1.2 Operationalisering av lojalitet 
 
Operationaliseringen av lojaliteten har vi delat upp i attityd och beteende. Nedan följer 
en förklaring till hur vi har gått tillväga. Vi kommer vidare i analysen att mer detaljerat 
förklara hur vi analyserat svaren i SPSS. 
 
4.1.2.1 Lojalitet som attityd  
 

4.1.2.1.1 Intentioner 

 
Att ställa frågan om huruvida kunden kan tänka sig att handla mer eller mindre i 
framtiden uteslöts då vi menar att svaren skulle bli spekulativa och kunden skulle därför 
inte ge ett tillförlitligt svar. Valet blev istället att ställa frågan om de handlar mindre i 
andra butiker efter införandet av Shop & Go (fråga 8). Detta är visserligen till viss del 
ett beteendemått men berättar även hur attityden faktiskt kan ha ändrats från dåtid till 
nutid. Vi har även frågat kunderna om de har intentionen att rekommendera Shop & Go 
om de ej ännu inte har gjort detta (fråga 12).  
 
I efterhand har vi kommit fram till att ett bättre intentionsmått hade varit att istället för 
fråga 11 (Tänker ni fortsätta att rekommendera Shop & Go?) respektive fråga 12 (Om ni 
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inte har rekommenderat Shop & Go har ni intentionen att göra detta i framtiden?) hade 
det varit bättre att fråga om kunderna har intentionen att rekommendera Shop & Go i 
framtiden oavsett om de gjort det tidigare. Detta skulle ge oss en klarare bild om 
kundernas intentioner vad gäller ”word of mouth” till Shop & Go.  
 

4.1.2.1.2 Attityder 

 
Vi har valt att inte mäta attityder som ett enskilt begrepp utan som ett gemensamt 
begrepp bestående av intentioner, preferenser och engagemang, ansträngning och 
identifiering. 
 

4.1.2.1.3 Preferenser och engagemang 

 
Man skulle kunna säga att genom att man använder Shop & Go är man mer positiv till 
att använda Shop & Go än att handla på vanligt vis hos Coop men man vet inte om de är 
mer positiva till Shop & Go (Coop) i förhållande till att handla på ett vanlig sätt i 
konkurrerande butiker. Genom att ställa frågor där man jämför två olika aspekter kan 
man få fram kundernas preferenser och till viss del dess engagemang, t.ex. fråga 8 (Om 
kunden handlar mindre i andra butiker efter införandet av Shop & Go?)  eller i fråga 7a 
(Om kunderna upplever butiken bättre efter införandet av Shop & Go?) Kunden 
betraktas följaktligen som lojal om kunden svarar att de handlar mindre i andra butiker 
efter införandet av Shop & Go och/eller om de anser att butiken är bättre efter 
införandet av Shop & Go. 
 

4.1.2.1.4 Ansträngning eller commitment 

 
Då man korsar fråga 2 (Gör ni majoriteten av era dagligvaruköp på Coop, Shop & Go?) 
med fråga 16 (Vilka problem har ni stött på i samband med Shop & Go?)  kan man se 
om kunderna trots att de stött på problem med Shop & Go ändock fortsätter använda 
systemet. 

4.1.2.1.5 Identifiering 

 
Att ställa en fråga till kunderna där de skall svara på om de känner en tillhörighet till 
Shop & Go torde kunna missuppfattas samtidigt som det talar emot att känna 
tillhörighet till ett elektroniskt system. I.o.m. att Coop är det enda företag som nyttjar 
denna typ av TBSB-system kan detta mått ge en skev bild då en jämförelse med andra 
butiker med TBSB-system inte är möjlig. Följaktligen har därför denna fråga uteslutits. 
Man kan dock se en viss tendens till huruvida kunderna vill identifiera sig med Shop & 
Go eller inte genom att fråga om de har rekommenderat eller kan tänka sig att 
rekommendera Shop & Go (fråga 10, 12).  
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Vi har alltså valt att inte ta med en direkt fråga som mäter huruvida kunden vill 
identifiera sig med Shop & Go eller inte. Istället har vi valt att fråga om kunden 
rekommenderar Shop & Go eller har intentionen att göra detta då vi tycker att detta är 
ett sätt att visa att man vill identifiera sig med systemet. 
 
4.1.2.2 Lojalitet som beteende 
 

4.1.2.2.1 Utsträckning 

 
Då Shop & Go bara har funnits en mycket begränsad tid är detta mått svårt att mäta i 
vår undersökning. 
 

4.1.2.2.2 Frekvens 

 
I fråga 3 (Hur ofta handlar ni?)och fråga 4 (Hur ofta handlar ni på Coop, Shop & Go?) 
har vi mätt hur ofta kunden använder Shop & Go inom ett visst tidsintervall.  
 
Vi kan i efterhand konstatera att en dålig kombination av svarsalternativ resulterade i 
problem att sammanställa svaren på ett statistiskt tillförlitligt sätt. Vi var därför tvungna 
att betrakta lojala kunder som de respondenter som svarat exakt samma svarsalternativ i 
båda frågorna. Det hade varit bättre att istället för att ha intervaller t.ex. 2-3 ggr/vecka 
istället ha flera svarsalternativ enbart angivna i ental t.ex. 2 ggr/vecka och 3 ggr/vecka. 
På detta sätt skulle vi kunna se att om en person som handlar tre ggr i veckan varav två 
på Coop har de handlat 66% av gångerna på Coop. Man skulle då kunna säga att alla 
som handlar mer än 50% av inköpen är lojala. 
 

4.1.2.2.3 Djup 

 
Detta mått är utformat för att identifiera en viss typ av kund. Denna inbördes jämförelse 
mellan kunderna är ej av intresse för vår studie, varför detta mått uteslutits. 
 

4.1.2.2.4 Andelsmått 

 
Genom att fråga om kunden gör majoriteten av sina dagligvaruköp på Coop, Shop & Go 
(fråga 2), kan man se andelen av kundens inköp.  
 
Vi anser att fråga 2 fyller sitt syfte som andelsmått. Problemet är dock att kunderna 
skulle kunna ha varit lojala mot Coop redan innan införandet av Shop & Go. Vi menar 
dock att syftet med frågan är att se om Shop & Go kunderna är lojala kunder. Det skulle 
dock vara intressant att även ha ställt följdfrågan om de innan de använde Shop & Go 
även då gjorde majoriteten av sina dagligvaruinköp på Coop. På detta sätt skulle man 
kanske än mer tydligt se om lojaliteten beror på Shop & Go eller inte. 
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4.1.2.2.5 Kvarhållande grad (Retention rate) 

 
Liksom utsträckning har detta mått uteslutits då Shop & Go är en så pass ny företeelse 
samt att vår egna tidsdisposition begränsar möjligheten till detta mått. 
 

4.1.2.2.6 Icke köprelaterade beteenden 

 
Frågor angående ”word of mouth” tas upp i fråga 10 (Har ni någonsin rekommenderat 
Shop & Go till någon?) och fråga 12 (Om ni inte har rekommenderat Shop & Go har ni 
intentionen att göra detta i framtiden?).  
 
Ur beteendeperspektivet är det dock fråga 10 som är av intresse. Denna fråga anser vi 
fyller sitt syfte väl, nämligen att undersöka om kunderna har rekommenderat Shop & 
Go genom ”word of mouth”. 
 

4.2 Bortfall 
 
De flesta undersökningar innehåller någon typ av bortfall, vilket påverkar 
undersökningen. En presentation av det externa och interna bortfallet är därför viktigt i 
dessa sammanhang. Det externa bortfallet utgörs av de personer som inte har valt att 
medverka i undersökningen trots att de varit representativa för det urval vi valt till vår 
undersökning. Det interna bortfallet, eller variabelbortfall, innebär t.ex. att respondenter 
valt att inte svara på en viss fråga.115 
 

4.2.1 Externt bortfall 
 
I vår studie har det externa bortfallet rört sig om personer som valt att besöka de 
aktuella butikerna vid intervjutillfällena. Personerna har även använt sig av Shop & Go 
systemet, men på grund av olika anledningar valt att inte deltaga. Den vanligaste 
anledningen till att konsumenterna valt att inte deltaga i undersökningen var bristen på 
tid. Det externa bortfallet var 9  av 80 i Fittja och 14 av 121 i Bromma och tillsammans 
var således det externa bortfallet 23 av totalt 178+23 personer som besökte butiken och 
använde sig av Shop & Go.   
 

4.2.2 Internt bortfall 
 
Då vi utförde en enkät där respondenterna hade möjlighet att fråga om det var något de 
inte förstod, kunde vi minska det interna bortfallet. Bortfallet bland de slutna frågorna 
har varit enligt tabellerna nedan.  I frågorna 2, 3, 4, 7a och 8 hade samtliga respondenter 
valt att svara på frågorna. När det gällde fråga tolv var frågan ställd på ett sådant sätt att 

                                                 
115 Holme, Idar Magne & Krohn Solvang, Bernt (1997) s. 199 
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en stor del av respondenterna inte svarat. De personer som redan valt att rekommendera 
Shop & Go var så pass många att bortfallet på denna fråga blev mycket hög i och med 
att frågan var ställd till de som inte tidigare rekommenderat Shop & Go.  

Statistics

Fråga 2: Gör ni majoriteten av era
dagligvaruinköp på Coop (Shop & Go)?

178

0

Valid

Missing

N

Statistics

Fråga 3 och 4: Hur ofta handlar ni? respektive
Hur ofta handlar ni på Coop (S & G)?

178

0

Valid

Missing

N

 
    

Statistics

Fråga 7a: Upplever ni denna butik
bättre efter införandet av Shop & Go

178

0

Valid

Missing

N

 

Statistics

Fråga 8: Efter införandet av S & G,
handlar ni mindre i andra butiker?

178

0

Valid

Missing

N

 
  
 

Statistics

Fråga 10: Har ni någonsin rekommenderat S & G till någon?
178

0

Valid

Missing

N

 
 
 
    Fråga 12: Om ni inte har rekommenderat S & G har ni intentionen att göra detta i framtiden?  
 
 
 
 
När det gäller de öppna frågorna 5 och 7b var bortfallet större, vilket delvis kan bero på 
att öppna frågor innebär att intervjupersonerna måste tänka efter mer och att det tar 
längre tid än att fylla i kryssfrågor. Bortfallet i de öppna frågorna är också lite speciellt 
så till vida att respondenter har svarat mer än ett svar på frågorna, vilket innebär att 
antalet svar överstiger antalet respondenter.  
 
Fråga 5 Finns det någon livsmedelsbutik som ligger närmare belägen ert hushåll än 
Coop och varför väljer ni i så fall Coop (Shop & Go) framför denna? 
 
Totalt antal respondenter  178 
Bortfall    25 
Totala antalet svar    340 
 
 
Fråga 7b: Upplever ni denna butik bättre efter införandet av Shop & Go? Om  ja, 
varför? 
 
Totalt antal respondenter  178 

N    Valid                  17 
      Missing            161 
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Bortfall    23 
Antal respondenter efter bortfall  155 
 
Totalt antal svar   279 
Bortfall    23 
Antal svar efter bortfall   256 
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5 Analys 
 
Kapitlet innehåller en presentation av resultatet från enkätfrågorna sammanställda i 
SPSS. Utifrån dessa resultat samt teorier som vi redan tidigare i kapitel 3 presenterat 
för vi en diskussion kring de resultat vi kunnat studera. Kapitlet är indelat i tre avsnitt 
där vi i första avsnittet fokuserat på TBSB-faktorernas bidrag till ökad servicekvalitet 
och kundtillfredsställelse. I andra delen övergår vi till att studera de olika typer av 
lojalitetsmått som vi undersökt för att i den sista delen slutligen knyta samman 
resultaten av TBSB faktorer och lojalitet samt söka påvisa dess samband.  
 
 
 
Syftet med analysen är att se om TBSB i detta fall Shop & Go bidrar till lojaliteten hos 
Coops kunder. Vi kommer även att utreda om det finns ett eventuellt samband mellan 
TBSB-faktorerna som presenteras i sambandsmodellen och olika lojalitetsmått. 
 
Arbetsgången i analysen kommer utgå ifrån sambandsmodellen som presenterades i 
föregående kapitel. Vi kommer således i del ett ta reda på om TBSB i form av Shop & 
Go är reliabelt, användarvänligt, ger högre användarglädje, högre grad av kontroll och 
är mer tidseffektivt. Materialet i första delen är behandlat dels i Excel och dels i 
statistikmjukvaran SPSS. I andra delen kommer vi med hjälp av SPSS söka utröna hur 
pass lojala respondenterna tenderar att vara mätt ur olika lojalitetsperspektiv. Vi 
kommer även i denna del att korsa lojalitetsmått ur attityd- och beteendeperspektiven 
för att få en så tillförlitlig bild av lojaliteten som möjligt. I den sista delen som också är 
behandlat i SPSS kommer chi-square test ligga till grunden för att utröna om man kan se 
ett samband mellan de olika TBSB-faktorerna och lojalitetsmått ur attityd- och 
beteendeperspektivet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.1 Hypotetisk sambandsmodell  

 

 

BSB faktorer: 

eliabilitet 
Användarvänlighet   
Användarglädje 
Kontroll 
Tidseffektivitet  

 
Lojalitet 

 
Positivare attityd i form av: 
 
Intentioner 
Preferenser och engagemang 
Ansträngning  
Identifiering    
 
Positivare Beteende i form 
av: 
 
Frekvens 
Andelsmått 
Word of mouth 
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5.1 TBSB-faktorernas bidrag till ökad servicekvalitet och 
kundtillfredsställelse 
 
Denna del av analysen syftar till att ge en inblick i vad kunderna anser göra Shop & Go 
till förstahandsval och varför de anser att Shop & Go utgör ett bättre alternativ än 
traditionellt handlande.  
 

5.1.1 TBSB-faktorernas betydelse 
 
Syftet med fråga 7b (Varför upplever kunderna denna butik bättre efter införandet av 
Shop & Go?) är att utröna om Coops kunder anser att Coops TBSB-system uppfyller 
den hypotetiska sambandsmodellens första steg d.v.s. om Shop & Go är reliabelt, 
användarvänligt, ger högre grad av användarglädje, högre grad av kontroll samt är 
tidseffektivare. I diagrammet nedan presenteras andelen respondenters svar. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.2 Fråga 7b: Upplever ni denna butik bättre efter införandet av Shop & Go? Om ja, varför? 

 
Respondenterna har i denna öppna fråga ofta angett fler än ett svar, vilket resulterar i att 
de totala antalet svar överstiger antalet respondenter. Följaktligen kan vi inte lägga ihop 
de olika procentsatserna med varandra då detta skulle ge en missvisande bild. Vad vi 
dock kan göra är att ange hur många procent av respondenterna som har angett ett 
specifikt svar.  
 
Endast 3% av respondenterna tyckte att butiken inte blivit bättre efter införandet av 
Shop & Go. Att tillägga är också att 11% inte har givit något svar alls samt att 2% av 
respondenternas svar ej gick att utläsa vilket betyder att dessa 13% utgör ett bortfall 
varför vi valt att inte ha med detta bortfall i kommande beräkningar. Resterande har 
angett en förklaring till varför de tycker att Shop & Go har förbättrat butiken enligt 
diagrammet ovan. I stapeln övrigt inkluderas alla svar som ej direkt är relaterade till 
TBSB. 
 
Förändringen efter införandet av Shop & Go i butikerna har inte bara påverkat 
konsumenternas sätt att handla utan även hur de upplever butiken. Genom studien kan 
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vi se att de största faktorerna som påverkar kundernas positiva uppfattning om butiken 
vid införandet av Shop & Go (TBSB) kan härröras till användarvänlighet och 
tidsmässiga faktorer såsom minskade kötider och att köpprocessen överlag går 
snabbare. Enkelt, smidigt och svarsalternativet, att slippa packa upp och ner sina varor, 
har framför allt med användarvänligheten att göra. Användarvänligheten utgör således 
en förutsättning för att konsumenterna upplever förändringen i butiken som positiv. 
Konsumenterna söker inte enbart snabba alternativ utan även bekväma. Ofta kan vi 
dock säga att dessa två faktorer går hand i hand. En snabb lösning upplever vi ofta som 
bekväm. En annan faktor som också får konsumenterna att uppleva en förbättring av 
butikerna är att det nya systemet ger möjlighet till en annan typ av kontroll som gör det 
möjligt för kunderna att hela tiden ha en överblick på den sammanlagda summan av 
varukorgen.  
 
Andel respondenter som gett svar enligt nedan: 
 
Finner ej butiken bättre  6/155 3,9% 
Icke Shop & Go relaterade svar 43/155 27,7% 
Svar som kan härledas till  
både Shop & Go och övrigt 4/155 2,6% 
Andel respondenter som angivit 
svar direkt relaterat till Shop & Go 102/155 65,8% 
 
Utav alla respondenter har ca 66% svarat att TBSB förbättrar butiken p.g.a. någon av de 
faktorer som presenteras i figur 5.2. Således är det en relativt stor del av respondenterna 
som finner att Shop & Go gör butiken bättre som helhet.  
 
Andel svar av totala antalet svar enligt nedan: 
 
Finner ej butiken bättre  6/256 2,3% 
Icke Shop & Go relaterade svar 43/256 16,8% 
Svar som kan härledas till 
både Shop & Go och övrigt 4/256 1,6% 
Andel svar relaterat till Shop & Go 203/256 79,3% 
 
Andelen svar som är direkt knutna till Shop & Go sedd ur denna synvinkel är hela 79%. 
Samtidigt kan man då man jämför siffrorna ovan se att respondenterna många gånger 
anger mer än en TBSB-faktor som anledning till att butiken har förbättrats. 
 
Oavsett vilket av ovanstående sätt man räknar är det en betydande del av 
respondenterna som tycker att butiken är bättre p.g.a. någon faktor som har med Shop & 
Go att göra. Detta kan tyckas vara en självklarhet då vi endast har frågat kunder som 
använder sig av Shop & Go och som således är positivt inställda till detta system. Vad 
som dock är intressant är att de TBSB-faktorer som mest frekvent förekommer som svar  
är de som är tidsrelaterade, d.v.s. svar som slippa packa upp och ner, snabbare, mindre 
kö o.s.v. I likhet med vad vi förutspått verkar det största irritationsmomentet i 
köpprocessen vara  att vissa sekvenser i processen går för långsamt.  
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TBSB-system som i större utsträckning minskar tidsåtgången i dessa sekvenser torde 
därför vara en av de viktigaste ingredienserna för ett framgångsrikt TBSB-system. Att 
påpeka är dock att dessa faktorer har mindre betydelse när det gäller val av butik då icke 
Shop & Go relaterade faktorer såsom sortiment och pris också spelar in (se nedan).  
 

5.1.2 TBSB-systemets påverkan på val av butik 
 
Genom fråga 5 (Finns det någon livsmedelsbutik som ligger närmare belägen ert hushåll 
än Coop och varför väljer ni i så fall Coop, Shop & Go, framför denna?) söker vi utröna 
om konsumenterna väljer att handla i butiken p.g.a. Shop & Go-systemet d.v.s. för att 
systemet är användarvänligt, det ger användarglädje, ger högre kontroll och /eller mer 
tidseffektivt eller om de handlar av andra anledningar som ej är Shop & Go anknutna.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.3 Fråga 5: Finns det någon butik som ligger närmare belägen ert hushåll än Coop och varför 

väljer ni i så fall Coop (Shop & Go) framför denna? 

 
13% av de 178 tillfrågade har svarat att det inte finns någon butik närmare belägen än 
Coop. Huruvida dessa 13% skulle välja Coop även om de inte var den närmaste butiken 
kan vi inte dra några slutsatser om, varför dessa respondenter ej räknas med. 
Följaktligen kan vi konstatera att 87% väljer Coop framför andra butiker trots att dessa 
andra butiker är närmare belägna deras hushåll. Vidare kan vi konstatera att endast 1% 
av vårt underlag svarat att de inte väljer Coop framför andra vilket tyder på att endast 
denna procent ej tilltalas av Shop & Go eller andra faktorer eller de i kombination av 
varandra.       
 
Om man då tittar på de svar som är kopplade till TBSB har 25% svarat att de väljer 
Coop och  Shop & Go för att det är enklare, smidigare och då kan man härleda svaren 
till att man använder Shop & Go för att det är användarvänligt. I.o.m. att detta sätt att 
handla bidrar till att det går enklare, smidigare kan det tänkas att även själva 
köpprocessen går snabbare. Vidare har 6% uppgett att de föredrar Coop och Shop & Go 
för att systemet bidrar till mindre köer. Likaså har 8% givit ett liknande svar då de 
angivit att det går snabbare. På så vis kan man säga att de tycker att systemet bidrar till 
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att köpprocessen går snabbare samt att det är användarvänligt i den bemärkelsen att det 
går fortare att handla på detta sätt. 2 % har uppgett att man vet hur mycket man handlat 
för som en av de bidragande orsakerna till att Shop & Go föredras. Detta kan ses dels 
som att systemet är användarvänligt då man lättare håller koll på hur mycket man 
handlar för. Man kan även se det som att kunden får större egenkontroll i.o.m. att 
han/hon får en bättre prisöversikt. Vidare var det 13 % som svarade att det var roligare 
att handla m.h.a. Shop & Go-systemet.  
 
Bland de svar som anger varför konsumenter väljer Coop framför andra butiker som ej 
är Shop & Go relaterade är de störst förekommande; bättre sortiment (37 %), bättre pris 
(10 %) och övrigt (61%).  
  
Då vi vill veta om konsumenterna väljer att handla på Coop p.g.a. TBSB eller av andra 
anledningar har vi valt att dela upp svaren i fyra kategorier: väljer ej Coop, TBSB- och 
butiksfaktorer (bra service, allmänt bra affär), TBSB-faktorer (enklare, smidigare, 
mindre köer, snabbare, man vet hur mycket man handlar för och roligare) och 
butiksfaktorer (bättre sortiment, bättre kvalitet, bättre pris, trevlig lokal ,miljö). Valet av 
den andra kategorien ligger i att bra service och allmänt bra affär kan bero på TBSB-
faktorer och butiksfaktorer varför det är svårt att tillskriva den ena eller andra faktorn 
dess tillhörighet.  
 
Vidare bör nämnas att vi har rensat de totala antalet svar från ej svar och oklara svar då 
dessa inte kan tillskrivas någon kategori. Detta har även gjorts med de som svarat att 
Coop är den närmaste butiken då detta kan vara en stor bidragande orsak till att just 
Coop väljs och varför det är svårt att utröna om det är Shop & Go eller andra 
anledningar som spelar en avgörande roll vid val av butik.  
 
 
Angivna svar till varför man väljer Coop 
 
Väljer ej Coop       2/340  0,6 %    
TBSB- och Butiksfaktorer      22/340  6,5 %  
TBSB-faktorer  96/340  28,2 % 
Butiksfaktorer       220/340  64,7 % 
 
Utifrån dessa siffror kan vi se att den klart mest angivna anledningen till att man väljer 
Coop framför andra är butiksfaktorerna (ca 65%) och att TBSB-faktorerna förekommer 
i ca 28% av svaren. Detta visar att Shop & Go inte är den viktigaste faktorn vid val av 
butik men att nära 30% nämnt Shop & Go som en av anledningarna till valet av butik 
kan ändock tyda på att TBSB är av viss betydelse. Man kan därav dra slutsatsen att ett 
väl fungerande TBSB-system ökar butikens servicekvalitet och därmed kan påverka 
kundens val av butik om de övriga faktorerna är tillfredsställande. 
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5.1.3 TBSB-systemets reliabilitet 
 
Då ovanstående material inte ger oss någon bild över huruvida kunderna uppfattar Shop 
& Go-systemet som reliabelt eller inte ställde vi en mer specifik fråga om just detta. 
Syftet med fråga 16 (Vilka problem har ni stött på i samband med Shop & Go?) är 
således att få en bild av hur pass reliabelt respondenterna upplever Coops TBSB-
system, Shop & Go.  

Fråga 16: Vilka problem har ni stött på i samband med Shop & Go?

76 42,7 42,7 42,7

102 57,3 57,3 100,0

178 100,0 100,0

Inga problem

Problem

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Tabell 1 Reliabilitet 1  

 
Ovanstående tabell visar att nästan 43% aldrig har stött på några problem med Shop & 
Go.  Denna siffra anser vi tyder på ett relativt reliabelt system dels p.g.a. att det är 
nyligen introducerat varför ”barnsjukdomar” torde stå för en stor del av problemen och 
dels för att många av de upplevda problemen är av mindre betydelsefull karaktär som 
ofta är en följd av att kunderna ännu inte till fullo lärt sig att hantera systemet (se tabell 
2). Dessutom har många svarat att de stött på problem av sådana karaktärer som inte är 
direkt knutna till den tekniska delen av Shop & Go-systemet, exempel på detta är ”kö 
vid betalning”, ”fel prissättning” samt ”vägningsproblem”. Dessa problem är orsakade 
av mänsklig natur och genom lätta justeringar som mer personal, bättre prisuppdatering 
och lättförståeligare instruktioner vid vågen skulle öka hela systemets reliabilitet.  

Problem

76 42,7

31 17,4

4 2,2

12 6,7

5 2,8

21 11,8

2 1,1

4 2,2

2 1,1

10 5,6

8 4,5

3 1,7

178 100,0

Inga problem

Problem att scanna

Svårigheter att hitta
streckkoden

Inloggningstid för lång

Problem att scanna
samt svårigheter att
hitta streckkoden

Kö vid betalning

Långa köer samt
problem att scanna in

Stickkontroll

Kö vid inscanning av
fasta koder

Fel prissättning

Vägningsproblem

System ur funktion

Total

Valid
Frequency Percent

 

Tabell 2 Problem  
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5.1.4 Sammanställning av TBSB-faktorernas betydelse 
 
Majoriteten av de tillfrågade hänvisar till faktorerna användarvänligt, användarglädje, 
kontroll och tidseffektivitet som anledning till varför de tycker att butiken har blivit 
bättre sedan Shop & Go införts. Dock spelar dessa faktorer mindre roll vid valet av 
butik då icke Shop & Go-relaterade faktorer oftare nämns som motivation till valet av 
butik. Men TBSB-faktorerna är också vanligt förekommande i svaren vilket tyder på att 
ett väl fungerande TBSB-system ökar servicekvaliteten och därmed kan spela en 
avgörande roll vid kundens val av butik om de övriga faktorerna är tillfredsställande. Vi 
undersökte även hur pass reliabelt TBSB-systemet ansågs. Det visade sig att nära 
hälften av de tillfrågade ej stött på problem med systemet och att problemen som 
uppstått till stor del inte direkt kunde härledas till den tekniska delen av TBSB-
systemet. Vi drar därför slutsatsen att Shop & Go bidrar till att skapa de rätta 
förutsättningarna för att kunna skapa lojala kunder. 
  

5.2 Lojalitet  
 
I denna del kommer vi att först se hur pass lojala kunderna som använder TBSB är, mätt 
med olika lojalitetsmått. Vi kommer sedan med hjälp av korstabeller även se hur lojala 
kunderna är ur ett multilojalitetsperspektiv d.v.s. hur pass lojala kunderna är då man slår 
ihop olika lojalitetsmått ur de båda perspektiven. 
 
Vi kommer att börja med att utreda lojaliteten ur ett attitydperspektiv för att sedan 
fortsätta med beteendeperspektivet och avslutningsvis se hur pass lojala respondenterna 
är då man tar hänsyn till flera lojalitetsmått ur båda perspektiven. 
 

5.2.1 Attityd 
 
5.2.1.1 Intentionsmått 
 
I fråga 12 har vi frågat de respondenter som ej har rekommenderat Shop & Go om de 
har intentionen att göra det i framtiden.  
  

Fråga 12: Om ni inte har rekommenderat S & G har ni intentionen att göra detta i
framtiden?

2 1,1 1,1 1,1

15 8,4 8,4 9,6

161 90,4 90,4 100,0

178 100,0 100,0

nej

ja

Har redan
rekommenderat

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Tabell 3 Intentionsmått  
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Av tabellen ovan framgår att det är ca 10% av det totala antalet respondenter som inte 
har rekommenderat Shop & Go och av dessa 10% är det nästan nio av tio respondenter 
som har intentioner att göra detta i framtiden. Av tabellen framgår också att det endast 
är två respondenter som inte har rekommenderat Shop & Go, eller som har intentioner 
att rekommendera Shop & Go i framtiden. 
 
5.2.1.2 Preferenser och engagemang 
 
Vi har valt att ta med två mått som mäter respondenternas preferenser till TBSB. I 
följande tabell visas resultatet av fråga 7a, där vi frågat respondenten om de upplever 
butiken bättre efter införandet av Shop & Go. Svarsalternativen var ja eller nej. De som 
svarat ja betraktas ur detta mått sett som lojala och de som svarat nej som icke-lojala. 
 

Fråga 7a: Upplever ni denna butik bättre efter införandet av Shop & Go

7 3,9 3,9 3,9

171 96,1 96,1 100,0

178 100,0 100,0

nej

ja

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Tabell 4 Preferensmått   

 
 
Av tabellen ovan framgår att drygt 96 % av alla respondenter upplever denna butik som 
bättre efter införandet av Shop & Go och är således lojala till Shop & Go sett ur detta 
lojalitetsmått.  
 
Som tidigare nämnts kan det ses som en självklarhet att de kunder vi frågat tycker att 
butiken har blivit bättre efter införandet av Shop & Go, då de alla har valt att använda 
just detta system. Vi tycker dock att måttet är intressant då det visar att en stor del av 
kunderna tycker att butiken som helhet har blivit bättre efter införandet av Shop & Go. 
Om detta beror på förändringar i butiken i samband med införandet av Shop & Go som 
t.ex. bättre varuplacering, tydligare prismarkeringar o.s.v. är svårt att sia om, men att det 
har med Shop & Go-systemet är i alla fall mycket sannolikt.  
 
 
Följande tabell visar resultatet av svaren från fråga 8 (Handlar ni mindre i andra butiker 
efter införandet av Shop & Go?). Denna fråga mäter inte bara respondenternas 
preferenser till Shop & Go utan även till viss del deras engagemang och beteende. 
Svarsalternativen var ja och nej. De respondenter som har svarat ja anses ur detta mått 
som lojala och de som svarat nej icke-lojala. 
 



 61 

Fråga 8: Efter införandet av S & G, handlar ni mindre i andra butiker?

58 32,6 32,6 32,6

120 67,4 67,4 100,0

178 100,0 100,0

nej

ja

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Tabell 5 Preferens- och engagemangsmått  

 
 
Av tabellen ovan framgår att drygt 67% av samtliga respondenter handlar mindre i 
andra butiker efter införandet av Shop & Go, vilka således ur detta lojalitetsmått anses 
vara lojala. 
 
Detta mått tycker vi visar vilken genomslagskraft ett TBSB-system kan få. Drygt två av 
tre Shop & Go-kunder upplever butiken bättre efter införandet av Shop & Go och därför 
valt att minska sina inköp i andra affärer. Detta tyder på att servicekvaliteten på Coop 
har ökat i.o.m. Shop & Go i den grad att många helt enkelt väljer bort andra alternativ. 
Det kan tänkas att Shop & Go-systemet således gör köpprocessen så pass effektiv att det 
helt enkelt lönar sig att även utföra mindre inköp här, trots att det finns butiker som 
ligger närmare. 
 
 
5.2.1.3 Ansträngning   
 
När man korsar frågorna 2 (Gör ni majoriteten av era dagligvaruinköp på Coop (Shop & 
Go)?) och 16 (Vilka problem har ni stött på i samband med Shop & Go?) med varandra 
kan man se hur pass mycket ”ansträngning” respondenterna är beredda att uppoffra i 
samband med Shop & Go. I tabellen nedan kan man utläsa hur många som trots att de 
stött på problem med Shop & Go ändock är lojala. 
 
Detta mått kommer även att analyseras i nästa del (TBSB vs Lojalitet), men i ett annat 
sammanhang. Vi kan se att en stor del av respondenterna tenderar att vara lojala trots att 
de upplevt problem med Shop & Go. Vilket tyder på att de har en viss toleransnivå 
beträffande problem och Shop & Go. Resonemang kring dessa siffror följer i nästa del.  
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Fråga 2: Gör ni majoriteten av era dagligvaruinköp på Coop (Shop & Go)? * Fråga
16: Vilka problem har ni stött på i samband med S & G? Crosstabulation

19 15 34

10,7% 8,4% 19,1%

55 89 144

30,9% 50,0% 80,9%

74 104 178

41,6% 58,4% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Nej

Ja

Fråga 2: Gör ni
majoriteten av era
dagligvaruinköp på
Coop (Shop & Go)?

Total

Inga problem Problem

Fråga 16: Vilka problem
har ni stött på i samband

med S & G?

Total

 

Tabell 6 Ansträngningsmått  

 
Man skulle även kunna korsa fråga 16 med andra frågor angående lojaliteten men 
skillnaden blir marginell varför vi har valt att endast presentera ovanstående korstabell i 
denna del. 

 
5.2.1.4 Identifiering 
 
Se icke-köprelaterade mått, ”word of mouth”. 
 

5.2.2 Beteende 
 
5.2.2.1 Frekvensmått 
 
I fråga 3 och 4 ställs frågorna hur ofta respondenten handlar i veckan respektive hur ofta 
de handlar på Coop (Shop & Go). Genom detta kan man få en lojalitetsuppfattning med 
ett frekvensmått. De respondenter som har svarat att de handlar lika många gånger i 
båda frågorna d.v.s. de som har valt samma alternativ i både fråga 3 och fråga 4 anses ur 
detta mått som lojala. Följaktligen kommer de respondenter som ej svarar samma 
alternativ räknas som icke-lojala. 

Fråga 3 och 4: Hur ofta handlar ni? respektive Hur ofta handlar ni på Coop
(S & G)?

70 39,3 39,3 39,3

108 60,7 60,7 100,0

178 100,0 100,0

Ej lojal

lojal

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Tabell 7 Frekvensmått  

 
Enligt tabellen ovan är ca 61% lojala till TBSB (Coop). Denna siffra kan ses som 
ganska låg i jämförelse med de resultat som presenteras i samband med övriga 
lojalitetsmått (se tabeller nedan). Detta skulle kunna bero på att en dålig kombination 
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svarsalternativ fick som följd att kriteriet att vara lojal endast kunde beräknas som de 
som svarade exakt samma alternativ i båda frågor (se operationalisering). Detta medför 
att de respondenter som i tabellen anses vara lojala nästan är helt lojala till TBSB d.v.s. 
gör alla dagligvaruinköp på Coop (TBSB) vilket leder till att detta blir ett mycket starkt 
mått på lojalitet.  
 
5.2.2.2 Andelsmått 
 
Fråga 2 i enkäten fyller syftet att mäta kundens lojalitet genom ett andelsmått, där 
kunden får svara om de gör majoriteten av sina dagligvaruinköp på Coop (Shop & Go). 
Alternativen var ja eller nej. De respondenter som svarat ja anses i nedanstående tabell 
som lojala och de som svarat nej icke-lojala. 
 

Fråga 2: Gör ni majoriteten av era dagligvaruinköp på Coop (Shop & Go)?

34 19,1 19,1 19,1

144 80,9 80,9 100,0

178 100,0 100,0

Nej

Ja

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Tabell 8 Andelsmått  

 
Av tabellen framgår att ca 81% av samtliga respondenter är lojala sett ur detta 
lojalitetsmått. Att så stor del av kunderna gör majoriteten av sina dagligvaruinköp på 
Coop kan bero på butikens stora sortiment. Man väljer därför att göra sina ”storinköp” 
på Coop och kanske mindre inköp i andra affärer. En kombination av ett effektivt 
TBSS-system i detta fall Shop & Go och det stora sortimentet kan vara en förklaring till 
att lojaliteten är så hög sett ur andelsmått. 
 
5.2.2.3 Icke köprelaterade beteenden, ”word of mouth” 
 
I fråga 10 ställs frågan om respondenterna någonsin rekommenderat Shop & Go. 
Svarsalternativen är ja eller nej. De respondenter som svarat ja anses som lojala ur detta 
lojalitetsmått och de som svarat nej icke-lojala. 
 

Fråga 10: Har ni någonsin rekommenderat S & G till någon?

15 8,4 8,4 8,4

163 91,6 91,6 100,0

178 100,0 100,0

nej

ja

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 

Tabell 9 Icke köprelaterade beteenden  
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Av tabellen framgår att nästan 92% av samtliga respondenter har svarat att de har 
rekommenderat Shop & Go och är därmed lojala ur detta lojalitetsmått sett.  
 
Ur ett marknadsföringsperspektiv är detta mått mycket intressant. Gould anser att ”word 
of mouth” är det mest effektiva sättet av marknadsföring vilket kan tyda på att Shop & 
Go-systemet genom denna typ av marknadsföring snabbt borde dra till sig nya kunder. 
Att kunderna rekommenderar Coop (Shop & Go) i sådan hög grad kan vara ett tecken 
på ett effektivt Shop & Go-system.  
 
Ytterligare en anledning till att denna starka lojalitetstendens tror vi beror på att 
traditionella kunder som kanske har handlat i en butik ett flertal år, kan tycka att denna 
affär är mycket bra men trots detta inte har något direkt incitament att rekommendera 
affären. Shop & Go däremot är en ny företeelse som inte kanske bara effektiviserar 
köpprocessen utan även är ett intressant samtalsämne för de som aldrig har provat på att 
använda systemet. Då man har provat detta system finner man det alltså fascinerande 
och vill därför gärna diskutera det med sina vänner och bekanta. 
 

5.2.3 Kombination av attityd och beteende 
 
Genom att kombinera svar på frågor rörande lojalitet genom ett attityd- och ett 
beteendemått i  korstabeller,  får vi möjlighet att se hur förhållandet mellan lojalitet ur 
de olika perspektiven kan se ut. Nedanstående tabeller visar att en stor del av 
respondenterna är lojala ur både ett attityd- och ett beteendeperspektiv. I korstabellerna 
har vi använt oss av beteendemåtten; frekvens, andelsmått och ”word of mouth”. Dessa 
beteendemått har sedan studerats tillsammans med två attitydmått i form av preferenser 
och engagemang (Upplever ni butiken bättre efter införandet av Shop & Go?, Efter 
införandet av Shop & Go handlar ni mindre i andra butiker?) 
 
I tabellerna kan vi se att en stor andel av respondenterna är lojala både genom attityd 
och beteende. Största antalet lojala kunder mätt ur en kombination av lojalitetsmått 
finner vi i tabell 10 där beteendemåttet ”word of mouth” kombinerats med attitydmåtten 
preferenser och engagemang. Upplever ni denna butik bättre efter införandet av Shop & 
Go. Detta beror till stor del på att en mycket stor del av respondenterna har 
rekommenderat Shop & Go. Det är enbart runt 9% av de studerade som inte har 
rekommenderat det. En än större andel, hela 96%, har dessutom upplevt butiken bättre 
efter införandet av Shop & Go. Vad vi kan säga om detta är att om konsumenterna 
upplever en butik som bättre rekommenderar de gärna också butiken till andra. Det kan 
också bero på att förändringar ger konsumenter ett incitament att agera. Om vi går i 
samma butik om och om igen utan att det sker något speciellt är det kanske mindre 
troligt att vi helt plötsligt väljer att börja rekommendera butiken. En förändring, som 
införande av Shop & Go, ger också konsumenterna något konkret som motiverar deras 
rekommendation.    
 
Lägst lojalitet bland respondenterna finner vi i tabell 12 där frekvensmåttet kombinerats 
med preferens- och engagemangsmåtten, där knappt 40% av respondenterna är lojala 
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mätt ur en kombination av de två måtten. Detta beror till stor del på att frekvensmåttet 
endast beskriver konsumenterna som gör i princip alla sina inköp, med Shop & Go, som 
lojala. Det faller sig även ganska naturligt att personer som inte handlar mindre i andra 
butiker efter införandet av Shop & Go, inte heller är lojala enligt frekvensmåttet 
eftersom dessa två lojalitetsmått går hand i hand.  
 

Fråga 10: Har ni någonsin rekommenderat S & G till någon? * Fråga 8: Efter
införandet av S & G, handlar ni mindre i andra butiker? Crosstabulation

6 9 15

3,4% 5,1% 8,4%

52 111 163

29,2% 62,4% 91,6%

58 120 178

32,6% 67,4% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

nej

ja

Fråga 10: Har ni
någonsin
rekommenderat
S & G till någon?

Total

nej ja

Fråga 8: Efter
införandet av S & G,
handlar ni mindre i

andra butiker?

Total

 

Tabell 10 Preferens- och engagemangsmått korsat med ”word of mouth”  

 

Fråga 2: Gör ni majoriteten av era dagligvaruinköp på Coop (Shop & Go)? *
Fråga 8: Efter införandet av S & G, handlar ni mindre i andra butiker?

Crosstabulation

13 21 34

7,3% 11,8% 19,1%

45 99 144

25,3% 55,6% 80,9%

58 120 178

32,6% 67,4% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Nej

Ja

Fråga 2: Gör ni
majoriteten av era
dagligvaruinköp på
Coop (Shop & Go)?

Total

nej ja

Fråga 8: Efter
införandet av S & G,
handlar ni mindre i

andra butiker?

Total

 

Tabell 11 Preferens- och engagemangsmått korsat med andelsmått  
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Fråga 3 och 4: Hur ofta handlar ni? respektive Hur ofta handlar ni på Coop (S & G)? *
Fråga 8: Efter införandet av S & G, handlar ni mindre i andra butiker?

Crosstabulation

20 50 70

11,2% 28,1% 39,3%

38 70 108

21,3% 39,3% 60,7%

58 120 178

32,6% 67,4% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Ej lojal

lojal

Fråga 3 och 4: Hur ofta
handlar ni? respektive
Hur ofta handlar ni på
Coop (S & G)?

Total

nej ja

Fråga 8: Efter
införandet av S & G,
handlar ni mindre i

andra butiker?

Total

 

Tabell 12 Preferens- och engagemangsmått korsat med frekvensmått 

 

Fråga 10: Har ni någonsin rekommenderat S & G till någon? * Fråga 7a:
Upplever ni denna butik bättre efter införandet av Shop & Go?

Crosstabulation

1 14 15

,6% 7,9% 8,4%

6 157 163

3,4% 88,2% 91,6%

7 171 178

3,9% 96,1% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

nej

ja

Fråga 10: Har ni
någonsin
rekommenderat
S & G till någon?

Total

nej ja

Fråga 7a: Upplever ni
denna butik bättre efter
införandet av Shop &

Go?

Total

 

Tabell 13 Preferensmått korsat med ”word of mouth”  

 

Fråga 2: Gör ni majoriteten av era dagligvaruinköp på Coop (Shop & Go)? *
Fråga 7a: Upplever ni denna butik bättre efter införandet av Shop & Go?

Crosstabulation

2 32 34

1,1% 18,0% 19,1%

5 139 144

2,8% 78,1% 80,9%

7 171 178

3,9% 96,1% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Nej

Ja

Fråga 2: Gör ni
majoriteten av era
dagligvaruinköp på
Coop (Shop & Go)?

Total

nej ja

Fråga 7a: Upplever ni
denna butik bättre efter
införandet av Shop &

Go?

Total
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Tabell 14 Preferensmått korsat med andelsmått  

Fråga 3 och 4: Hur ofta handlar ni? respektive Hur ofta handlar ni på Coop (S & G)? *
Fråga 7a: Upplever ni denna butik bättre efter införandet av Shop & Go?

Crosstabulation

2 68 70

1,1% 38,2% 39,3%

5 103 108

2,8% 57,9% 60,7%

7 171 178

3,9% 96,1% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Ej lojal

lojal

Fråga 3 och 4: Hur ofta
handlar ni? respektive
Hur ofta handlar ni på
Coop (S & G)?

Total

nej ja

Fråga 7a: Upplever ni
denna butik bättre efter
införandet av Shop &

Go?

Total

 

Tabell 15 Preferensmått korsat med frekvensmått 

 
 

5.2.4 Sammanställning av lojalitet  
 
Ur ett attitydperspektiv visar ovanstående resultat på en mycket stark lojalitetstendens. 
Alla mått visar här på ett resultat med en övervägande del lojala respondenter.  
 
Även ur ett beteendeperspektiv visar samtliga mått på en lojalitet över 50% vilket tyder 
på en stark lojalitetstendens hos dessa kunder. Att understryka är att det starkaste 
resultatet presenteras i den sista tabellen som visar kundernas benägenhet att 
rekommendera Shop & Go där resultatet nästan var 92%. Enligt Söderlund är ”word of 
mouth” det starkaste måttet på lojalitet det innebär inte bara att de har en positiv attityd 
till produkten eller servicen utan de är även aktiva marknadsförare och påverkar andra 
personer i sin omgivning. Att detta räknas som ett starkt mått kan bland annat bero på 
att det är det enda måttet där konsumenten involverar andra konsumenter och således 
utsätter sig för en viss risk då det genom sitt handlande till viss del går i god för en 
produkt eller service.  
 
Således visade alla resultaten på en hög grad lojalitet oavsett vilket mått vi använde. 
Detta tyder på att kunderna som använder TBSB är mycket lojala till Coop (Shop & 
Go). Att konstatera att kunderna skulle vara mer lojala ur ett attityd- respektive 
beteendeperspektiv gick inte att påvisa.  
 
Intressant är att resultatet då man korsat olika lojalitetsmått med varandra ur de båda 
perspektiven även de visar mycket starka lojalitetstendenser. Endast en av tabellerna 
visar på ett resultat under 50%.  Detta visar, trots att vi har tagit hänsyn till 
lojalitetsbegreppets mångtydighet att de kunder vi har frågat i mycket hög grad är lojala 
till Coop (Shop & Go). Att korsa de olika lojalitetsmåtten har även som syfte att mäta  
om kunderna är sant lojala d.v.s. att rensa bort de falskt lojala, de kunder som 
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exempelvis säger att de gör majoriteten av sina dagligvaruinköp på Coop (Shop & Go) 
men som trots detta tycker att butiken blivit sämre efter införandet av Shop & Go eller 
vice versa. 
  

5.3 Analys av sambandet mellan TBSB och lojalitet  
 
Genom chi-square test har vi studerat signifikansen och sambandet mellan variabler 
som kan härröras till TBSB och olika typer av mått på lojalitet. De olika variablerna 
som testats är reliabilitet, användarvänlighet, användarglädje, kontrollbehov och 
tidseffektivitet. Ett signifikant värde under 0,05 innebär att det finns en statistisk 
påvisbar skillnad. Detta betyder att de Pearson chi-square test som presenteras i 
samband med korstabellerna visar på ett statistiskt signifikant samband om siffran 
understiger 0,05.  
 
Studien har gjorts med utgångspunkt i teorier som behandlar TBSB och dess påverkan 
på konsumenterna. Eftersom dessa teorier ligger till grund för studien kommer vi i 
analysen att redogöra för de antaganden som gjorts innan undersökningen och sedan ge 
en beskrivning av resultatet. 
 

5.3.1 Reliabilitet 
 
Pålitlighet och reliabilitet har, som i tidigare avsnitt redan nämnts, stor betydelse för den 
upplevda servicekvaliteten. Detta gäller inte minst det alternativa servicealternativ som 
bygger på teknologibaserade lösningar på grund av att konsumenterna upplever en viss 
risk och osäkerhet i användandet.  
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Tabell 16  Preferensmått korsat med problem 
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Tabell 17 Preferens- och engagemangsmått korsat med problem 
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Tabell 18 Frekvensmått korsat med problem  
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Tabell 19 Andelsmått korsat med problem  
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Tabell 20 ”Word of mouth” korsat med problem 

 
När en konsument utvärderar alternativa lösningar är just reliabiliteten en avgörande 
faktor.116 Trots detta kan vi i vår studie visa på resultat som tyder på att en stor del av de 
som använder Shop & Go alternativet har upplevt problem, men trots allt enligt olika 
definitioner tenderar att vara lojala. Det kan bero på att det finns en viss förändring hos 
konsumenterna idag där man är mer van vid teknologibaserade alternativ, vilket gör att 
osäkerheten hos konsumenten minskar. En minskad osäkerhet kan i sin tur betyda att 
man har ett visst överseende med fel och även  själv kan förstå hur och varför felet 
uppstår. Det kan även vara så att man tycker att TBSB medför så många fördelar att 
man är villig att riskera en något sämre reliabilitet. 
 
En annan faktor som påverkat resultatet kan bero på urvalet i studien. Eftersom vi har 
gjort en s.k. väntrumsundersökning kommer vi i vårt urval att få de personer som själva 
sökt sig till den aktuella platsen. De personer som deltagit i undersökningen har själva 
valt att fortsätta använda Shop & Go och de som på grund av problem slutat använda 
Shop & Go inte finns representerade i vårt undersökningsmaterial. Trots detta kan man i 
resultaten inte undgå att reflektera över att det till och med är så att det är en större del 
av de som upplevt problem som tenderar att vara mer lojala än de som inte upplevt 
problem. Vi kan i tabellerna 16-20 se att av de som inte upplevt några problem är det en 
större andel som inte tenderar att vara lojala jämfört med de som upplevt någon form av 
problem.  
 
Hypotes 1: Om kunden upplever Shop & Go-systemet som reliabelt d.v.s. att risken för 
att något i köpprocessen skall gå fel är liten kommer kunden därmed att få en positivare 
attityd och/eller beteende som resulterar i en högre lojalitet kan enligt vår studie inte 
verifieras. 
 

                                                 
116 Parasuraman, A. et al. (1988)  
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Det finns studier som tyder på att om ett fel avhjälps på ett bra sätt blir kunderna nöjda 
och kan till och med tendera att bli mer lojala. Detta fenomen kan bero på att även om 
det uppstår ett problem, löses det på ett enkelt och smidigt sätt.117  Att beakta är även att 
de som använt systemet en längre tid troligen till större grad har stött på problem med 
Shop & Go än de kunder som just har börjat använda systemet. De som varit kunder en 
längre tid torde även vara mer lojala än de nytillkomna vilket kan förklara att fler lojala 
kunder har stött på problem. 
 
En viktig faktor som också påverkar hur kunderna reagerar när det uppstår fel är 
beroende av vem eller vad som orsakat problemet.   

 

5.3.2 Användarvänlighet 
 
Resultatet rörande användarvänligheten och dess påverkan på lojalitet har visat att det 
inte går att påvisa ett statistiskt samband mellan användarvänligheten och 
konsumenternas lojalitet. Anledningen till att konsumenterna är lojala kan visserligen 
till viss del bero på att TBSB är ett alternativ som är enkelt och smidigt, men det går 
inte att påvisa att så är fallet. Modellen som stått till grund för de framtagna hypoteserna 
föreslår att användarvänligheten (hypotes 2) är en faktor som starkt påverkar den 
upplevda servicekvaliteten och andra studier föreslår i sin tur att den upplevda 
servicekvaliteten påverkar kundernas lojalitet. Det torde då vara rimligt att det gick att 
påvisa ett samband mellan användarvänligheten och lojaliteten.  
 
Shop & Go systemet är relativt komplicerat och det finns många delar i processen där 
problem kan uppstå. För att hjälpa kunderna och minska problemen ger Coop 
information både muntligt och skriftligt när kunderna börjar att använda systemet. Om 
man ökar information och på så sätt minskar problem torde det vara rimligt att det 
bidrar till att kunderna uppfattar systemet som mer användarvänligt. I vår studie har 
kunderna själva nämnt att det är ett alternativ som är enkelt och det torde då också 
betyda att det är utformat på ett sätt som dessa respondenter tycker är användarvänligt. 
Av respondenterna är det ca 26% som angivit det som ett argument för att använda 
Shop & Go.  
 
Av dessa personer är samtliga att betrakta som lojala, men trots detta kan vi enbart 
påvisa att användarvänlighet är viktigt för konsumenterna, men att de inte tenderar att 
vara signifikant mer lojala än de som inte har nämnt användarvänlighet i enkäten. 
 
Hypotes 2: Om kunden upplever Shop & Go som användarvänligt d.v.s. att det är lätt 
att använda eller att systemet är så bra instruerat att missförstånd minimeras kommer 
kunden därmed att få en positivare attityd och/eller beteende som resulterar i en högre 
lojalitet kan enligt vår studie inte verifieras  
 

                                                 
117 Meuter, Matthew L. et al. (2000) 
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Tabell 21 Preferensmått korsat med användarvänlighet 
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Tabell 22 Preferens- och engagemangsmått korsat med användarvänlighet 
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Tabell 23 Frekvensmått korsat med användarvänlighet 
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Tabell 24 Andelmått korsat med användarvänlighet  
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Tabell 26 ”Word of mouth” korsat med användarvänlighet  

 

5.3.3 Användarglädje 
 
När vi studerat kopplingen mellan användarglädje och de olika lojalitetsmåtten visade 
resultaten i samtliga fall, oavsett lojalitetsmått, att det inte går att påvisa att det finns ett 
direkt samband mellan de som är lojala och de som finner att Shop & Go bidrar till 
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användarglädje. Vad vi dock kan se är att en relativt liten del av respondenterna har 
angivit svar som kan relateras till just användarglädje. 
 
Intressant är att studien visar att konsumenter kan tänka sig att använda alternativa 
servicemetoder även om de inte upplever att det varken sparar pengar eller tid. Det som 
då påverkade konsumenterna var just användarglädje och att det fanns ett alternativ som 
upplevdes som roligt i förhållande till traditionella metoder.   
 
Bland de som inte upplever butiken som bättre efter införandet av Shop & Go är det inte 
någon respondent som har angivit användarglädje som ett argument för att använda 
Shop & Go. I och med detta kan vi således påpeka att de respondenter som angivit 
användarglädjerelaterade svar är lojala. Vad vi däremot inte kan påvisa är att de 
tenderar att vara signifikant mer lojala än de som inte har relaterat till användarglädje i 
svaren.  
 
Totalt är det bland respondenterna ca 7% som finner att användarglädje har varit av 
betydelse vad det gäller användandet av detta servicealternativ. Vad som skiljer sig mer 
i studien är antalet kunder som kan räknas som lojala med hänsyn till de olika 
lojalitetsmåtten. I korstabellen med variabeln användarglädje och de olika 
lojalitetsmåtten kan vi se att preferenser och word of mouth är de två korstabeller som 
visar på mest lojala kunder. Det är också dessa två tabeller där flest respondenter i 
enkäten svarat saker som kan härledas till användarglädje, men i och med att 
förhållandena är just på detta viset kan vi således inte påvisa att det skulle bero på just 
Shop & Go.  
 
De slutsatser vi kan dra av ovan är således att användarglädje som enskild faktor inte 
bidrar till lojalitet hos kunderna. Få respondenter har angivit användarglädje som ett 
argument för att använda sig av Shop & Go som ett servicealternativ.      
 
Hypotes 3: Att  kunder som upplever att det blir roligare eller kanske snarare mindre 
tråkigt att handla m.h.a. Shop & Go skulle få en positivare attityd och/eller beteende 
som resulterar i en högre lojalitet, kunde i vår studie  inte verifieras.  
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Tabell 27 Preferensmått korsat med användarglädje 
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Tabell 28 Preferens- och engagemangsmått korsat med användarglädje 

 
 

17 53 70

9,6% 29,8% 39,3%

24 84 108

13,5% 47,2% 60,7%

41 137 178

23,0% 77,0% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Ej lojal

lojal

Fråga 3 och 4: Hur ofta
handlar ni? respektive
Hur ofta handlar ni på
Coop (S & G)?

Total

Högre
användar

glädje

Ej högre
användar

glädje

Användarglädje

Total

 

,749Pearson Chi-Square

Asymp. Sig.
(2-sided)

 

Tabell 29 Frekvensmått korsat med användarglädje 
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Tabell 30 Andelsmått korsat med användarglädje 

 

5 10 15

2,8% 5,6% 8,4%

36 127 163

20,2% 71,3% 91,6%

41 137 178

23,0% 77,0% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

nej

ja

Fråga 10: Har ni
någonsin
rekommenderat
S & G till någon?

Total

Högre
användar

glädje

Ej högre
användar

glädje

Användarglädje

Total

 

,322Pearson Chi-Square
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Tabell 31 ”Word of mouth” korsat med användarglädje  

 

5.3.4 Kontroll   
 
Enligt modellen av Dabholkar finns det ett samband mellan upplevd servicekvalitet och 
kontroll. Högre grad av kontroll skulle enligt denna studie vara en viktig faktor för 
konsumenterna. Självbetjäningsalternativ innebär att kunderna själva deltar mer i 
serviceproduktionen och på så sätt kan de också själva till större del påverka det 
slutgiltiga resultatet. Shop & Go innebär bland annat att kunderna själva scannar in sina 
varor och att eventuella dubbelscanningar beror på ett misstag av kunderna själva. 
I.o.m. detta nya system får kunderna även möjlighet till en annan typ av kontroll som 
innebär en ökad kontroll av summan på den sammanlagda varukorgen. Detta är också 
en av de fördelar som nämndes i intervjun med Erika Siljebrandt på Coop.   
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Vad som framkommit i vår studie är att det endast är två av de 178 respondenterna som 
angivit kontroll som ett argument för att använda Shop & Go. Vad som är intressant är  
att dessa två med samtliga lojalitetsmått är lojala. Vi kan dock inte statistiskt påvisa att 
kontroll bidrar till ökad lojalitet. Frågan man kan ställa sig är om kontroll verkligen kan 
ses som viktigt för konsumenternas intresse att använda sig av Shop & Go.  
 
Hypotes 4: Om kunden upplever att han/hon har en stor kontroll gällandes hanterandet 
av Shop & Go kommer kunden därmed att få en positivare attityd och/eller beteende 
som resulterar i en högre lojalitet kan enligt vår studie inte verifieras. 
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Tabell 32 Preferensmått korsat med kontroll  
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Tabell 33 Preferens- och engagemangsmått korsat med kontroll  
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Tabell 34 Frekvensmått korsat med kontroll  
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Tabell 35 Andelsmått korsat med kontroll 
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Tabell 36 ”Word of mouth” korsat kontroll 
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5.3.5 Tidseffektivitet 
 
Vad som är påfallande är att en mycket stor del av respondenterna tycker att 
tidseffektivitet är ett viktigt argument för att använda Shop & Go. När man pratar om 
tidseffektivitet kan det i denna studie härledas till två olika typer av tidseffektivitet. 
Kortare kötider eller att hela processen går snabbare d.v.s. den sammanlagda tiden, från 
det att du går in i butiken till det att du kommer ut, minskar.  
 
De flesta respondenter har nämnt just den minskade kötiden som ett argument för att 
använda Shop & Go. Om vi studerar resultaten som visar på de problem som 
konsumenterna upplevt kan vi se att det finns ett antal respondenter som tycker att 
kötiden är för lång och att det finns vissa kötider, inte bara vid kassan utan även inne i 
butiken, t.ex.  när kunderna ska väga varor. Kötider i butiken och även inscanningen av 
varorna tar tid vilket bidrar till att det är möjligt att den sammanlagda tiden för 
köpprocessen inte är signifikant mycket kortare. Som tidigare nämns är det intressant att 
det finns forskning som tyder på att konsumenter upplever köandet som irriterande. Det 
bidrar till att de inte nödvändigtvis ser till helheten och den sammanlagda köptiden när 
de utvärderar tidseffektiviteten.  
 
Förhållandet mellan svar relaterade till tidseffektivitet och olika lojalitetsmått visar 
statistiskt inte på att tidseffektivitet bidrar till att konsumenterna skulle vara mer lojala 
än de som inte angivit tidseffektivitet som ett argument för att använda TBSB.  
 
Hypotes 5: Om kunden upplever att tidsåtgången för köpprocessen (kö samt ner- och 
uppackning) blir mindre med Shop & Go än utan kommer kunden därmed att få en 
positivare attityd och/eller beteende som resulterar i en högre lojalitet kan enligt vår 
studie inte verifieras. 
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Tabell 37 Preferensmått korsat med tidseffektivitet  
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Tabell 38 Preferens- och engagemangsmått korsat med tidseffektivitet  
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Tabell 39 Frekvensmått korsat med tidseffektivitet  

 
 



 81 

26 8 34

14,6% 4,5% 19,1%

109 35 144

61,2% 19,7% 80,9%

135 43 178

75,8% 24,2% 100,0%

Count

% of Total

Count

% of Total

Count

% of Total

Nej

Ja

Fråga 2: Gör ni
majoriteten av era
dagligvaruinköp på
Coop (Shop & Go)?

Total

Tidseffekti
vitetsrelate
rade svar

Ej
tidseffektivi
tetsrelater
ade svar

Tidseffektivitet

Total

 

,924Pearson Chi-Square

Asymp. Sig.
(2-sided)

 

Tabell 40 Andelsmått korsat med tidseffektivitet  
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Tabell 41 ”Word of mouth” korsat med tidseffektivitet  
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6 Slutsatser 
 
Slutsatserna innehåller en sammanfattning där vikten lagts på de resultat som 
framkommit i analysen. Därefter följer en redogörelse av uppsatsens teoretiska bidrag. 
Kapitlet avslutas sedan med en slutdiskussion där resonemang förs kring studiens 
resultat samt förslag till vidare studier. 
 
 
I slutsatsen presenteras resultatet av teorin, empirin och analysen. Vi försöker genom 
analysen av empirin se om de hypoteser som framtagits m.h.a. teorin som resulterade i 
sambandsmodellen kan verifieras eller ej i enlighet med syftet i uppsatsen. 
 

6.1 Sammanfattning av uppsatsen 
 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur TBSB påverkar kundernas lojalitet. Vi har 
utifrån befintlig teori om TBSB och lojalitet, konstruerat en hypotetisk sambandsmodell 
(figur 3.4, s. 40) vilken hade som uppgift att utgöra grunden för analysen. 
 

6.1.1  TBSB-faktorernas betydelse  
 
Av analysen att döma finner en betydande del av respondenterna att butiken som helhet 
blivit bättre efter införandet av Shop & Go, just p.g.a. någon av TBSB-faktorerna. När 
man dock beaktar vad kunderna anser vara de viktigaste faktorerna vid val av butik 
finner man att TBSB-faktorerna inte längre har samma betydelse. Nu spelar istället 
andra butiksfaktorer som t.ex. pris och sortiment en avgörande roll. Det visar sig alltså  
att TBSB-faktorernas betydelse varierar starkt mellan varandra och i jämförelse med 
butiksfaktorer som inte har med TBSB att göra. Utifrån detta kan man konstatera att 
Shop & Go inte är en avgörande anledning till valet av butik men att den har betydelse. 
 
Tidseffektivitet var den faktor som hade störst betydelse för respondenterna då de svar 
som förekom mest frekvent var anknutna till tidseffektiva faktorer. Anledningen till 
detta ligger sannolikt till stor del i förändringen i samhället där tid mer och mer blir en 
bristvara. Dessutom är vår studie gjord i dagligvaruhandeln och många människor vill 
minska den tid det tar att göra saker som inte innebär ett nöje. Detta är också 
anledningen till att en stor del av vårt samhälle idag bygger på självbetjäningsalternativ 
och att utvecklingen inom detta arbete gått mycket snabbt. Vidare visade det sig att svar 
relaterade till användarglädje förekom minst frekvent av alla TBSB-faktorer. Slutsatsen 
vi kan dra av detta är att tidseffektiva TBSB-lösningar har en väsentlig betydelse för 
kunder som använder sig av TBSB. Samtidigt är användarglädje som isolerad faktor ej 
av någon större betydelse.  
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6.1.2 Lojalitet  
 
Lojalitetsmässigt visar respondenterna generellt på en mycket hög grad av lojalitet. Med 
hänsyn tagen till de båda perspektiven, attityd och beteende visar alla siffror på att 
majoriteten av de tillfrågade kunderna är lojala. För att ytterligare stärka detta påstående 
har vi korsat olika lojalitetsmått ur de båda perspektiven för att komma fram till ett 
resultat som visar på att kunderna till stor del är lojala mätt både ur ett attityd-och ett 
beteendeperspektiv. Endast en av de sex korstabellerna (Tabell 12, Preferenser och 
engagemang korsat med frekvens) visar på en lojalitet under 50%. Med hänsyn tagen 
till detta kan man konstatera att en mycket stor del av de kunder som använder Shop & 
Go är lojala till butiken. Den höga lojalitetsgraden tyder på att kunderna upplever att 
Coops TBSB-system ger dem tillräckligt mycket servicekvalitet och 
kundtillfredsställelse gentemot traditionellt dagligvaruinköp, att de väljer att utföra sina 
inköp med detta system.  

6.1.3 TBSB  vs.  lojalitet 
 
I analysen har vi kunnat konstatera att reliabiliteten har ett samband med lojaliteten. 
Majoriteten av konsumenterna hade någon gång stött på problem. Konsumenterna 
tenderade att vara, till skillnad från vad vi förutsåg, signifikant mer lojala än de 
konsumenter som inte stött på problem, mätt genom ”word of mouth”. Vi kunde i 
samma studie även konstatera, att bland de konsumenter som handlade mindre i andra 
butiker efter införandet av Shop & Go, var det de som inte hade stött på problem som 
var signifikant mer lojala. Vi kan p.g.a. av detta inte verifiera hypotes ett. 
 
Vi har vidare kommit fram till är att hypoteserna två till fem även dem kan förkastas. Vi 
har inte kunnat påvisa att användarvänlighet, användarglädje, kontroll eller 
tideffektivitet skulle leda till ökad lojalitet vare sig vi använt oss av attityd- eller 
beteendeperspektiv för att mäta lojaliteten. Det betyder inte att dessa faktorer är 
betydelselösa ur ett TBSB-perspektiv eftersom många av faktorerna utgör en grund för 
att konsumenterna ska använda de alternativa servicelösningarna.  
 

6.2 Uppsatsens teoretiskt bidrag 
 
Målsättningen med uppsatsen har varit att få en teoretisk förståelse i hur ett TBSB-
system kan påverka lojaliteten inom dagligvaruhandeln och vilka TBSB-faktorer som i 
så fall skulle inverka på lojaliteten. Utifrån vår modell har vi försökt påvisa samband 
mellan de olika TBSB-faktorerna och eventuell lojalitet. 
 
Vi har kommit fram till att de olika TBSB-faktorerna (reliabilitet, användarvänlighet, 
användarglädje, kontroll och tidseffektivitet) inte direkt visar ett samband med lojalitet. 
Vad vi däremot kan se är att en stor del av kunderna uppfattar att butiken har blivit 
bättre efter införandet av TBSB-systemet och att anledningen till detta i många fall kan 
härledas till TBSB-faktorerna. I likhet med andra författare tyder detta på att 
servicekvaliteten och kundtillfredsställelsen har ökat efter införandet av TBSB. Vi anser 



 84 

att vår uppsats även har visat en stark tendens till lojalitet hos de kunder som använder 
sig av TBSB.  
 
Som tidigare studier redan kommit fram till visade alltså även vår studie att TBSB 
medför ökad upplevd servicekvalitet och kundtillfredsställelse. Andra studier har även 
visat att det finns ett samband mellan ökad upplevd servicekvalitet/ 
kundtillfredsställelse och lojalitet. Det visar sig dock i vår studie att även om TBSB 
leder till ökad upplevd servicekvalitet/kundtillfredsställelse var det inte i så hög grad att 
man statistiskt kunde påvisa att detta skulle leda till en ökad lojalitet hos kunderna. Vi 
tror trots detta att ett visst samband kan föreligga men p.g.a. studiens natur i form av en 
kvantitativ statistisk undersökning, sambanden blev för svaga, varför hypoteserna ej 
gick att verifiera rent statistiskt.  
 
 
 
 
 

Figur 6.1 TBSB, servicekvalitet, kundtillfredsställelse och lojalitet  

 
Vad som bör understrykas är att de slutsatser som vi har kommit fram till inte är 
specifika för just de här butikerna och dess kunder, utan kan med stor sannolikhet 
appliceras på andra dagligvarubutiker.  
 

6.3 Slutdiskussion 
 

6.3.1 TBSB i dagligvaruhandeln 
 
I dagens situation vad gäller konkurrens och jakten på högre mervärde för kunden har 
alternativa servicelösningar som uppgift att inte bara öka servicen för kunden utan i 
många fall handlar det även om att spara på kostnader och effektivisera processer. Vad 
det primära målet är med TBSB i dagligvaruhandeln är svårt att sia om. Man kan dock 
konstatera att TBSB i slutändan borde ge besparingar genom att man har möjligheten att 
ha mindre personal ute i butikerna. Systemet har också gjort det möjligt för kunderna att 
genomföra sin köpprocess snabbare.  
 
Då man jämför TBSB i dagligvaruhandel med andra TBSB-system som t.ex. 
bankomater eller ”online-shopping” finner man ofta vissa elementära skillnader. TBSB i 
dagligvaruhandeln handlar om en relativt lång process, där man är mer aktiv än i många 
andra TBSB-lösningar. Man måste utföra hela processen själv d.v.s. hitta produkterna, 
läsa in varorna och dessutom lägga ned dem i kassarna. I andra TBSB-system upplever 
man kanske att mervärdet man får ut av att använda TBSB är högre. Ta t.ex. 
bankomater där du genom att stoppa in ditt kort i en maskin och slå in en kod kan få ett 
kontouttag samt information om ditt konto. Alternativet hade varit att leta rätt på en 

TBSB Ökad  upplevd 
servicekvalitet  & 
kundtillfredsställelse 

Lojalitet 
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passande bank för att sedan ställa dig i kö och sedan dessutom få betala en avgift för 
kontantuttaget. Trots detta har konsumenterna i studien inte nämnt att de upplever den 
utökade arbetsbördan som något problem utan har istället varit positiva till att de själva 
har möjlighet att scanna varor och packa dem direkt i påsarna. 
 

6.3.2 Sanningens ögonblick 
 
När det gäller dagligvaruhandeln och Shop & Go innebär inte införandet av TBSB att 
mötet mellan kunden och personalen helt försvinner. I dagsläget finns fortfarande, 
”sanningens ögonblick” kvar som en del i köpprocessen, dock är mötet under en kortare 
period än tidigare. Det finns många andra typer av TBSB-system där principen är 
densamma. Införandet av detta alternativ utgör inte en direkt utradering av personliga 
kontakter. Detta faktum kan upplevas som både positivt och negativt så till vida att 
kunder som väljer TBSB-alternativ för att undvika personlig kontakt inte kommer att 
vara nöjda samtidigt som de personer som är mer intresserade av personlig kontakt 
möjligtvis tycker att det nya systemet minskar på de element i köpprocessen som 
upplevs som positiva. Eftersom systemet är relativt nytt finns det möjlighet att 
utvecklingen skulle betyda att den personliga interaktionen med företagens personal helt 
elimineras. Detta skulle t.ex. vara möjligt om konsumenterna betalade med kort vid 
utgången och det inte var en kassörska som stod och tog emot betalning. Betalning på 
detta sätt är redan relativt vanligt inom andra områden såsom biljettköp vid tågresor. 
 

6.3.3 Ökad teknologisk vana hos konsumenterna 
 
I studien har vi kunnat se att personer inte har varit speciellt negativa till den ökade 
teknologiska användningen. Vi börjar bli allt mer vana vid att interagera med teknologi, 
vilket också gör att vi får en ökad teknologisk mognad. Även om konsumenterna inte är 
vana att använda just denna typ av system finns grundläggande kunskaper om 
teknologiska funktioner från andra områden. I vår studie framkom bl.a. att det fanns 
personer som hade haft problem med systemet och dessa person var i regel äldre 
personer som inte hängt med i den teknologiska utvecklingen på samma sätt som yngre. 
Detta kan också vara en bidragande orsak till att resultat som framkommit i den studie 
som nämnts tidigare av Meuter et al., visar på att användare av TBSB-alternativ 
tenderar att vara yngre personer med högre utbildning. I den empiriska studien har vi 
dock kunnat se att det trots allt är relativt många äldre som använder systemet. Detta 
kan  bero på att studien är gjord i dagligvaruhandeln och butikerna är stormarknader 
som inte är av sådan natur att de attraherar en yngre publik. Bl.a. är man i stort sett 
beroende av bil för att nå butikerna i fråga. Butikerna är även situerade i anslutning till 
villaområden, där familjer torde vara överrepresenterade. 
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6.3.4 Problemens betydelse för användandet av TBSB 
 
Trots att en stor del av respondenterna någon gång upplevt problem med systemet 
visade det sig att detta inte ledde till att kunderna var mindre lojala. I tidigare studier 
som presenterats har det visat sig att problem skulle leda till lägre lojalitet hos kunderna, 
medan vår studie visade att det inte föreligger ett sådant samband. Konsumenterna 
verkar i många fall ha ett visst överseende med diverse problem om systemet är nytt. 
Det kan också vara så att de konsumenter som väljer att fortsätta med ett visst system är 
personer med högre toleransnivå för just de typer av problem som var vanligt 
förekommande i denna studie. Ofta kunde problemen härledas till systemfel, men ibland 
var även konsumenterna själva delaktiga till de problem som uppstod. Vad det gäller 
systemfelen finns det en möjlighet att lojalitet trots uppstådda problem berodde på att de 
som varit med om komplikationer var personer som använt systemet mycket i.o.m. att 
sannolikheten för dessa personer att vara med om problem är större än för 
lågkonsumenter. Det skulle i sin tur innebära att en person som redan är lojal och 
högkonsument har en högre toleransnivå för tillfälliga komplikationer eller 
felaktigheter.  
 

6.3.5 Förbättring av TBSB-system i dagligvaruhandeln 
 
Vad som också framkommit i vår studie var att systemet inte alltid får önskad effekt. 
Respondenter har nämnt att det fortfarande förekommit köer, vilket torde vara ett stort 
problem för företagen när det tidsmässiga fördelarna är en av huvudargumenten för 
användandet av TBSB. Meuter et al. förklarar även detta i tidigare studier. Han menar 
att många kunder upplever en ökad servicekvalitet om TBSB medför att processen går 
fortare och effektivare än om de hade använt sig av en traditionell service där man har 
en större integration med personalen.  
 
Om man i fortsättningen inte kommer till rätta med denna typ av problem finns en risk 
att konsumenter inte kommer att välja dessa alternativ. En del av problemet kan ligga i 
att det krävs en mer omfattande användning för att uppnå vissa av fördelarna. Ofta 
fungerar systemen bäst om alla väljer att använda dem, men i.o.m. att det fortfarande 
finns ett visst motstånd kan företagen inte göra en total omställning. Detta leder i sin tur 
till att alla fördelar inte uppnås. En förklaring till att sambandet i hypoteserna inte kunde 
verifieras kan ha att göra med att Shop & Go i nuläget endast befinner sig på 
försöksnivå. Butikerna i Bromma respektive Fittja var inte helt och hållet anpassade till 
de förutsättningar TBSB-systemet kräver för att fungera till sin fulla potential, då 
majoriteten av kunderna fortfarande handlade på traditionellt vis. Om dessa butiker 
väljer att fullt ut satsa på Shop & Go kommer kanske systemet att få ett annat utseende. 
Butikerna kommer i och med detta att anpassas till systemet och de olika TBSB-
faktorerna kan på detta sätt komma till sin rätt och till större grad än nu öka kundernas 
upplevda servicekvalitet. 
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6.3.6 TBSB-faktorernas påverkan på kundernas attityd respektive beteende 
 
Eftersom vi i studien kommit fram till att det inte går att påvisa att enskilda faktorer 
påverkar lojaliteten är det desto viktigare att företagen lyckas arbeta med alla faktorer 
och få dem att fungera simultant. Om företagen däremot kan lyckas med att på ett bra 
sätt arbeta med alla faktorer är det mycket möjligt att det kan få positiva effekter på 
kundernas attityd och beteende.   
 
Om vi studerar lojalitet utifrån ett attityd- och ett beteendeperspektiv kan det vara av 
intresse att se om kunderna tenderar att vara mer lojala ur något av de två alternativa 
mätmetoderna. I studien fann vi att den del där lojaliteten var som allra högst var ur 
attitydperspektivet där vi utgick från frågan om de upplever butiken som bättre efter 
införandet av Shop & Go. Hela 96% procent av konsumenterna har en positiv attityd till 
införandet av TBSB i butiken. Beteendemåttet ”word of mouth” ligger även det mycket 
högt. Generellt sett visade de övriga måtten oavsett perspektiv på en hög grad av 
lojalitet. 
 
Man kan fråga sig om det överhuvudtaget är intressant att studera attitydlojalitet utan att 
studera beteende. Inget företag ökar sin lönsamhet genom att ha kunder som enbart är 
lojala om man mäter ur ett attitydperspektiv. I slutändan torde det vara hur mycket 
konsumenterna handlar för som är målet. Problemet ligger dock i att kunderna kan vara 
beteendelojala vilket i sig är bra, men om attityden egentligen är negativ till företaget 
kommer de att ta chansen att bryta beteendelojaliteten om det blir ändrade 
förutsättningar i konkurrensen. I slutändan handlar det således om att erbjuda kunderna 
vad de önskar och det är det lojalitet egentligen är ett mått på. Hur väl du lyckas erbjuda 
kunderna vad de vill ha. 
 

6.4 Förslag till vidare studier 
 
För att styrka reliabiliteten i denna uppsats torde det vara mycket intressant att jämföra 
Shop & Go kunders lojalitet till butiken med traditionella kunder som ej använder Shop 
& Go.  
 
Under arbetets gång har funderingar och diskussioner uppkommit kring följande 
punkter varför vi även föreslår dessa för vidare studier: 
 

• Hur kan företag utöka interaktionen och informationen till kunderna genom 
teknologiska lösningar? 

 
• Förändras kundernas köpbeteende när de använder nya servicelösningar som 

bygger på teknologi? 
 

• Hur kan teknologisk mognad påverka hur kunderna upplever reliabiliteten när de 
använder teknologibaserade servicealternativ? 
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Appendix A 
 
 
Intervju med butikschefen Erika Siljebrandt på Coop forum i Täby (Arninge) 
 
Datum: Måndag 22/7 kl. 11.30   
 
Hur fungerar Shop & Go? 
 
Kunderna måste för att kunna använda systemet vara kunder med MedMera kort. Om 
kunderna när de kommer, inte innehar kort finns möjlighet att i kundtjänst skaffa ett 
kort. Coop är en kooperation och kunderna köper således in sig i en andel, vilket kostar 
100 kronor. Summan återfås om man inte är intresserad av att vara medlem längre. 
Kortet som tillhandahålls i butiken är provisoriskt och fungerar tills det att ett 
permanent kort skickas hem, vilket brukar ta ungefär en vecka.  
 
När en kund för första gången vill använda Shop & Go måste man anmäla detta i 
kundtjänst. I samband med registreringen sker också en genomgång av information om 
hur Shop & Go fungerar och kunderna får även en informationsbroschyr. En person ur 
personalen följer också med kunderna till ingången och visar hur handdatorerna 
fungerar. Registrering behöver endast ske första gången du handlar i butiken. Dock 
måste du om du väljer att handla i en annan av Coops butiker med Shop & Go även där 
registrera dig första gången. Från Coops sida försöker man vara mycket noggrann med 
informationen eftersom det påverkar kundernas uppfattning om Shop & Go systemet. 
Många problem och fel kan undvikas om informationen är tydlig och lättillgänglig.  
 
Efter det att kunderna har registrerat sig är det bara att gå in i butiken. Väl inne i butiken 
väljer man varor och scannar in produkterna innan de läggs ner i korgen. När det gäller 
frukt och grönsaker med viktpris, väger kunden själv varorna på vågar i butiken, trycker 
ut en ”prislapp” med streckkod som sedan scannas in. För styckevaror finns en tavla vid 
frukt och grönt disken där alla streckkoder på varorna finns uppsatta. Kunderna scannar 
in från tavlan antalet varor av en viss sort och lägger sedan ner produkten i korgen. 
Scannern innehåller ingen multiplikationsknapp, vilket innebär att kunderna måste 
scanna var produkt för sig.  
 
Kunden beger sig, när denne har alla sina varor, till kassan. Det finns speciella kassor 
för kunderna som använder Shop & Go. Ett kvitto trycks ut från handdatorn och kunden 
betalar den summa som kommer upp. Kunden får även ett ordinarie kvitto där alla varor 
är specificerade.  
 
Hur sker kontrollen av kunderna? 
 
Alla kunder kontrolleras slumpvis genom en s.k. avstämning. När kunden kommer till 
kassan kommer det upp en text där det står avstämning och kunden går då till en 
avstämningskassa som ligger precis bredvid kontantkassan. Avstämningskassan ser ut 
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som en vanlig kassa där varorna plockas upp och läggs på band och en kassörska drar 
alla varor på ordinarie vis. Kvittot jämförs sedan med kundens egna scannade kvitto. En 
avstämning brukar ta ungefär 2-3 minuter, men får absolut inte ta mer än 15 minuter. 
Hur ofta avstämning sker beror på hur mycket fel kunderna har haft i tidigare kontroller. 
Inofficiellt finns en skala för kontrollfunktionen där nivån bestäms utefter ovanstående 
nämnda kriterier. Varje kund börjar på nivå två, vilket betyder att säkerhetsnivån är 
relativt hög och kontrollerna mer frekventa. Allt eftersom kunderna blir mer erfarna och 
gör mindre fel minskas säkerhetsnivån och kontrollerna sker mindre frekvent. I början 
kan vissa kunder finna det obehagligt med kontroller, vilket oftast beror på att de är 
osäkra på om de gjort rätt eller inte. Fusk är inte vanligt utan fel beror allt som oftast på 
misstag. För att underlätta för kunderna i framtiden förklarar personalen varför felen 
uppstått och hur kunderna ska göra i framtiden för att slippa liknande fel. På grund av 
att vissa hushåll innehar fler än ett MedMera-kort och använder olika kort olika 
tillfällen sker kontroller oftare vilket vissa kan uppleva som störande. Personalen brukar 
då råda kunderna att endast använda ett kort för att undvika detta problem.  
 
Hur marknadsförs Shop & Go? 
 
Idag marknadsförs inte Shop & Go annat än på plats i de aktuella butikerna, men i 
början valdes ett antal kunder ut vilka information skickades ut till. Är de intresserade 
står sedan informationsdisken till tjänst med mer utförlig information och demonstrerar 
även hur det fungerar i praktiken. Trots den minimala marknadsföringen har antalet nya 
kunder ökat från vecka till vecka. 
 
Vilka använder Shop & Go? 
 
Ofta är det unga barnfamiljer som valt att använda systemet. Det finns även tillfällen när 
Coop rekommenderat vissa kunder att inte använda detta system. Det handlar framför 
allt om äldre personer som har svårigheter att förstå systemet och där det på grund av 
detta uppstår många problem.  
 
Vilka är de största problemen med systemet? 
 
De största problemen som uppstått i butikerna gäller framför allt frukt och grönt. För 
stycksakerna finns en tavla med streckkoder där kunderna ska dra scannern. I den 
inledande fasen har det förekommit att produkterna inte funnits med på tavlan och 
således inte heller kunnat scannas in. Coop arbetar därför med att hela tiden uppdatera 
dessa tavlor så att alla produkter finns med och även specialerbjudanden finns 
inprogrammerade. Ett annat relativt vanligt förekommande problem är att kunderna 
glömmer väga frukt och grönsaker varför det nu finns vågar vid kassorna så att 
kunderna inte ska behöva gå tillbaka in i butiken när detta uppmärksammas. Kunderna 
har även upplevt det som krångligt att man inte kan scanna in en vara och sedan 
multiplicera med antalet, vilket innebär att varje vara måste scannas in för sig. Detta kan 
upplevas som otympligt när kunderna ska köpa ett större antal av någon produkt. Denna 
princip gäller även för olika sorter av samma produkt som t.ex. mjölk. Det går inte att 
dra röd mjölk två gånger om du ska ha en röd och en grön. För att underlätta för 
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kunderna har de informerats om principen färg, lukt och smak. Detta innebär att 
produkter som skiljer sig på någon av dessa tre punkter måste scannas in var för sig.  
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Appendix B 
 
Urvalets fördelning 
 
 

kön

103 57,9 57,9 57,9

75 42,1 42,1 100,0

178 100,0 100,0

kvinna

man

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

civilstånd

144 80,9 80,9 80,9

34 19,1 19,1 100,0

178 100,0 100,0

gift

singel

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

ålder

27 15,2 15,2 15,2

55 30,9 30,9 46,1

48 27,0 27,0 73,0

34 19,1 19,1 92,1

14 7,9 7,9 100,0

178 100,0 100,0

<30

31-40

41-50

51-60

>60

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

antal hemmavarande barn

57 32,0 32,0 32,0

88 49,4 49,4 81,5

33 18,5 18,5 100,0

178 100,0 100,0

0

1-2

3-

Total

Valid
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

 
 
 

Tabell B.1 Könsfördelning 

Tabell B.2 Civilstånd 

Tabell B.3 Åldersfördelning 

Tabell B.4 Antal barn  
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Crosstab

66 37 103

64,1% 35,9% 100,0%

37,1% 20,8% 57,9%

41 34 75

54,7% 45,3% 100,0%

23,0% 19,1% 42,1%

107 71 178

60,1% 39,9% 100,0%

60,1% 39,9% 100,0%

Count

% within kön

% of Total

Count

% within kön

% of Total

Count

% within kön

% of Total

kvinna

man

kön

Total

bromma fittja

Bromma eller Fittja?

Total

 
 
 
 

Crosstab

21 6 27

77,8% 22,2% 100,0%

11,8% 3,4% 15,2%

30 25 55

54,5% 45,5% 100,0%

16,9% 14,0% 30,9%

32 16 48

66,7% 33,3% 100,0%

18,0% 9,0% 27,0%

21 13 34

61,8% 38,2% 100,0%

11,8% 7,3% 19,1%

3 11 14

21,4% 78,6% 100,0%

1,7% 6,2% 7,9%

107 71 178

60,1% 39,9% 100,0%

60,1% 39,9% 100,0%

Count

% within ålder

% of Total

Count

% within ålder

% of Total

Count

% within ålder

% of Total

Count

% within ålder

% of Total

Count

% within ålder

% of Total

Count

% within ålder

% of Total

<30

31-40

41-50

51-60

>60

ålder

Total

bromma fittja

Bromma eller Fittja?

Total

 
 
 

Tabell B.5 Könsfördelning jmf. Bromma & Fittja 

Tabell B.6 Åldersfördelning jmf. Bromma & Fittja 
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Crosstab

86 58 144

59,7% 40,3% 100,0%

48,3% 32,6% 80,9%

21 13 34

61,8% 38,2% 100,0%

11,8% 7,3% 19,1%

107 71 178

60,1% 39,9% 100,0%

60,1% 39,9% 100,0%

Count

% within civilstånd

% of Total

Count

% within civilstånd

% of Total

Count

% within civilstånd

% of Total

gift

singel

civilstånd

Total

bromma fittja

Bromma eller Fittja?

Total

 
 
 
 

Crosstab

37 20 57

64,9% 35,1% 100,0%

20,8% 11,2% 32,0%

48 40 88

54,5% 45,5% 100,0%

27,0% 22,5% 49,4%

22 11 33

66,7% 33,3% 100,0%

12,4% 6,2% 18,5%

107 71 178

60,1% 39,9% 100,0%

60,1% 39,9% 100,0%

Count

% within antal
hemmavarande barn

% of Total

Count

% within antal
hemmavarande barn

% of Total

Count

% within antal
hemmavarande barn

% of Total

Count

% within antal
hemmavarande barn

% of Total

0

1-2

3-

antal hemmavarande
barn

Total

bromma fittja

Bromma eller Fittja?

Total

 
 
 
 
  

Tabell B.7 Civilstånd jmf. Bromma & Fittja 

Tabell B.8 Antal barn jmf. Bromma & Fittja 
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Appendix C 
 
Enkät Coop, Shop & Go 
 
 
 
Kön         Man     Kvinna 
 
Civilstånd        Singel                    Gift/Sambo 
 
Ålder        _______ 

 
Hur många hemmavarande barn finns det i ert hushåll?   _______ 
 
  
 
 
 
 

 
1. Är det första gången som ni använder Shop & Go?             _______
  
 
 
2. Gör ni majoriteten av era dagligvaruinköp på Coop (Shop & Go)? 
 
 Ja          Nej 

 
 
 
3. Hur ofta handlar ni?   
 
4 ggr/vecka eller mer           2-3 ggr/vecka                        1 gång/vecka     mindre än 1 gång/vecka 

 
  
 
 
 
4. Hur ofta handlar ni på Coop (Shop & Go)?  
 
4 ggr/vecka eller mer 2-3 ggr/vecka  1 gång/vecka       mindre än 1 gång/vecka 
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5. Finns det någon livsmedelsbutik som ligger närmare belägen ert 
hushåll än Coop och varför väljer ni i så fall Coop (Shop & Go) framför 
denna?      
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________        
 
 
6. Rangordna nedan vilka av A, B, C, D, E som är viktigast för ert 
hushåll när ni gör era dagligvaruköp där 1 är mycket viktigt och 5 
mindre viktigt.  
 
Om ingen av de fem anledningarna är den största anledningen ange 
er anledning och rangordna de ovanstående 2,3,4,5 och 6 istället.   
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________ 
 
 
 

A) Tar minst tid       
B) Ligger närmast hemmet     
C) Har bättre sortiment än övriga livsmedelsförsäljare 
D) Har ett bättre pris än övriga livsmedelsförsäljare   
E) Bra och gratis parkeringsplatser    

 
 
 
    
 
 
7 a) Upplever ni denna butik bättre efter införandet av Shop & Go? 
 
 

          Ja        Nej 
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   b) Om ja på a) varför?  
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________ 
 
 
 
 
8. Efter införandet av Shop & Go, handlar ni mindre i andra butiker? 
 

               Ja       Nej 
 
 
 
9. Hade ni MedMera-kort innan ni började med Shop & Go? 
      
         Ja       Nej           
 
 
 
10. Har ni någonsin rekommenderat Shop & Go 
      till någon?        Ja                 Nej  
 
 
 
 
 
11. Tänker ni fortsätta att rekommendera  
      Shop & Go?                                                        Ja        Nej              
 
 
 
 
 
12. Om ni inte har rekommenderat Shop & Go har ni intentionen att 
göra detta i framtiden? 
 

         Ja       Nej 
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13. Varför började ni med Shop & Go? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
 
 
14. Vad upplever ni som positivt med Shop & Go? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
____________________________________ 
 
 
 
15. Vad upplever ni som negativt med Shop & Go? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
 
 
16. Vilka problem har ni stött på i samband med Shop & Go och hur löstes 
problemen? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
 
 
17. Vad kan förbättras med Shop & Go? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________ 
 
 
 
18. Hur fick ni första gången information om Shop & Go? 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_____________________________________ 
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Appendix D 

 
 
Efterkodning av öppna frågor 
 
I vår studie har vi valt att koda om de öppna frågorna på olika sätt beroende på hur 
frågan har ställts.  
 
Fråga 5 (Finns det någon livsmedelsbutik som ligger närmare belägen ert hushåll än 
Coop och varför väljer ni i så fall Coop, Shop & Go framför denna?) har behandlats i 
Excel. Vi har här delat upp de mest frekventa svaren i olika kategorier. Indelningen 
förklaras nedan: 
 
Kategorier  Exempel på svar 
 
Bättre sortiment  Bättre sortiment, fler urval av produkter, bättre 
   chark, större affär, storhandlar på Coop, utbudet, 
   bra kvalitet, andra butiker för små  
 
Bättre pris   Bättre pris, fler rabatterbjudanden, billigare 
 
Enklare eller smidigare   Enklare, smidigare, lättare, bekvämare, rationellt, 
   praktiskt, behändigt 
 
Mindre köer   Mindre köer, slippa stå i kö 
 
Snabbare   Snabbare, det går fortare 
 
Närmaste butik   Närmaste butik 
 
Roligare   Roligare, skojigare 
 
Övrigt    De olika svar som angivits minst frekvent och ej 
   har haft med TBSB eller butiksfaktorer att göra 
   har slagits ihop till kategorin Övrigt, exempel på 
   svar i denna kategori är; kundkort på Coop, 
   jobbar på Coop, systembolaget ligger nära, 
   vana, sambo jobbar på delikatessavdelningen 
   m.m.   
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Fråga 7b (Varför upplever ni denna butik bättre efter införandet av Shop & Go?) har 
behandlats i Excel. Vi har även i denna fråga delat upp de mest frekventa svaren i olika 
kategorier enligt nedan: 
 
Kategorier  Exempel på svar 
 
Snabbare   Snabbare, snabbt att betala, snabbare att handla, 
   snabbare utan i och urpackning, går snabbt vid 
   betalningen,  
 
Enkelt eller smidigt  Underlättar inköpen, smidigare att  
   handla, enklare, allt är packat och klart,  
   rationellare, rymligare, effektivare, bekvämt,  
 
Slippa köa  Slippa köa, slipper långa köer, inga köer, snabbare 
   vid kassan, man blir snabbare expedierad vid 
   betalning, snabbare kassabetjäning   
 
Koll på summan  Bättre prisinfo, har kontroll på beloppet, koll på 
   pengarna, du vet hur mycket man handlat för,  
   bättre koll på hur mycket varor kostar, 
 
Slippa packa upp och ner Behöver ej plocka upp och ner varorna flera ggr, 
   slipper packa om, slipper lyfta upp varor, bra att ej 
   behöva plocka ur varorna, kan lägga varorna i 
   kassarna på en gång utan att behöva stressa 
 
Övrigt   Toppen att handla på detta sätt, p.g.a.  
   ombyggnaden som blev i samma veva m.m.  
 
 
 
Fråga 16 (Vilka problem har ni stött på i samband med Shop & Go?) har behandlats  
m.h.a. SPSS. Vi har dock i denna fråga valt att endast konkret studera vilka som 
överhuvudtaget stött på problem med Shop & Go. Följaktligen har de som i denna 
öppna fråga skrivit något problem, t.ex. att de tycker handdatorn är svårhanterlig, 
betraktats som en kund som har upplevt problem med Shop & Go. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


