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Syfte: Att undersöka huruvida det finns ett positivt samband mellan ett företags grad av 

vertikal integration och upplevt kundvärde samt om det finns ett positivt samband mellan en 

produkts grad av vertikal integration och kundens betalningsvilja. 

 

Metod: Författarna använder sig av en kvantitativ samt en kvalitativ undersökning, där den 

kvantitativa utgör uppsatsens grund. Den kvantitativa undersökningen består av en 

enkätundersökning där kunder i gårdsbutiker värderar preferenser vid inköp. De kvalitativa 

undersökningarna består av en semi-strukturerad intervju samt observationer och samtal i 

gårdsbutikerna.  

 

Teoretiska perspektiv: Teorin tar sin grund i transaktionskostnadsteorin. Vidare presenteras 

teorier om upplevt kundvärde, betalningsvilja, mätning av grad av vertikal integration samt en 

egenkonstruerad modell för att illustrera ett eventuellt samband mellan grad av vertikal 

integration och upplevt kundvärde samt mellan vertikal integration och betalningsvilja.  

 

Empiri: Kort branschbeskrivning samt resultat av den kvantitativa undersökningen. Vidare 

presenteras observationer och samtal i gårdsbutikerna.  

 

Resultat: Författarna för en diskussion vilket leder fram till resultatet. Resultatet visar att det 

inte finns ett positivt samband mellan ett företags grad av vertikal integration och upplevt 

kundvärde men däremot att kunder är villiga att betala mer för produkter som karaktäriseras 

av en högre grad av vertikal integration, det vill säga som i större grad har producerats inom 

företagets vertikala gränser.    



 

 

Abstract  

Title: Vertical integration, a source of value adding for companies?  

Seminar date: 2012-06-01 

Course: FEKH95, Degree Project Undergraduate level, Business Administration, 

Undergraduate level, 15 University Credits Points (UPC) or ECTS-cr 
Authors: Nilsson, Per: Wendel, Emelie: Persson, Sara 

Advisor/s: Claes Svensson 

Key words: Vertical integration, Farmshops, Value Creation, Perceived Customer Value, 

Willingness to pay, Strategy, Strategic Management 

 

Purpose: Analyzing whether the rate of vertical integration for a company can result in added 

value for customers and/or additional willingness to pay for their costumers. 

 

Method: The authors use a quantitative and a qualitative study, where the quantitative study 

provides the basis of the thesis. The quantitative study consists of a survey in which 

customers in farm shops value preferences with purchase. The qualitative studies consists of a 

semi-structured interview, observations and conversations in the farm shops.  

 

Theoretical perspective: The theoretical perspective is based on the theory of Transaction 

Cost Economics. Furthermore, the authors present theories of perceived customer value, 

willingness to pay, measurement of vertical integration and a self-constructed model to 

illustrate a possible connection between the degree of vertical integration and perceived 

customer value and/or willingness to pay.  

 

Empirical foundation: A brief description of the industry and the quantitative study. 

Furthermore, observations and conversations made in the farm shops are presented.  

 

Conclusions: The authors discusses the empirical and the theoretical findings. The discussion 

leads to the result that one can not see a positive connection between the degree of vertical 

integration and an increasing perceived customer value, although customers seems to be 

willing to pay more for a product that are characterized by a higher degree of vertical 

integration, that is, to a greater extent have been produced within the firm’s boundaries.  

 



 

 

 

Förord 

 

 

Vi vill rikta ett stort tack till ägarna av Ängavallens gårdsbutik, Hallongården samt Annedals 

gårdsbutik för givande samtal och möjligheten till att få utföra enkätundersökningar i deras 

butiker och vidare för bidragande med den information som efterfrågats.  

Vidare vill vi tacka Pierre Carbonnier för hjälp rörande de statistiska delarna av uppsatsen 

samt Håkan Jönsson som ställt upp på intervju.  

Slutligen vill även rikta ett stort tack till vår handledare Claes Svensson för givande 

synpunkter och åsikter under uppsatsskrivandets gång.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Ett företags källor till värdeskapande är kontinuerligt under förändring. Under stora delar av 

1900-talet var produkten i sig och dess användningsområden den främsta källan till 

värdeskapande för kunden (Fullerton, 1988). Vidare utvecklades koncept om kringprodukter 

och aktiviteter för att ytterligare förstärka produktens värde och idag myllrar det av idéer 

relaterade till värdeskapande. Dagens källor till ett företags värdeskapande är många och då 

de utgör grunden för ett företags överlevnad är det viktigt att ta vara på och kontinuerligt 

utvärdera dessa källor (Besanko et al, 2010). Idag lägger även kunder ner allt mer tid i urvals- 

och inköpsprocessen än tidigare för att göra sig medvetna om ursprung, innehåll och 

förädlingsprocess för de produkter som de konsumerar (Bemporad & Baranowski, 2007).   

 

Under de senaste decennierna har det skett stora förändringar inom dagligvaruhandeln på 

grund av samhällets industrialisering och globalisering (Andersson et al, 2008). Dessa 

förändringar gäller även för de producenter som förser dagligvaruhandeln med varor, det vill 

säga jordbruken. Dagligvaror är konsumtionsvaror som i allmänhet köps ofta, i små mängder 

och som förbrukas under en begränsad tid, exempelvis livsmedel (Nationalencyklopedin, 

2012). Jordbruk är benämningen på en näringsverksamhet som innefattar odling av mark i 

syfte att framställa livsmedel och råvaror till människa och djur, samt att bedriva 

djuruppfödning i syfte att producera köttprodukter till konsumenter (Nationalencyklopedin, 

2012). Strukturomvandlingen inom jordbruket har under de senaste 50 åren lett till att antalet 

jordbruk minskat kraftigt då större jordbruk köpt upp flera mindre gårdar och inkorporerat 

marken i deras nu större areal (Jordbruksverket, 2011). Detta har i sin tur lett till att de 

jordbrukare som vill fortsätta vara verksamma inom denna sektor tvingats omformulera sin 

strategi. Generellt har två strategier uppkommit, antingen väljer jordbruken att specialisera sig 
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och öka volymerna inom ett speciellt område eller så väljer de att differentiera sig genom att 

addera ytterligare en affärsverksamhet till sitt nuvarande jordbruk (Vesala et al, 2007).  

 

De jordbrukare som valt att differentiera sig önskar skapa mervärde genom att erbjuda tjänster 

utöver sin kärnprodukt, något som har lett till etablering av flertalet lokala gårdsbutiker. Med 

gårdsbutik menas ett försäljningsställe som ingår som en del i ett jordbruks verksamhet och 

som oftast är lokaliserad i anslutning till en jordbruksfastighet. Det kan vara allt från större, 

exklusiva gårdsbutiker med ett brett sortiment till mindre, enklare försäljningsställen med 

självbetjäning (Lantbrukarnas Riksförbund, 2010). Graden av vertikal integration, det vill 

säga hur mycket ett företag väljer att producera själv respektive köpa in från marknaden, 

varierar från butik till butik. Några producerar nästan allting själva medan andra köper in 

stora delar av sortimentet från utomstående leverantörer. Ett företags vertikala gränser 

definierar de aktiviteter som ett företag utför och har juridisk makt över mot de aktiviteter 

företaget köper in från utomstående företag på marknaden (Besanko et al, 2010). Ett företag 

som karaktäriseras av hög grad av vertikal integration utför många av den vertikala 

värdekedjans aktiviteter själv och ett företag som karaktäriseras av låg grad av vertikal 

integration sysslar endast med några få aktiviteter som exempelvis försäljning och 

lagerhållning. Det finns två typer av vertikal integration som ett företag kan använda sig av: 

framåt- och bakåtintegration. Framåtintegration innebär att ett företag vertikalt integrerar 

framåt i värdekedjan och bakåtintegration är när ett företag vertikalt integrerar bakåt i 

värdekedjan (QuickMBA, 2010). När en gårdsbutik väljer att börja producera eller odla en 

produkt som de tidigare köpt in från en utomstående leverantör innebär det att gårdsbutiken 

vertikalt integrerar bakåt. En gårdsbutik med hög grad av vertikal integration producerar 

således en stor andel av produkterna som de har i sitt sortiment. Hädanefter när gårdsbutikers 

grad av vertikal integration diskuteras menas grad av bakåt vertikal integration (Besanko et al, 

2010). 
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Varorna som säljs i gårdsbutikerna är främst egenodlade, närproducerade och/eller ekologiska 

och varierar mellan ägg och mjölk till exempelvis kött och honung. Enligt 

LivsmedelsSveriges definition är närproducerade livsmedel mat som produceras och 

konsumeras inom ett visst närliggande område där producenten framgår tydligt. Det finns 

ingen bestämd definition om ett visst avstånd för att en produkt ska räknas som närproducerad 

utan det är upp till individen att avgöra vad de anser vara närproducerat och inte 

(LivsmedelsSverige, 2008). Att starta en gårdsbutik som en förlängning av sin verksamhet har 

blivit allt vanligare, bara mellan åren 2007 och 2009 skedde en ökning av antalet gårdsbutiker 

med 24,5 % och idag drivs 829 unika företag i Sverige (Lantbrukarnas Riksförbund, 2010). 

 

1.2 Problemformulering 

 Transaktionskostnadsteorin beskrevs först av Coase i hans berömda artikel “The Nature of the 

Firm” och förklarar ett företags val gällande att producera en vara eller tjänst själv eller att 

köpa in den från marknaden (Coase, 1937). Transaktionskostnader är kostnader som 

uppkommer vid ett ekonomiskt utbyte mellan två parter på en marknad, så som kostnader för 

den tid och kraft som ett företag spenderar på att hitta en lämplig leverantör samt att skriva 

och upprätthålla kontrakt med denne (Coase, 1937). Transaktionskostnadsteorin berör dock 

inga externa fenomen som eventuellt kan uppstå på grund av hög, medel eller låg grad av 

vertikal integration (Besanko et al, 2010). Exempel på externa fenomen kan vara att företagets 

rykte påverkas och vidare att kundernas uppfattning om företaget påverkas på grund av 

förändringar i branschstrukturen (Beasley et al, 2003).  

  

Vi ställer oss frågande till om det är tillräckligt att enbart ta hänsyn till transaktionskostnader i 

beslutsfattandet vad gäller att producera själva eller köpa in en produkt från utomstående 
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företag. Ett företags omgivning är trots allt dess källa till lönsamhet då intäkterna bland annat 

påverkas av hur starka konkurrenterna är och hur stor andel av marknaden de besitter 

(Besanko et al, 2010). Priset på en produkt och vidare ett företags intäkter, påverkas även i 

allra högsta grad av kundernas betalningsvilja, vilken har att göra med hur kunderna värderar 

företaget och dess produkter (Lee et al, 2004). 

 

Externa faktorer som ovan nämnda är således något som torde ha en betydelsefull inverkan på 

varje strategiskt beslut som tas i ett företag, inte minst beslut angående utformning av 

företagets vertikala gränser. Kanske kan det faktum att en produkt är framställd och såld till 

slutkunder av samma företag leda till ett ökat upplevt värde för kunderna och/eller högre 

betalningsvilja. Upplevt kundvärde definieras som den totala nytta en kund får ut av en 

produkt, det vill säga sammantaget av de positiva och de negativa faktorer som kunden 

upplever i samband med inköp av en produkt (Kotler & Keller, 2009). 

 

Vi önskar undersöka om ett företags grad av vertikal integration bör ses som en variabel med 

positiv inverkan på upplevt kundvärde och/eller på kundernas betalningsvilja. Det vill säga, 

kan det finnas ett värde i att ytterligare vertikalt integrera, utöver de faktorer som 

transaktionskostnadsteorin tar upp? För att testa våra hypoteser har vi valt vad vi anser vara 

en lämplig bransch, nämligen gårdsbutiker placerade i Skåne. Denna bransch anses lämplig då 

den är aktuell i dagsläget på grund av ökad popularitet samtidigt som dess framtid ser ljus ut. 

Dessutom finns det en rad gårdsbutiker som karaktäriseras av olika grad av vertikal 

integration, vilket torde ge studien ett brett underlag att ta avstamp ifrån.  

 



 

 5 

1.3 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna uppsats är dels att undersöka om det finns ett positivt samband mellan ett 

företags grad av vertikal integration och upplevt kundvärde och dels om det finns ett samband 

mellan en produkts grad av vertikal integration och kundens betalningsvilja. Vidare önskar vi 

att vår studie om ett eventuellt positivt samband mellan grad av vertikal integration och 

upplevt kundvärde samt mellan grad av vertikal integration och betalningsvilja ska kunna 

utnyttjas som ett strategiskt verktyg för företag i deras beslutsfattande kring att vertikalt 

integrera eller att använda sig av marknaden.  

 

Utifrån syftet har vi formulerat följande frågeställningar: 

• Finns det ett positivt samband mellan ett företags grad av vertikal integration och 

upplevt kundvärde? 

• Finns det ett positivt samband mellan en produkts grad av vertikal integration och 

betalningsvilja hos kunden?  
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1.4 Uppsatsens disposition 

 

1. INLEDNING: Under avsnittet Inledning ges en kort introduktion till uppsatsens 

bakgrund, problemformulering, syfte samt frågeställning.  

2. METOD: Under avsnittet Metod redogörs de teorier uppsatsen utgår ifrån. Även 

metodiken samt strukturen som legat till grund för arbetet beskrivs.  

3. TEORI: Under avsnittet Teori presenteras det teoretiska ramverk uppsatsen har sin grund i 

samt en egenutvecklad modell och hypoteser.  

4. EMPIRI: Under avsnittet Empiri redovisas resultatet av gjorda undersökningar, intervjuer, 

observationer samt samtal.  

5. ANALYS: Under avsnittet Analys bearbetas den insamlade data med hjälp av det 

teoretiska ramverk som presenterats i avsnitt tre.  

6. DISKUSSION OCH RESULTAT: Avsnittet börjar med en diskussion kring analysen och 

empirin för att sedan leda fram till resultat och slutsatser kring uppsatsens syfte och 

frågeställning. Slutligen ges strategiska implikationer till företag och förslag till vidare 

studier.  
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2. Metod  

2.1 Metodansats 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställningar om ett eventuellt positivt samband mellan 

grad av vertikal integration och upplevt kundvärde samt mellan grad av vertikal integration 

och betalningsvilja har en specifik bransch valts ut. Branschen innefattar gårdsbutiker som 

ligger i anslutning till en jordbruksfastighet. För att på bästa sätt uppfylla uppsatsens syfte har 

fokus inte legat på jordbruken i sig, utan på gårdsbutikerna och dess verksamhet. Branschen 

torde vara en lämplig bransch för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar då den under 

de senaste åren präglats av förändringar av yttre förhållandena, så som ökad konkurrens samt 

förändring av kundernas preferenser då de idag är mer medvetna än någonsin om 

produkternas ursprung (Bemporad & Baranowski, 2007). Valet av bransch grundar sig även i 

det faktum att eftersom gårdsbutiker ligger i anslutning till jordbruksfastigheter så finns viss 

kunskap om jordbruk inom organisationen och ett beslut om en ökad grad av vertikal 

integration borde ligga nära till hands utan att kräva allt för stora nyinvesteringar vad gäller 

humankapital. Om en eller båda hypoteser stämmer är det rimligt att anta att de även kan 

stämma för andra gårdsbutiker och vidare möjligtvis även för andra företag aktiva inom 

dagligvaruhandeln, då liknande branschförhållanden föreligger.  

 

Studien är utformad utifrån två hypoteser och då dessa prövats har studien haft sin grund i en 

deduktiv ansats (Bryman & Bell, 2011). Vidare har en tvärsnittsdesign legat till grund för 

datainsamlingen, vilket är mest lämpat i detta fall då det empiriska underlaget har bestått av 

svar som insamlats under en kortare tidsperiod (Bryman & Bell, 2011). För att uppnå hög 

trovärdighet har en kombination av kvantitativ och kvalitativ metod använts. Den kvantitativa 

undersökningen, som utgjort empirins kärna, har bestått av en enkätundersökning som delats 

ut till de utvalda gårdsbutikernas kunder. Enkätundersökningen har utförts för att identifiera 
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kundernas upplevda värde av att handla i gårdsbutiken samt deras betalningsvilja för 

produkter som karaktäriseras av olika grad av vertikal integration. Den kvalitativa metoden, 

som fungerat som ett komplement till den kvantitativa undersökningen, har innefattat en 

semistrukturerad intervju, samtal med ansvariga för gårdsbutikerna samt observationer i och 

omkring gårdsbutikerna. Den semistrukturerade intervjun utfördes för att få en djupare 

förståelse av branschen och dess utveckling över tid samt för att användas som ett 

komplement till kundernas åsikter och uppfattningar vid analysen. Samtalen med ansvariga i 

gårdsbutikerna och observationerna har utförts för att skapa en klar bild av respektive 

verksamhet och deras kundgrupper samt ge stöd åt vår analys. 

 

2.1.1 Avgränsningar 

 För att besvara uppsatsens frågeställningar har fokus legat på tre utvalda gårdsbutiker som 

karaktäriseras av olika grad av vertikal integration, nämligen låg, medel samt hög grad. 

Således har studien inte innefattat andra områden inom dagligvaruhandeln som exempelvis 

matvarubutiker som karaktäriseras av förhållandevis låg grad av vertikal integration. Detta 

beror främst på uppsatsens begränsade omfång samt risk för tappat fokus vid en allt för bred 

studie. Genom att avgränsa studien till enbart gårdsbutiker som alla har relativt hög grad av 

vertikal integration jämfört med andra områden inom dagligvaruhandeln, anses fokus lyckas 

bibehållas samtidigt som hypoteser kan testas utförligt. Gårdsbutikernas lönsamhet (intäkter 

minus kostnader) har inte heller analyserats på grund av ovan nämnda anledningar. 

Geografiskt sett är avgränsningar gjorda till sydvästra Skåne och gårdsbutiker aktiva inom 

regionen. Den geografiska avgränsningen är gjord på grund av att Skåne är en region där 

gårdsbutiker är ett etablerat koncept och där antalet verksamheter idag snabbt ökar i antal.  
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2.2  Val av teorier  

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt grundar sig i författarnas föregående lästa kurs Strategic 

Management. Den teoretiska utgångspunkten för uppsatsen har baserats på 

transaktionskostnadsteorin då denna teori rör utformningen av företagets vertikala gränser, 

samt för- och nackdelar med vertikal integration. Denna teori har även utgjort grunden för 

uppsatsens problemformulering. Vidare har teorier inom marknadsföring använts, främst 

Kotler & Kellers teori gällande upplevt kundvärde samt Roger J. Bests teori om hur man 

mäter detta. Kotler & Kellers teori om upplevt kundvärde har legat till grund för att besvara 

den valda frågeställningen gällande mätning av just detta i de olika gårdsbutikerna. Utifrån 

ovan nämnda teorier har en modell som rör mätning av upplevt kundvärde för företag med 

olika grad av vertikal integration inom den valda branschen utvecklats. Denna modell har 

utvecklats för att illustrera ett tydligt samband mellan de variabler som ämnats undersökas 

och enkätundersökningen har utformats med modellen som grund. Vidare har teorier om 

betalningsvilja använts då uppsatsen även syftar att undersöka just detta och ovan nämnda 

modell illustrerar även ett samband mellan produkter med olika grad av vertikal integration 

och betalningsvilja. En presentation av mätning av grad av vertikal integration har gjorts för 

att möjliggöra en klassificering av de utvalda gårdsbutikerna i förhållande till varandra. 

Genom att kombinera teorier från strategi och marknadsföring är studien tvärvetenskaplig, 

något som ansetts nödvändigt för att på bästa sätt besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

2.3 Val av empiri  

Studien har baserats på primärdata, vilket lämpat sig bäst då det inte finns mycket tidigare 

forskning inom detta område. Primärdata innebär att data som insamlats är från 

ursprungskällor och primärt är framtagen för just detta syfte samt är väl anpassad för att 
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kunna ge svar på uppsatsens specifika frågeställningar (Bryman & Bell, 2011). Primärdatan 

har varit av både kvantitativ och kvalitativ karaktär.  

 

2.3.1 Kvantitativ data 

Den kvantitativa datan har bestått av en enkätundersökning som gjorts med konsumenter i tre 

olika gårdsbutiker. De tre gårdsbutikerna har valts ut på basis av att de karaktäriseras av 

jämförelsevis olika grad av vertikal integration: låg, medel samt hög. Detta för att kunna 

undersöka om de olika kundgrupperna har olika högt upplevt kundvärde. För mätning av 

kundernas betalningsvilja har kundgrupperna från de olika gårdsbutikerna inte skiljts åt, då 

denna del av undersökningen utformades genom att låta kunder avgöra sin betalningsvilja för 

exempelprodukter som karaktäriserades av olika grad av vertikal integration. Vi önskade 

således inte undersöka om det fanns ett positivt samband mellan gårdsbutikers grad av 

vertikal integration och kundernas betalningsvilja, utan endast om det fanns ett positivt 

samband mellan produkters grad av vertikal integration och kundernas betalningsvilja för 

dessa.  

 

2.3.2 Kvalitativ data 

Den kvalitativa datan har bestått av en semistrukturerad intervju, samtal med ansvariga på 

respektive gårdsbutik och observationer i och kring gårdsbutikerna. Val av respondent till den 

semistrukturerade intervjun, vars syfte var att ge en klar bild av branschen, föll på Håkan 

Jönsson som arbetar på Skånes Livsmedelsakademi. Skånes Livsmedelsakademi är en 

intresse- och företagsorganisation som är riktad till de som önskar utveckla Skåne och Sverige 

till Europas framtida livsmedelscentrum (Skånes Livsmedelsakademi, 2012). Vid sidan av sitt 

arbete på Skånes Livsmedelsakademi är Håkan Jönsson även doktor vid avdelningen för 

etnologi vid Lunds Universitet där hans forskning har fokus på mat, måltid och konsumtion 
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(Lunds Universitet, 2010). Håkan Jönsson ansågs vara en relevant intervjurespondent då han 

har lång erfarenhet kring produktion och försäljning inom dagligvaruhandeln och även 

objektivt har observerat de trender som finns och har funnits på området under många år.  

 

För att skapa en tydlig bild av de utvalda gårdsbutikerna, vilka deras kunder var och vad de 

värderade så skedde även samtal med ansvariga av de olika gårdsbutikerna och observationer 

i och kring butikerna. Samtalen med ansvariga och observationerna utfördes för att ge 

ytterligare stöd åt resonemang i analysen rörande de inkomna svaren från 

enkätundersökningen, samt vara ett komplement till den semistrukturerade intervjun som på 

ett mer allmänt sätt beskrev branschen. Vid val av personer att samtala med har fokus legat på 

att prata med så kunniga personer som möjligt som har stor kunskap om vad kunderna 

efterfrågar och värderar i butiken. Samtalspersoner för respektive butik blev: Christine 

Persson, ägare av Annedals gårdsbutik, Kerstin Biärsjö, ägare av Hallongården och Birgitta 

Nordström, föreståndare för Ängavallens gårdsbutik och fru till Rolf Axel Nordström, ägare 

av Ängavallen. 

 

2.4 Trovärdighetsmått 

Trovärdighetsmåtten syftar till huruvida studien kan upprätthålla validitet, reliabilitet samt 

replikerbarhet. Reliabiliteten syftar till huruvida resultatet ifrån studien skulle bli detsamma 

om någon annan genomfört den vid ett senare tillfälle (Bryman & Bell, 2011). Då branschen 

är dynamisk och relativt präglad av trender är det möjligt att den kommer se annorlunda ut i 

framtiden, samt även att kundernas preferenser till vertikal integration och betalningsvilja kan 

komma att förändras. Således är det troligt att resultatet av undersökningen kan komma att bli 

annorlunda om den genomförs i framtiden förutsatt att externa förändringar sker. Detta kan 

även relateras till studiens replikerbarhet, vilket innebär att om någon annan skulle genomföra 
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samma studie vid samma tidpunkt skulle slutresultatet vara identiskt med vår studie (Bryman 

& Bell, 2011). Genom att noga definiera tillvägagångssätt och i detalj beskriva studiens olika 

delar underlättar detta för andra att vid intresse kunna replikera studien och på så sätt kan en 

hög replikerbarhet upprätthållas. 

 

Validiteten syftar till om undersökningen mäter det som kan anses vara relevant i 

sammanhanget, det vill säga att man mäter det man faktiskt vill mäta och inte får några 

systematiska mätfel (Bryman & Bell, 2011). Inre validitet skiljs ifrån yttre genom att inre 

validitet behandlar hur säker man kan vara på att de slutsatser som dras kring ett testresultat 

verkligen stämmer, medan den yttre validiteten mäter hur mycket man kan generalisera sina 

resultat till andra studier och branscher (Psykologiguiden, 2012). I denna studie har hög inre 

validitet upprätthållits genom att fokus har legat på en specifik bransch och genom att 

operationaliseringen av det som avsetts mätas är noga genomförd genom ett enkätformulär 

som anknutit väl till valda teorier och modeller. Den yttre validiteten anses även vara hög för 

likartade branscher. Det är stor sannolikhet att dessa eventuella samband även stämmer för 

kunder i andra gårdsbutiker och för kunder inom olika delar av dagligvaruhandeln.  

 

2.5 Datainsamling 

2.5.1 Kvantitativ undersökning 

Gällande den kvantitativa delen användes en i förväg standardiserad anonym 

enkätundersökning med slutna frågor som delades ut till slutkunder efter att de handlat i de 

berörda gårdsbutikerna under maj månad 2012 (se bilaga 1). Enkäterna delades ut i tre olika 

butiker: en gårdsbutik som har relativt hög grad av vertikal integration, en gårdsbutik som är 

delvis vertikalt integrerad och slutligen i en gårdsbutik som har förhållandevis låg grad av 
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vertikal integration. Detta lämpade sig främst då studiens ena mål var att undersöka om det 

fanns någon skillnad i det upplevda kundvärdet för de olika gårdsbutikerna. Vid 

frågeformuleringarna följdes Bryman & Bell’s riktlinjer som säger att man ska undvika 

ledande frågor, långa frågor, dubbelfrågor samt frågor med otydlig terminologi (Bryman & 

Bell, 2011).  

 

Frågorna i enkäten delades upp i två delar. Den första delen utformades med teorin om 

mätning av upplevt kundvärde som grund, vilken bland annat presenteras i boken Market-

based Management (Best, 2004). Denna del tog upp frågor som berör variabler som har en 

positiv eller negativ påverkan på upplevt kundvärde och som presenteras i vår egenutvecklade 

modell (se figur 3.2). Den första delen innehöll fem frågor rörande de variabler som har en 

negativ påverkan på det upplevda kundvärdet och som kunden fick “betala” för att erhålla en 

specifik produkt, exempelvis hur mycket en kund fick betala för en produkt rent prismässigt. 

Därefter följde fem frågor relaterade till de variabler som har en positiv påverkan på det 

upplevda kundvärdet i modellen, alltså hur mycket nytta kunden fick av produkten i sig samt 

andra kringaktiviteter vid köpet. I denna inledande del fanns sju svarsalternativ placerade på 

en intervallskala ifrån 1, hög negativ påverkan/låg positiv påverkan på upplevt kundvärdet, till 

7, låg negativ påverkan/hög positiv påverkan på upplevt kundvärde. Mätning av upplevt 

kundvärde ska enligt Best (2004) mätas på en skala från 0 till 6, men då 0 lätt kan 

missuppfattas som att helt sakna värde i förhållande till de andra siffrorna valde vi att istället 

utforma enkäten på en skala från 1 till 7. Variablerna som har en positiv eller negativ 

påverkan på kundernas upplevda värde viktades inte i sammanställningen och är därmed 

värda lika mycket och ansågs vidare ha lika stor påverkan på det upplevda kundvärdet. Detta 

för att kundernas nytta är subjektiv och det är sannolikt att vissa kunder ansåg att vissa 

variabler var av olika vikt på grund av personliga preferenser. Således skulle en viktning i vårt 

fall kunna leda till ett missvisande resultat där vissa variabler gynnats och andra missgynnats. 
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Enkätens andra och avslutande del tog upp kundernas eventuella varierande betalningsvilja 

för olika produkter som karaktäriseras av olika grad av vertikal integration. Delen bestod av 

fyra delfrågor där kunden på två av dem kunde välja om han var beredd att betala mer eller 

inte för en tänkt produkt genom svarsalternativen ja och nej. På de två resterande delfrågorna 

fanns svarsalternativ för fyra olika intervall med nominella belopp som representerade 

kundens betalningsvilja för produkterna i fråga.  

 

2.5.2 Kvalitativ undersökning 

Den kvalitativa undersökningen har gjorts bland annat genom en intervju med Håkan Jönsson 

som arbetar på Skånes Livsmedelsakademi. Intervjun har varit av semistrukturerad karaktär 

för att möjliggöra för Håkan att uttrycka sig fritt kring de specifika frågorna (se bilaga 2). Den 

semistrukturerade intervjun eftersträvade flexibilitet i processen vilket innebar att följdfrågor 

som inte i förväg bestämts kunde ställas, det ska dock poängteras att lejonparten av frågorna 

var klara i förväg (Bryman & Bell, 2011). Intervjun genomfördes på Håkans Jönssons 

arbetsplats vid Lunds Universitet och utfördes av två personer som spelade in den med hjälp 

av en mobiltelefon. Det i förväg delvis fastställda frågeschemat inleddes med frågor rörande 

gårdsbutikers bakgrund, nuvarande situation samt framtid. Dessa följdes sedan upp med 

frågor som kan relateras till kunders preferenser vad gäller gårdsbutiker och slutligen en fråga 

rörande Håkans Jönssons personliga uppfattning om vertikal integration inom branschen och 

om detta tros kunna relateras till ett högre upplevt kundvärde och högre betalningsvilja. Även 

här strukturerades frågorna utifrån Bryman & Bell’s frågedirektiv.  

 

Den kvalitativa undersökningen innefattade även observationer och samtal med ansvariga i 

respektive gårdsbutik. Samtalen var spontana och frågor relevanta för situationen ställdes. 
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Observationerna skedde med enkätundersökningen som grund där beteende relevant för det 

som ämnas undersökas låg i fokus.  

 

2.5.2 Metodkritik 

Den kritik som eventuellt kan riktas mot den kvantitativa undersökningen är främst relaterad 

till den yttre validiteten och frågornas utformning. Frågorna relaterade till det upplevda 

kundvärdet har utformats för att vara applicerbara på just gårdsbutiker. Det är därför inte 

säkerställt att dessa är de optimala frågorna för att mäta upplevt kundvärde inom andra 

branscher. Vidare har enkätfrågorna anpassats för att alla respondenter ska förstå dem, 

nackdelen med detta är att vissa frågor tvingats förenklats något och därav inte kan relateras 

till vår modell i lika stor utsträckning som andra. Frågorna relaterade till kundernas 

betalningsvilja mäter endast vad kunderna själva säger sig vara beredda att betala för en 

specifik produkt och inte objektivt hur de agerar i en verklig situation. Dessa subjektiva 

uppskattningar kan skilja sig något åt mot för vad som skulle skett i en verklig situation, dock 

bör detta faktum inte skapa så stor snedvridning att det påverkar resultatet avsevärt. Då vi har 

använt oss av ett prisintervall i enkätundersökningen kan detta innebära att man inte exakt kan 

veta vad en kund är villig att betala. För svarsalternativet “51-60 kr” kan kunden exempelvis 

vara villig att betala det lägsta värdet på 51 kronor eller så kan han vara villig att betala det 

högsta värdet på 60 kronor. Denna spridning framgår inte i undersökningen men för att 

komma runt detta anses kundernas betalningsvilja vara ett medelvärde av minsta och lägsta 

värde i intervallet. På så vis kan ett relativt rättvisande mått kan anhållas, alltså drygt 55 

kronor för svarsalternativet “51-60 kr”.   

 

Gällande de kvalitativa undersökningarna kan kritik riktas mot deras höga prägel av 

subjektivitet, då både kunder och ansvariga rimligen vill få butiken att se bättre ut än vad den 
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kanske är. Då dessa inte utgjort kärnan i studien utan fungerat mer som ett komplement åt den 

kvantitativa undersökningen torde detta inte ha påverkat resultatet nämnvärt.  

      

2.6 Dataanalys 

Bryman & Bell (2011) menar att svagheten i kvantitativ dataanalys ligger i validiteten och 

reliabiliteten hos mätningarna. De påpekar även att det finns brister i kausaliteten då man inte 

med säkerhet kan fastställa att en variabel påverkar den andra utan att flera andra variabler 

också kan vara involverade i sambandet. På grund av arbetets omfattning med avseende på tid 

har en nedre gräns satts för antal enkätrespondenter till 80 per gårdsbutik, således blir det 

totala antalet 240. Detta gav en relativt hög signifikansnivå kombinerat med en hög 

väntevärdesriktighet, samtidigt som det var praktiskt genomförbart gällande tid och 

omfattning. Från enkätundersökningarna har data erhållits som rangordnats på en nominal- 

och ordinalskala vilka kan relateras till kundernas preferenser kring värdet av vertikal 

integration, samt deras betalningsvilja för produkter med olika grad av vertikal integration 

(Bryman & Bell, 2011).  

 

2.6.1 Analys av upplevt kundvärde 

Gällande enkätundersökningens tio första frågor, som avsågs mäta det upplevda kundvärdet, 

ombads respondenterna att betygsätta olika variabler på en skala mellan 1 och 7. Mätningen 

av upplevt kundvärde skedde enligt Roger J. Bests metod som presenteras i teorikapitlet. För 

att inte förvirra respondenterna användes skalan 1-7 på enkätformuläret, då siffran 0 lätt kan 

uppfattas som att helt sakna värde i förhållande till de andra siffrorna. Dock har skalan 0-6 

använts i analysen av datan, i enlighet med Roger J. Bests teori om mätning av upplevt 



 

 17 

kundvärde. Hade värdena 1-7 använts i analysen hade en skala på 14-100 erhållits, något som 

vi önskade undvika. 

 

Variablerna som ansågs ha en positiv påverkan på det upplevda kundvärdet värderades av 

kunderna på en skala från låg positiv påverkan (1) till hög positiv påverkan (7).  Däremot, de 

variabler som ansågs ha en negativ påverkan på det upplevda kundvärdet värderades av 

kunderna på en skala från hög negativ påverkan (1) till låg negativ påverkan (7). Återigen, 

skalan 1-7 användes endast på enkätformulären för att undvika missförstånd och i all analys 

har således en skala mellan 0-6 använts. Genom att utforma skalan från låg positiv 

påverkan/hög negativ påverkan (1) till hög positiv påverkan/låg negativ påverkan (7) så har 

samma skala kunnat användas och ett rättvisande medelvärde av alla variabler har kunnat 

beräknas, något som vidare torde ge ett rättvisande resultat vid analys av data. Vidare har ett 

genomsnittligt upplevt kundvärde för hela kundgruppen samt variansen för varje variabel 

beräknats med hjälp av SPSS för att illustrera eventuella skillnader och spridningar mellan 

grupperna. Variansen presenteras då en av bristerna med Roger J. Bests metod om mätning av 

upplevt kundvärde var att den inte presenterade spridningen i de inkomna svaren. 

 

För att analysera om datan gällande upplevt kundvärde var statistiskt signifikant och för att 

utesluta att slumpen varit en avgörande faktor utfördes ett Kolmogorov-Smirnov test. Detta 

för att undersöka om datan var normalfördelad eller inte, något som innebär att datan ska vara 

fördelad över en symmetrisk klockformad kurva med en standardavvikelse på 1. Resultatet 

från testet gav oss riktlinjer om vilket statistiskt test som vidare var aktuellt för insamlad data 

(Malinc.se, 2012). Då datan visade sig vara normalfördelad har ett ANOVA test utförts för att 

testa signifikansen för vardera av de tio variablerna. De tio variablerna har vidare omvandlats 

till två indexvariabler för att skapa en mer översiktlig bild av det upplevda kundvärdet och 
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ytterligare ett ANOVA test har utförts. De två indexvariablerna på det andra ANOVA testet 

är: positiv påverkan på upplevt kundvärde och negativ påverkan på upplevt kundvärde. 

 

2.6.2 Analys av betalningsvilja 

De fyra avslutande frågorna av enkätundersökningen berörde kundernas betalningsvilja. Fråga 

11a samt 12a var utformade så att respondenterna tvingades svara ja eller nej. De 

respondenter som svarade nej på 11a eller 12a ombads att hoppa över fråga 11b respektive 

12b, vilket gav ett värde på 0 (missing value) då dessa svar uteblev. För att undersöka om 

resultaten från fråga 11a och 12a var statistiskt signifikanta utfördes ett binominalt test. 

Slutligen utfördes ett chi-2 test för att undersöka om betalningsviljan för de olika produkterna, 

kopplade till fråga 11b och 12b, skiljde sig åt och om datan var statistiskt signifikant. 

 

2.7 Utvecklande samt bedömning av egenkonstruerad modell 

Valet att konstruera en egen modell gjordes för att kommunicera vår syn på studien för 

läsaren och för att komplettera de nuvarande teorierna inom ämnet. Modellen tog sin grund i 

Kotlers & Kellers modell om upplevt kundvärde och illustrerar de samband som studien 

ämnat undersöka (Kotler & Keller, 2009). Det som modellen inte tar upp har följaktligen inte 

studerats. Modellen har fungerat som en övergång mellan problemformuleringen och studiens 

metod. Den har även utgjort grunden för de verktyg som använts under studiens gång så som 

enkätundersökningar, intervju, samtal och observationer. Modellen är utformad för att kunna 

appliceras på de utvalda gårdsbutikerna som använts som undersökningsmaterial i studien 

men även för att kunna appliceras på andra gårdsbutiker samt eventuellt inom andra delar av 

dagligvaruhandeln. Då syftet med denna studie dels var att undersöka om det fanns ett positivt 

samband mellan ett företags grad av vertikal integration och upplevt kundvärde, och dels om 
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det fanns ett positivt samband mellan en produkts grad av vertikal integration och kundens 

betalningsvilja, utformades modellen med en gemensam nämnare, nämligen grad av vertikal 

integration. Därefter utformades ena delen av modellen för att undersöka det eventuella 

sambandet mellan grad av vertikal integration och upplevt kundvärde och den andra delen av 

modellen utformades för att undersöka det eventuella sambandet mellan en produkts grad av 

vertikal integration och kundernas betalningsvilja.  

 

Modellen illustrerar bland annat den oberoende variabeln vertikal integration samt de 

beroende variablerna vilka kan härledas från vertikal integration och torde ha en positiv eller 

negativ påverkan på det upplevda kundvärdet. I framtagandet av de beroende variablerna 

utgick man från tidigare kunskaper från kursen Strategic Management och kom efter ett 

övervägande mellan en rad olika variabler fram till att dessa tio torde vara de med störst 

positiv respektive negativ påverkan på det upplevda kundvärdet. Variablerna avvek något från 

den generella modellen som Kotler & Keller konstruerat och detta för att på bästa sätt bemöta 

studiens specifika syfte. Modellen torde ha hög generaliserbarhet då dessa variabler med stor 

sannolikhet gäller även för andra gårdsbutiker samt för andra delar inom dagligvaruhandeln.  

 

Modellen illustrerar även ett samband mellan den oberoende variabeln vertikal integration 

och den beroende variabeln betalningsvilja. Denna del av modellen konstruerades för att 

kunna undersöka huruvida det fanns ett samband mellan en produkts grad av vertikal 

integration och kundens betalningsvilja. Det vill säga är grad av vertikal integration ett 

produktattribut kunder värderar högt och således är villiga att betala mer för? Med detta som 

grund skapades sedan enkätfrågor för att undersöka formulerade hypoteser där kunder i 

gårdsbutikerna ombads att avgöra sin betalningsvilja för produkter som karaktäriserades av 

olika grad av vertikal integration. Med modellen som grund kunde man därmed avgöra om de 

var villiga att betala mer för en produkt med högre grad av vertikal integration eller inte. 
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Även denna del av modellen anses ha hög grad av generaliserbarhet då den utan problem 

tordes kunna användas inom andra områden än specifikt för de utvalda gårdsbutikerna. 

Förutom i andra gårdsbutiker torde den fungera inom andra delar av dagligvaruhandeln men 

även inom andra branscher. Den höga generaliserbarheten grundar sig i att produkterna som 

karaktäriseras av olika grad av vertikal integration som används som exempel för kunden 

enkelt kan anpassas till den bransch undersökningen ämnas för. 
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3. Teori 

3.1 Transaktionskostnadsteorin 

Enligt transaktionskostnadsteorin uppstår det olika typer av kostnader, så kallade 

transaktionskostnader, då ett företag väljer att utföra transaktioner med utomstående 

leverantörer. Transaktionskostnader är de direkta och indirekta kostnader som uppstår när ett 

företag måste använda marknaden för att köpa in en vara eller tjänst, jämfört med om de 

själva skulle producera denna (Coase, 1937). De innefattar kostnader såsom den tid och kraft 

ett företag spenderar på att utvärdera olika alternativ, transportkostnader och även de 

kostnader som är förknippade med att skriva och upprätthålla kontrakt (Besanko et al, 2010). 

Transaktionskostnader innefattar också kostnader för att skydda sig mot opportunistiskt 

beteende, vilket innebär att den ena parten i ett avtal drar fördel av sin överordnade kunskap 

för att främja sina egna intressen genom att utelämna information för den andra parten 

(Ventureline, 2012). 

 

3.1.1 Make or buy-beslut  

För företag traditionellt sett så har ett övergripande ställningstagande varit huruvida en 

produkt skall produceras inom den egna organisationen (make) eller om den ska köpas in från 

en utomstående aktör för vidare användning eller försäljning (buy). Fördelar förknippade med 

att producera inom den egna organisationen är exempelvis möjlighet till bättre 

kvalitetskontroll samt ökad kontroll över distribution och koordination av produktionsflöden. 

Det finns även en del nackdelar med denna strategi, exempelvis risk för att organisationen kan 

bli trögrörlig och ha långsam anpassningsförmåga samt en brist på specialisering då företaget 

tvingas utföra många olika aktiviteter istället för en eller få, något som kan bli väldigt 

kostsamt (Blois, 1972). Fördelar som är förknippade med att som företag köpa in en produkt 
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från utomstående leverantörer är att företaget kan utnyttja de skalfördelar som marknaden 

erbjuder. Företag på marknaden har oftast tillgång till information, patent och/eller teknologi 

som tillåter dem att producera mer effektivt och till ett lägre pris (Besanko et al, 2010). 

Genom att använda sig av utomstående leverantörer undviker företaget även höga 

byråkratiska kostnader som kan uppkomma inom en större organisation för kontroll och 

koordination av anställda (Besanko et al, 2010). Nackdelar förknippade med att köpa in en 

produkt från utomstående leverantörer är främst att det uppstår transaktionskostnader. Vidare 

kan kostnader för koordination av produktionsflöden mellan organisationerna uppstå och det 

föreligger även en risk om läckage av privat information (Besanko et al, 2010).  

 

3.2 Mätning av grad av vertikal integration 

Ett sätt att mäta hur pass vertikalt integrerad ett företag är att använda sig av Adelmans mått 

VA/S (value added/sales). Om VA/S = 1 är företaget helt vertikalt integrerat och kvoten blir 

mindre ju lägre grad av vertikal integration företaget har (Adelman, 1955). Svårigheterna med 

att använda detta mått kan relateras till uppskattningen av täljaren, det är ofta svårt att 

definiera och mäta exakt hur mycket värde ett företag adderar till en produkt. Senare 

forskning föreslår att man även bör ta med aspekter så som om företaget verkar i flera 

branscher och länkarna mellan dessa, samt den relativa storleken på transaktionerna mellan 

dessa branscher. Detta mått kallas vertical industry connections (VIC) och tar således hänsyn 

till mer än endast värdeskapandet i sig och ett företags försäljning (Maddigan, 1981). Graden 

av vertikal integration för ett företag är inte konstant och kan komma att förändras över tid, 

främst på grund av förändringar i branschstruktur eller av ett företags strategier (Sichel, 

1973). 
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3.3 Upplevt kundvärde  

Upplevt kundvärde är ett begrepp med flera olika definitioner, gemensamt för dessa är att det 

handlar om ett utbyte mellan vad kunden får och vad han tvingas offra (Larsson et al, 2010). 

DeChernatory et al (2000) förklarar upplevt kundvärde som en jämförande process mellan 

vad kunden får och vad kunden måste ge, enklare förklarat fördelar minus nackdelar. Monroe 

(1990) talar om en jämförelse mellan benefits och sacrifices vilket även Oliver (2010) menar 

då han ser värde som en bedömning mellan vad kunden får och den kostnad för införskaffning 

som uppstår, såsom finansiella och psykologiska faktorer relaterade till ansträngning.   

 

Kotler & Keller (2009) definierar upplevt kundvärde som den subjektiva nytta en produkt 

förväntas ge kunden. De menar att kunden upplever både nytta och kostnader för en given 

produkt och skillnaden mellan dessa utgör kundens upplevda värde för produkten i fråga. Den 

totala kostnaden för kunden är de sammanlagda kostnaderna som kunden förväntar sig att få 

bära genom utvärderingsprocessen, inhämtning samt förbrukning av den givna produkten. Det 

är kostnader så som monetära kostnader i form av pris, kostnader i form av förbrukad tid och 

förbrukad energi för att utvärdera och inhämta produkten, samt eventuella psykologiska 

kostnader som kan uppstå. (Kotler & Keller, 2009) 

 

Den totala nyttan för kunden kan ses som det upplevda värdet av de sammanlagda 

ekonomiska, funktionella och psykologiska fördelar kunden förväntar sig få av en given 

produkt. Ekonomiska och funktionella fördelar kan exempelvis vara att service ingår för en 

produkt under en given period, eller att en kund kan köpa en produkt till ett rabatterat pris. En 

kund som konsumerar ekologiska livsmedel upplever den funktionella fördelen av att äta 

hälsosamt, men även psykologiska fördelar i form av en bättre självbild relaterat till känslan 

av att man gör en god insats för miljön. (Kotler & Keller, 2009) 
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3.3.1 Mätning av upplevt kundvärde 

Då upplevt kundvärde är kundens subjektiva bedömning av en produkt kan det anses vara 

svårt att mäta detta så att det blir jämförbart över tid och mellan kundgrupper (Kotler & 

Keller, 2009). Ett väl använt tillvägagångssätt är att låta kunderna betygsätta sin sammanlagda 

upplevelse kring produkten på en sjugradig skala. Skalan är utformad så att den går från 

väldigt missnöjd (0) till väldigt nöjd (6). Tack vare denna metod är det möjligt att räkna ut ett 

sammanlagt upplevt kundvärde för en undersökt kundgrupp. (Best, 2004) 

 

 

Figur 3.1 Poängskala för mätning av upplevt kundvärde  

 

För att få fram jämförbara och lättöverskådliga indextal så beräknas medelvärdet för varje 

variabel vilket sedan divideras med 6 (maxpoäng) och slutligen multipliceras med 100. På så 

sätt varierar svaren mellan 0 och 100 där 0 betyder att hela kundgruppen är mycket missnöjda 

och 100 betyder att hela kundgruppen är mycket nöjda. Skalan mellan 0 och 100 ger en bra 

överblick av kundgruppen som helhet men säger dock väldigt lite om en eventuell spridning 

av svaren. (Best, 2004) 

 

3.4 Betalningsvilja 

En kunds betalningsvilja är det värde en kund tillskriver en produkt och vidare det pris 

kunden är beredd att betala. En produkts värde bestäms utifrån dess förmåga att tillfredsställa 

kundens efterfråga, något som kan skilja sig markant åt från kund till kund. Vad en kund är 

beredd att betala för en produkt beror på produktens olika attribut samt hur kunden 

individuellt sett värderar dessa. Oavsett bransch kan företag finna stor nytta av att ta reda på 
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vilka attribut kunderna värdesätter och vad de är villiga att betala mer respektive mindre för. 

Då betalningsviljan ofta är kopplad till ett flertal av en produkts delar eller tillbehör kan det 

dock vara svårt att fastställa vilka faktorer som skapar mest värde för kunden. Betalningsvilja 

är individuellt för varje kund och även om två kunder är villiga att betala ett högre pris för en 

produkt kan det skilja mellan hur mycket de är villiga att betala samt vilka av attributen som 

bidragit till denna höga betalningsvilja (Lee et al., 2004). Det är kunderna som avgör vad de 

är villiga att betala för en viss produkt utifrån egna preferenser och det är viktigt för företagen 

att vara lyhörda och att inte åsidosätta detta (Schäder, 2006). 

                               

3.5 Egenkonstruerad modell 

 För att undersöka studiens syfte har nedanstående modell konstruerats. Modellen tog sin 

grund i Kotler & Kellers modell om upplevt kundvärde men har modifierats för att passa 

uppsatsens specifika syfte och variablerna operationaliserades för att uppnå mätbara samt 

relevanta resultat (Kotler & Keller, 2009). Modellen illustrerar den oberoende variabeln grad 

av vertikal integration och de beroende variablerna som tros ha en positiv respektive negativ 

påverkan på upplevt kundvärde samt kunna härledas från grad av vertikal integration. Den 

illustrerar även ett samband mellan den oberoende variabeln grad av vertikal integration och 

den beroende variabeln betalningsvilja. Två studier illustrerades således med hjälp av 

modellen och har mätts på olika sätt. Modellen har legat till grund för studiens verktyg så som 

enkätundersökning, intervjuer, samtal och observationer men även vid formulering av 

hypoteser. Nedan följer modellen samt hypoteser och i nästkommande avsnitt en utförlig 

beskrivning av varje variabel som förekommer i modellen.  
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Figur 3.2 Egenkonstruerad modell som illustrerar ett eventuellt samband mellan grad av 

vertikal integration och upplevt kundvärde samt sambandet mellan grad av vertikal 

integration och betalningsvilja. 

 

Utifrån ovanstående teorier samt modell formulerades följande hypoteser: 

 

H1: Det finns ett positivt samband mellan ett företags grad av vertikal integration och upplevt 

kundvärde. 

 

H2: Det finns ett positivt samband mellan en produkts grad av vertikal integration och 

kundens betalningsvilja.  
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3.5.1 Operationalisering  

Grad av vertikal integration 

En gårdsbutik som karaktäriseras av hög grad av vertikal integration har ett sortiment som 

främst består av egenproducerade produkter som både är odlade och tillverkade på gården 

samt att försäljningen av dessa upptar en majoritet av omsättningen. I motsats till detta har en 

gårdsbutik som karaktäriseras av låg grad av vertikal integration en låg andel 

egenproducerade varor i sitt sortiment och omsättningen av dessa utgör en liten del av den 

totala omsättningen. En produkt som karaktäriseras av hög grad av vertikal integration är i 

detta fall helt framtagen av gårdsbutiken och dess närliggande verksamheter, det vill säga 

både odlad, tillverkad och såld av samma aktör. En produkt som inte är odlad utan bara 

tillverkad och såld av samma aktör har således en lägre grad av vertikal integration och vidare 

en produkt som endast är såld av gårdsbutiken karaktäriseras av ytterligare lägre grad av 

vertikal integration. 

 

Variabler som har positiv påverkan på upplevt kundvärde 

Det finns en rad olika variabler i gårdsbutiker som kan anses ha en positiv påverkan på 

kunderna. Till exempel har en gårdsbutik med hög grad av vertikal integration minskat 

transportsträckorna för sina produkter. Då transportavståndet minskas, eller helt och hållet 

uteblir, minskar även utsläpp i samband med transporter samt eventuella bekämpningsmedel 

som tvingas användas för att skydda produkterna under en längre transportsträcka. En produkt 

med låg miljöpåverkan kan till exempel ha en positiv påverkan på upplevt värde för kunderna 

då denne upplever att han gjort en bra insats för miljön. Vid högre grad av vertikal integration 

hos ett företag ökar även möjligheten för konsumentinsyn i ytterligare steg i värdekedjan 

genom att kunderna på plats har möjlighet att se och utvärdera gårdsbutiken och den 

tillhörande jordbruksverksamheten med egna ögon. Detta kan leda till ett högre upplevt värde 

för kunden genom att han kan följa produkterna “från jord till bord”.  
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Eftersom företag med hög grad av vertikal integration har möjlighet till god insyn och bättre 

kontroll över sin värdekedja så ökar deras möjlighet till säkerställande av god kvalitet på sina 

produkter. Då företaget utför alla aktiviteter själv minskar detta även risken för eventuella 

skandaler hos underleverantörer som kan vara negativt för företaget. Detta kan ha en positiv 

påverkan på det upplevda värdet för kunden då han kan känna sig säker på att produkterna 

uppnår dennes förväntningar vad gäller kvalitet. Samtidigt innebär företagets höga grad av 

vertikal integration att personalen har god möjlighet till insyn i tillverkningsprocessen och 

möjlighet till att skaffa sig god kunskap om produkterna de säljer.  

 

Möjligheten till insyn kan också leda till att kunden upplever att säljpersonalen har hög 

trovärdighet, något som kan ha en positiv påverkan på det upplevda kundvärdet. Slutligen, 

variabeln i modellen som rör det utvidgade tjänstekonceptet innebär att gårdsbutiker kan ses 

som ett utflyktsmål där kunderna får möjlighet att, förutom handla livsmedel, uppleva djur 

och natur samt se hur och var produkterna de konsumerar produceras. Ett företag med hög 

grad av vertikal integration kan i större utsträckning erbjuda kunderna denna möjlighet då de 

har fler aktiviteter i anslutning till gårdsbutiken att inkludera i sitt utvidgade tjänstekoncept 

och kan på så sätt skapa högre upplevt värde för kunderna.  

 

Variabler som har negativ påverkan på upplevt kundvärde 

Priset är en variabel som kan ha en stor negativ påverkan på det upplevda kundvärdet 

eftersom det är en monetär uppoffring från kundens sida för att erhålla produkten i fråga. 

Även kötid är en variabel som kan ha negativ påverkan på det upplevda kundvärdet. Det är 

alltså den tid som kunden får vänta innan han får hjälp, möjlighet att betala och lämna butiken 

med sina inhandlade varor. Lång väntetid kan möjligtvis leda till otålighet hos kunden och en 

känsla av ineffektivitet, då denna tid kunde spenderats på annat vis. Lång väntetid kan därför 



 

 29 

ses som en högre kostnad för kunden och påverka det upplevda kundvärdet negativt. Då 

gårdsbutiker oftast är belägna en bit ut på landet kan detta innebära att större delen av 

gårdsbutikens kunder har en tidskrävande eller omständlig färdsträcka för att ta sig dit. Detta 

kan upplevas som mer eller mindre besvärligt för kunden och därav leda till olika grad av 

negativ påverkan på det upplevda kundvärdet.  

 

Det faktum att gårdsbutikerna ofta har ett relativt begränsat sortiment kan innebära att deras 

kunder inte kan inhandla allt de önskar hos dem. Detta kan leda till negativ påverkan på det 

upplevda kundvärdet för kunden i form av tid och ansträngning då de behöver åka vidare för 

att köpa de varor som saknas. Slutligen innebär även gårdsbutikernas begränsade öppettider 

att kundernas frihet att själva välja och planera sina besök i butiken minskar, något som kan 

ha en negativ påverkan på det upplevda värdet för kunden.  

 

Upplevt kundvärde 

Upplevt kundvärde är den subjektiva nytta som en produkt ger kunden. Kunden upplever både 

nytta och kostnader i samband med införskaffandet av en given produkt vilket leder till 

positiv eller negativ påverkan på det upplevda kundvärdet. Skillnaden mellan dessa utgör 

således det upplevda kundvärdet.  

 

Betalningsvilja 

Betalningsvilja syftar till den monetära uppoffring en kund är villig att göra för att erhålla en 

specifik produkt i utbyte, det vill säga vad han är villig att betala för en produkt. Som tidigare 

nämnts är betalningsviljan individuell för varje person och produkt. En kunds betalningsvilja 

kan illustreras genom att kunden får en exempelvara presenterad för sig och sedan får göra en 

subjektiv bedömning över vad han är villig att betala för denna. På så vis kan man jämföra 

betalningsviljan för olika produkter och mellan olika kunder. Om betalningsviljan överstiger 
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en säljares pris kan en transaktion genomföras och gör den inte det kommer kunden inte heller 

köpa produkten.  

 

3.5.2 Modellkritik 

Då vår modell framtogs specifikt för studiens syfte kan viss kritik riktas mot denna. Dels är de 

valda variablerna subjektivt framtagna och stämmer nödvändigtvis inte överens med andras 

uppfattningar rörande vilka variabler som torde ha störst inverkan på upplevt kundvärde i 

detta fall. En aktiv diskussion rörande ämnet har förts och slutsatsen har blivit att dessa känns 

mest relevanta för denna specifika studie. Vidare kan kritik riktas mot modellens 

applicerbarhet på andra branscher då grad av vertikal integration och valda parametrar 

möjligen inte har exakt samma inverkan på upplevt kundvärde inom andra branscher. Således 

kan mindre anpassningar av denna modell vara aktuella om den ska ligga till grund för 

ytterligare undersökningar där branschförhållandena ser annorlunda ut.  
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4. Empiriskt material 

4.1 Presentation och motivering av utvalda gårdsbutiker 

Den kvantitativa undersökningen utfördes genom att tre gårdsbutiker valdes ut. Fokus låg på 

att välja gårdsbutiker som karaktäriserades av tre olika grad av vertikal integration. Som 

tidigare nämnts i avgränsningarna var alla gårdsbutiker geografiskt placerade i Skåne och 

efter en ungefärlig uppskattning av grad av vertikal integration landade valet på följande tre 

butiker: Ängavallen, Hallongården och Annedals gård. Nedan följer en presentation av 

respektive.  

 

4.1.1 Ängavallen 

Ängavallen ligger i Vellinge kommun och drivs av Rolf Axel Nordström med familj. 

Ängavallen var först med att öppna upp en gårdsbutik i Sverige där gårdens egna produkter 

sålts sedan 1971. Verksamheten innefattar djur såsom grisar, kor och får som föds upp på 

egenodlat foder och gräs och det finns även ett slakteri i anslutning till gården. Idag säljs 

produkter inom bageri, ysteri, mejeri samt charkuteri, där allt kommer från gårdens egna djur 

och råvaror. Utöver det egenproducerade bassortimentet säljer de även produkter så som 

marmelad, olivolja, kaffe och te som köpts in från närliggande producenter. Butikens grad av 

vertikal integration är hög då 95 % av dess omsättning under våren 2012 kom från gårdens 

egna produkter, vilket ger butiken ett VA/S på 0,951 (Nordström, 2012). Detta gör Ängavallen 

till den butik som karaktäriseras av högst grad av vertikal integration av de tre utvalda. 

Förutom Ängavallens gårdsbutik erbjuds en hel del kringaktiviteter på gården, vilka bland 

                                            
1Detta och de kommande VA/S värdena är endast en uppskattning då vi inte exakt kan mäta hur 
mycket värde det specifika företaget adderar till en produkt. Så länge vi ser klara skillnader mellan 
gårdarnas VA/S anser vi det inte vara relevant att få fram en exakt siffra på graden av vertikal 
integration då detta inte är undersökningens huvudsyfte.  
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annat innefattar ett café, restaurang, picknickpark, en örtagård samt ett gårdshotell med 

konferensmöjligheter (Ängavallen, 2012). 

 

4.2.3 Hallongården 

Hallongården är en gårdsbutik som är belägen mellan Vellinge och Trelleborg i sydvästra 

Skåne som Kerstin och Johan Biärsjö driver tillsammans med familj (Hallongården, 2012a). 

Den största delen av butikens sortiment består av produkter av hallon och andra bär som 

förädlats tillsammans med inköpt socker till att bli exempelvis saft, marmelad och sylt. 

Utöver gårdens egna produkter förekommer försäljning av bland annat kryddor och senap 

tillsammans med andra närproducerade varor. På gården finns det även möjlighet till att ta del 

av kringaktiviteter så som att äta i halloncaféet, klappa gårdens djur eller att fika i 

hallonraderna (Hallongården, 2012b). Under våren 2012 bestod cirka 90 % av butikens 

omsättning av gårdens egenproducerade varor som kommer ifrån gårdens hallon. Dock utgör 

socker en stor andel i många av varorna som säljs i butiken, vilket köps in ifrån en 

utomstående producent. Således blir butikens grad av vertikal integration avsevärt lägre än 

om gården även skulle ha producerat sockret. Den tillsatta sockerhalten i butikens olika 

produkter varierar, i vissa produkter tillsätts inget socker och tillsätts upp emot 45 % socker. 

För enkelhetens skull har vi valt att estimera att det i genomsnitt finns cirka 30 % tillsatt 

socker i deras egna produkter, då produkter med hög sockerhalt såsom marmelad och sylt är 

de som säljs i störst volymer (Biärsjö, 2012). Detta sänker graden av vertikal integration något 

och vi estimerar att Hallongårdens VA/S är cirka 0,632, vilket innebär en jämförelsevis medel 

grad av vertikal integration.  

 

                                            
2 Omsättning som kommer från egna produkter * (1-genomsnittlig tillsatt sockerhalt) = 0,9*0,7 = 0,63 
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4.2.2 Annedals gårdsbutik  

Annedals gårdsbutik är belägen i Vellinge kommun och gården med tillhörande butik drivs av 

Christine och Per Axel Persson. Sortimentet i butiken består av egenodlade grönsaker, bär och 

potatis vid säsong samt sylt, marmelad och saft som förädlats på gården. Förutom 

egenproducerade produkter erbjuds en mängd närodlade varor såsom honung, ägg, rapsolja, 

cider, naturgodis, ölkorv och teer (Annedals gård, 2012). Under våren 2012 utgjorde 

egenproducerade varor 30 % av butikens totala omsättning, vilket ger ett VA/S på 0,3. Detta 

tyder på att Annedals gårdsbutik karaktäriseras av jämförelsevis låg grad av vertikal 

integration (Persson, 2012).  

 

4.3 Branschbeskrivning  

När gårdsbutiker först etablerades i Sverige var de oftast ett enkelt komplement till en gårds 

verksamhet där förbipasserande kunde handla några få varor som gården själv producerat. 

Under det senaste decenniet har det skett en så kallad professionalisering inom området vilket 

innebär att ägarna inte längre ser gårdsbutiken som en biverksamhet utan som en viktig del av 

företaget vilken lockar till sig många kunder. Även om det har skett ett uppsving för 

gårdsbutiker på senare år möter de ökad konkurrens från exempelvis matvarubutiker och det 

krävs allt generösare öppettider och bredare sortiment både för att lyckas behålla nuvarande 

kunder och för att locka till sig nya. (Jönsson, 2012) 

 

Enligt Håkan Jönsson på Skånes Livsmedelsakademi ser gårdsbutikernas framtid 

förhållandevis ljus ut. Det är viktigt för gårdsbutikers överlevnad att kunna erbjuda 

kringaktiviteter på gården då detta kan stärka gårdens varumärke och addera värde till 

butikens produkter. En gårdsbutik som inte erbjuder någon form av kringaktiviteter är sällan 

lönsam, enligt Håkan Jönsson. Dagens trender innebär att kunderna visar ett ökat intresse för 
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produkters ursprung, vilket kan gynna egen- samt närproducerade produkter. Kunderna vill 

helt enkelt kunna försäkra sig om att de produkter de införskaffar är av god kvalitet. Genom 

att gårdsbutikernas produkter har ett tydligt ursprung kan den eventuella osäkerhet angående 

produktens kvalitet som kunderna känner minskas. En gårdsbutik anses även behöva ha en 

viss grad av vertikal integration bakåt för att upprätthålla känslan av att kunderna befinner sig 

i en gårdsbutik och på så sätt skapa trovärdighet. Dock är det vanligt förekommande att 

gårdsbutiker inte alltid har hög grad av vertikal integration utan även erbjuder produkter från 

andra producenter till försäljning. På så sätt kompletterar och breddar gårdsbutiken sitt 

sortiment, vilket är positivt då kunderna ofta värdesätter att kunna handla allt till middagen i 

en och samma butik. (Jönsson, 2012) 

 

4.4 Resultat av enkätundersökning 

4.4.1 Resultat av mätning av upplevt kundvärde  

I nedanstående tabell redovisas resultatet från enkätundersökningens tio första frågor som 

berörde upplevt kundvärde (se bilaga 1). De fem första frågorna berörde variabler som torde 

ha en negativ påverkan på det upplevda kundvärdet och de fem sista frågorna berörde 

variabler som torde ha en positiv påverkan på det upplevda kundvärdet. I tabellen presenteras 

medelvärdena (M) på en skala från 0-100 för respektive kundgrupp där 0 innebär att hela 

kundgruppen var mycket missnöjd och 100 att hela kundgruppen var mycket nöjd. Även 

variansen (V) presenteras för att illustrera en tydligare bild av datan och för att undvika de 

brister som enbart en beräkning av medelvärde kan medföra. Antal respondenter per gård var 

80. 
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! Ängavallen( Hallongården( Annedal(
Positiv(påverkan( M( V( M( V( M( V(
Transportsträcka, 92! 0,94! 86! 1,29! 80! 1,18!

Insyn,i,verksamheten, 80! 1,38! 73! 1,83! 79! 1,02!

Säkerställd,kvalitet, 87! 0,69! 85! 0,71! 90! 0,55!

Personalens,insyn,och,kunskap, 84! 0,91! 88! 0,86! 90! 0,66!

Utvidgat,tjänstekoncept, 81! 1,19! 83! 0,95! 58! 1,82!

Negativ(påverkan( (( (( (( (( (( ((
Pris, 38! 1,40! 49! 0,90! 60! 0,77!

Kötid, 77! 2,39! 86! 0,74! 86! 1,08!

Färdsträcka,, 86! 1,22! 93! 0,32! 87! 0,68!

Begränsat,sortiment, 80! 1,11! 84! 1,08! 84! 0,68!

Begränsade,öppettider, 74! 1,72! 88! 0,80! 80! 1,02!

Genomsnittligt(upplevt(
kundvärde( 77,9( !! 81,5( !! 79,4( !!

 

Tabell 4.1 Sammanställning av enkätundersökning rörande mätning av upplevt kundvärde 

 

Enkätundersökningen visar att Hallongården erhöll det högsta genomsnittliga upplevda 

kundvärdet, även om detta värde inte skiljer sig markant från de andra gårdsbutikerna. 

Hallongårdens kunder ansåg främst att öppettiderna var väldigt bra, att det var relativt enkelt 

att ta sig till butiken samt att det fanns stor möjlighet till kringaktiviteter vid besök i 

gårdsbutiken. Den variabel kunderna var minst nöjda med var prisnivån på produkterna, 

vilken även hade en relativt liten varians. Annedals gårdsbutik erhöll det näst högsta 

genomsnittliga upplevda kundvärdet. Kunderna fann högst värde i butikens korta kötid, 

personalens goda insyn och kunskap, i att det var enkelt att ta sig till gården samt i att de 

kunde känna sig säkra på att butikens produkter motsvarade deras förväntade kvalitet. Då 

Annedal inte hade några direkta kringaktiviteter i anslutning till sin gårdsbutik ansåg 

kunderna att det var den variabel som gav dem minst värde. Detta var samtidigt den variabel 

med störst varians och därmed var det en stor spridning i de inkomna svaren. Ängavallens 

gårdsbutik erhöll det lägsta genomsnittliga upplevda kundvärdet av de tre butikerna. Variabler 
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som skapade högt värde för kunderna var att produkterna hade korta transportsträckor, att de 

kunde känna sig säkra på att produkterna motsvarade den kvalitet de förväntade sig och att det 

inte var besvärligt att ta sig till gården. Personalens goda insyn och kunskap var också en 

variabel som bidrog till högt värde för kunderna. Tre av dessa variabler var även de variabler 

som för Ängavallen hade minst varians, vilket innebär låg spridning i de inkomna svaren. 

Priset är dock den variabel som kunderna var minst nöjda med, något som framkom tydligt i 

tabellen. Dock har denna variabel relativt stor varians i jämförelse med Hallongården och 

Annedals gårdsbutik.  

 

4.4.2. Reslutat av mätning av kundernas betalningsvilja 

I tabellerna 4.2 till 4.4 nedan har svaren från de fyra sista frågorna på enkäten sammanställts. 

Svaren är tagna från fråga 11a - 12b och berör kundernas betalningsvilja för två 

exempelprodukter som karaktäriseras av olika grad av vertikal integration. Den första 

exempelprodukten (produkt 1) är tillverkad på gården som hör till gårdsbutiken men den har 

inte odlats på plats, vilket innebär att produkten har medel grad av vertikal integration. Den 

andra exempelprodukten (produkt 2) har både odlats och tillverkats på gården och har därav 

en hög grad av vertikal integration. Betalningsviljan för produkt 1 och produkt 2 ställs i 

förhållande till en produkt som är till försäljning i samma gårdsbutik men som köpts in färdig 

från en utomstående leverantör (produkt 0) och den har således låg grad av vertikal 

integration. Antal respondenter (n) är 80 per gårdsbutik, det vill säga ntot = 240.  

 

I tabell 4.2 presenteras resultatet från fråga 11a och 12a, det vill säga om kunden är villig att 

betala mer för produkt 1 respektive produkt 2 än för produkt 0. 151 kunder var villiga att 

betala mer för produkt 1 än för produkt 0, det vill säga cirka 63 % av de tillfrågade. Vidare 

var det 218 kunder som var villiga att betala mer för produkt 2 än för produkt 0, det vill säga 
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cirka 91 %. Av de kunder som svarade ja på fråga 11a gällande högre betalningsvilja för 

produkt 1 än 0 svarade även samtliga ja på fråga 12a gällande högre betalningsvilja för 

produkt 2 än 0.  

 

! ! ! Ja! Nej!

Beredd(att(betala(mer(för(produkt(1?( 151! 89!

Beredd(att(betala(mer(för(produkt(2?(( 218! 22!

 

Tabell 4.2 Resultat från fråga 11a och 12a i enkätundersökning 

 

! ! 51260!kr!! 61270!kr! 71280!kr! 81!kr!eller!mer!

Hur(mycket(för(produkt(1?( 50! 67! 26! 8!

Hur(mycket(för(produkt(2?( 60! 76! 54! 28!

 

Tabell 4.3 Resultat från fråga 11b och 12b i enkätundersökning 

 

I tabell 4.3 redovisas svaren från fråga 11b och 12b, det vill säga hur mycket kunderna var 

villig att betala för produkt 1 respektive produkt 2 i förhållande till produkt 0, då priset på 

produkt 0 var 50 kronor. Av de 151 respondenterna som var beredda att betala mer för 

produkt 1 så var flest beredda att betala 61-70 kr och näst flest beredda att betala 51-60 

kronor. De högre värdena erhöll något färre svar. Av de 218 respondenter som hade högre 

betalningsvilja för produkt 2 så var 76 villiga att betala 61-70 kronor och 60 villiga att betala 

51-60 kronor. Värdet 71-80 kronor erhöll 54 röster och vidare var 28 respondenter villiga att 

betala 81 kronor eller mer för produkt 2. 

 

Tabell 4.4 nedan visar uppdelningen mellan svaren från de 218 respondenter som svarat ja på 

antingen fråga 11a och/eller 12a och därmed anser sig ha högre betalningsvilja för produkt 1 

och/eller produkt 2. Ur tabellen går det bland annat att utläsa att av de 151 respondenter som 
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var beredda att betala mer för både produkt 1 och produkt 2 så var flest, 34 stycken, villiga att 

betala 61-70 kr för båda produkterna. Näst flest respondenter svarade att de var beredda att 

betala 61-70 kr för produkt 1 och 71-80 kr för produkt 2. Vidare kan vi utläsa det var 29 

personer som hade en lika hög betalningsvilja för de båda produkterna på 51-60 kr. Av de 67 

respondenter som endast var beredda att betala mer för produkt 2 så var flest beredda att 

betala 51-60 kr och näst flest beredda att betala 61-70 kr. 

 

! ! Hur(mycket(för(produkt(1?( Ej(mer(för((
(( !! 51260!kr! 61270!kr! 71280!kr! 81!kr!eller!mer! produkt(1(
Hur(mycket( 51260!kr! 29! 0! 0! 0! 31!

för(produkt(2?( 61270!kr! 16! 34! 0! 0! 26!

!! 71280!kr! 3! 30! 15! 0! 6!

!! 81!kr!eller!mer! 2! 3! 11! 8! 4!

 

Tabell 4.4  Fördelning i betalningsvilja för produkt 1 och 2. 

 

4.5 Resultat och förklaring av statistiska test 

För att testa om det fanns signifikanta skillnader mellan de olika gårdarna och för att kunna 

utesluta att datan endast berodde på slumpen utfördes en rad statistiska test. Ett 

signifikansvärde på 0,05 eller lägre var att sträva efter och innebar att resultaten med 95 % 

säkerhet inte var avgjorda av slumpen utan att de var rättvisande och statistiskt signifikanta 

(About.com, 2012). Ett signifikansvärde på 0,00 innebar vidare att man med 100 % säkerhet 

kunde veta att slumpen inte varit en avgörande faktor. Till att börja med önskade vi undersöka 

om den data som samlats in gällande upplevt kundvärde var normalfördelad, vilket gjordes 

genom ett Kolmogorov-Smirnov test. Enligt Kolmogorov-Smirnov testet var datan 

normalfördelad eftersom signifikansvärdet var lägre än 0,05. Det var därför möjligt att genom 

ANOVA test undersöka om det fanns signifikanta skillnader mellan de olika kundgrupperna 
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gällande det upplevda kundvärdet. Resultatet från Kolmogorov-Smirnov testet presenteras 

nedan i tabell 4.5.   

 

KolmogorovNSmirnov( Statistiska( Sig.(
Transportsträcka! 0,21! 0,00(

Insyn!i!verksamheten! 0,3! 0,00(
Säkerställd!kvalitet! 0,31! 0,00(

Personalens!insyn!och!kunskap! 0,23! 0,00(
Utvidgat!tjänstekoncept! 0,23! 0,00(

Pris! 0,33! 0,00(
Kötid! 0,18! 0,00(

Färdsträcka! 0,26! 0,00(
Begränsat!sortiment! 0,27! 0,00(

Begränsade!öppettider! 0,23! 0,00(

 

Tabell 4.5  Kolmogorov-Smirnov normalitetstest 

 

Då datan gällande upplevt kundvärde delades in i tre grupper utfördes ett ANOVA (Analysis 

of variance) test på svaren gällande fråga 1-10 i enkätundersökningen. Resultatet av ANOVA 

testet presenteras i tabell 4.6. Även här är det ett signifikansvärde på 0,05 eller under som är 

att sträva efter. Enligt testet var det två variabler som inte ansågs vara statistiskt signifikanta, 

nämligen insyn i verksamheten (0,06) och sortiment (0,22). Insyn i verksamheten har dock ett 

värde väldigt nära 0,05 och är på gränsen till att vara statistiskt signifikant. (Experiment-

Resources, 2012) 
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ANOVA( (( Totala(
kvadrerade(
avvikelse(

df( Genomsnittlig(
kvadrerad(
avvikelse(

FNstatistiska( Sig.((

Transportsträcka! Mellan!grupper! 20,36! 2! 10,18! 8,97! 0,00(
!! Inom!grupper! 268,98! 237! 1,14! !! ((
!! Totalt! 289,33! 239! !! !! ((
Insyn!i!verksamheten! Mellan!grupper! 8,06! 2! 4,03! 2,86! 0,06(

!! Inom!grupper! 333,94! 237! 1.41! !! ((
!! Totalt! 342! 239! !! !! ((

Säkerställd!kvalitet! Mellan!grupper! 3,91! 2! 1,95! 3! 0,05(
!! Inom!grupper! 154,59! 237! 0,65! !! ((
!! Totalt! 158,5! 239! !! !! ((
Personalens!kunskap! Mellan!grupper! 5,76! 2! 2,86! 3,53! 0,03(

!! Inom!grupper! 192,44! 237! 0.81! !! ((
!! Totalt! 198,16! 239! !! !! ((
Utvidgat!tjänstekoncept! Mellan!grupper! 105,96! 2! 52,99! 40,11! 0,00(
!! Inom!grupper! 313,09! 237! 1.32! !! ((
!! Totalt! 419,06! 239! !! !! ((

Priser! Mellan!grupper! 69,08! 2! 34,54! 33,68! 0,00(
!! Inom!grupper! 242,99! 237! 1,03! !! ((
!! Totalt! 312,06! 239! !! !! ((

Väntetid! Mellan!grupper! 16,9! 2! 8,45! 6,03! 0,00(
!! Inom!grupper! 332,06! 237! 1,4! !! ((
!! Totalt! 348,96! 239! !! !! ((

Färdsträcka! Mellan!grupper! 5,73! 2! 2,87! 3,87! 0,02(
!! Inom!grupper! 175,45! 237! 0,74! !! ((
!! Totalt! 181,18! 239! !! !! ((
Begränsat!sortiment! Mellan!grupper! 2,91! 2! 1,45! 1,52! 0,22(

!! Inom!grupper! 226,89! 237! 0,96! !! ((
!! Totalt! 229,8! 239! !! !! !!

Begränsade!öppettider! Mellan!grupper! 30,93! 2! 15,46! 13,1! 0,00(
!! Inom!grupper! 279,68! 237! 1,18! !! !!

!! Totalt! 310,6! 239! !! !! !!

 

Tabell 4.6  Resultat av ANOVA test 

 

För att skapa en mer övergripande bild av de variabler som torde ha en positiv respektive 

negativ påverkan på det upplevda kundvärdet för respektive gårdsbutik genomfördes även en 

omvandling från de tio variablerna till två indexvariabler. De två indexvariablerna benämndes 

som positiv påverkan på upplevt kundvärde samt negativ påverkan på upplevt kundvärde. 
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Vardera indexvariabel bestod av fem variabler. Även här utfördes ett ANOVA test för att 

testa signifikansen på de indexerade variablerna och resultatet presenteras nedan i tabell 4.7. 

Signifikansnivån för de båda variablerna var 0,00 vilket innebär att resultaten med allra 

största sannolikhet är rättvisande. 

 

 

Tabell 4.7  Resultat av ANOVA test på indexerade variabler 

 

Vidare önskades även undersöka om svaren gällande kundernas betalningsvilja var 

signifikanta, vilket gjorts med ett binominalt test samt ett chi-två test. Det binominala testet är 

utfört på fråga 11a och 12a och berör de frågor som består av nominala svarsalternativ i form 

av ja eller nej. Testet visade att den insamlade datan var statistiskt signifikant eftersom 

signifikansvärdet var 0,00 för både produkt 1 och 2. Resultatet av testet presenteras nedan 

 

Binomialt(test( Kategori( N( Observerad(procent( Testar(mot(( Exakt(Sig.((2Ntailed)(
Produkt!1! Ja! 151! 63!%! 50!%! 0,00(

!! Nej! 89! 37!%! !! ((
!! Totalt! 240! 100!%! !! ((

Produkt!2! Ja! 218! 91!%! 50!%! 0,00(
!! Nej! 22! 9!%! !! !!

!! Totalt! 240! 100!%! !! !!

 

Tabell 4.8  Resultat av binomialt test 

 

ANOVA( (( Total(
kvadrerad(
avvikelse(

df( Genomsnittlig(
kvadrerad(
avvikelse(

FNStatistika( Sig.(

Negativ!påverkan! Mellan!grupper! 12,74! 2! 6,73! 24,64! 0,00(
!! Inom!grupper! 61,29! 237! 0,26! !! ((
!! Totalt! 74,03! 239! !! !! ((

Positiv!påverkan! Mellan!grupper! 4,47! 2! 2,24! 6,36! 0,00(
!! Inom!grupper! 83,41! 237! 0,35! !! !!

!! Totalt! 87,89! 239! !! !! !!
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Slutligen gjordes ett chi-två test som jämför skillnader mellan förväntad och observerad 

frekvens för en eller flera kategorier (Sharp, 1979). Chi-två testet utfördes för att undersöka 

om de ordinala svaren på 11b och 12b som rörde nominella värden för kundernas 

betalningsvilja, var statistiskt signifikanta och aktuella för vidare analys. Resultatet 

presenteras i tabell 4.9 där det går att utläsa signifikansvärden på 0,00 för respektive 

produkter och det går med säkerhet säga att det finns signifikanta skillnader i kundernas 

betalningsvilja mellan produkt 1 och produkt 2.  

 

ChiNtvå( Statistiska( df( Sig.(
Pearson!Chi2Square! 155,16! 9! 0,00(
Likelihood!Ratio! 158,32! 9! 0,00(

 

Tabell 4.9  Resultat utav chi-två test för betalningsvilja 

 

4.6 Observationer och samtal i gårdsbutikerna 

Under besöken i de olika gårdsbutikerna skapades många intryck genom att observera 

kunderna, de anställda och gården som helhet. Observationerna genomfördes med olika grad 

av deltagande beroende på situation och utgick från alla sinnen med mål att anteckna allt som 

kunde tänkas vara relevant för uppsatsens syfte. Observationerna varvades med spontana 

samtal med de anställda och kunderna och resultaten av detta presenteras nedan. I Annedals 

gårdsbutik var stämningen familjär och de anställda verkade ha en personlig relation med 

majoriteten av kunderna. Gårdsbutiken kändes aningen gammalmodig då den var placerad i 

ett öppet rum i en lada utan värme och inredning bestående av en kassadisk av trä samt en 

bänk av samma material. Majoriteten av kunderna bestod av stamkunder, som handlade där 

samma tid varje vecka, och hade gjort detta under många år. Christine, som äger och driver 

Annedals gårdsbutik, berättade att butiken är väldigt väderberoende och att det är skillnad på 



 

 43 

kunderna under våren och de som handlar under högsäsong, det vill säga under sommaren. 

Vidare fick vi veta att många av butikens “sommarkunder” endast handlade där under en kort 

period av året och att många av dem inte ens visste att butiken var öppet året runt. Det 

framgick även att under lågsäsong var det främst stamkunder som besökte butiken. Hon 

berättade att under våren bestod cirka 30 % av butikens omsättning av gårdens egna 

produkter, men att denna siffra var högre under sommaren/skördesäsongen. De flesta av 

kunderna var från trakten, och anlände till gården med bil eller cykel och spenderade omkring 

tio minuter i gårdsbutiken innan de åkte vidare. En äldre man berättade att han inte 

reflekterade över priserna i butiken, utan han handlade det han behövde så som grönsaker, ägg 

och potatis. Christine berättade att kunderna ofta ställde frågor om allt möjligt rörande de 

produkter som såldes där och att det var väldigt viktigt att kunna svara på alla typer av frågor. 

Dök en fråga upp som de inte hade svar på såg man till att skriva ner det så att man kunde 

besvara den till nästa gång. Alla färska varor såsom grönsaker, frukt och ägg var även tydligt 

märkta med ursprung så att kunderna kunde se varifrån de kom. Christine berättade även att 

hon främst försöker köpa in produkter från leverantörer från trakten och går inte detta 

försöker hon att hålla sig nära gällande avstånd och väljer exempelvis främst varor från 

Europa framför resten av världen. 

 

I Hallongårdens gårdsbutik bestod kunderna främst av två kundgrupper; pensionärer samt 

familjer med småbarn. Butiken var sammankopplad med ett café och det fanns gott om plats 

både för att gå runt och titta på produkterna och att sitta ner och fika/äta lunch. Det fanns även 

möjlighet att provsmaka butikens produkter. Majoriteten av kunderna kombinerade inköp 

med kringaktiviteter så som att äta i kaféet, klappa gårdens djur eller ta det lugnt i gårdens 

trädgård. Det var i stort sett inga kunder som bara kom dit och handlade och sedan åkte hem, 

utan kunderna befann sig på gården under en längre tid. Butikens ägare Kerstin berättade även 

att deras tjänstekoncept kommer att utvecklas ytterligare i sommar då besökarna både har 
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möjligheten att fika i hallonraderna och titta på gårdens egen kräftdamm. De flesta kunder var 

väldigt frågvisa om butikens produkter och verkade mycket imponerade över att man kunde 

göra så pass många olika saker med hallon som bas (hallonketchup skapade mest debatt). 

Trots detta verkade de produkter som man naturligt tänker på när man hör hallon (sylt, saft 

och marmelad) vara de som var mest populära. Kunderna verkade även uppskatta personalens 

kunskap om odling och framställning av deras produkter. Även på Hallongården fick vi klart 

för oss att det fortfarande var lågsäsong och att det är betydligt fler kunder under sommaren, 

mycket på grund av vädret.  

 

Ängavallens kunder skiljde sig något från de andra två butikernas kunder, då majoriteten av 

utgjordes av par i 30-40 års åldern och barnfamiljer. Ängavallens gårdsbutik var mer 

uppbyggd som en charkdisk och kunderna fick ta kölappar när de kom in genom dörren, även 

om dessa i stort sett aldrig behövdes då kön bestod som mest av ett fåtal personer. I anslutning 

till butiken fanns även gårdens bageri och ett café med försäljning av bland annat dricka och 

korv med bröd. Kunderna befann sig något kortare i Ängavallens butik än i de andra två 

butikerna och här var inköpet det som prioriterades. Även om en del kunder verkade ha 

handlat i butiken flera gånger förr, var det många som berättade att detta var deras första gång 

i butiken.  

 

Kunderna ställde många frågor under tiden de handlade och smakprov erbjöds alltid av 

personalen, vilket verkade uppskattas av kunderna. Personalen förklarade även att det inte alls 

är självklart att kunden alltid kan få den produkt han har förväntat sig, men att det då är 

viktigt att man kan ge förslag på alternativa produkter och på så sätt göra kunden nöjd trots 

allt. En annan kund undrade hur det gick till när gårdens djur slaktades vilket Birgitta 

förklarade. Det framgick av hennes berättelse att djurens hälsa var högsta prioritet och kunden 

verkade mycket nöjd med svaret han fått.  
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5. Tolkning och analys av empiriskt material 

5.1 Analys av upplevt kundvärde 

I empirin kunde vi utläsa att av de tre gårdsbutikernas kundgrupper så var Hallongårdens 

kunder mest nöjda med ett genomsnittligt upplevt kundvärde på 81,5, strax därefter kom 

Annedal med 79,4 och slutligen Ängavallen med 77,9. Utifrån de statistiska testerna kunde vi 

se att skillnaderna var signifikanta men däremot skiljer sig värdena inte åt i så stor grad. De 

tre gårdsbutikernas kundgrupper verkade generellt sett vara nöjda med respektive butik då ett 

värde på 100 innebär att hela kundgruppen var mycket nöjd (Best, 2004). Ser vi till 

Hallongårdens kunder så var de mest nöjda med butikens öppettider (kl. 11 - 18 varje dag), 

detta torde innebära att gårdsbutikernas kunder uppskattar de nuvarande öppettiderna då de är 

relativt generösa och kan skapa möjlighet för spontanbesök. De ansåg även att det var relativt 

enkelt att ta sig till butiken vilket kan grunda sig i att de flesta av kunderna körde bil dit och 

på så sätt sågs färdsträckan inte som någon större uppoffring för dem. Hade kunderna inte haft 

tillgång till bil är det rimligt att tro att denna variabel hade haft en större negativ påverkan på 

deras upplevda kundvärde då närmsta busshållplats låg en bit bort. 

 

En annan variabel som hade en hög positiv påverkan på kundernas upplevda kundvärde var 

möjligheten till kringaktiviteter vid besök av gårdsbutiken. Då Hallongården erbjuder en rad 

olika kringaktiviteter så som att leka med gårdens djur, fika/äta lunch i trädgården/caféet eller 

gå en promenad och titta på hallonodlingarna är detta också något som höjde det 

genomsnittliga upplevda kundvärdet. Vid samtal med kunderna framgick det att de var väldigt 

nöjda med de kringaktiviteter som erbjöds. Att som gårdsbutik kunna erbjuda aktiviteter 

utöver försäljning och på så sätt skapa mervärde är något som verkar vara viktigt för många 

kunder och de förväntar sig ofta en upplevelse utöver själva inköpen när de besöker en 
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gårdsbutik. Detta går även helt i linje med det som Håkan Jönsson framförde under vår 

intervju.  

 

En gårdsbutik med hög grad av vertikal integration torde ha större möjlighet till 

kringaktiviteter då de exempelvis har odlingar på gården eller djur som kunderna kan vistas 

kring. Om gårdsbutiken har låg grad av vertikal integration och således köper in många 

produkter från utomstående leverantörer kan de möjligen inte erbjuda samma koncept och på 

så sätt riskerar de att misslyckas med att tillfredsställa kundernas behov, vilket vidare kan leda 

till en negativ påverkan på det upplevda kundvärdet. Den variabel som Hallongårdens kunder 

var minst nöjda med var priserna, vilka fick ett genomsnittligt värde på 49 av 100. Att pris var 

den variabel, av de variabler som hade negativ påverkan på det upplevda kundvärdet, som 

erhöll bland de lägsta värdena förfaller naturligt. Priset är den mest direkta och kännbara 

kostnad som en kund måste betala för att erhålla en produkt. Därav är det inte förvånansvärt 

att detta var den variabel som påverkade det upplevda kundvärdet väldigt negativt hos alla tre 

kundgrupper från de olika gårdsbutikerna.  

 

Annedals gårdsbutik erhöll det näst högsta genomsnittliga upplevda kundvärdet av de tre 

gårdsbutikerna. Mest nöjda var kunderna med den korta kötiden i butiken. Maj månad är inte 

högsäsong för gårdsbutiker och under våra besök var det få kunder samtidigt i butiken och 

några längre köer bildades inte. Eftersom de flesta kunder var ensamma i butiken fanns det 

stor möjlighet till att småprata med personalen och till att ställa frågor. Detta kan även 

förklara varför kunderna var så nöjda med personalens goda insyn och kunskap. Vidare 

framgick det av empirin att de flesta kunder kände sig säkra på att produkterna motsvarade 

deras förväntade kvalitet, detta kan stödjas genom att en stor del av Annedals kunder bestod 

av stamkunder som ofta handlade där och vid detta lag vet vad de kan förvänta sig av gårdens 

produkter. Genom gjorda observationer kunde vi se att många av dem verkade ha en personlig 
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relation med personalen, till exempel så visste gårdsbutiksägaren namnet på väldigt många av 

sina kunder.  

 

Vidare ansåg kunderna det vara enkelt att ta sig till gården, vilket kan förklaras med att många 

var från trakten, hade cykelavstånd till gården och/eller tillgång till bil. Den variabel kunderna 

var minst nöjda med var möjligheten till kringaktiviteter vid besök i gårdsbutiken. Då 

Annedals gårdsbutik karaktäriseras av relativt låg grad av vertikal integration tillkommer inte 

kringaktiviteter per automatik i samma mån som för de andra butikerna, vilket också sänkte 

deras genomsnittliga upplevda kundvärde. Detta var dock även den variabel som hade störst 

varians vilket innebär att det var stor spridning i de inkomna svaren. En förklarande orsak till 

den stora variansen kan vara det faktum att många inte förstod frågan då Annedal inte har 

några uttalade kringaktiviteter såsom att klappa djur eller fika. Dock har man möjlighet att 

besöka odlingarna och att vistas i en lantlig miljö. Genom utförda observationer såg vi att 

några av kunderna inte verkade värdesätta kringaktiviteter utan de kom främst dit för att 

handla sin matkasse och för att småprata med personalen. Däremot är det möjligt att denna 

uppfattning hade ändrats om möjligheten till kringaktiviteter hade funnits i anslutning till 

gårdsbutiken. 

 

Ängavallens gårdsbutik erhöll det lägsta genomsnittliga upplevda kundvärdet av de utvalda 

och denna butik karaktäriseras av högst grad av vertikal integration. Dock fick gården högst 

genomsnittlig poäng om man endast tar hänsyn till variabler som påverkar det upplevda 

kundvärdet positivt, men på grund av stora negativa värden tyngs det totala värdet ner (se 

tabell 4.1). En variabel som kunderna var mycket nöjda med var butikens arbete för att 

minimera produkternas transportsträckor. Då Ängvallen föder upp sina djur på egentillverkat 

foder som de sedan slaktar på gården för att säljas som köttprodukter eller använder mjölken 

för att göra ost av och så vidare är de väldigt duktiga på att minimera sina transportsträckor. 
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Endast cirka 5 % av deras omsättning kommer från produkter från utomstående leverantörer 

som krävt någon form av transportsträcka (Nordström, 2012). Genom att producera en så stor 

del av butikens produkter själva på gården bidrar detta till en hög positiv påverkan på det 

upplevda kundvärdet. Trots att många av kunderna var förstagångskunder och inte hade 

provat sortimentet tidigare så kände de sig säkra på att produkterna motsvarade den kvalitet 

de förväntade sig, något som kan kopplas till att kunderna tydligt kunde se och följa 

produkternas resa från “jord till bord”. Utanför butiken gick får, kor och grisar ute och åt och 

det fanns inte rum för frågetecken angående produkternas ursprung. Detta minimerar den 

eventuella osäkerhet som kunderna känt angående ursprung samt kvalitet.  

 

Även personalens goda insyn och kunskap var en variabel som bidrog till ett högt värde för 

kunderna, vilket stöds av utförda observationer. Eftersom i stort sett alla varor produceras på 

gården kan hela personalstyrkan ha insyn i varje produktionssteg för nästan samtliga 

produkter och får således god kunskap om produkterna de säljer. Minst nöjda var kunderna 

med priset i butiken då det erhöll ett värde på 38, vilket var lägst av de tre gårdsbutikerna. 

Ängavallens relativt höga priser kan bottna i företagets grad av vertikal integration, att ha full 

kontroll och insyn i alla produktionssteg har vissa fördelar men kan å andra sidan leda till 

höga kostnader, vilket gör att produkterna kräver ett högre pris (Blois, 1972). Dessutom består 

butikens sortiment av exklusiva produkter av hög kvalitet som även detta medför högre priser. 

Dock var det stor varians i de inkomna svaren, en del tyckte priset var väldigt högt medans 

andra ställde sig mer neutrala till priserna. Detta kan grunda sig i att Ängavallen hade många 

förstagångskunder som inte visste vad de betalade för innan de konsumerat produkten, dessa 

kunder kan troligen vara de som sätter ett lägre värde på denna fråga jämfört med andra 

kunder som redan vet vad de betalar för. Även variabeln kötid erhöll en väldigt stor varians. 

Detta kan grunda sig i att Ängavallens butik är ganska liten och de flesta produkter finns 

bakom disk, det finns således inte mycket utrymme för kunderna att själva gå runt inne i 
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butiken och titta och känna på produkterna medan andra kunder får betjäning, vilket vissa kan 

uppleva som kötid medans andra inte reflekterar särskilt över det.  

 

5.2 Analys av kundernas betalningsvilja 

Drygt 92 % av de tillfrågade ansåg sig ha en högre betalningsvilja för produkt 2 än för 

produkt 0, det vill säga för en produkt som producerats helt av företaget själv än för en 

produkt som köpts in färdig från en utomstående leverantör. Då produkt 2 är helt vertikalt 

integrerad har detta med stor sannolikhet bidragit till att kunderna upplevde mindre osäkerhet 

gällande produktens kvalitet, vilket de är villiga att betala mer för. Då en och samma 

producent ansvarar för hela produktionsprocessen ökar även trovärdigheten vad gäller dennes 

kunskap samt omdöme om produkten, vilket somliga värderar högt och är villiga att betala 

mer för.  

 

Genom att både odla, förädla samt sälja produkt 2 på ett och samma ställe minimeras 

transportstäckorma. För produkt 0 skedde detta utanför företagets gränser vilket innebär att 

transporter är nödvändigt för att frakta produkten till butiken. Då kunder har blivit allt mer 

medvetna om produkternas ursprung samt deras miljöpåverkan påverkar detta hur de värderar 

olika produkter och är således ett attribut de i viss mån kan vara villiga att betala mer för 

(Bemporad & Baranowski, 2007), något som vår undersökning ger stöd för. Hur kunder 

värderar produktens olika attribut avgör även kundens betalningsvilja för denna (Lee et al, 

2004).  

 

Det var vidare drygt 63 % av respondenterna som ansåg sig vara villiga att betala mer för 

produkt 1 än för produkt 0. Detta kan grunda sig i att en del av värdekedjan finns inom 

företaget och att den inte är helt utanför företaget som för produkt 0. Producenten har då 



 

 50 

möjlighet till viss insyn i produktionsprocessen och kan i viss utsträckning även säkerställa 

kvaliteten på produkterna och de råvaror som köps in. Dock har producenten inte samma goda 

möjlighet till insyn som för produkt 2, vilket kan vara en anledning till att färre var beredda 

att betala mer för produkt 1 än för produkt 2. Produkt 1 kräver dessutom en transportsträcka 

vilket bidrar till utsläpp och miljöpåverkan, något som inte produkt 2 kräver,. Även detta kan 

vara en anledning till varför betalningsviljan för de båda produkterna skiljer sig åt förutsatt att 

kunden värderar detta.  

 

Av de respondenter som var villiga att betala mer för både produkt 1 och 2 så hade alla 

respondenter antingen en lika hög betalningsvilja för båda produkterna eller högre 

betalningsvilja för produkt 2. Ingen hade högre betalningsvilja för produkt 1 än 2. De 

respondenter med lika hög betalningsvilja för båda produkterna värderar troligen vertikal 

integration som helhet och är därför inte beredda att betala mer för högre grad av vertikal 

integration än för medel grad, utan ser produkt 1 och produkt 2 som likvärdiga gentemot 

produkt 0. Detta eftersom produkt 0 inte kan tillskrivas dessa ovan nämnda fördelar som en 

produkt som karaktäriseras av högre grad av vertikal integration kan. Att erhålla dessa 

fördelar fullt ut är dock inte mer värt för dessa kunder än att erhålla dem till exempelvis 60 %, 

då de som kunder troligtvis inte märker någon markant skillnad. 132 av 240 kunder ansåg sig 

däremot vara beredda att betala mer för produkt 2 än för både produkt 1 och produkt 0 och 

värderar således en högre grad av vertikal integration högre än en medel grad.  
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6. Diskussion & Resultat  

6.1 Upplevt kundvärde  

Ett av uppsatsens delsyften var att undersöka om det finns ett positivt samband mellan ett 

företags grad av vertikal integration och upplevt kundvärde. Med hjälp av resultatet från 

analysen kan vi förkasta vår hypotes (H1) om att det finns ett sådant positivt samband. Detta 

då det företag som fick högst genomsnittligt upplevt kundvärde var det som karaktäriseras av 

en medel grad av vertikal integration och vidare fick företaget med högst grad av vertikal 

integration det lägst genomsnittliga upplevda kundvärdet. Detta resultat innebär att en medel 

grad av vertikal integration skulle vara mest gynnsamt strategiskt sett för att nå det högsta 

upplevda kundvärdet.  

 

Hallongården, den gårdsbutik med medel grad av vertikal integration utnyttjar marknadens 

effektivitet genom att köpa in socker och på så sätt hålla nere kostnaderna, samtidigt som de 

lyckas behålla en genuin känsla genom att framställa sylten på gården av egenodlade hallon. 

Vidare kan Hallongårdens höga värde bero på andra faktorer som inte är kopplade till vertikal 

integration. Exempelvis består deras utvidgade tjänstekoncept av mer än möjligheten till att 

kunna ta en promenad bland hallonodlingarna, det består även av aktiva 

marknadsföringsinsatser där aktiviteter såsom dop av killingar och skörd av sparris lockar 

många kunder. Genom att ordna varierande aktiviteter kan de appellera till många olika 

kundgrupper då de ger kunderna mycket att välja mellan vid deras besök, något som kan bidra 

till ett högre upplevt kundvärde. 

 

Att Ängavallen fick det lägsta genomsnittliga upplevda kundvärdet beror främst på att många 

kunder upplever prisnivån som relativt hög, vilket således påverkar kundvärdet mycket 

negativt. Om Ängavallen hade minskat sin grad av vertikal integration hade troligen även 
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vissa kostnader minskat vilket möjliggör för lägre priser och mindre negativ påverkan på det 

upplevda kundvärdet. Det finns dock en stor risk med detta då det kan leda till att kunderna 

tappar förtroende för butiken och kan komma att misstro produkternas kvalitet då 

Ängavallens varumärke och image kretsar kring en helt vertikalt integrerad värdekedja. Det är 

dock värt att påpeka att av alla de personer som besökte butiken under våra observationer var 

det endast en som lämnade butiken utan att ha handlat, trots att de flesta upplevde priserna 

som höga. Således handlar fortfarande kunderna men det är möjligt att vissa kunder som 

besöker butiken för första gången handlar mindre än vad de initialt hade tänkt sig på grund av 

priset, i kombination med att de inte vet exakt vad de betalar för än. Priserna går i linje med 

Ängavallens exklusiva image, det vill säga produktionsvolymerna är relativt små och 

produkternas kvalitet mycket hög. På grund av Ängavallens fördelaktiga läge längs med en 

motorväg kan de få en större andel kunder som spontant kör av för att besöka butiken vilket 

skapar en bred kundkrets. Denna kundmix innebär också att de inte är lika beroende av 

stamkunder för verksamhetens lönsamhet.  

 

Vidare kan man diskutera varför Annedals gårdsbutik, som har lägst grad av 

vertikal integration, hamnade på andraplats. Ett resultat i enlighet med vår hypotes hade varit 

att Annedal fått det lägsta genomsnittliga upplevda kundvärdet. Detta tros ha mycket att göra 

med att de har en väldefinierad kundkrets vilken är mycket nöjd med det som Annedal kan 

erbjuda och på så sätt bidrog de nöjda stamkunderna till ett högt genomsnittligt upplevt 

kundvärde. Annedals gårdsbutik kändes mycket genuin med ett stort hjärta, vilket kan vara en 

anledning till deras stora andel stamkunder. Däremot verkade de inte kunna locka till sig så 

många nya kunder förutom under sommaren, något som kan relateras till det låga utbudet av 

egna varor och bristande kringaktiviteter. Många av butikens “sommarkunder” handlar där 

enbart under korta perioder och vissa är inte ens medvetna om att butiken har öppet året runt. 

Således är det sannolikt att vårt resultat hade blivit annorlunda om vi huvudsakligen hade 
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tillfrågat kunder som besökte butiken för första gången, men då dessa var en stor minoritet var 

det inte genomförbart.  

 

För att återknyta till teorin och vårt initiala teoretiska problem så kan anledningen till att 

medel grad av vertikal integration fick det högsta upplevda kundvärdet vara att företaget 

genom detta kan erhålla “det bästa från två världar”. Det vill säga, företaget kan påverka det 

upplevda kundvärdet genom att fatta aktiva beslut kring vilka aktiviteter som ska inkorporeras 

inom företagets gränser och vilka som inte ska det. Kunderna och företaget kan vidare till viss 

utsträckning ta del av de positiva variabler som relateras till vertikal integration utan att ådra 

sig de högre priser och kostnader som ofta är förknippade med en helt vertikalt integrerad 

värdekedja. På så vis är det möjligt att undvika en hög negativ påverkan på det upplevda 

kundvärdet. Kunderna har även en viss möjlighet till insyn i verksamheten vid medel grad av 

vertikal integration eftersom värdekedjan inte ligger helt utanför företaget, och detta är något 

som har en positiv påverkan på det upplevda kundvärdet. Kunderna kan dessutom erbjudas ett 

brett och varierande sortiment då företaget inte måste tillverka allting själv, vilket även detta 

har en positiv påverkan på det upplevda kundvärdet.  

 

Hög grad av vertikal integration innebär att företaget inte utnyttjar marknadens effektivitet 

fullt ut, något som kan leda till högre kostnader och vidare till högre priser för kunderna. Då 

pris är en variabel som påverkar det upplevda kundvärdet negativt kan detta leda till färre 

nöjda kunder. Vi hög grad av vertikal integration kan kunderna dock känna en större säkerhet 

i att produkterna når upp till deras förväntade kvalitet, då företagets värdekedja i en större 

grad ligger inom företagets gränser, något som kan väga upp den negativa påverkan från det 

höga priset. Detta är således något som har en positiv påverkan på det upplevda kundvärdet. 

Ett företag med låg grad av vertikal integration kan vara väldigt kostnadseffektiva, däremot 

har de begränsad kontroll över sin värdekedja vilket medför en större risk för bristande i 
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kvalitet. Med andra ord kan kunderna erbjudas ett lägre pris men på bekostnad av en större 

risk för att produkterna inte möter deras förväntningar vad gäller kvalitet, något som har en 

negativ påverkan på det upplevda kundvärdet.  

 

6.1.2 Utvärdering av metod och modell 

Viss metod- samt modellkritik går i efterhand att rikta mot den utförda undersökningen av 

upplevt kundvärde. Metodkritik kan riktas mot att vår studie genomfördes under våren, då det 

fortfarande råder lågsäsong i den valda branschen. Hade man istället utfört studien under 

sommarmånaderna då det råder högsäsong hade troligen ett annat resultat nåtts, vilket kan 

anses vara mer rättvisande då det under sommaren är färre stamkunder och en större variation 

inom kundgrupperna. Vi anser såhär i efterhand att vår studie och modell kan appliceras på 

andra gårdsbutiker och även till viss grad på företag aktiva inom andra delar av 

dagligvaruhandeln, så som matvarubutiker eller bagerier. Detta då dessa områden även rör 

produkter inom livsmedel och det kan antas att de valda variablerna med positiv respektive 

negativ påverkan på det upplevda kundvärdet även stämmer här.  

 

För framtida studier gällande mätning av upplevt kundvärde med fokus inom andra branscher 

kan det komma att kräva en viss justering av vår modell, detta då modellen främst är 

utvecklad för en specifik bransch. De valda variablerna med positiv respektive negativ 

påverkan på det upplevda kundvärdet kan behöva anpassas något och utvecklas efter de 

variabler som torde ha störst inverkan på det upplevda kundvärdet i den specifika branschen 

som syftar att undersökas, något som även kan leda till andra resultat.  
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6.2 Kundernas betalningsvilja 

Uppsatsens andra delsyfte var att undersöka om det finns ett positivt samband mellan en 

produkts grad av vertikal integration och kundens betalningsvilja. Genom den insamlade 

empirin och analysen av denna har vi funnit ett positivt samband mellan grad av vertikal 

integration och kundernas betalningsvilja och kan således bekräfta vår hypotes (H2). Vi har 

valt att illustrera sambandet genom grafen nedan, där X-axeln representerar grad av vertikal 

integration och Y-axeln kundernas genomsnittliga betalningsvilja.  

 

 

Graf 6.1  Samband mellan grad av vertikal integration och genomsnittlig betalningsvilja3.  

 

Vi ser en markant förändring i kundernas betalningsvilja när en produkt går från väldigt låg 

grad av vertikal integration (produkt 0) till en medel grad (ΔYlåg > ΔXlåg), denna förändring 

avtar dock vid högre grad av vertikal integration (ΔXhög > ΔYhög). Kunderna har en avtagande 

marginal betalningsvilja eftersom endast några få var villiga att betala mycket mer4 för 

produkt 2 än för de andra produkterna.   

 

                                            
3 Grafen är inte ett direkt resultat av vår empiriska undersökning utan används enbart för att lättare 
illustrera sambandet mellan de två variablerna för läsaren, grafen är inte heller menad att gå mot en 
asymptot. 
4 Antingen kunder som var villiga att betala 40 % mer för produkt 2 än för produkt 1, eller kunder 
som inte var villiga att betala mer för produkt 1 men villiga att betala mer än 40 % mer för produkt 2 
än för produkt 0.   
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Vidare kan man diskutera detta positiva samband mellan vertikal integration och 

betalningsvilja. Då en produkt har medel eller hög grad av vertikal integration kan kundernas 

osäkerhet om bristfällig kvalitet minskas. Kunderna kan känna att produkterna kommer att 

motsvara deras förväntningar då de handlar av det företag som faktiskt producerat produkten. 

Det skapas då en närhet till producenten vilket kan innebära att kunden känner tillit för denne. 

Liknande tillit och närhet för en produkt som endast är till försäljning i en butik kan vara 

svårare att skapa då kunden inte har någon relation till producenten förutom att konsumera 

deras slutprodukt. Genom att kunden handlar direkt av producenten kan detta också innebära 

att produkten upplevs som “hemmagjord”. Man får känslan av att det finns människor bakom 

produkten istället för maskiner. En produkt som köpts in från en utomstående leverantör kan 

lätt kännas industriellt producerad och inte lika unik. En “hemmagjord” produkt kan kännas 

mer exklusiv då det ofta inte handlar om massproduktion. Detta kan vidare vara attribut som 

kunderna värderar högt, då det idag inte tillhör vanligheterna.  

 

Kundernas höga betalningsvilja kan även komma ifrån att de känner att de vill stötta de lokala 

företagarna genom att handla deras produkter och är således beredda att betala något högre 

pris för detta. Med en produkt av medel eller hög grad av vertikal integration kan det även 

tillkomma en historia om produktens bakgrund som kommuniceras genom producenten. 

Kunderna kan berätta denna historia vidare för personer i sin närhet och detta kan ses som en 

form av “storytelling”. Denna möjlighet att kunna dela sin historia med andra kan öka värdet 

för produkten då den anses vara speciell, och således ökar kundernas betalningsvilja för den. 

 

6.3 Slutsatser 

Med hjälp av diskussionen kan vi dra följande två slutsatser som styrks av de tidigare utförda 

statistiska testerna. Den första slutsatsen som kan dras från studien är att vi inte kan se något 
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positivt samband mellan ett företags grad av vertikal integration och upplevt kundvärde. 

Däremot kan vi se att en medel grad av vertikal integration är det som leder till ett högst 

genomsnittligt upplevt kundvärde, detta främst då ett företag som karaktäriseras av en medel 

grad av vertikal integration kan utnyttja “det bästa av två världar”. Då vår studie utfördes när 

det rådde lågsäsong i den valda branschen, är det möjligt att ett annat resultat hade uppnåtts 

om studien istället utförts under högsäsong, det vill säga under sommarmånaderna.  

 

Vidare kan vi dra slutsatsen att det finns ett positivt samband mellan en produkts grad av 

vertikal integration och kundens betalningsvilja. Det finns således ett värde för företag i att 

ytterligare vertikalt integrera, utöver det som transaktionskostnadsteorin tar upp. Vår studie 

bekräftade således vår hypotes och vi såg tydliga tecken på att produktattributet vertikal 

integration är något som värderas högt av kunderna, och således är något dem är villiga att 

betala mer för. Dock är deras betalningsvilja marginellt avtagande och ju högre grad av 

vertikal integration en produkt har desto mer avtar förändringen i betalningsvilja för kunden. 

Förändringen i betalningsvilja är starkast när en produkt går från låg till medel grad av 

vertikal integration. 

 

6.4 Strategiska implikationer och förslag till vidare studier 

Utifrån våra slutsatser kan vi inte rekommendera företag att använda sig av en hög grad av 

vertikal integration som en strategisk åtgärd för att nå ett högre genomsnittligt upplevt 

kundvärde då vi inte såg ett positivt samband mellan dessa två variabler. Även om en medel 

grad av vertikal integration, enligt vår studie, leder till högst upplevt kundvärde ger vi inte 

detta som allmän rekommendation för alla företag att utforma sina strategier kring. Detta på 

grund av den låga skillnad i upplevt kundvärde som framkom i studien och på grund av att vår 

studie under högsäsong troligen kunnat leda till andra resultat.  
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Vi vill däremot ge råd specifikt till gårdsbutiker som karaktäriseras av en medel grad av 

vertikal integration att bibehålla denna samt för gårdsbutiker som karaktäriseras av en låg 

grad av vertikal integration att öka denna något. Slutligen vill vi rekommendera gårdsbutiker 

med en hög grad av vertikal integration att sänka denna något för att kunna erhålla “det bästa 

av två världar”, med undantag för de gårdsbutiker vars varumärke eller affärsidé lägger stor 

vikt vid deras höga grad av vertikal integration. En sänkning av grad av vertikal integration 

kan i detta fall skada butikens varumärke då det skapar osäkerhet och förvirring hos kunderna. 

Risken finns att en sänkning av graden av vertikal integration då skulle göra mer skada än 

nytta.  

 

Då vi kunde se ett positivt samband mellan en produkts grad av vertikal integration och 

kundens betalningsvilja anser vi vertikal integration vara ett produktattribut som företag kan 

använda strategiskt sätt för att öka kundens betalningsvilja. Dock var det inte stora skillnader i 

betalningsviljan mellan den produkt som var helt vertikalt integrerad och den som hade medel 

grad av vertikal integration. Vi kunde se en avtagande marginal betalningsvilja vid högre grad 

av vertikal integration. Med detta som grund vill vi rekommendera företag att använda sig av 

medel grad av vertikal integration som produktattribut eftersom detta leder till högre 

betalningsvilja utan att företagen ådrar sig höga kostnader som högre grad av vertikal 

integration kan innebära. Vi vill slutligen även rekommendera företag att ha externa fenomen 

i åtanke när de fattar strategiska beslut gällande företagets vertikala gränser, och inte enbart se 

till de interna faktorer som transaktionskostnadsteorin tar upp. 

 

Vi anser att vår studie öppnar upp för vidare forskning och frågeställningar inom ämnet vilket 

kan hjälpa till med att fylla det stora kunskapsgap som för tillfället råder inom området. 

Vidare undrar vi om en medel grad av vertikal integration alltid bidrar till det högsta 
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genomsnittliga upplevda kundvärdet oavsett bransch och om det finns möjlighet till att 

använda vår egenkonstruerade modell som en mall för andra likartade studier? Vi anser det 

också vara relevant för kommande studier som utförs på gårdsbutiker att inkorporera 

lönsamhetsaspekten, det vill säga finns det ett positivt samband mellan grad av vertikal 

integration, upplevt kundvärde och gårdsbutikens lönsamhet?  
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Bilaga 1 – Enkätundersökning 
 

Vänligen besvara frågorna genom att ringa in den siffra som motsvarar Ditt svar. 

Fråga 1. Hur upplevde du butikens priser? 

Mycket höga                                                                 Mycket låga  
1           2              3        4              5                6                7 

 
Fråga 2. Hur upplevde du väntetiden i butiken (gällande råd, tips samt betalning i kassan)? 

Väldigt besvärande                                                                           Inte alls besvärande 

1              2              3                4                5                6              7 
 

Fråga 3. Hur ansträngande tycker du det var att ta dig hit till gården? 

Väldigt ansträngande                                                             Inte alls ansträngande 

1              2              3                4                5                6              7          
  
Fråga 4. Hur upplevde du butikens sortiment? 

Otillräckligt                                                                         Mer än tillräckligt 

1              2              3                4                5                6              7 

 
Fråga 5. Vad tycker du om butikens öppettider? (Varje dag kl. 11-18) 

Väldigt begränsade                                 Väldigt tillfredställande 

1              2              3                4    5 6 7 

 
Fråga 6. Hur nöjd är du med gårdsbutikens arbete för att minimera fraktsträckorna för de produkter de 
säljer?  

Inte alls nöjd                                                                                               Mycket nöjd 

1              2              3                4                5                6              7 

                                                                                                           
Fråga 7. Hur upplever du möjligheten, att för dig som kund, kunna följa produkternas resa från ”jord 
till bord”? 

Mycket liten                                                                              Mycket stor 

1              2              3                4                5                6              7 
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Fråga 8. Hur säker känner du dig på att butikens produkter kommer leva upp till dina förväntningar 
vad gäller kvalitet? 

Mycket osäker                                                                   Mycket säker 

1              2              3                4                5    6 7 

 
Fråga 9. Vad anser du om personalens kunskap om och intresse för de produkter som säljs i butiken? 

Otillräcklig                                                                           Mer än tillräcklig 

1              2              3                4                5                6              7 

 
Fråga 10. Hur upplever du möjligheten att ta del av andra aktiviteter på gården än att handla i 
butiken? (såsom att möta djur, vistas i en lantlig miljö eller äta på gården) 

Mycket liten                                  Mycket stor 

1              2              3                4                5                6              7 

  
Fråga 11a. Är du beredd att betala mer för en produkt som är tillverkad här på gården men inte odlad 
här (ex. gården köper in hallon som de sedan gör sylt av och säljer), jämfört med en produkt som köpts 
in färdig för att säljas i butiken? 

☐ Ja                  ☐ Nej (hoppa över fråga 11b) 

                                                                                                                  
Fråga 11b. Hur mycket skulle du vara villig att betala för den sylt som tillverkats här på gården, 
jämfört med den sylt som köpts in färdig från annan producent? (ex: priset på den inköpta sylten är 50 
kr) 

☐ 51 - 60 kr       ☐ 61 - 70 kr   ☐ 71 - 80 kr            ☐ 81 kr eller mer   
 
Fråga 12a. Är du beredd att betala mer för en produkt som är odlad och tillverkad här på gården (ex. 
gården odlar hallon som de sedan gör sylt av och säljer), jämfört med en produkt som köpts in färdig 
för att säljas i butiken? 

 ☐ Ja                           ☐ Nej (hoppa över fråga 12b) 

 
Fråga 12b. Hur mycket skulle du vara villig att betala för den sylt som helt odlats och tillverkats här 
på gården, jämfört med den sylt som köpts in färdig från annan producent? (ex. priset på den inköpta 
sylten är 50 kr) 

☐ 51 - 60 kr                  ☐ 61 - 70 kr       ☐ 71 - 80 kr  ☐ 81 kr eller 
mer   
 

Tack för Din hjälp! 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Wendel, Sara Persson & Per Nilsson 
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Bilaga 2 – Intervjuunderlag 
 
Intervjufrågor Håkan Jönsson, Skånes Livsmedelsakademi 
 
 
1. Hur skulle du beskriva uppkomsten av gårdsbutiker och vilka trender har du sett genom 
åren? 
 
2. Hur skulle du beskriva gårdsbutikernas situation idag?  
 
3. Hur ser du på gårdsbutiker i framtiden och deras utveckling? 
→ Kunder idag och kunder i framtiden? 
→ Hot/möjligheter i framtiden? 
 
4. Är det alltid jordbruk som adderar en gårdsbutik till deras verksamhet eller finns det 
liknande butiker som inte ligger i anslutning till ett jordbruk? 
 
5. Vilka tror du är de främsta faktorerna till att folk handlar i gårdsbutiker? (kan någon av 
dessa relateras till vertikal integration). 
 
6. Tror du att graden av vertikal integration kan leda till mervärde för kunden?  
 

 

 

 

 

 

 

  

 


