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Titel: Intäktsdrivare – En studie om intäktsdrivare inom livsmedelsdetaljhandelsbranschen 

 

Bakgrund samt problemdiskussion: Syftet med ekonomistyrning är att företag ska kunna uppnå sina 

mål och därmed kunna generera vinst. Sedan mitten av 1980-talet har det varit stort fokus på 

ekonomistyrning och produktkalkylering. Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) har fått störst 

uppmärksamhet och är ett bra exempel på vad som legat i fokus under de senaste åren. Samtliga av 

de kalkyleringsmetoder som utvecklats de senaste decennierna tenderar att fokusera på kostnader. 

Uppkomsten av dessa kostnadskalkyler har bidragit till att ge en god insikt i varför kostnader uppstår, 

men samtidigt har dessa modeller gett en ofullständig förståelse kring vinstdrivande faktorer 

eftersom intäktsdrivare även inkluderas i detta fenomen.  En intäktsdrivare kan beskrivas som en 

oberoende variabel och intäkten beskrivs således som den beroende variabeln. Shields och Shields 

(2005) har gjort en omfattande och djupgående studie kring fenomenet intäktsdrivare där 

identifieringen av de olika intäktsdrivarna görs med indelning på olika analysnivåer såsom kund-, 

produkt-, organisations- samt branschnivå.  I författarnas slutsats uppmanas till vidare forskning kring 

detta ämne specifikt på branschnivå. Därför är fortsatta studier inom denna analysnivå av intresse.  

 

Syfte: Syftet är att på butiksnivå inom livsmedelsdetaljhandelsbranschen identifiera samt beskriva 

intäktsdrivares relation till intäkt.  

 

Metod: Studien har en intensiv utformning och har således för avsikt att gå på djupet inom ämnet 

samt beskriva respondenternas eventuella likheter och skillnader. Metoden beskrivs som kvalitativ, 

respondenternas tolkning och förståelse ligger således till grund för studiens resultat. Uppsatsen 

karaktäriseras även av att vara deduktiv, studiens författare skapar sig inledningsvis en bild av ämnet 

från tidigare forskning för att sedan samla in empiriskt material. Vidare avgränsar sig studien till att 

studera intäktsdrivare på butiksnivå inom livsmedelsdetaljhandelsbranschen. De utvalda enheterna 

är Coop Forum, ICA Maxi samt Willys där respondenterna för dessa butiker tituleras köpman eller 

butikschef. En avgränsning bland tidigare identifierade intäktsdrivare görs vilket gör att studien 

ämnar undersöka intäktsdrivarna kundtillfredsställelse, kundlojalitet, medarbetartillfredsställelse, 

medarbetarkompetens, sortimentsbredd, sortimentsdjup, exponering samt pris. 

 

Resultat samt slutsats: Resultatet visar att de utvalda intäktsdrivarna i allra högsta grad driver 

intäkter på butiksnivå inom livsmedelsdetaljhandelsbranschen. Samtliga undersökta intäktsdrivare 

har en mer eller mindre direkt relation till livsmedelsbutikernas intäkt. Vidare kan vi konstatera att 

intäktsdrivarna påverkar intäkten genom flera indirekta relationer, genom att dessa påverkar eller 

samverkar med någon av de övriga intäktsdrivarna. I enstaka fall har det visat sig att en intäktsdrivare 

även kan påverka en annan intäktsdrivares effekt på intäkten. 
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Förord 
 

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Johan Dergård, som under studiens gång alltid varit 

tillgänglig, behjälplig samt bidragit med insiktsfulla synpunkter. 

Vi vill även tacka de respondenter som ställt upp med sin tid samt bidragit med betydelsefulla 

åsikter.  

Ert deltagande har bidragit till att denna studie varit möjlig att genomföra. 

Tack! 

 

 

Halmstad, maj 2008 

 

 

David Moricz   Rickard Ängsäter 
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1 Inledning 
 

I detta kapitel ges inledningsvis en introduktion till ämnet ekonomistyrning samt en inblick i 

företagens krav på att vara lönsamma. Vidare beskrivs de kostnadsmodeller som legat i fokus de 

senaste decennierna, vilket leder in på problemdiskussionen där en diskussion förs om varför 

intäktsdrivare som ämne bör studeras närmare. Avslutningsvis redogörs för studiens syfte. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Syftet med ekonomistyrning är att företag ska nå sina uppsatta mål. Målen kan vara av olika karaktär 

och formulerade på olika sätt. Det kan handla om ekonomiska mål, det kan t.ex. innebära att 

företagen vill öka sin lönsamhet eller öka sin omsättning. Det kan också vara så att företaget vill 

stärka sin position på marknaden och öka sina marknadsandelar.  Vilka mål som ur beslutsfattarens 

synpunkt är viktigast beror bland annat på storleken på företagen och hur inarbetade företagen är. 

För företagen gäller det att få största möjliga avkastning på sina investeringar. Pengar som satsas på 

löner, investeringar i en ny maskin etc. måste generera avkastning. För att de investeringar som 

företagen gör ska vara lönsamma måste dessa investeringar också generera en ökning av 

produktiviteten i företaget. Det är viktigt att kunna få ut så mycket som möjligt av sina insatta 

resurser.  Företag ses inte som effektiva bara för att de når sina mål. Når de sina mål genom för höga 

kostnader ses de inte som effektiva.  Effektiviteten ses oftast som det viktigaste i företaget och är det 

som man oftast belyser. (Holmblad Brunsson, 2005) 

 

Företagens mål är att vara lönsamma. Inkomsterna kan inte år efter år vara mindre än utgifterna. Det 

skulle innebära att företaget inte kommer att kunna överleva på lång sikt. De företag som bedriver 

sin verksamhet på ett produktivitetsinriktat sätt har lättare att bli effektivare och därmed öka sin 

lönsamhet. Huvudsyftet med ekonomistyrning är just lönsamhet. För att skapa lönsamhet behöver 

beslutsfattaren ha styrmedel för att kunna styra med. Beslutsfattarens hjälpmedel för att kunna styra 

mot ekonomiska mål kallas för styrinstrument. Styrinstrumenten kan fördelas in i hårda och mjuka 

instrument. De hårda styrinstrumenten omfattar procedurer och informationssystem vilka innefattar 

exempelvis redovisning. De mjuka styrinstrumenten omfattar organisation, olika företagskulturer, 

pedagogik samt olika ledningsstilar. (Holmblad Brunsson, 2005) 

Enligt Ax och Ask (1995) har det sedan mitten av 1980-talet varit stort fokus på ekonomistyrning och 

produktkalkylering. Detta uppkom som ett resultat av förändringar i företagsmiljön genom t.ex. 

hårdare internationell konkurrens, kortare produktlivscykler och nya synsätt på att planera och styra 

verksamheten. Produktkalkylering och ekonomistyrning har därmed haft en given plats i företagens 

interna och externa miljöförutsättningar sedan 1980-talet.  
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Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) har fått störst uppmärksamhet och är ett bra exempel på vad som 

legat i fokus under de senaste åren. ABC-kalkylen förknippas allt som oftast med professorerna 

Robert S Kaplan vid Harvard Business School och Robin Cooper vid Claremont Graduate School. (Ax 

och Ask, 1995). Aktivitetsbaserad kalkylering (ABC) utvecklades för att ersätta bristerna som 

upptäcktes med den traditionella självkostnadskalkylen. Den nya kalkyleringsmetoden innebar att 

omkostnaderna samt de fasta kostnaderna ökade i andel. I ABC-kalkylen ses samtliga kostnader som 

rörliga, antingen långsiktiga eller kortsiktiga.  Jämfört med traditionell kostnadskalkyl så ses inte 

kostnaderna endast som beroende av tillverkad volym. Kostnaderna i modellen är även beroende av 

icke volymrelaterade faktorer, de så kallade kostnadsdrivarna. Skillnaden jämfört med den 

traditionella självkostnadskalkylen ligger därmed på hur kostnader fördelas till det 

kostnadsberäknade föremålet, t.ex. produkter och kunder. I ABC-kalkylen ser vi olika orsaker som 

bidrar till stigande omkostnader såsom t.ex. direkt lön, kostnader för marknadsföring, forskning och 

utveckling. (Ax och Ask, 1995). Denna bakgrund leder oss in på problemdiskussionen. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Gemensamt för de kalkyleringsmetoder som utvecklats de senaste decennierna är att samtliga 

metoder fokuserar på kostnader. Problemet är dock att alla dessa kalkyleringsmetoder tenderar att 

framhäva kostnader framför intäkter som förklaringsvariabel till hur vinst uppstår i företaget. 

Uppkomsten av dessa kostnadskalkyler har bidragit till att ge en god insikt i att förklara och förutse 

varför kostnader uppstår. Men samtidigt har dessa modeller gett en ofullständig förståelse kring 

vinstdrivande faktorer eftersom intäktsdrivare även inkluderas i detta fenomen. Intäktsdrivaren kan 

beskrivas som den oberoende variabeln och intäkten då som den beroende variabeln. 

Intäktsdrivarens påverkan på intäkten kan i sin tur beskrivas med olika kännetecken såsom 

värdeinverkan, linjäritet, additivitet, direkthet, direktionalitet samt timing. (Shields och Shields, 

2005). 

 

Företag kan bli mer effektiva i de fall en dold potential upptäcks som är gynnsam för förbättrandet av 

företagets verksamhet. Detta kan upptäckas då man skaffar sig relevant information om företagets 

utveckling av effektivitet och lönsamhet. Utan denna information finns inget trovärdigt 

beslutsunderlag för beslutsfattarna. (Holmblad Brunsson K. 2005). Det intressanta är således att 

utnyttja informationen till att urskilja eventuella potentialer och dessutom förverkliga dessa 

(Blomqvist, Dahl, Haeger och Storbacka, 1999). 

 

Då det är begränsat med teori kring intäktsdrivare drar vi här en egen parallell till stycket ovan. Vi 

menar att en sådan dold potential kan vara en intäktsdrivare som företaget inte arbetar aktivt med 

eller där medvetenhet om intäktsdrivaren saknas. Företagen kan använda informationen för att 

urskilja sina intäktsdrivare för att kunna arbeta aktivt med dem och på så sätt förbättra 

intäktsdrivarna. 
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Shields och Shields (2005) har gjort en omfattande och djupgående studie kring fenomenet 

intäktsdrivare där de bland annat påvisar att kunderna i allt större utsträckning är en viktig faktor när 

det gäller intäktsdrivare. Detta är likt det resonemang som Lind och Nilsson (2005) för då de 

beskriver att affärerna och kunderna styr företagen i allt större utsträckning och kunderna således 

har hamnat i större fokus de senaste åren. Vidare påvisar Shields och Shields (2005) hur begrepp som 

kundtillfredsställelse och kundlojalitet identifierats som betydande intäktsdrivande faktorer för 

företagen. Men de har också identifierat många fler intäktsdrivare än bara kunderna, exempelvis 

medarbetartillfredsställelse och medarbetarkompetens. Identifieringen av de olika intäktsdrivarna i 

artikeln görs med indelning på olika analysnivåer där uppdelning sker på kundnivå, produktnivå, 

organisationsnivå samt branschnivå. Men i författarnas slutsats uppmanas till vidare forskning kring 

detta ämne då de endast identifierat intäktsdrivare på kund-, produkt- och organisationsnivå. 

Fortsatta studier om intäktsdrivare är därför av intresse och framför allt med syftet att försöka 

identifiera intäktsdrivare på branschnivå.   

 

Med anledning av det som beskrivits ovan har vi valt att studera fenomenet intäktsdrivare på en 

annan bransch än vad som tidigare gjorts. Detta leder fram till uppsatsens syfte. 

 

1.3 Syfte 

 

Syftet är att på butiksnivå inom livsmedelsdetaljhandelsbranschen identifiera samt beskriva 

intäktsdrivares relation till intäkt. 
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2 Teoretisk referensram 

 

Kapitlet inleder med att kort klargöra för den tidigare studie som ligger till grund för genomförandet 

av denna studie, varpå det här även ges en förklaring på hur en intäktsdrivare definieras. Kapitlet 

fortsätter med en redogörelse för hur en intäktsdrivares relation till intäkt kan beskrivas.  Vidare 

presenteras de intäktsdrivare som tidigare har identifierats, vilket följs av en avgränsning kring denna 

studies utvalda intäktsdrivare. Kapitlet avslutas med redogörelse för de väsentliga studier som 

tidigare bedrivits för respektive utvald intäktsdrivare.  

 

2.1 Inledning  

 

Den teoretiska referensramen grundar sig på en omfattande studie av Shields och Shields (2005), om 

intäktsdrivare och dess relation till intäkt. Stor vikt läggs vid denna artikel då författarna utförligt 

beskriver, identifierar och undersöker fenomenet intäktsdrivare på ett sätt som aldrig tidigare gjorts. 

Författarnas syfte med rapporten är att skapa större insikt och förståelse kring ämnet. Författarna 

definierar en intäktsdrivare som en variabel, vilken som helst, som påverkar ett företags intäkter. 

Intäktsdrivaren är den oberoende variabeln och intäkten är den beroende variabeln. Med 

kvantitativa metoder har författarna tittat på en rad kostnadsmodeller (ABC, Strategisk 

kostnadsanalys, Balanserat styrkort, Icke-finansiella mått) som utvecklats de senaste tre decennierna 

för att ur dessa teorier identifiera olika intäktsdrivare.  

 

2.2 Intäktsdrivares relation till intäkt 

 

2.2.1 Kännetecken 

 

Som nämns inledningsvis definierar Shields och Shields en intäktsdrivare som en oberoende variabel 

som påverkar intäkten. Intäktsdrivares påverkan på intäkten kan vidare beskrivas med olika 

kännetecken. Nedanstående kännetecken på en intäktsdrivare är hämtat från Shields och Shields 

(2005).  

 

Värdeinverkan. Relationen mellan en intäktsdrivare och en intäkt kan antingen vara positiv eller 

negativ. Vid en positiv relation ökar intäkten om intäktsrivarens värde ökar.   

Linjäritet. En intäktsdrivare kan ha en linjär, steglinjär och/eller kurvlinjär effekt på intäkten. Med 

linjär effekt menas att intäktsdrivarens påverkan på intäkten är konstant över alla värden. Om en 

intäktsdrivare ökar med en given enhet ökar alltid detta intäkten med en given enhet. En kurvlinjär 

effekt innebär att om intäktsdrivarens förhållanden förändras påverkas intäkten men olika mycket 
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beroende på hur mycket intäktsdrivaren förändrades i förhållande till sitt ursprungsvärde. Om 

effekten är steglinjär skapar en förändring inom en visst intervall hos intäktsdrivaren en given effekt 

på intäkten. 

Additivitet. En intäktsdrivare kan ha en additiv eller interaktiv effekt på intäkten.  En additiv effekt 

betyder att intäktsdrivarens effekt på intäkten är konstant oavsett förändringar i andra variabler. Om 

intäktsdrivaren har en interaktiv effekt på intäkten så påverkas intäktsdrivarens effekt på intäkten 

även av andra variabler.  

Direkthet. En intäktsdrivare kan ha en direkt eller indirekt effekt på intäkten.  Om intäktsdrivaren har 

en indirekt effekt påverkar intäktsdrivaren först en annan intäktsdrivare som i sin tur har ger en 

direkt påverkan på intäkten.  

Direktionalitet. Relationen mellan intäktsdrivare och en intäkt kan antingen uppstå via en 

envägspåverkan eller via en tvåvägspåverkan.  Om en intäktsdrivare påverkar intäkten, men intäkten 

inte påverkar intäktsdrivaren, råder en envägspåverkan. Om intäktsdrivaren påverkar intäkten och 

intäkten i sin tur också påverkar intäktsdrivaren uppstår en tvåvägspåverkan.  

Timing. En intäktsdrivares effekt på intäkten kan antingen vara samtida eller framtida. Är effekten 

samtida uppstår effekten direkt på intäkten utan större tidsfördröjning. Motsatsen till detta är när 

effekten är framtida. Då uppstår effekten först i en framtida period.  

 

2.2.2 Orsakssamband 

 

I Luft och Shields artikel redogör författarna illustrativt hur orsakssamband mellan oberoende och 

beroende variabler kan uppstå. Med hjälp av dessa orsakssamband och tillsammans med de 

kännetecken som presenterats ovan, kan vi således även figurmässigt beskriva på vilka sätt en 

intäktsdrivare kan påverka intäkten. (Linjäritet samt timing illustreras inte på bilderna). 

 

Värdeinverkan. Bilden visar vilken värdepåverkan som kan ske på intäkten vid en förändring av 

intäktsdrivarens värde. Den heldragna linjen symboliserar en positiv relation medan den streckade 

linjen symboliserar en negativ relation. (Relationens kännetecken: direkt, additiv, positiv/negativ, 

envägspåverkan) 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Värdeinverkan 

 

Intäktsdrivare₁ Intäkt 

Intäkt Intäktsdrivare₂ 
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Additivt orsakssamband. Bilden visar hur intäktsdrivaren direkt och i sig självt påverkar intäkten, helt 

oberoende av värdet på de andra intäktsdrivarna. (Relationens kännetecken: direkt, additiv, positiv, 

envägspåverkan) 

 

 

 

 

 

Figur 2 Additivt orsakssamband 

 

Indirekt orsakssamband. Här visas hur intäktsdrivaren påverkar intäkten indirekt genom att först 

påverka en annan intäktsdrivare. (Relationens kännetecken: indirekt, positiv, additiv, 

envägspåverkan). 

 

   

 

 

Figur 3 Indirekt orsakssamband 

 

 

Oberoende variabelsamverkan. Bilden visar hur en intäktsdrivares relation till intäkten kan vara 

interaktiv. Vid denna relation är Intäktsdrivare₁ och dess påverkan på intäkten beroende av värdet på 

Intäktsdrivare₂. Omvänt så är effekten av Intäktsdrivare₂ och dess påverkan på intäkten beroende 

värdet på Intäktsdrivare₁. Däremot påverkar inte intäktsdrivarna varandra. (Kännetecken: direkt, 

positiv, interaktiv, envägspåverkan) 

 

  

 

 

 

Figur 4 Oberoende variabelsamverkan 

 

Intäkt 

Intäktsdrivare₁ 

Intäktsdrivare₂ 

Intäktsdrivare₂ 

Intäktsdrivare₂ 

Intäktsdrivare₁ 

Intäktsdrivare₁ 

Intäkt 

Intäkt 
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Styrande variabelinverkan. Vid denna relation påverkar den styrande variabeln inte intäkten i sig 

självt utan påverkar här endast genom att förändra intäktsdrivarens effekt på intäkten. 

(Kännetecken: styrande, positiv, envägspåverkan)  

 

    

 

 

 

 

Figur 5 Styrande variabelsamverkan 

 

 

Tvåvägspåverkan. Vid denna relation påverkar intäktsdrivaren intäkten samtidigt som intäkten i sig 

påverkar intäktsdrivaren. Denna typ av påverkan kan även uppstå mellan två intäktsdrivare. 

(Relationens kännetecken: direkt, positiv, additiv, envägspåverkan).  

 

 

 

 

Figur 6 Tvåvägspåverkan 

 

2.3 Urval av intäktsdrivare 

 

De intäktsdrivare som Shields och Shields (2005) identifierat presenteras i nedanstående tabell. 

Författarna har klassificerat intäktsdrivarna med indelning på olika analysnivåer, vilka är produkt-, 

kund-, organisations- samt branschnivå. Däremot har författarna inte lyckats identifiera några 

intäktsdrivare på den sistnämnda nivån. Författarna säger att analysnivån är detsamma som den nivå 

där en förändring av den beroende variabeln uppstår, vid en värdeförändring av den oberoende 

variabeln (Shields och Shields, 2005). Luft och Shields (2003) beskriver hur intäktsdrivare kan 

studeras på en eller flera av dessa nivåer samtidigt. Författarna förklarar även hur identifiering av 

intäktsdrivare och dess relation till intäkt inom en av dessa analysnivåer inte nödvändigtvis innebär 

att samma resultat fås i någon av de övriga nivåerna, därav återfinns några intäktsdrivare ett flertal 

gånger i tabellen. För dessa intäktsdrivare kan alltså dess innebörd skilja sig beroende på vilken 

analysnivå de återfinns i. Då denna studie ämnar studera livsmedelsdetaljhandeln kompletteras 

tabellen med en studie om intäktsdrivare inom kläddetaljhandeln gjord av Nissen, Ståhl och Ståhle 

(2006), detta med anledning av att båda dessa branscher återfinns inom detaljhandelsbranschen. 

Styrande variabel 

Intäktsdrivare₁ 

Intäktsdrivare₁ Intäkt 

Intäkt 
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Kundnivå 

Kundtillfredsställelse 

 

 

  

Produktnivå 

Produktionsbevarande aktiviteter 

 

  Organisationsnivå 

Antal fel Medarbetartillfredsställelse 

Fysiskt avstånd till kund Medarbetarinitiativ 

Företagens överlevnadskraft Medarbetarkompetens 

Hemsidans förmåga att hålla kvar besökaren Prestationsmått avseende strategin 

Icke-finansiella mått för värdeskapande aktiviteter Pris 

Introduktion av nya produkter och tjänster Produktkvalitet 

Kapacitet Service efter köp 

Kapacitetsutnyttjande Stordriftsfördelar 

Konkurrens Tillväxt av internettrafik 

Kundlojalitet (antal unika besökare på sidan) 

Kundtillfredsställelse Varumärke 

Leverans i rätt tid Verksamhetens utsträckning 

Marknadsandel Volym x strategisk informationsteknik 

  Branschnivå (Detaljhandeln: kläddetaljhandeln) 

Kundlojalitet Butiksläge 

Kundtillfredsställelse Exponering 

Medarbetartillfredsställelse Servicekvalitet 

Pris Sortimentsbredd 

Produktkvalitet Sortimentsdjup 

Varumärke 

  

Tabell 1 Tidigare identifierade intäktsdrivare 

 

2.4 Utvalda intäktsdrivare 

 

För vilka intäktsdrivare som skall studeras görs en avgränsning bland urvalet som presenterats, vilka 

har markerats med fet stil i tabellen ovan. Författarna till studien inom kläddetaljhandeln valde delvis 

ut intäktsdrivarna med kriteriet att de skall återfinnas på organisationsnivå. Då vi i och med denna 

studie ämnar beskriva intäktsdrivares relation till intäkt inom livsmedelsdetaljhandelsbranschen görs 

urvalet med kriteriet att intäktsdrivarna skall vara av central karaktär för en livsmedelsbutik, detta då 

vi anser att ett sådant urval ger en mer informativ helhetsbild om hur intäkter drivs inom den valda 
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branschen. Med central karaktär avses att intäktsdrivarna var och en skall utgöra en grundfaktor för 

butikens verksamhet. De utvalda intäktsdrivarna, och dess relation till intäkten, som närmare skall 

studeras presenteras i nedanstående figur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7 Utvalda intäktsdrivare 

 

En mindre förstudie har gjorts för att säkerställa att de utvalda intäktsdrivarna uppfyller de kriterier 

som nämnts. Förstudien visade att samtliga utvalda intäktsdrivare är av grundläggande karaktär för 

en livsmedelsbutik. Då det beskrivits att en studie inom en enskild analysnivå inte säkerligen ger 

samma resultat inom en annan analysnivå är det av vikt för läsaren att känna till att de relationer 

som fastslås i resultatet för denna studie visar vilken påverkan som sker på intäkten, ifrån de utvalda 

intäktsdrivarna, avseende en butik inom livsmedelsdetaljhandeln. Vidare kan rimligen många fler 

intäktsdrivare påverka en livsmedelsbutiks intäkter, studien avgränsar sig således till dessa utvalda 

intäktsdrivare och dess relation till intäkten.  

Den teori som här presenteras kring varje utvald intäktsdrivare har för avsikt att ge läsaren en 

förståelse för hur respektive intäktsdrivare kan påverka företagens intäkter. Då tidigare studier, som 

nämnts ovan, inte i någon större utsträckning specifikt studerat intäktsdrivare på branschnivå ges 

denna teori inte endast från perspektivet ifrån denna analysnivå. Vidare innebär teorins utformning 

en möjlighet att analysera denna studies resultat i jämförelse med tidigare bedrivna studier sett över 

analysnivåerna.  

 

2.4.1 Kundtillfredsställelse 

 

Enligt Söderlund (1997) är kundtillfredsställelse ett tillstånd som uppstår i kundens huvud. 

Kundtillfredsställelsen handlar enligt Sörqvist (2000) om ifall kundens förväntningar uppfylls samt 

huruvida till vilken grad förväntningarna uppfylls. Bergman och Klefsjö (2001) vidareutvecklar det 

Sortimentsdjup 

Pris 

Exponering 

Sortimentsbredd 

Kundtillfredsställelse 

Kundlojalitet 

Medarbetartillfredsställelse 

Medarbetarkompetens 

Intäkt 



    Teoretisk referensram 

 

Sida 15 av 65 

 

med att det inte alltid räcker med att tillfredsställa kundernas förväntningar, företaget ska istället 

sträva efter att överträffa kundernas förväntningar. Söderlund (1997) beskriver vidare att kundernas 

upplevelser kan vara riktiga eller felaktiga, det är dock trots allt kundens egna upplevelser som avgör 

ifall kunden blir tillfredsställd eller inte. Dessa personliga uppfattningar är av stort intresse då de 

påverkar kundernas beteende. Det kan även finnas olika personliga verkligheter bland kunderna, 

varpå det kan finnas stora skillnader mellan kunderna för vad som är tillfredsställande eller inte. 

Kunderna kan även uppfatta ett erbjudande olika, trots att de har fått samma erbjudande.  

 

Vidare beskriver Söderlund (1997) att kunderna kan vara tillfredsställda med flera objekt, det kan 

vara ett varumärke, en butikskedja eller en butik, detta kan skapa en helhet som ger tillfredsställelse 

hos kunden. Enligt Sörqvist (2000) kan kunderna i relativt liten utsträckning uttala sig om hur 

tillfredsställda de är med en individuell del av köpet, utan ser istället till helheten som ger en total 

bedömning. Dock är enligt Söderlund (1997) kundernas tillfredsställelse inte konstant, utan den kan 

variera över tiden.  

 

Bergman och Klefsjö (2001) beskriver att kunder som är ”extremt nöjda” har en tendens att göra 

återköp i butiken som är sex gånger så stor som återköpsbenägenheten hos en kund som är ”mycket 

nöjd”. Kunden som är ”mycket nöjd” har bara marginellt större återköpsbenägenhet än den kunden 

som är ”nöjd”. Författarna skriver att det är den ”extremt nöjda” kunden som lättast blir den lojala 

kunden. Vidare påvisar författarna ett exempel som gjorts i Danmark där kunderna fick ange sin 

nöjdhet i skala 1-5 (där 1 är lägst och 5 är högst). Av de kunderna som gav nöjdheten en femma så 

återkom 93 % av kunderna för att göra ett återköp, av de kunderna som gav nöjdheten en fyra så 

återkom endast 60 % av kunderna för ett återköp. 

 

Relation till intäkt 

 

Sörqvist (2000) skriver att det via flera studier visat sig finnas ett starkt samband mellan 

kundtillfredsställelse och kundlojalitet. Vidare beskriver författaren att generellt kan effekterna på 

företagets lönsamhet beskrivas genom att förväntningarna hos kunden uppfylls varpå kunden blir 

tillfredsställd. Kundtillfredsställelsen påverkar sen kundlojaliteten, och dessa faktorer påverkar 

lönsamheten i företaget. Detta styrks av Söderlund (1997) som beskriver att framför allt lojalitet 

påverkar lönsamheten, samt att kundtillfredsställelse kan leda till ”word of mouth” som indirekt 

leder till intäkter. Ittner och Larcker (1998) påvisar i sin studie att kundtillfredsställelse har en indirekt 

påverkan på lönsamheten i företaget då kundtillfredsställelse kan generera nya kunder. Bryant, Jones 

och Widener (2004) styrker att det finns en indirekt relation till intäkten, i deras studie framkommer 

det att där finns en indirekt relation till intäkten via marknadsandelar. 

Behn och Riley (1999) har i sin artikel gjort en undersökning på den Amerikanska flygplansindustrin, 

där de via sin studie ser ett klart samband mellan kundtillfredsställelse och intäkter. Hög 

kundtillfredsställelse är här en låg andel klagomål från kunderna. Kundtillfredsställelse är av icke 

finansiell art, och är enligt författarna en av de viktigaste faktorerna av icke finansiell art i sin relation 

till intäkten. Ittner och Larcker (1998) har gjort en studie av icke finansiella mått och dess relation till 



    Teoretisk referensram 

 

Sida 16 av 65 

 

lönsamhet i företag. I studien skriver de att kundtillfredsställelsen har en positiv och direkt påverkan 

på intäkterna i ett företag, samt att påverkan på intäkten kan vara av linjär karaktär men även 

kurvlinjär då dess påverkan på intäkten kan avta då en viss nivå av kundtillfredsställelse uppnås. 

Banker, Konstans och Mashruwala (2000) har gjort en studie på fler än 500 butiker inom 

detaljhandeln, där de undersökt relationen mellan medarbetartillfredsställelse, kundtillfredsställelse 

och intäkterna i butikerna. Författarna ser en stark relation mellan kundtillfredsställelse och intäkt. 

Enligt författarna så är en tillfredsställd kund villig att betala ett högre pris för produkten, varpå 

genererar högre intäkter.  

 

2.4.2 Kundlojalitet 

 

Enligt Holmberg (2004) och Söderlund (2001) är kundlojalitet en långsiktig relation mellan individer 

och olika objekt såsom butiker eller varumärken. Lojalitet ses som att individen är solidarisk och 

pålitlig och handlar efter en fri vilja. Holmberg (2004) belyser även att en det inte kan benämnas 

lojalitet ifall det är en marknad där ett företag har monopol trots att kunderna har ett troget 

beteende gentemot företaget, detta eftersom kunderna då inte går dit för att det är ett fritt val utan 

snarare för att det är det enda alternativet. Lojala kunder ses enligt Blomqvist, Dahl, Haeger och 

Storbacka (1999) som de mest lönsamma kunderna, författarna beskriver vidare att detta bland 

annat beror på att det är lättare att skapa merförsäljning till en lojal kund. Holmberg (2004) beskriver 

i sin bok att lojala kunder är mer lönsamma då de spenderar mer pengar i den butik de är lojala mot, 

samt att de inte kostar mer i service än tillfälliga kunder. Lojala kunder innebär även lägre kostnader 

för företaget då det bland annat inte behövs dyra marknadsföringskampanjer för att locka till sig 

dem.  

 

Söderlund (2001) skriver att lojala kunder lättare accepterar prishöjningar än icke lojala kunder, men 

tillägger samtidigt att man bör vara försiktigt med att tro på ett för starkt samband. Författarna 

Bergman och Klefsjö (2001) beskriver att det är mycket dyrare att skaffa en ny kund, än att bearbeta 

den befintliga kunden som är nöjd med de produkter och den service kunden fått vid tidigare 

tillfällen. Söderlund (2001) redogör för vikten av kundlojalitet och hänvisar till Tidningen 

Supermarket (1998, nr 6-7) där man rapporterar att en av de högst prioriterade frågorna för 

beslutsfattare inom dagligvaruhandelns detaljistled är att skapa kundlojalitet, att få kunderna mer 

lojala. Det optimala är att vara kundens enda butik som den besöker, och därmed vara den butik där 

kunden handlar allt sitt livsmedel etc. 

 

 

Relation till intäkt 

 

Enligt Blomqvist, Dahl, Haeger och Storbacka (1999) kan den lojala kunden vara lönsam genom att 

generera nya kunder och därmed skapa nya kundrelationer. Detta styrks av Söderlund (2001) som 

skriver att kundlojalitet även kan vara icke köprelaterat, det skapar indirekt intäkter till företaget 

genom att den lojala kunden rekommenderar t.ex. butiken för andra kunder via ”word-of-mouth”. På 
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så sätt ökar butiken sin chans att skapa intäkt då antalet potentiella kunder ökar. Word of mouth är 

enligt Mossberg (2003) av icke-kommersiell art och mottags därför med mindre skepsis jämfört med 

kampanjer som skapas av företagen själva.  

 

Enligt Söderlund (2001) påverkar kundlojaliteten intäkten direkt då den lojala kunden ger ett direkt 

bidrag till lönsamheten. Vidare beskrivs att det är svårare att påvisa ifall den lojala kunden bidrar till 

fler marginalkronor än den mindre lojala kunden, antalet gånger kunden handlar ger inte en direkt 

hänvisning till hur mycket kunden handlar för. Smith och Wright (2004) visar i sin studie att 

kundlojalitet, påverkar intäkterna positivt samt är av linjär karaktär. Påverkan på intäkterna sker 

enligt författarna antingen direkt via återköp, eller indirekt genom pris. Vidare framhålls i artikeln att 

lojala kunder är mindre priskänsliga. Via studien framkommer det att pris och kundlojalitet är 

signifikant samt att även märkesimage och pris är signifikant, varpå kunderna förblir lojala trots ett 

högre pris.  

 

2.4.3 Medarbetartillfredsställelse  

 

Bergengren (2003) beskriver att medarbetarna är en mycket viktig beståndsdel i ett företag, utan 

medarbetarna skulle företaget inte fungera och inte kunna driva lönsamhet. Silvestro (2002) 

beskriver i sin artikel att medarbetartillfredsställelse genererar en bättre service. Banker, Konstans, 

och Mashruwala (2000) hänvisar i sin studie till en artikel i (Wall Street Journal, 22 july 1998) där det 

beskrivs att tillfredsställda medarbetare ger bättre service samt rekommenderar företagets 

produkter. Detta styrks av Piper (2006) som skriver att medarbetartillfredsställelsen har en viktig del i 

företagens lönsamhet och överlevnad. Alvesson (2004) menar att de anställda har en mycket viktig 

roll i företagen, därmed är det av största vikt för företagen att motivera och utveckla sin personal.  

 

Bjurklo och Kardemark (1998) menar att medarbetarna är ett viktigt konkurrensmedel för företagen. 

Enligt Bergman och Klefsjö (2001) är det viktigt för företaget att ha personal som inte bara kan sitt 

eget arbetsområde, utan som trivs med sitt arbete och ständigt utvecklar och breddar sin kunskap. 

Det är viktigt att medarbetaren känner att denne tillför verksamheten någonting för att bli 

tillfredsställd. Vidare beskriver Bergman och Klefsjö (2001) att ifall företaget misslyckats tillfredsställa 

kunden via den tjänst eller det erbjudande företaget utlovat, spelar det en stor roll hur personalen 

bemöter kunden. Bergman och Klefsjö (2001) beskriver att företagen via medarbetarna kan uppnå en 

högre kundtillfredsställelse. Vidare beskrivs att nöjda medarbetare i sin tur skapar nöjda kunder. 

Bergengren (2003) skriver att en stor del av ett företags styrka är att ha tillfredsställda medarbetare 

som känner arbetslust, som är effektiva och kreativa vilket skapar lönsamhet i företaget.  

 

Relation till intäkt 

 

Silvestro (2002) har via sin studie hos en av de fyra största stormarknadskedjorna i England, kommit 

fram till att medarbetartillfredsställelse har en negativ relation till intäkten. Via studien påvisar även 

författaren att medarbetartillfredsställelsen som intäktsdrivare är mycket mer komplex än vad 
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tidigare författare har påvisat. Dock påpekar författaren att resultatet av studien skall beaktas med 

viss skepsis då studien använt sig av ett begränsat antal studieobjekt. Rucci, Kirn och Quinn (1998) 

skriver i sin artikel, där en studie gjordes inom detaljhandel, att de tillfredsställda medarbetarna inte 

enbart tillfredsställer kunderna utan även rekommenderar företaget för vänner och bekanta. Det 

framkommer även i artikeln att medarbetartillfredsställelse starkt påverkar medarbetarnas 

kundbemötande. I studien framkommer även att medarbetartillfredsställelsen påverkar intäkten 

indirekt genom kundtillfredsställelsen.  

 

Piper (2006) skriver i sin artikel att tillfredsställda medarbetare är stolta över sitt jobb, och känner sig 

viktiga för företaget. Tillfredsställda medarbetare ger bättre service åt kunderna, 

medarbetartillfredsställelsen påverkar på så vis kundtillfredsställelsen som i sin tur ger ökade 

intäkter. Även Bryant, Jones och Widener (2004) styrker i sin studie att medarbetartillfredsställelsen 

indirekt påverkar intäkten genom kundtillfredsställelsen. 

 

Banker, Konstans och Mashruwala (2000) skriver i sin artikel att medarbetartillfredsställelsen har en 

positiv och direkt inverkan på intäkten då tillfredsställda medarbetare genererar en ökad 

produktivitet. Medarbetarna i detaljhandeln har även en stor påverkan på kundtillfredsställelsen 

genom bland annat att ge god service och därav påverkas även intäkten indirekt från denna 

intäktsdrivare. Tillfredsställda medarbetare byter jobb mindre frekvent än de icke tillfredsställda 

medarbetarna, vilket gör att den tillfredsställda medarbetaren har större kunskap om butikens 

produkter samt högre kunskap om kundernas behov. Detta ger en positiv relation till 

kundtillfredsställelsen. 

 

2.4.4 Medarbetarkompetens 

 

Axelsson (1996) menar att kompetens är när individen kan använda sina kunskaper och färdigheter i 

speciella situationer och själva definitionen på en individs kompetens beskrivs som individens: ”… 

förmåga att rationellt lösa uppgifter och möta yttre krav i en specifik situation. Kompetens är en 

kombination av kunskap, erfarenhet, vilja och motivation”. Författaren skiljer också på företagets 

sammanlagda kompetens jämfört med den sammanlagda kompetensen hos företagets medarbetare, 

vilket beror på att företaget kan använda sig av extern kompetens. Vidare beskriver författaren att 

medarbetarnas kompetens är ett viktigt konkurrensmedel och avgörande för ett företags överlevnad, 

samt att det även är viktigt för företaget att utveckla kompetensen hos sina medarbetare för att 

kunna överleva och skapa lönsamhet.  Bergengren (2003) skriver att företag behöver medarbetare 

med kompetens som kan samverka tillsammans och på så sätt lösa problem som kan uppstå i 

verksamheten. Kompetensen som krävs idag kanske inte räcker till imorgon, skriver författaren, och 

styrker därmed Axelssons argument att kompetensutveckling är ett måste för att företaget ska kunna 

vara konkurrens kraftigt i framtiden. Vidare beskriver Bergengren (2003) att medarbetarkompetens 

inte alltid enbart handlar om kunskapskompetens utan även kan handla om social kompetens, 

medarbetarens förmåga att kunna bemöta kunder och andra människor.    
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Relation till intäkt 

 

Bryant, Jones och Widener (2004) bedrev en studie på 125 företag där författarna undersökte sju 

olika variabler med hjälp av balanserat styrkort. Samtliga sju variabler som undersöktes var av icke 

finansiell karaktär. I studien framkommer att medarbetarkompetensen leder till ökade intäkter 

indirekt via kundtillfredsställelse. Medarbetarkompetens påverkar även intäkten indirekt via produkt 

introduktioner.  Medarbetarkompetensen påverkar enligt författarna på så vis sortimentsbredden. 

Sortimentsbredden har en positiv och direkt relation till marknadsandelar, varpå 

medarbetarkompetensen även påverkar intäkten indirekt via marknadsandelar. Det framkommer 

även i studien att medarbetarkompetensen är linjär och additiv 

 

2.4.5 Sortiment 

 

Kotler och Armstrong (2008) definierar sortimentsbredd som hur många olika produktlinjer som finns 

i sortimentet, och sortimentsdjupet hur många olika artiklar det finns i produktlinjen. Bergström och 

Fölster (2005) beskriver att sortimentet är ett avgörande konkurrensmedel för butiker, vilket styrks 

av Nordfält (2007) som beskriver att sortimentet har tre olika syften i psykologiska termer. 

Sortimentet ska vara en påminnare, det vill säga kunderna ska handla de varor de tänkt sig. 

Sortimentet ska även fungera som påverkare, varpå kunderna ska bli påminda om vad de brukar 

köpa även ifall de inte planerat att handla det vid detta tillfälle. Påverkan kan även innebära att 

butiken exponerar produkterna på ett sådant sätt att de väljer vissa produkter som de tjänar mer 

pengar på. Sortimentet ska även fungera som inspiration, det kan innebära att butiken exponerar 

sortimentet på ett sådant sätt att merförsäljning uppstår. Enligt Bergström och Fölster (2005) ska 

sortimentet locka till sig kunder, samt att sortimentet ska vara lönsamt. Det är enligt författarna 

vanligt att kunder kommer till butiken för att köpa de varor som är minst lönsamma för butiken, men 

när kunderna är i butiken så passar de även på att handla andra produkter som de behöver, på så vis 

köper de även produkter som är lönsamma för butiken. Kunderna har olika krav på sortimentet 

beroende på vilken bransch det berör, i en dagligvarubutik har enligt författaren kunderna mycket 

stora krav på sortimentet och kräver ett heltäckande sortiment som täcker kundens behov, ett 

såkallat brett sortiment. Men sortimentet förväntas även vara djupt i riktigt nischade butiker, det vill 

säga att butiken även erbjuder ett stort antal artiklar inom en produktlinje.  

 

Sortimentsbreddens relation till intäkt 

 

Bryant, Jones och Widener (2004) visar i sin artikel att det finns ett samband mellan sortimentsbredd 

och marknadsandelar. Marknadsandelar påverkar intäkten direkt, varpå sortimentsbredd får en 

indirekt påverkan på intäkten. I studien av Nissen, Ståhl och Ståhle (2006) om intäktsdrivare inom 

klädbranschen påvisar författarna att sortimentsbredden är en av de viktigaste faktorerna som driver 

intäkter och intäktsdrivaren har en direkt effekt på intäkten. Vidare beskriver författarna att 

sortimentsdjupet påverkar sortimentsbreddens effekt på intäkten, sortimentsdjupet har en styrande 

variabelinteraktion. Sortimentsdjupet påverkar även sortimentsbreddens relation till kundlojalitet 
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enligt författarna. Att sortimentsdjupet är en styrande variabelinteraktion samt att 

sortimentsbredden påverkar kundlojaliteten har inte framkommit av respondenterna, författarna 

drar ändå denna slutsats. Enligt en av respondenterna från studien gjord av Frövén och Svegelius 

(2007) framkommer det att sortimentsbredden är en konkurrensfördel. Enligt studien har 

sortimentsbredden en indirekt påverkan på intäkten genom kundtillfredsställelse, samt att det är en 

kurvlinjär effekt i deras bransch då en breddning av sortimentet inte ökar intäkterna. Påverkan på 

intäkten är fördröjd enligt studien. 

 

Sortimentsdjupet relation till intäkt 

 

I studien av Nissen, Ståhl och Ståhle (2006) anser en av respondenterna att sortimentsdjupet har en 

indirekt relation till intäkterna via sortimentsbredden, respondenterna för de tre företagen är dock 

överens om att det finns en relation mellan sortimentsdjup och företagets intäkter. En av 

respondenterna säger att sortimentsdjupet är en styrande variabel mellan sortimentsbredd och 

intäkt samt mellan sortimentsbredd och kundlojalitet. 

 

2.4.6 Exponering 

 

Enligt Bergström och Fölster (2005) är exponering en viktig del för dagligvaruhandeln för att kunden 

inte ska uppfatta butiken som tråkig. Vidare skriver författarna att exponering av varor är av stor vikt 

för lönsamheten i butiken, det kan vara avgörande för en god eller dålig lönsamhet menar 

författarna. Första intrycket för kunderna är mycket viktigt, är det första intrycket dåligt så resulterar 

det i att kunden handlar mindre. 

 

Nordfält (2007) beskriver i sin bok att specialexponeringar är mer effektiva än hyllexponeringar då de 

kan öka försäljningen av en vara med så mycket som 250 – 300 %, med specialexponering menas att 

en vara inte bara finns på sin vanliga plats i hyllan utan även exponeras på gavlar och andra 

säljplatser i butiken. Specialexponeringar är mycket viktiga för butiken då de genererar en ökad 

intäkt. Vidare hänvisar författaren till en studie gjord av Chevalier (1975b), där det nämns att 

mängden som säljs tack vare specialexponeringarna inte minskar försäljningen ur hyllan. Dessutom 

bidrog exponeringen till att försäljningen för hela varugruppen ökade och då inte bara de varor som 

såldes från exponeringen. 

 

Nordfält (2007) skriver i sin bok att när en produkt exponeras i hyllan så jämför kunderna varan med 

den vara som står bredvid, vilket enligt författaren kan vara en av orsakerna att sambandsexponering 

är effektivt. Butiker kan även vinna på att placera marginalstarka varor bredvid marknadsledande 

produkter, för att på så sätt styra kunden mot den. Placeringen av varorna kan vara både i sidled 

samt i höjdled med mitten av hyllan som utgångspunkt. Enligt författaren är placering i höjdled i vissa 

fall närmare tre gånger så effektivt som i sidled. Författaren poängterar dock att det kan skilja sig 

mellan varugrupper, vissa produkter är mer skrymmande än andra. I en del fall räcker det att kunden 

står på samma ställe för att få en överblick av hyllan, medans skrymmande produkter ibland kräver 
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att kunden går fram och tillbaka för att få en överblick. Ofta är kunderna inte tillräckligt engagerade 

för detta och då är placering i höjdled den mest effektiva varianten. Vidare beskriver författaren att 

exponering även kan samverka med pris, men det är exponering som gör att kunden upptäcker varan 

och därefter kan priset påverka kunden. 

 

Relation till intäkt 

 

Nissen, Ståhl och Ståhle (2006) framställer i sin studie att exponering är av stor betydelse som 

intäktsdrivare inom Kläddetaljhandelsbranschen och intäktsdrivaren påverkar intäkten direkt. Enligt 

författarna finns även en indirekt relation till intäkten genom varumärke. 

 

2.4.7 Pris 

 

Pris är enligt Kotler och Armstrong (1990) det penningbelopp en kund byter till sig en vara eller tjänst 

för. Schäder (2006) beskriver att pris är ett konkurrensmedel med dubbel funktion för företaget. 

Priset måste vara konkurrenskraftigt samtidigt som det måste generera intäkter för företaget. Som 

konkurrensmedel är priset lätt att kopiera av konkurrenterna.  Men samtidigt beskriver författaren 

att det är lätt för företaget att i sin tur följa konkurrenternas prisutveckling för att på så sätt vara 

konkurrenskraftiga. Vid konkurrensmässig prissättning är det sedermera konkurrenssituationen som 

sätter priserna varpå marknadsorientering är av yttersta vikt. Prissättning är ur ett långsiktigt 

perspektiv ofta ett strategiskt val av företaget för att profilera sig på marknaden, och på så sätt locka 

till sig nya kunder och behålla de redan etablerade kunderna. Men kortsiktig prissättning genom 

rabatter påverkar däremot oftast inte marknaden positivt enligt författaren, istället köper kunden 

upp ett lager av varan och därmed dröjer nästa återköp. En prissänkning måste enligt författaren 

kompenseras med en ökad försäljningsvolym eller kostnadsbesparing för att kompensera den 

minskade marginalen på produkten.  

 

Det är i dagligvaruhandeln enligt Bergström och Fölster (2005) vanligt att t.ex. blöjor har ett lågt 

täckningsbidrag för att locka till sig kunder, mejeriprodukter har också enligt författarna lågt 

täckningsbidrag men detta kompenseras med en mycket hög omsättning. Det är enligt författarna 

även viktigt att priset motsvarar den kvalitet som kunderna förväntar sig. 

 

Relation till intäkt 

 

Smith och Wright (2004) skriver i sin studie att priset har direkt positiv och samtida påverkan på 

intäkten, priset kan verka indirekt via kundlojalitet då lojala kunder är mindre priskänsliga. Enligt 

författarna kan pris även påverka intäkten indirekt tillsammans med varumärke och kvalitet, ifall 

företaget profilerar varumärket på ett sådant sätt att ett högre pris accepteras. Pris påverkar 

intäkten direkt ifall företagen kan ta ut ett högre pris än sina konkurrenter utan att förlora kunder. 

Detta kräver dock att företaget har en kundgrupp som inte är priskänslig samt 
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marknadsföringskampanjer för att differentiera och skapa en medvetenhet kring företaget och 

produkterna. 

 

Lazaer (1986) påvisar i sin artikel att priset har en positiv och direkt påverkan på intäkten. Ifall 

företaget inte lyckats sälja varan, kan företaget gå in och justera priset för att på så sätt lyckas sälja 

den. Vidare beskriver författaren att om en felaktig prissättning kan innebära förluster för företaget, 

är priset för högt satt så väljer kunden att inte köpa produkten hos företaget, är priset för lågt satt 

kan kunden fortfarande välja att köpa produkten, men utan vinst för företaget. Detta kan enligt 

författaren innebära förluster för företaget trots att prisskillnaden är marginell.
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3 Metod 
 

Inledningsvis i detta kapitel redogörs för uppsatsens inriktning vilket efterföljs av en presentation av 

de urval som gjorts för studiens genomförande. Vidare förklaras hur insamlandet av data har skett. 

Härefter berättas kort om hur studiens resultat- och analysdel kommer att presenteras. Kapitlet 

avslutas med en diskussion kring rapportens trovärdighet. 

 

3.1 Uppsatsens inriktning 

 

I denna inledande del redogörs för de olika val som har gjorts vad gäller uppsatsens inriktning, vilket 

berör uppsatsens utformning, metod samt ansats. 

 

3.1.1 Utformning 

 

Vi har valt en intensiv utformning på studien. Denna utformning utmärks av att man går på djupet 

med ämnet och studerar några få enheter . Utformningen innebär en möjlighet till att dels få fram så 

många olika nyanser och detaljer kring det undersökta fenomenet som möjligt, och dessutom 

innebär det en bra förutsättning till att försöka skapa insikt i den undersökta enheten och dess 

beståndsdelar. Då vi vill beskriva intäktsdrivarnas relation till intäkten på butiksnivå inom 

livsmedelsdetaljhandeln tycker vi därför att en intensiv utformning är ett bra val. Valet innebär en 

möjlighet till att få fram en helhetsbild av de påverkbara intäktsdrivarna på butiksnivå eftersom 

utformningen inriktar sig på att försöka finna respondenternas eventuella skillnader och likheter 

kring ett visst fenomen. Vidare så behandlar inte tidigare litteratur och forskning intäktsdrivare i 

någon större utsträckning vilket styrker valet av utformning, eftersom en intensiv utformning lämpar 

sig om det antas finnas lite kunskap om det utvalda fenomenet hos de framtida respondenterna. 

(Jacobsen, 2002) 

 

3.1.2 Metod 

 

Vi använder oss av en kvalitativ metod för studien. Metoden används när man vill skapa en mer 

nyanserad bild av ett visst fenomen. Människors tolkning och förståelse ligger i fokus vid denna 

ansats. Även en kvalitativ metod lämpar sig också bra om det finns lite kunskap kring det ämne som 

skall studeras. (Jacobsen, 2002) 
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3.1.3 Ansats 

 

Insamlandet av data sker med en deduktiv ansats. Vid denna ansats skapar sig författarna först en 

uppfattning om hur världen ser ut genom att ta del av tidigare litteratur och forskning kring 

fenomenet. Därefter samlas empiriskt material in för att således kunna jämföra hur den insamlade 

datan stämmer överens med den tidigare presenterade teorin. Då syftet med uppsatsen delvis består 

av att, på butiksnivå, identifiera de intäktsdrivare som presenterats i tidigare litteratur är valet av 

deduktiv ansats fullt rimlig för studien. (Jacobsen, 2002) 

 

3.2 Urval 

 

Nedan följer här en redogörelse för de avgränsningar som har gjorts för studiens genomförande. 

Urvalet inkluderar val av bransch, enheter samt respondenter.  

 

3.2.1 Bransch 

 

Vi har valt att avgränsat oss till att studera livsmedelsdetaljhandelsbranschen. Shields och Shields 

(2005) föreslår i deras studie att fortsatt forskning på intäktsdrivare bör göras på branschnivå. 

Författarna har i studien, som beskrivs i teoridelen, identifierat intäktsdrivare på kund-, produkt- 

samt organisationsnivå. Däremot har inga intäktsdrivare identifierats på branschnivå, vilket förklarar 

uppmaningen till fortsatt forskning. Uppsatsen om intäktsdrivare inom kläddetaljhandeln, gjorts av 

Nissen, Ståhl och Ståhle (2006), antog Shields och Shields (2005) uppmaning om fortsatt forskning 

kring ämnet på branschnivå. Vårt val av bransch återfinns inom detaljhandel, i likhet med den studie 

som gjorts inom kläddetaljhandelsbranschen. Dock är detaljhandeln ett samlingsnamn på väldig 

många olika branscher. Branschen som helhet står för ca 40 % av den privata konsumtionen i Sverige. 

(www.livsmedelssverige.org). Vidare delas den svenska detaljhandeln vanligen in i dagligvaruhandeln 

samt sällanköpshandeln, och vardera står de för ca 20 % av den privata konsumtionen i Sverige. 

Förenklat kan man säga att till sällanköpshandel räknas varor som handlas mer sällan och som 

dessutom har en längre livslängd. Här finner vi bland annat bokhandeln, klädhandeln, skohandel, 

möbelhandeln, elektronikhandeln, sport- och fritidshandeln, handel med ur, guld och optik och till 

sist järn-, bygg- och färghandeln. Till dagligvaruhandeln räknas livsmedelsbutikerna men även all 

övrig livsmedelshandel, såsom försäljning av blommor, tobak och basprodukter. 

(www.livsmedelssverige.org, www.hui.se.).  

 

I och med detta menar vi att en studie inom kläddetaljhandeln inte alls är tillräckligt för att 

detaljhandeln som helhet ska kunna ses som en redan tidigare undersökt bransch. Vårt val av 

bransch innebär, som konstaterats ovan, en tydlig avgränsning jämfört med tidigare gjorda studier på 

ämnet. Det faktum att livsmedelshandeln utgör en så betydande del av detaljhandeln i Sverige gör 

att en studie om intäktsdrivare inom denna bransch är av stort intresse. 
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3.2.2 Enheter 

 

Enligt Holmberg (2004) så spenderas en stor del av konsumenternas hushållsbudget i just 

livsmedelsbutiker. Dessa butiker är med andra ord av stor betydelse för konsumenterna. Vidare är 

det just i dessa butiker försäljningen sker till slutkonsument, varpå butikerna ges den sista 

möjligheten till att påverka konsumenternas köp. Därmed anser vi det är av stort intresse att studera 

livsmedelsdetaljhandeln på butiksnivå. De tre största aktörerna inom 

livsmedelsdetaljhandelsbranschen är ICA, Axfood och Coop. (Holmberg, 2004). Vi har för denna 

studie valt ut tre livsmedelsbutiker där urvalet representerar samtliga tre block. De utvalda butikerna 

är ICA Maxi, Coop Forum samt Willys, varpå klassas som respektive blocks storvarumarknad. Dessa 

enheter valdes då vi bedömer att det är mer intressant att studera intäktsdrivare på denna nivå då 

de har störst omsättning och större utrymme för sortiment samt exponering, kunderna och 

medarbetarna är fler till antalet samt kunderna är mer priskänsliga. Lite kortare fakta om respektive 

enhet presenteras i resultatet.  

 

De utvalda butikerna kommer att verka anonymt i arbetet, information om dessa tillhandahålls 

endast till uppsatsens handledare samt till examinatorn om så önskas. 

 

3.2.3 Respondenter 

 

Till valet av respondenter har vi valt köpmannen eller butikschefen. Om livsmedelsbutiken har en 

köpman är det han/hon som står som ägare av butiken. Köpmannen kan då antingen ha en anställd 

som butikschef eller så fungerar köpmannen själv som butikschef. Köpmän kan finnas i koncernstyrda 

livsmedelsbutiker. Däremot finns inga köpmän i koncernägda livsmedelsbutiker, för dessa butiker 

står koncernen som ägare vilka då har anställt en butikschef för ansvaret över butiken. Köpmannen 

och butikschefen ansvarar för att ha en övergripande blick över butikens verksamhet. Vi tror därmed 

att valet av respondenter ger oss möjlighet att ställa många olika frågor kring fenomenet 

intäktsdrivare. Om vi istället skulle välja exempelvis en avdelningsansvarig eller en kassachef kan 

dessa personer rimligen endast svara för sitt ansvarsområde. Detta styrker vårt val av respondenter.  

 

Respondenterna kommer att verka anonymt i arbetet, information om dessa tillhandahålls endast till 

uppsatsens handledare samt till examinatorn om så önskas. 

 

3.3 Insamling av data 

 

3.3.1 Sekundärdata 

 

Sekundärdata är data som tidigare publicerats om det ämne som närmare skall studeras (Jacobsen, 

2002). Denna typ av data har insamlats från litteraturböcker från Halmstads stadsbibliotek samt 
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Halmstad Högskolas bibliotek. Sökningar efter tidsskrifter och artiklar har gjorts i databaserna 

Science Direct, Cite Seerx samt Business Source Premiere där sökord som ”revenue” och ”revenue 

drivers” har använts. En första utgångspunkt har varit att lägga stor vikt vid Shields och Shields 

forskning om intäktsdrivare eftersom författarna, som nämnts i den teoretiska inledningen, utförligt 

beskriver, identifierar och undersöker fenomenet intäktsdrivare. Tidigare uppsatser som berör ämnet 

har även använts.   

 

3.3.2 Primärdata 

 

Primärdata är data som specifikt samlas in för studiens syfte, och som inte sedan tidigare finns 

publicerat (Jacobsen, 2002). För insamlandet av primärdata till denna studie har vi valt att använda 

oss av öppna intervjuer. Vid en öppen individuell intervju sker ett samtal mellan intervjuaren och 

respondenten likt en dialog där datan samlas in i form av ord, meningar och berättelser (Jacobsen, 

2002). Vidare menar Jacobsen (2002) att en öppen intervju passar bra då ett fåtal enheter ska 

studeras. Det är även en lämplig metod när man vill få fram den enskilda individens syn på ämnet 

samt hur individen ser på en speciell företeelse. Vidare kan vi välja mellan att göra besöksintervjuer 

hos respondenterna eller att genomföra intervjuer via telefon (Jacobsen, 2002).  En fördel med att 

besöka respondenterna kan vara att man då har större möjlighet till att få respondentens fulla 

uppmärksamhet. Vi har valt att besöka respondenterna och utföra intervjun hos respektive butik. 

Intervjufrågorna har utarbetats med hjälp av tidigare litteratur kring ämnet. Frågorna har vidare 

tydligt kategoriserats för att underlätta vid intervjun. De frågor som tagits fram har bedömts som 

högst relevanta av handledaren för uppsatsen. 

Då många frågor tagits fram samt att intervjuerna i viss utsträckning varit tidsbegränsade, 

utformades en intervjuguide till respondenterna för att spara tid under själva intervjun. 

Respondenterna fick på förhand ta del av nödvändig bakgrundsinformation kring ämnet. De fick även 

ta del av vilka intäktsdrivare som närmare skulle studeras, samt vilka frågor som skulle ställas under 

intervjun.  

Samtliga intervjuer spelades in för att inte gå miste om någon information som nämnts av 

respondenterna. I framställandet av resultatet har dessa inspelningar använts för att säkerställa att 

det som framkommit under intervjuerna inte misstolkats.  

Ett första utkast på resultatet från respektive butik har skickats till respondenterna via mail. I detta 

mail gavs en möjlighet för respondenterna att kommentera om de relationer vi sammanställt gav en 

rättvisande bild av deras butik. Vidare i detta mail ställdes även kompletteringsfrågor som 

uppkommit under framställandet av resultatet. Respondenterna tillgavs en deadline när sista datum 

för besvarandet av mailet var tvunget att göras, i annat fall skulle resultatet betraktas som godkänt 

samt att inga ytterligare kommentarer ville göras. Samtliga respondenter valde att inte besvara 

mailet. 
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3.4 Metod för presentation av resultat  

 

Det resultat som tagits fram från de tre butikerna presenteras i en resultatdel där butikerna 

redovisas var för sig. I detta resultat inkluderas respondenternas svar kring varje enskild 

intäktsrivares relation till intäkten. För respektive butik presenteras inledningsvis en tabell där de 

olika kännetecknen på intäktsdrivarens relation till intäkten, som presenterats i den teoretiska 

referensramen, enkelt kan skådas.  

 

3.5 Metod för presentation av analys 

 

Analysen består av två delar. I den första delen analyseras det resultat som tagits fram genom en 

jämförelse de tre företagen emellan. För varje intäktsdrivare som analyseras illustreras, med hjälp av 

Luft och Shields (2003) orsakssamband, respondenternas samlade syn på intäktsdrivarens relation till 

intäkt. I analysens andra del jämförs således det sammanställda resultatet för varje enskild 

intäktsdrivare med den teori som presenterats om tidigare studier kring respektive intäktsdrivare. 

 

3.6 Rapportens trovärdighet 

 

3.6.1 Reliabilitet 

 

Reliabilitet syftar på hur tillförlitlig studien är. Ju högre reliabilitet desto större är chansen att samma 

resultat kan återfås om någon på nytt bedrev samma studie om igen. Jacobsen (2002).  

 

Reliabiliteten kan eventuellt försämras genom att det under intervjuerna ställts öppna frågor vilket 

innebär att det finns viss risk för att vi feltolkat svaren som givits. Det kan också vara så att det finns 

risk för vi själva har påverkat respondenterna då vi ej har stor erfarenhet inom denna typ av 

informationsinsamling. 

För att minimera risken för att respondenternas svar feltolkas spelades intervjuerna in. Med hjälp av 

detta har vi för framställandet av studiens resultat kunnat återgå till originalintervjun för att hela 

tiden säkerhetsställa att vi ej misstolkat något som har sagts under intervjuerna. Vid samtliga tre 

intervjuer var vi båda två närvarande, vilket underlättar när vi tolkat svaren från respondenterna. 

Dessutom har detta varit positivt då vi båda kunnat ställa följdfrågor under intervjuernas gång för att 

på så vis få så uttömmande svar som möjligt.  

För att nå hög reliabilitet har vi använt oss av strukturerade frågor där vi specifikt sökt efter de olika 

kännetecknen som vi tagit fram i den teoretiska referensramen. Dessa kännetecken karaktäriseras i 

sin tur av två möjliga svarsalternativ. Därmed minimerar vi risken att eventuellt påverka 

respondenten negativt genom bristfällig intervjuteknik. 
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3.6.2 Validitet 

 

Validitet syftar på hur väl studien mäter det den har för avsikt att mäta. (Jacobsen, 2002).  

Som mätinstrument har vi använt oss av intervjufrågor där frågorna specifikt avser besvara syftet 

samt där respondenterna beskriver hur de praktiskt gör för att påverka intäktsdrivarna. Inledningsvis 

vid intervjuerna har vi för respondenterna definierat begreppet intäktsdrivare samt definierat de 

enskilda intäktsdrivarna för att på så sätt höja validiteten. För att få ut mer information om ämnet 

samt att för oss själva skapa större förståelse kring intäktsdrivare ställdes frågan hur butikerna själva 

kan påverka värdet på de utvalda intäktsdrivarna. Dock har tyngdpunkten på intervjuerna legat i att 

fastställa de utvalda intäktsdrivarnas relation till intäkt. För varje intäktsdrivare har vi specifikt frågat 

om de olika kännetecknen på de enskilda intäktsdrivarna. Dessutom har vi vid behov löpande genom 

samtliga intervjuer ställt följdfrågor för att komma närmare ett fastställande av de olika 

kännetecknen. Detta har således stärkt validiteten. 

 

 

 

 

 

 

 

 



    Resultat 

 

Sida 29 av 65 

 

4 Resultat 

 

I detta kapitel presenteras resultatet kring de utvalda intäktsdrivarnas relation till intäkt inom 

livsmedelsdetaljhandeln. De utvalda livsmedelsbutikerna redogörs var för sig, där det inledningsvis för 

varje butik ges en kort beskrivning om det företag som står bakom butiken. För respektive resultatdel 

presenteras en tabell över sammanställt resultat för de kännetecken som utarbetats i den teoretiska 

referensramen.  

 

4.1 Coop Forum 

Coop Forum drivs av bolaget Coop Sverige där butikskedjorna Coop Bygg, Coop Extra, Coop Konsum 

samt Coop Nära även ingår. 2007 omsatte Coop Sverige 29 miljarder kronor och hade då 8300 

anställda. (www.coop.se). Coop Forum tillhandahåller, enligt hemsidans profilbeskrivning, 

vardagsmat till ett lågt pris, festmat för speciella tillfällen samt det mesta en familj behöver i 

vardagen. Butiken erbjuder lågprisvarumärken men också märkesvaror till bra priser. (www.coop.se). 

2007 fanns det 38st Coop Forum butiker runt om i landet. Dessa omsatte, inklusive Coop Bygg, 

10 315 miljoner kronor samma år. (www.kf.se) 

 

4.1.1 Resultatsammanställning 

 

Intäktsdrivare Direkthet Värdeinverkan Linjäritet Additivitet Direktionalitet Timing 

Kundtillfredsställelse (1) Direkt Positiv Linjär Additiv Envägspåverkan Samtida 

Kundtillfredsställelse (2) Indirekt via Kundlojalitet Positiv Kurvlinjär Additiv Envägspåverkan Framtida 

Kundlojalitet (1) Direkt Positiv Linjär Additiv Envägspåverkan Samtida 

Medarbetar-

tillfredsställelse (1) Direkt Positiv Linjär Additiv x Samtida 

Medarbetar-

tillfredsställelse (2) 

Indirekt via 
Kundtillfredsställelse Positiv x X x Samtida 

Medarbetar-

tillfredsställelse (3) Indirekt via Exponering Positiv Linjär Additiv x x 

Medarbetarkompetens 

(1) 

Indirekt via 
Medarbetartillfredsställelse Positiv Kurvlinjär Additiv Tvåvägspåverkan Samtida 

Medarbetarkompetens 

(2) 

Styr mellan Exponering och 
Intäkt Positiv Linjär Additiv Tvåvägspåverkan Samtida 

Sortimentsbredd Direkt Positiv Kurvlinjär 
Interaktiv med 
Sortimentsdjup Envägspåverkan Samtida 

Sortimentsdjup Direkt Positiv Kurvlinjär 
Interaktiv med 

Sortimentsbredd Envägspåverkan Samtida 

Exponering (1) Direkt Positiv Linjär Additiv Tvåvägspåverkan Samtida 

Exponering (2) 

Indirekt via 
Kundtillfredsställelse Positiv x Additiv Tvåvägspåverkan Samtida 

Pris (1) Direkt Positiv x Additiv x x 

 

Tabell 2 Resultatsammanställning (Coop Forum)  
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4.1.2 Kundtillfredsställelse 

(1). Respondenten berättar att med kundtillfredsställelse kan de få kunden till att köpa mer, en nöjd 

kund handlar mer än en missnöjd kund. Kundtillfredsställelsen har således en direkt positiv relation 

till intäkten. Respondenten menar att en maximal nivå på kundtillfredsställelsen i princip är omöjlig 

att uppnå, då alla kunder har olika behov, däremot strävar butiken hela tiden mot fullständig 

kundtillfredsställelse. Här konstaterar vi att det inte tycks finnas någon gräns för när intäktsdrivaren 

inte längre kan påverka intäkten då dennes optimala nivå aldrig kan uppnås av butiken. Relationen 

kännetecknas således av att vara linjär. Respondenten berättar vidare hur kundtillfredsställelsen 

bland annat påverkas av personalens bemötande, genom inspiration från matvärdar, exponeringen i 

butiken och service. Då endast bakomliggande faktorer till denna drivare tas upp här (vilka beskrivs 

mer ingående framöver) konstaterar vi att intäktsdrivaren i sig självt påverkar intäkten varpå denna 

relation benämns additiv. Respondenten nämner att med en ökad intäkt kan de påverka faktorer 

som i sin tur kan påverka kundtillfredsställelsen, respondenten nämner här bland annat hur 

ombyggnationer, investering i ny inredning och uppfräschning av butiken kan påverka 

kundtillfredsställelsen positivt. Vi konstaterar att intäkten inte har någon direkt påverkan på 

intäktsdrivaren, endast indirekt, varpå envägspåverkan råder. Respondenten berättar att i de fall där 

de ökat kundtillfredsställelsen på grund av nyinvesteringar i butiksinredning, ombyggnationer etc. 

har de kunnat skåda kraftiga försäljningsökningar relativt snart. Vi konstaterar att en förändring på 

intäktsdrivaren sker en förändring på intäkten relativt snart. Relationen benämns därmed samtida. 

 

(2). Vidare berättar respondenten om hur kundtillfredsställelsen kan påverka kundlojaliteten. 

Respondenten menar att en för tillfället tillfredsställd kund inte nödvändigtvis blir mer lojal på kort 

sikt och förklarar att även om en kund är tillfredsställd med sitt senaste köp hos dem kan kunden 

trots detta välja konkurrenten vid nästa köptillfälle. Kundtillfredsställelsens relation till intäkten via 

kundlojalitet har enligt respondenten själv alltså en viss begränsning varpå denna relation 

kännetecknas av att vara kurvlinjär. Men respondenten tillägger att tiden talar för att kundlojaliteten 

ska påverkas positivt av kundtillfredsställelsen. Vi konstaterar här att intäktsdrivaren i viss mån kan 

påverka intäkten indirekt och positivt via kundlojaliteten. Additivitet konstateras från ovan. 

Respondenten nämner ingenting om att kundlojaliteten skulle påverka kundtillfredsställelsen och då 

vi konstaterat att intäkten inte direkt påverkar kundtillfredsställelsen råder envägspåverkan i alla led 

även vid denna typ av påverkan på intäkten. Den värdepåverkan på intäkten som sker via denna 

relation uppkommer alltså i en framtida period.  

 

4.1.3 Kundlojalitet 

Respondenten berättar att en lojal kund är en mer lönsam kund. Kundkortet blir här ett viktigt 

verktyg för butiken, dels till att i viss mån kunna mäta lojaliteten men också till att knyta till sig fler 

kunder. Vidare berättar respondenten att de kunder som väljer att betala med kundkortet har högre 

snittköp än de kunderna som inte gör det. Vi konstaterar att kundlojaliteten har en direkt relation till 

företagets intäkter. Då intäkterna ökar om kundlojaliteten ökar är värdeinverkan positiv. 
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Respondenten tycker vidare att det är komplicerat att fastställa en gräns för när kundlojaliteten når 

sitt maximala värde. Målet för butiken är givetvis att få kunden 100 % lojal, men respondenten 

tillägger att då många av deras kunder även har konkurrenters kundkort så blir kundlojaliteten något 

som man hela tiden jobbar med. Vi konstaterar här utifrån respondentens resonemang att det inte 

går att tala om en gräns när kundlojaliteten inte längre ger någon effekt på intäkten, en ökning av 

intäktsdrivaren ger alltid en effekt på intäkten och linjäritet råder således. Under intervjun 

framkommer det ingenting som tyder på att kundlojaliteten skulle samverka med någon annan 

intäktsdrivare varpå relationen till intäkten benämns additiv. Det framkommer inte heller någonting 

som tyder på att intäktsnivån direkt skulle påverka kundlojaliteten varpå envägspåverkan råder. 

Vidare berättar respondenten att de genom olika kampanjer, t ex kampanjer kopplat till kundkortet 

försöker få kunderna att bli mer lojala. Efter dessa kampanjer kan de tydligt se att allt fler ansluter sig 

till kundkortet. Vi konstaterar att en värdeförändring på intäktsdrivarens värde kan butiken se relativt 

snart varpå timingen benämns samtida. 

 

4.1.4 Medarbetartillfredsställelse 
 

(1). Respondenten anser att engagemanget från medarbetaren påverkar intäkten, en tillfredsställd 

medarbetare gör ett bättre jobb. Vid frågor från kunden poängterar respondenten vikten av att 

medarbetaren visar den efterfrågade varan istället för att bara peka, eftersom dessa möten med 

kunden då innebär möjligheter för medarbetaren att ställa motfrågor eller följdfrågor och således 

kan fler varor säljas till kunden.  Respondenten säger att dessa möten och möjligheter inte uppnås 

om medarbetaren är missnöjd. Här konstateras att medarbetartillfredsställelsen har en direkt positiv 

relation till intäkten. Då dessa möten uppstår på grund av medarbetarens egna handlingar direkt i 

butiken benämns denna påverkan på intäkten additiv och samtida. Respondenten anser att det inte 

finns någon gräns för denna intäktsdrivare varpå linjär relation konstateras. Direktionaliteten har inte 

kunnat fastställas. 

 

(2). Respondenten konstaterar själv att medarbetartillfredsställelse kan påverka 

kundtillfredsställelsen positivt. Medarbetartillfredsställelsens påverkan på intäkten sker då även 

indirekt via kundtillfredsställelsen. Värdeinverkan utifrån respondentens resonemang positiv och 

additiv. Då denna påverkan sker direkt i butiken benämns timingen som samtida. Linjäriteten för 

denna relation har inte kunnat fastställas. 

(3). Det framkommer under intervjun att medarbetartillfredsställelsen även kan påverka intäkten 

indirekt via exponeringen.  Respondenten berättar att huruvida en medarbetare är tillfredsställd eller 

inte kan göra skillnaden mellan en lagom fylld hylla och en välfylld och säljande hylla. (Att 

exponeringen och dess utformning i sig självt driver intäkter konstateras i resultatpresentationen för 

denna intäktsdrivare). Från respondentens resonemang fastslår vi att medarbetartillfredsställelsen 

inte enbart kan förbättra exponeringens effekt på intäkten utan alltså exponeringens hela värde. 

Respondenten berättar att en mer tillfredsställd medarbetare ser till att en vara bland annat har rätt 

prisinformation och utnyttjar de tillfällen där sambandsexponering är möjlig. En tillfredsställd 

medarbetare följer också upp försäljningsstatistik oftare och med denna information kan 
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medarbetaren göra omrotationer bland de varor som exponeras för att få igång försäljningen. 

Respondentens resonemang gör att relationen benämns additiv samt positiv. Den värdepåverkan 

som här sker av medarbetartillfredsställelsen på exponeringen ger vidare en positiv effekt på både 

intäkten och medarbetartillfredsställelsen. (Detta utvecklas närmare i resultatpresentationen för 

Exponering). Intäktsdrivarens slutgiltiga påverkan på intäkten i och med denna värdepåverkan är svår 

att fastställa varpå dess linjäritet och dess timing inte kan fastslås.     

 

4.1.5 Medarbetarkompetens 
 

(1). Respondenten berättar att om de kan höja medarbetarkompetensen så är chanserna stora att 

medarbetaren blir mer tillfredsställd. Vi konstaterar att intäktsdrivarens påverkan på intäkten till viss 

mån sker via medarbetartillfredsställelsen. Medarbetarkompetensen påverkar här 

medarbetartillfredsställelsen i sig självt och då en ökning av kompetensen slutligen ger en ökning på 

intäkten benämns denna relation till intäkten för additiv och positiv. Från respondentens svar 

konstaterar vi också en viss begränsning, chanserna att medarbetartillfredsställelsen skall öka vid en 

ökning av kompetensen är stora, men effekten uppstår således inte nödvändigtvis alltid varpå 

relationen till intäkten benämns kurvlinjär. Respondenten berättar vidare att intäktsnivån påverkar i 

vilken utsträckning butiken skickar medarbetare på utbildning och tillägger att utbildning är kostsamt 

för butiken. En tvåvägspåverkan råder mellan intäktsdrivaren och intäkten. För de fall 

intäktsdrivarens värdeökning påverkar medarbetartillfredsställelsen sker påverkan rimligen i samma 

stund som kompetensutvecklingen uppstår varpå relationen till intäkten även kan benämnas 

samtida.  

 

(2). Under intervjun konstateras det att medarbetarkompetensens påverkan på intäkten kan ske via 

en styrande variabelinverkan, detta sker genom att medarbetarkompetensen påverkar 

exponeringens effekt på intäkten. Detta konstateras då respondenten berättar att 

kompetensutveckling för personalen till stor del handlar om att kunna säljstyra, att plantera tänket 

kring sambandsexponering hos medarbetaren. Vidare berättar respondenten att 

medarbetarkompetens även handlar om att placera varor med bättre marginal på en bättre plats i 

hyllan och tillägger att vem som helst egentligen kan sälja varor, det är konsten att tjäna pengar på 

försäljningen som gör skillnaden. I ett annat sammanhang berättar respondenten att planogram 

utarbetas centralt och som sedan används av medarbetarna i butiken för att kunna bygga en lönsam 

hylla. Men några butiksspecifika planogram förekommer inte och det är här kompetensen kan 

utnyttjas. Respondenten berättar hur en varas omsättningshastighet kan påverkas kraftigt endast 

genom en omplacering i hyllan. Här kan försäljningsstatistik skrivas ut, och med dessa kan 

medarbetaren följa upp hur väl exponeringen föll ut. Försäljningen av varor på gavlar och torg kan 

utvärderas och stämmas av exempelvis en gång i veckan. Medarbetarkompetensens värdeinverkan 

på intäkten vid denna påverkan benämns positiv. Då utbildningar i säljstyrning används och 

möjligheterna till rotation av varor och utvärderingar av försäljningsstatistik är stora beskrivs 

relationen linjär, det tycks inte finnas någon gräns när medarbetarkompetensen via denna 

variabelinverkan inte längre kan påverka intäkten. Då intäktsdrivaren i sig självt styr effekten 
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benämns relationen additiv. Tvåvägspåverkan mellan intäktsdrivaren och intäkten konstateras från 

ovan. Denna förstärkande effekt som uppstår på exponeringens effekt på intäkten kan skådas i en 

samtida period då försäljningssiffror löpande kan skrivas ut.   

 

4.1.6 Sortimentsbredd & Sortimentsdjup 
 

Respondenten säger att sortimentsbredden och sortimentsdjupet går hand i hand. Vi konstaterar att 

dessa intäktsdrivare tillsammans påverkar intäkten. Respondenten säger att både sortimentsbredden 

och sortimentsdjupet är intäktsdrivande men till den gränsen att varan blir till hyllvärmare, vilket 

betyder att varan har en väldigt låg omsättningshastighet. Respondenten förklarar hur de varor som 

inte säljs, utan endast tar upp plats i hyllan, blir till en kostnad för butiken på så vis att denna plats 

istället kunnat användas till att exponera en mer attraktiv vara. Sortimentsbreddens och 

sortimentsdjupets relation konstateras som direkt och positiv, men också kurvlinjär då en 

värdeökning av intäktsdrivarna kan nå en gräns när den inte längre kan påverka intäkten. Men 

respondenten förklarar att denna gräns är väldigt olika beroende på vilket segment man talar om. Då 

respondenten under intervjun nämner hur försäljningslistor löpande kan skrivas ut för att följa upp 

huruvida en vara säljer eller inte konstateras att en förändring av sortimentsbredden eller 

sortimentsdjupet kan skådas på intäkten i en samtida period. 

 

4.1.7 Exponering 
 

(1). Respondenten tycker att exponering är oerhört viktig för butiken. Vad gäller uppbyggnaden av 

kundvarvet och varugruppers placering berättar respondenten att med rätt utformning av dessa 

faktorer kan man ”öppna kundens plånbok”. Helst vill man få igång köpprocessen senast fem meter 

efter grindarna och här placerar man oftast sådana varor som kunderna kanske inte har på 

inköpslappen. Samma princip gäller vid kassorna, menar respondenten. Rätt placering av olika 

impulsvaror blir ett sätt att skapa högre intäkter. Rätt prisinformation på varan är också väldigt viktigt 

anser respondenten. För varuplaceringen i hyllorna används här planogram som utformats på central 

nivå. Välfyllda hyllor ger ökade intäkter. Här nämns många olika exponeringstekniker. Bland annat 

om hur en vara med låg marginal placeras på en sämre plats i hyllan medan den vara med bäst 

marginal placeras i tag höjd. Respondenten berättar vidare att med rätt exponering kan butiken sälja 

fler varor till kunden och i samband med ett köp av en given vara gör de kunden uppmärksam på 

andra varor som ofta används ihop med den exponerade varan. Vi konstaterar att exponeringens 

relation till intäkten är direkt och positiv.  Exponeringen påverkar ensamt intäkten, exponeringens 

direkta påverkan på intäkten benämns således additiv. Respondenten säger att exponeringen aldrig 

kan bli fullständig, om exponeringen mättas på en plats kan de alltid omplacera varan till en bättre 

försäljningsplats. Vi konstaterar att det inte finns någon gräns för när exponeringen inte längre kan 

påverka intäkten. Relationen mellan intäktsdrivaren och intäkten benämns linjär. Respondenten 

säger att intäkten kan användas till att investera i ny inredning varpå relationen kännetecknas av en 

tvåvägspåverkan. Rapporter på försäljningsstatistik kan de skriva ut löpande när som helst under 

dagen. Respondenten berättar hur de redan efter några timmar efter en stor exponering kan skriva 
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ut rapporter för att se hur väl exponeringen föll ut. Exponeringens effekt på intäkten sker alltså i en 

samtida period. 

(2). Under intervjun framgår det att exponeringen även kan påverka intäkten indirekt via 

kundtillfredsställelsen. Respondenten berättar att om exponeringen är rätt utförd kan detta påverka 

kunden på så vis att kunden känner att den gjort en riktigt bra affär trots att varan från början inte 

var efterfrågad av kunden. Respondenten förklarar vidare att i de butiker där man nyinvesterat, 

byggt till eller bytt ut inventarier har de kunnat se kraftiga försäljningsökningar, och tillägger att här 

har kundtillfredsställelsen genererat högre intäkter tack vare exponeringens utformning. Här verkar 

exponeringen i sig själv menar respondenten och vi kan således konstatera att relationen 

kännetecknas av att vara additiv. En värdeökning av intäktsdrivaren ger också en värdeökning på 

intäkten varpå värdeinverkan fastställs som positiv. Direktionaliteten fastställs från ovan som 

tvåvägspåverkan. Timingen styrks i det här fallet från respondentens resonemang under 

Kundtillfredsställelse (1) och benämns därmed som samtida. Linjäriteten kan inte styrkas för denna 

indirekta påverkan på intäkten. 

 

4.1.8 Pris 

Respondenten säger att allting i butiken tar sin början i att det finns ett pris och påpekar att det är ur 

detta faktum som butiken får sin försäljning. Vi konstaterar att priset har en direkt relation till 

företagets intäkter. Om priset går upp, givet att försäljningsvolymen är densamma, ökar butiken 

alltså sina intäkter. Detta gör att värdeinverkan benämns positiv. Vid denna värdeförändring från 

intäktsdrivaren direkt på intäkten framkommer ingenting som tyder på att priset verkar tillsammans 

med någon annan intäktsdrivare. Prisets relation till intäkten är således additiv vid denna typ av 

värdepåverkan. Det framkommer under intervjun att intäktsnivån inte har någon direkt inverkan på 

prisnivån varpå envägspåverkan råder. Linjäritet och timing kan inte fastställas. 
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4.2 ICA Maxi 

 

ICA-handlarna äger och driver sina butiker som egna företagare. Som huvudleverantör till dessa 

butiker står ICA Sverige. Under 2007 omsatte ICA Sverige 51 438 MSEK. I bolaget återfinns fyra olika 

profiler vilka är ICA Nära, ICA Supermarket, ICA Kvantum samt ICA Maxi. Hos ICA Maxi skall, enligt 

hemsidans profilbeskrivning, allt finnas på ett ställe till bra priser. Förutom det breda 

livsmedelssortimentet tillhandahåller ICA Maxi även husgeråd, kläder, böcker, sportartiklar samt allt 

för trädgården. Generösa öppettider erbjuds samt att butikerna är lättillgängliga för bilburna kunder. 

(www.ica.se). 

 

4.2.1 Resultatsammanställning 

 

Intäktsdrivare Direkthet Värdeinverkan Linjäritet Additivitet Direktionalitet Timing 

Kundtillfredsställelse (1) Direkt Positiv Linjär Additiv Envägspåverkan Samtida 

Kundtillfredsställelse (2) Indirekt via Kundlojalitet Positiv X Additiv Envägspåverkan X 

Kundlojalitet Direkt  Positiv Linjär Additiv Envägspåverkan Samtida 

Medarbetar-

tillfredsställelse (1) Direkt Positiv Kurvlinjär Additiv Tvåvägspåverkan Samtida 

Medarbetar-

tillfredsställelse (2) 

Indirekt via 
Kundtillfredsställelse Positiv Kurvlinjär Additiv Tvåvägspåverkan  Samtida 

Medarbetar-

tillfredsställelse (3) Indirekt via Kundlojalitet Positiv X Additiv Tvåvägspåverkan  X 

Medarbetar-

tillfredsställelse (4) Indirekt via Exponering Positiv X Additiv Tvåvägspåverkan  Samtida 

Medarbetarkompetens 

(1) Direkt Positiv Linjär Additiv Tvåvägspåverkan  Samtida 

Medarbetarkompetens 

(2) 

Indirekt via 
Kundtillfredsställelse Positiv X Additiv Tvåvägspåverkan  X 

Medarbetarkompetens 

(3) 

Indirekt via 
Medarbetartillfredsställelse Positiv Kurvlinjär Additiv Tvåvägspåverkan  Samtida 

Medarbetarkompetens 

(4) 

Styr mellan Exponering och 
Intäkt Positiv X Additiv Tvåvägspåverkan  X 

Sortimentsbredd Direkt Positiv Linjär 

Interaktiv med 

Pris Envägspåverkan X 

Sortimentsdjup Direkt Positiv Kurvlinjär Additiv Envägspåverkan X 

Exponering Direkt Positiv X Additiv Tvåvägspåverkan  Samtida 

Pris (1) Direkt Positiv Kurvlinjär Additiv Envägspåverkan Samtida 

Pris (2) Direkt Negativ Linjär 
Interaktiv med 

Sortimentsbredd Envägspåverkan X 

 

Tabell 3 Resultatsammanställning (ICA Maxi)  

 

4.2.2  Kundtillfredsställelse 
 

(1). Respondenten anser själv att kundtillfredsställelsen har en direkt påverkan på intäkten. 

Respondenten berättar att en missnöjd kund inte stannar så länge i butiken, vilket då är direkt 

negativt för butiken. Respondenten anser att om de kan förbättra kundtillfredsställelsen så förbättras 
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helt klart deras intäkter. Kundtillfredsställelsens värdeinverkan på intäkten är således positiv. 

Kundtillfredsställelsen har en linjär relation till intäkten då respondenten menar att den mänskliga 

faktorn gör att butiken hela tiden kan förbättra kundtillfredsställelsen eftersom medarbetare med 

olika personligheter möter kunder med olika personligheter. Potentiellt sett kan varje möte mellan 

kund och medarbetare vara unikt, och en förbättring av kundtillfredsställelsen får således alltid en 

positiv effekt på intäkten. Under intervjun nämns ingenting om att kundtillfredsställelsen skulle 

påverka intäkten tillsammans med någon annan intäktsdrivare vilket gör relationen additiv. Vad 

gäller intäktens betydelse för kundtillfredsställelsen berättar respondenten att ökade intäkter ger en 

möjlighet till att påverka de faktorer som i sin tur påverkar kundtillfredsställelsen. Däremot nämns 

här ingenting om att intäkten skulle ha en direkt påverkan på kundtillfredsställelsen vilket betyder att 

envägspåverkan råder. Respondenten berättar att en missnöjdhet kund sprider sitt missnöje i 

betydligt större utsträckning än vad en nöjd kund gör. Denna missnöjdhet känner man av relativt 

snabbt i butiken eftersom klagomålen ökar vilket tyder på att en värdeförändring av intäktsdrivaren 

ger en samtida effekt på intäkten.  

 

(2). Respondenten förklarar vidare att man tror på att en ökad kundtillfredsställelse leder till att 

kunden väljer ICA Maxi oftare och dessutom att kunden då väljer att göra sina huvudköp i just deras 

butik i större utsträckning. Detta tyder på att kundtillfredsställelsenäven kan påverka intäkten 

indirekt via kundlojalitet. Denna värdeinverkan på intäkten är, från resonemanget ovan, positiv och 

additiv. Under intervjun framkommer ingenting om att kundlojaliteten skulle påverka 

kundtillfredsställelsen, inte heller påverkan intäktsnivån direkt kundtillfredsställelsen, varpå 

envägspåverkan råder i alla led. Linjäritet samt timing kan inte fastställas. 

 

4.2.3 Kundlojalitet 

 

Respondenten säger att kundlojaliteten är avgörande för handlarens framtid. Vi kan konstatera att 

kundlojaliteten är oerhört viktig för ICA Maxi:s överlevnad. Kundlojaliteten anses i och med detta ha 

en direkt påverkan på företagets intäkter. Värdeinverkan benämns positiv, då en ökning av 

kundlojaliteten ger en ökning av företagets intäkter. Vidare berättar respondenten att den optimala 

drömmen är att få en 100 % lojal kund, men respondenten tilläger att detta är omöjligt att uppnå då 

kunden kan handla sina dagligvaror på väldigt många olika ställen idag. Det finns alltså, enligt 

respondenten själv, en gräns för när kundlojaliteten inte längre kan påverka intäkten. Men, då denna 

gräns egentligen aldrig kan uppnås i butiken, med undantag från enstaka kunder, anser vi att en linjär 

värdepåverkan bäst beskriver denna intäktsdrivares relation till intäkten. Konstaterandet styrks till 

viss del av att respondenten tillägger att butiken hela tiden försöker binda upp kunder till lojalitet. 

Respondenten nämner ingenting som tyder på att kundlojaliteten skulle samverka tillsammans med 

någon annan intäktsdrivare vilket gör att relationen benämns additiv. Precis som för 

kundtillfredsställelsen så anser respondenten även att kundlojaliteten kan påverkas indirekt vid en 

förändring av intäkten men inte direkt, varför envägspåverkan råder. Tack vare kundkortet kan 

butiken ta del av listor på vad kunderna har handlat och på så sätt se om man tappar kunder. 

Respondenten berättar att butiken först på längre sikt kan se vad en förändring av kundlojaliteten 
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beror på, men respondenten menar samtidigt att effekten av en minskad kundlojalitet kan ses delvis 

med det samma eller relativt snart då dessa försäljningslistor kan skrivas ut dagligen, vilket gör att 

kundlojalitetens effekt på intäkten benämns samtida.  

 

4.2.4 Medarbetartillfredsställelse 

 

(1). Respondenten berättar själv att till viss del så påverkar medarbetartillfredsställelsen intäkten 

direkt och tillägger att om medarbetaren inte är nöjd gör den inte det lilla extra vilket gör att butiken 

troligtvis förlorar merförsäljning. Respondenten tycker att medarbetartillfredsställelsen är av väldigt 

stor vikt för intäkten och tillägger att om medarbetarna inte trivs ger de inte heller 100 %. 

Värdeinverkan benämns således positiv. Vad gäller intäktsdrivarens linjäritet berättar respondenten 

att för många av deras medarbetare är utveckling en förutsättning för medarbetartillfredsställelse. 

Men respondenten tillägger även att detta inte gäller alla medarbetare. Under intervjun framgår det 

att många fler faktorer än utvecklingsmöjligheter påverkar denna intäktsdrivare bland annat 

trygghet, öppenhet och ärlighet. Det finns en gräns när intäktsdrivaren inte längre kan påverka 

intäkten ytterligare varpå värdeinverkan benämns kurvlinjär. Under intervjun nämns ingenting om att 

medarbetartillfredsställelsen samverkar med någon annan intäktsdrivare, varpå relationen benämns 

additiv. Respondenten anser att intäktsnivån påverkar vad du kan göra för personalen. Möjligheterna 

till att tillgodose personalens behov ökar i och med att intäkterna går upp anser respondenten. Det 

råder här alltså en tvåvägspåverkan. Respondenten menar att en förändring av 

medarbetartillfredsställelsen märker butiken av relativt snart, men respondenten tillägger även att 

förändringen oftast når de högre cheferna sist. Förändringen märks alltså av i butiken i en samtida 

period. 

 

(2). Respondenten menar att medarbetartillfredsställelsen även påverkar intäkten indirekt via 

kundtillfredsställelsen i viss mån och tillägger att kunderna känner av om medarbetarna inte trivs. 

Det är då rimligt att anta att det omvända förhållandet råder, om personalen trivs så märker 

kunderna av det. Relationen här emellan är då positiv, värdet på intäktsdrivaren och intäktsnivån 

följer alltså varandra vid en värdeförändring av intäktsdrivaren. Vidare menar respondenten att en 

tillfredsställd medarbetare kan göra skillnaden mellan att göra en kund nöjd eller att överträffa 

dennes förväntningar. Men respondenten anser att medarbetarens sätt att bemöta kunden har liten 

betydelse om inte grundförutsättningarna är uppfyllda, vilka innefattar rätt vara och rätt pris där av 

benämns relationen kurvlinjär, intäktsdrivaren kan alltså påverka intäkten indirekt via 

kundtillfredsställelse men bara till en viss nivå. Additivitet konstateras från ovan. Då denna påverkan 

uppstår direkt i mötet med kunden konstateras att den påverkan som då slutligen sker på intäkten 

uppstår i en samtida period.    

(3). Respondenten menar också att medarbetartillfredsställelsen kan påverka intäkten indirekt via 

kundlojaliteten och berättar vidare att tillfredsställda medarbetare sprider sin positivism, inte bara 

bland andra medarbetare på arbetsplatsen, utan också utanför företaget. Medarbetarna pratar i 

positiva ordalag och detta skapar goda vibrationer menar respondenten. Värdeinverkan benämns 
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positiv. Additivitet konstateras från ovan nämnda resonemang. Linjäritet samt timing kan inte 

fastställas för. 

(4). Respondenten berättar under intervjun att medarbetartillfredsställelsen har betydelse för 

intäkten även indirekt via exponering och tilläger att otillfredsställda medarbetare kanske väljer att 

blunda för att det t ex inte är deras avdelning. Uppmärksamheten på att en vara exponeras dåligt 

uteblir i och med detta, menar respondenten. Här påverkar alltså medarbetartillfredsställelsen 

exponeringen positivt. Additivitet konstateras från ovan nämnda resonemang. Den påverkan som 

sker på intäkten från intäktsdrivaren, genom att denne påverkar exponeringens värde, får en samtida 

effekt på företagets intäkter då exponeringen i sig både direkt och i en samtida period påverkar 

intäkten (Se Exponering). Linjäritet kan inte fastställas. 

 

4.2.5 Medarbetarkompetens 
 

(1). Respondenten berättar att en kompetent medarbetare också är en mer behövd medarbetare, då 

möjligheten till att hjälpa andra medarbetare ökar. Med ökad kompetens blir medarbetaren också 

mer självgående. Respondenten förklarar att vikten av kompetent personal har att göra med 

sårbarheten och tillägger att det är viktigt att t ex kassorna flyter på för att undvika långa köer. 

Sårbarheten och effektivitetskraven tyder på en direkt påverkan på företagets intäkter. En 

förbättring av kompetensnivån ger med detta resonemang en positiv värdeinverkan på intäkten.  

Vidare berättar respondenten att kompetens i form av t ex kundvård aldrig få ett för högt värde. Men 

respondenten tillägger vidare att butiken inte skulle fungera om samtliga medarbetare vore 

utbildade butikschefer. Respondenten avslutar resonemanget med att själv konstatera att inom varje 

segment kan man i alla fall inte utbilda för mycket. Relationen benämns linjär. Ingenting tyder på att 

intäktsdrivaren skulle samverka med någon annan intäktsdrivare vilket gör relationen additiv. 

Respondenten menar att intäktsnivån påverkar i vilken utsträckning man kompetensutvecklar och 

förklarar att om butiken inte har rätt intäkter minskar man på kompetensutvecklingen varpå 

tvåvägspåverkan råder mellan medarbetarkompetensen och företagets intäkter. Vidare anser 

respondenten att kompetensförlust tar lång tid att fylla, oavsett vilken typ av kompetens som 

åsyftas. Detta, menar respondenten, gör i sin tur att en förlust av den här typen är kännbar för 

butiken redan på kort sikt. En förändring av intäktsdrivarens värde får då en samtida effekt på 

företagets intäkter. I ett annat sammanhang berättar respondenten att medarbetarkompetensen är 

oerhört avgörande på lång sikt, men inte lika avgörande på kort sikt. Då relationen både kan 

benämnas samtida och framtida benämns relationen endast samtida. 

(2). Respondenten menar att en kompetent medarbetare har möjlighet att prestera bättre och 

tillägger att detta innebär större möjligheter till att påverka kundtillfredsställelsen. Vi konstaterar här 

att medarbetarkompetensen även påverkar intäkten indirekt via kundtillfredsställelse.  Detta styrks 

även med respondentens resonemang om att värdet på kundvård aldrig kan bli för högt. 

Värdeinverkan konstateras positiv. Medarbetarkompetensen verkar i sig självt varpå additivitet 

råder. Linjäritet samt timing kan inte fastställas. 
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(3). Respondenten berättar att för vissa medarbetare kan ökad kompetens hos medarbetaren också 

leda till ökad tillfredsställelse. Här påverkar alltså medarbetarkompetensen intäkten indirekt via 

medarbetartillfredsställelsen. Från respondentens svar kan också värdeinverkan fastslås som positiv. 

Intäktsdrivarens påverkan på medarbetartillfredsställelse har en viss begränsning. Det finns en gräns 

när intäktsdrivaren inte längre påverkar medarbetartillfredsställelsen varpå påverkan benämns 

kurvlinjär. Då medarbetarkompetensen här ensamt påverkar i en riktning uppstår additivitet. Den 

ökade tillfredsställelsen som uppstår på grund av kompetensutveckling ger en direkt effekt, vilket 

också påverkar intäkten direkt vilket gör att effekten av en värdeökning från intäktsdrivaren sker i en 

samtida period.  

(4). Respondenten menar vidare att en ökad kompetens kan bidra till att medarbetaren kan skapa en 

mer lönsam hylla. Respondenten menar att här handlar det främst om hur varuplaceringen utformas 

eftersom en omplacering av en vara till en mer attraktiv försäljningsplats kan förändra försäljningen 

till det positiva. Respondenten säger under intervjun att i princip vem som helst kan bygga en hylla 

eller fylla på med varor, men det är konsten att göra det lönsamt som gör skillnaden. Här uppstår 

alltså en styrande variabelinteraktion där medarbetarkompetensen styr effekten av exponeringens 

direkta effekt på intäkten. Värdeinverkan är således positiv. Medarbetarkompetensen verkar i sig 

självt varpå additivitet råder. Linjäritet samt timing kan inte fastställas. 

 

4.2.6 Sortimentsbredd 
 

Respondenten menar att sortimentsbredden bidrar till intäktsnivån genom att kunden får fler varor i 

kundkorgen, snittköpet ökar således. Ett sortiment med bara t ex dryck skulle inte ge många varor i 

kundkorgen. Sortimentsbredden påverkar således företagets intäkter direkt. Värdeinverkan är 

positiv. Vad gäller livsmedelsavdelningen tror inte respondenten att sortimentet kan bli för brett. Vi 

konstaterar härmed att sortimentsbredden har en linjär värdeinverkan på intäkten. Vidare berättar 

respondenten att för att en ökad bredd ska kunna påverka snittköpet positivt krävs det att priset är i 

paritet med marknadsledaren. Sortimentsbredden är alltså interaktiv tillsammans med priset. Här är 

prisets värdeinverkan alltså negativ. Den påverkan som här uppstår påverkar endast intäkten och 

inte omvänt varpå envägspåverkan råder. Timing kan inte fastställas. 

 

4.2.7 Sortimentsdjup 

 

Respondenten menar att djupet har en direkt påverkan på intäkten av två anledningar. 

Respondenten berättar om hur en vanlig kund inte sällan väljer det mittersta valet om djupet består 

av låt oss säga tre alternativ. För vissa varugrupper kan butiken, enligt respondenten, med ett 

djupare sortiment och därtill fler valmöjligheter styra in kunden på ett lite dyrare alternativ eftersom 

många kunder efterfrågar premiumvaror.  Respondenten menar att ett djupare sortiment av öl 

förmodligen inte leder till att kunden handlar mer öl, men däremot ökar chansen att kunden väljer 

ett lite dyrare alternativ än medelprisvaran. För det andra menar respondenten att ett visst djup 

inom t ex tacos eller dessertost kan bidra till merförsäljning och därmed till ökade intäkter genom att 
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kunden förmodligen handlar mer genom spontanhandel.  En förändring av sortimentsdjupet 

förändrar alltså intäkten i samma rikting varpå relationen benämns positiv. Men respondenten 

tillägger att det beror väldigt mycket på vilka segment man talar om. Dessutom tillägger 

respondenten att denna teori inte är tillämplig på alla kunder, då en viss andel av butikens kunder 

endast efterfrågar lågprisvaror. Vi konstaterar att den direkta effekt som sortimentsdjupet kan ge på 

intäkten är kurvlinjär. I respondentens resonemang påverkar sortimentsbredden helt i sig självt 

intäkten och påverkan benämns således additiv. Respondenten menar vidare att faktorer som 

trender, efterfrågan och butiksytan påverkar djupets utformning. Envägspåverkan råder då intäkten i 

sin tur inte påverkar sortimentsdjupet. Timing kan inte fastställas. 

 

4.2.8 Exponering 

 

Respondenten berättar att exponeringen är viktig i butiken och respondenten anser att ett större 

antal exponerade varor förmodligen bidrar till att fler varor hamnar i kundkorgen. Respondenten 

menar vidare att ökade intäkter får man också genom merförsäljning, här använder sig butikerna 

mycket av torg- och gavelförsäljning för att påverka denna typ av försäljning. Respondenten tillägger 

att med rätt exponering kan man också marknadsföra nya varor, som t ex den nya serien ”I Love 

Eco”. Till exponeringen hör även butiksutformningen, där kundvarvet och varugruppers placering 

ingår. Respondenten berättar att vissa varor exponeras tidigt i detta kundvarv bland annat i syfte att 

”öppna kundernas plånbok” vilket då är direkt positivt för intäkterna. Vi konstaterar att 

exponeringen har en direkt, positiv påverkan på företagets intäkter. Från resonemanget konstateras 

att exponeringen verkar i sig självt varpå additivitet råder. Intäktsdrivaren har vidare ingen 

begränsning, mättas försäljningen kan en rotation få igång försäljningen igen., varpå linjäritet råder. 

Respondenten förklarar att om intäkten ökar ges butiken större möjligheter till att återinvestera i 

butiksinredning. Vi konstaterar att exponeringens direkta påverkan på intäkten har en 

tvåvägspåverkan. Respondenten tillägger att om en vara inte genererar rätt försäljning plockas den 

bort väldigt omgående, rätt medarbetare gör att man kan se en dalande tendens ganska omgående. 

Timingen benämns samtida. Linjäritet kan inte fastställas. 

 

4.2.9 Pris 
 

Pris (1). Respondenten menar att på kort sikt påverkar självklart prisnivån intäktsnivån. Priset har 

alltså här en direkt påverkan på intäkten. Om prisnivån ökar ger detta enligt ovan resonemang också 

en ökning på intäkten, värdeinverkan fastställs som positiv. Men då respondenten menar att detta 

endast gäller på kort sikt uppstår här en kurvlinjär påverkan. Vid denna typ av påverkan tyder 

ingenting på att priset nödvändigtvis skulle samverka med någon annan intäktsdrivare vilket betyder 

att påverkan är additiv. Respondenten berättar att intäkten i sig inte har någon direkt betydelse för 

prisnivån utan här är det andra faktorer som påverkar prisnivån såsom affärsiden. Envägspåverkan 

råder.  Det kortsiktiga perspektivet styrker att effekten sker i en samtida period. 

(2). (Se Sortimentsbredd 1). 
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4.3 Willys 

 

Axfood AB driver detaljhandel genom de egenägda butikskedjorna Hemköp, Willys samt PrisXtra. 

Utöver detta samverkar bolaget med ett stort antal egenägda butiker. Bolaget bedriver även 

partihandel genom Dagab samt Axfood Närlivs. Axfoods omsättning 2007 uppsteg till 29 189 miljoner 

kronor, samma år fanns det 137 stycken Willys-butiker runt om i landet. Enligt hemsidans 

profilbeskrivning skall Willys erbjuda Sveriges billigaste matkasse, samt ge kunderna en inspirerande 

butiksupplevelse. 2007 omsatte samtliga Willys-butiker 15 382 mkr. 

 

4.3.1 Resultatsammanställning 
 

Intäktsdrivare Direkthet Värdeinverkan Linjäritet Additivitet Direktionalitet Timing 

Kundtillfredsställelse (1) Direkt Positiv Kurvlinjär Additiv Envägspåverkan Samtida 

Kundtillfredsställelse (2) 

Indirekt via 
kundlojalitet Positiv X Additiv Envägspåverkan Framtida 

Kundlojalitet  Direkt Positiv Linjär Additiv Envägspåverkan Samtida 

Medarbetar-

tillfredsställelse (1) Direkt Positiv Linjär Additiv Tvåvägspåverkan Samtida 

Medarbetar-

tillfredsställelse (2) 

Indirekt via 
Kundtillfredsställelse Positiv Linjär Additiv Tvåvägspåverkan Samtida 

Medarbetar-

tillfredsställelse (3) 

Indirekt via 
Exponering Positiv Linjär Additiv Tvåvägspåverkan Samtida 

Medarbetarkompetens 

(1) Direkt Positiv Kurvlinjär Additiv Tvåvägspåverkan Samtida 

Medarbetarkompetens 

(2) Direkt  Positiv X 
Interaktiv med 

Exponering Tvåvägspåverkan Samtida 

Sortimentsbredd Direkt Positiv Linjär Additiv Envägspåverkan Samtida 

Sortimentsdjup Direkt Positiv Kurvlinjär Additiv Envägspåverkan Samtida 

Exponering (1) Direkt Positiv Linjär Additiv Tvåvägspåverkan Samtida 

Exponering (2) Direkt Positiv X 
Interaktiv med 

Medarbetarkompetens Tvåvägspåverkan Samtida 

Pris Direkt Negativ Kurvlinjär Additiv Envägspåverkan Samtida 

 

Tabell 4 Resultatsammanställning (Willys)  
 

4.3.2 Kundtillfredsställelse 
 

(1). Respondenten säger själv att kundtillfredsställelse påverkar intäkten direkt. En ökning av 

kundtillfredsställelsen ger en ökning på intäkten. Den påverkan som sker beskrivs således positiv. 

Respondenten berättar vidare om hur kundtillfredsställelse snabbt sprider sig till familj, vänner och 

grannar. Däremot tror respondenten att kundtillfredsställelsen kan avta i takt med att butiken når 

sina mål. Vi konstaterar att det finns en gräns när kundtillfredsställelsen inte längre kan påverka 

intäkten varpå intäktsdrivarens relation till intäkten benämns kurvlinjär. Ingenting framkommer som 

tyder på att kundtillfredsställelsen samverkar med någon annan intäktsdrivare, additiv relation råder. 

Det framkommer inte heller någonting som tyder på att intäktsnivån i sig påverkar 
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kundtillfredsställelsen, direktionaliteten benämns som envägspåverkan. Enligt respondenten finns 

det många parametrar som är mätbara när det gäller kundtillfredsställelsen såsom antal kunder som 

besöker butiken, antal avslutade köp, snittköp etc. Effekten på intäkten vid en värdeförändring på 

intäktsdrivaren kan således skådas i en relativt samtida period. 

(2). Respondenten berättar om hur kundtillfredsställelsen kan påverka intäkten indirekt via 

kundlojaliteten. Om en kund besöker butiken genom sporadiska besök, men i och med detta 

upptäcker att butiken tilltalar kunden, tenderar denne kund att också bli en lojal. Den påverkan som 

här sker från intäktsdrivaren är positiv. Utefter resonemanget ger kundtillfredsställelsens påverkan 

på kundlojaliteten först effekt i en framtida period. Envägspåverkan konstateras från ovan. 

Relationen är vidare additiv då inga andra intäktsdrivare nämns vid denna typ av påverkan. Linjäritet 

kan inte fastställas. 

 

4.3.3 Kundlojalitet 
 

Respondenten anser själv att kundlojaliteten direkt påverkar företagets intäkter. Relationen är 

positiv. Någon maximalt värde på kundlojaliteten tror inte respondenten de kan uppnå på grund av 

en ständigt hård konkurrens på marknaden. För butiken kännetecknas således kundlojalitetens 

relation till intäkten som linjär, en värdeökning av intäktsdrivaren ger alltså alltid en effekt på 

intäkten. Kundlojaliteten påverkar i sig självt intäkten varpå en additiv relation råder. 

Envägspåverkan råder då ingenting tyder på att intäkten i sig direkt skulle påverka intäktsdrivaren. 

Respondenten förklarar att kundlojalitet är direkt mätbart, precis som för kundtillfredsställelsen, här 

använder de sig av mått som antal kunder per vecka etc. Effekten som sker på intäkten benämns 

således samtida. Däremot tilläger respondenten att många gånger krävs det en viss uthållighet när 

man ska utvärdera om de förändringar butiken utarbetat gett något resultat. Då timingen kan 

fastställas som både framtida och samtida sker en påverkan på intäkten från denna intäktsdrivare 

skäligen alltid i en samtida period, även då i framtiden. 

 

4.3.4 Medarbetartillfredsställelse 
 

(1). Respondenten säger att medarbetartillfredsställelsen påverkar intäkten direkt eftersom 

medarbetarnas bemötande kan påverka kundernas köp. Respondenten anser att 

medarbetartillfredsställelsen egentligen avspeglar hur man är, hur man talar och beter sig. Är 

medarbetaren då missnöjd presterar han eller hon inte lika bra som de har möjlighet till. Relationen 

benämns positiv. Respondenten förklarar vidare hur butiken ständigt är i förändring, butiken måste 

hållas levande och berättar att här får medarbetarna hela tiden vara lyhörda på vad kunderna kräver, 

vilket gör att varje dag blir en ny utmaning. Vi konstaterar att det inte finns någon begränsning för 

denna intäktsdrivare, en förändring av dess värde ger således slutligen alltid en effekt på intäkten. 

Den påverkan som här sker på intäkten är då linjär. Här framkommer ingenting som tyder på att 

intäktsdrivaren nödvändigtvis skulle samverka med någon annan intäktsdrivare. Det innebär att 

medarbetartillfredsställelsen relation till intäkten vid denna typ av påverkan benämns additiv. 
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Genom att låta personalen ta del av försäljningsstatistik kan detta skapa ökad motivation hos 

medarbetaren om försäljningen varit god menar respondenten. Respondenten berättar också att 

goda försäljningsmånader eller år kan innebära att man väljer att hitta på någonting roligt 

tillsammans utanför arbetet. På så vis råder här en tvåvägspåverkan mellan 

medarbetartillfredsställelsen och intäkten. Då personalens agerande sker direkt i mötet med kunden 

benämns timingen som samtida. 

(2). Vidare beskriver respondenten hur medarbetartillfredsställelsen påverkar bemötandet av 

kunderna, så till vida ifall medarbetaren är tillmötesgående eller inte. Detta uppfattar kunderna vilket 

många gånger påverkar vad de köper i butiken, men även i vilken utsträckning kunderna återvänder. 

En medarbetare kan besvara kunden på många olika sätt. Vid de tillfällen där en vara efterfrågas som 

inte finns inne kan medarbetaren istället rekommendera en likvärdig vara som alternativ, vilket en 

nöjd medarbetare gör i större utsträckning. Intäktsdrivaren påverkar i dessa fall intäkten i sig självt 

indirekt via kundtillfredsställelsen varpå relationen benämns positiv och additiv. Direktionaliteten 

och timingen konstateras från ovan som tvåvägspåverkan och samtida. I ett annat sammanhang 

berättar respondenten om vikten av att ha medarbetare tillgängliga hela tiden för att hjälpa kunden. 

Det tycks med andra ord inte finnas någon gräns för när medarbetartillfredsställelsen inte längre kan 

påverka kundtillfredsställelsen varpå linjäritet råder.  

(3). Respondenten tycker att medarbetartillfredsställelsen även påverkar exponeringen i butiken då 

en tillfredsställd medarbetare oftast är mer kreativ och ser till att butiken är välfylld med varor. 

Medarbetaren kan göra en bättre presentation av en produkt, och oftast är det så att mycket säljer 

mer anser respondenten. Vi konstaterar att intäktsdrivaren kan påverka intäkten indirekt via 

exponeringen, värdeinverkan är utefter resonemanget positiv samt additiv, 

medarbetartillfredsställelsen påverkar här i sig självt exponeringen som sedan påverkar intäkten. 

Respondenten berättar att exponeringen aldrig blir fulländad, det krävs ett ständigt underhåll från 

medarbetarens sida. Den påverkan som sker av intäktsdrivaren på intäkten via exponering kan 

därmed benämnas linjär. Då respondenten menar att medarbetartillfredsställelsen påverkar 

fyllnadsgraden i butiken, samtidigt som det ständigt sker försäljning i butiken, konstaterar vi att den 

effekt som intäktsdrivaren här sätter igång ger en samtida effekt på intäkten.  

 

4.3.5 Medarbetarkompetens 
 

(1). Respondenten anser att sambandet mellan medarbetarkompetens i relation till intäkterna är 

ganska tydlig. Medarbetaren påverkar således intäkten direkt samt positivt. Respondenten förklarar 

vidare att det egentligen inte finns något maximalt värde för medarbetarkompetensen. Omvärlden 

utanför butiken och kundernas krav förändras hela tiden, vilket innebär att det alltid är viktigt att 

fortsätta öka kompetensnivån i butiken. Däremot menar respondenten att ju duktigare 

medarbetarna blir avtar effekten på intäkten vid en värdeökning av intäktsdrivaren. Relationen 

benämns där av som kurvlinjär. Vid denna värdepåverkan från intäktsdrivaren på intäkten 

framkommer ingenting som tyder på att intäktsdrivaren skulle verka tillsammans med någon annan 

intäktsdrivare, relationen här emellan benämns således additiv. Respondenten berättar vidare att om 
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det skulle gå mindre bra för butiken bör de satsa lite mer på kompetensutveckling för att på så vis 

vända trenden. Det råder alltså en tvåvägspåverkan mellan drivaren och intäkten. Respondenten 

tycker att det kan skådas ganska omgående ifall en kompetensutveckling gett en god investering för 

butiken vilket innebär att en värdeförändring på intäktsdrivaren ger en effekt på intäkten i en 

samtida period.  

(2). Vidare talar respondenten om att medarbetarkompetensen är viktig när det gäller exponering av 

butikens varor. Respondenten säger att om medarbetaren är väl insatt i vilka varor som har god 

marginal så kan dessa två faktorer påverka intäkten tillsammans, eftersom medarbetaren då känner 

till vilka varor som ska exponeras i större utsträckning än andra för att generera högre intäkter. 

Medarbetarkompetensens påverkan på intäkten sker här direkt och interaktivt med exponeringen. 

En värdeökning från denna värdepåverkan innebär en ökning av företagets intäkter vilket gör 

relationen positiv. Tvåvägspåverkan konstateras från ovan. Vidare tillägger respondenten att en aktiv 

medarbetare följer upp huruvida en god exponering genererat intäkter eller inte. På så vis kan alltså 

medarbetaren få en direkt respons på hur denna typ av värdepåverkan har påverkat intäkten, 

samverkan ger alltså en samtida effekt på intäkten. Linjäritet kan inte fastställas. 

 

4.3.6 Sortimentsbredd 
 

Respondenten anser att sortimentsbredden har en direkt positiv påverkan på företagets intäkter. Det 

breda sortimentet gör att kunderna handlar mer, detta då större delen av kundens dagligvaruinköp 

då kan ske på ett och samma ställe. Intäkterna styrs av vad butiken säljer, ett bredare sortiment 

genererar ofta merköp i större utsträckning menar respondenten. Respondenten anser att en 

breddning av sortimentet är i deras fall enbart positiv. Linjäritet råder. Utefter respondentens 

resonemang benämns relationen additiv. Intäkten i sig har enligt respondenten ingen direkt 

betydelse för intäktsdrivaren varpå envägspåverkan råder. Respondenten berättar att i och med att 

en breddning av sortimentet i regel är en nyhetsprodukt för butiken uppmärksammas denna relativt 

snart av kunderna, varpå effekten på intäkten kan skådas i en samtida period.  

 

4.3.7 Sortimentsdjup 
 

Respondenten anser att sortimentsdjupet påverkar företagets intäkter direkt samt positivt. Men 

vidare berättar respondenten att för vissa varor ger en ökning av sortimentsdjupet inte alltid en 

positiv effekt på intäkten, det beror helt på vilken vara som åsyftas eftersom det här kan röra sig om 

varor som butiken måste ha inne på grund av efterfrågan, men utan att dessa genererar några 

intäkter för butiken. Dessutom menar respondenten att en fördjupning inom ett visst segment kan 

tära på övriga segment i viss mån då ytan är begränsad. Relationen benämns således kurvlinjär. 

Respondenten nämner i övrigt ingenting om att denna intäktsdrivare direkt samverkar med någon 

annan intäktsdrivare, varpå relationen till intäkten är additiv. Envägspåverkan råder mellan intäkten 

och intäktsdrivaren konstateras från ovan. Respondenten förklarar att hur snart de kan se en effekt 

på intäkten vid en värdeförändring på intäktsdrivaren beror på hur aktiv medarbetaren är, men med 
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hjälp av försäljningslistor och statistik kan de utvärdera effekten relativt snart, varpå effekten på 

intäkten uppstår i en samtida period. 

 

4.3.8 Exponering 
 

(1). Respondenten säger att exponeringen definitivt påverkar intäkten. Responden tillägger att var 

och hur man exponerar i butiken återspeglar sig på försäljningen. Vi konstaterar en direkt positivt 

relation mellan intäktsdrivaren och intäkten. Här påverkar exponeringen i sig självt intäkten vilket gör 

relationen additiv. Då det hela tiden sker försäljning i butiken menar respondenten att de egentligen 

aldrig kan exponera för mycket. Relationen till intäkten kännetecknas således av att vara linjär. 

Genom försäljningslistor kan butiken följa upp försäljningsvolymer etc. och på så vis kan effekten på 

intäkten vid en värdeökning av intäktsdrivaren skådas i en samtida period. Respondenten menar att 

med en god intäktsnivå kan de återinvestera i butikens inventarier och på så vis höja värdet för 

denna intäktsdrivare. Tvåvägspåverkan råder således.  

 

(2). Exponeringen påverkar även intäkten direkt tillsammans med medarbetarkompetensen. (Se 

Medarbetarkompetens (2)).  

 

4.3.9 Pris 
 

Hur prisnivån påverkar intäkten är svårt att fastställa. Dels menar respondenten att verksamheten 

måste generera vinst för att kunna fortsätta expansionen och utvecklingen. Ur det perspektivet blir 

en ökad försäljningsnivå alltid positivt för intäkten. Men samtidigt menar respondenten att det låga 

priset som butiken tillhandahåller ligger i företagets affärside. Ur det perspektivet menar 

respondenten att en ökad prisnivå är direkt negativ för intäkten. Dessutom menar respondenten att 

en ökning av prisnivån egentligen bara sker då världsmarknadspriserna stiger, höjda inpriser för 

företaget ger höjda försäljningspriser i butiken. En ökad prisnivå i det sistnämnda fallet resulterar 

inte i en ökad intäkt för butiken. En ökad prisnivå i övriga fall, kännetecknas utifrån respondentens 

resonemang bäst som direkt negativ för företagets intäkter och dessutom som kurvlinjär på grund av 

resonemanget om att butiken behöver en viss prisnivå för sin fortsatta existens. Ur resonemanget 

kan vi konstatera att prisnivån i sig självt påverkar företagets intäkter vilket gör relationen mellan 

intäktsdrivaren och intäkten additiv. Ingenting framkommer som tyder på att intäktsnivån i sin tur 

direkt skulle påverka prisnivån varpå envägspåverkan råder. Då prisnivån direkt påverkan 

intäktsnivån i detta fall uppstår effekten på intäkten, vid en värdeförändring av intäktsdrivaren, i en 

samtida period. 
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5 Analys 
 

Detta kapitel består av en analys i två delar. Inledningsvis görs en jämförelse av det resultat som 

tagits fram företagen emellan. Analysen görs tillsammans med en presentation av de samlade 

orsakssamband som framkommit för respektive intäktsdrivare under intervjuerna. I kapitlets andra 

del görs en jämförelse av denna studies resultat jämfört med de tidigare studier som presenterats i 

den teoretiska referensramen. 

 

5.1 Analys av resultat företagen emellan 

 

I denna analysdel jämför vi de resultat som tagits fram emellan de tre butikerna. Denna del syftar till 

att ge en överskådlig bild av vad som sammantaget framkommit under de tre intervjuerna. Med hjälp 

av Luft och Shields (2003) orsakssamband illustreras respondenternas samlade syn på 

intäktsdrivarnas relation till intäkt. 

 

5.1.1 Kundtillfredsställelse 

 

Respondenterna är eniga om att kundtillfredsställelsen har en direkt positiv relation till butikens 

intäkt. Respondenterna från ICA Maxi och Coop Forum anser att en värdeökning på intäktsdrivaren 

alltid ger en effekt på intäkten då kundernas behov ständigt förändras. Respondenten på Willys 

menar dock att effekten på intäkten kan avta något i takt med att butiken når sina mål. Vi kan 

konstatera att intäktsdrivaren helt verkar i sig självt. Intäktsnivån har ingen direkt betydelse för nivån 

på intäktsdrivaren, däremot nämner respondenterna från ICA Maxi och Coop hur andra faktorer 

påverkas, såsom andra intäktsdrivare, vilket då i sin tur kan ge en effekt på drivaren. Intäktsdrivarens 

effekt på intäkten uppenbarar sig olika. Respondenten från ICA Maxi talar om hur missnöjda kunder 

sprider sitt missnöje i betydligt större utsträckning och på så sätt känner butiken av en 

värdeminskning. Respondenten från Coop Forum menar i sin tur att en värdeförändring kan skådas i 

och med ombyggnationer och uppfräschning av butiken, vilket ger en samtida effekt på intäkten. 

Respondenten på Willys i sin tur berättar om hur kundtillfredsställelsen kan mätas i exempelvis antal 

kunder som besöker butiken.  

 

 

 

Figur 8 Analys av resultat, Kundtillfredsställelse 

 

 

Samtliga respondenter menar att kundtillfredsställelsen påverkar intäkten indirekt via 

kundlojaliteten. Vi kan konstatera att relationen kännetecknas av att vara positiv och additiv. 

Kundtillfredsställelse Intäkt 
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Linjäriteten har inte kunnat fastställas från ICA Maxi samt Willys. Respondenten från Coop Forum 

menar dock att en kurvlinjär relation råder då en tillfredsställd kund inte nödvändigtvis blir mer lojal.   

Respondenterna från Coop Forum och Willys anser att effekten på intäkten uppstår i en framtida 

period.  

 

 

Figur 9 Analys av resultat, Kundtillfredsställelse 

 

5.1.2 Kundlojalitet 

 

Kundlojaliteten har enligt respondenterna en direkt positiv relation till butikens intäkt. Respondenten 

från Coop Forum menar att en lojal kund är en mer lönsam kund. ICA Maxi menar i sin tur att 

kundlojaliteten är helt avgörande för handlarens framtid. Respondenterna är vidare eniga om att 

kundlojaliteten har en linjär relation till butikens intäkt, en värdeökning av intäktsdrivaren ger alltid 

en effekt på intäkten. Detta beror i hög grad på att kunderna idag kan inhandla sina dagligvaror på 

många olika ställen och konkurrensen på marknaden är alltjämt hård varpå en värdeökning av 

intäktsdrivaren alltid får en positiv effekt på intäkten. Intäktsdrivaren verkar, enligt samtliga 

respondenter, helt i sig självt. Intäktsnivån har inte någon direkt betydelse för intäktsdrivaren. 

Samtliga respondenter menar att effekten, vid en värdeförändring av intäktsdrivaren, kan skådas i en 

samtida period. Detta eftersom försäljningslistor kan skrivas ut löpande under dagen, vilket blir till 

ett hjälpmedel för att mäta kundlojaliteten. 

 

 

Figur 10 Analys av resultat, Kundlojalitet 

 

5.1.3 Medarbetartillfredsställelse 

 

Resultatet visar att samtliga butiker anser att medarbetartillfredsställelse har en direkt relation till 

butikens intäkt. En tillfredsställd medarbetare presterar betydligt bättre menar respondenterna, 

vilket bland annat innebär att merförsäljning vid mötet med kunden utförs i större utsträckning. 

Linjäriteten skiljer sig beroende på hur frågan har tolkats. ICA Maxi menar att en gräns kan nås när 

intäktsdrivaren inte längre kan öka i värde. De övriga respondenterna menar i sin tur att om en 

ökning av intäktsdrivarens värde är möjlig, så får det alltid en effekt på intäkten. Samtliga 

respondenter anser att intäktsdrivaren påverkar intäkten i sig självt och att effekten på intäkten 

uppstår i en samtida period. Vidare har intäktsnivån betydelse för intäktsdrivaren då denna styr hur 

väl butiken kan uppfylla personalens behov och önskemål. Detta nämns dock endast av 

respondenterna från ICA Maxi och Willys. 

Kundlojalitet Intäkt 

Kundtillfredsställelse Kundlojalitet Intäkt 
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Figur 11 Analys av resultat, Medarbetartillfredsställelse 

 

Helt klart är det även att intäktsdrivaren även påverkar intäkten indirekt via kundtillfredsställelse, 

samtliga respondenter är av den åsikten, då medarbetartillfredsställelsen påverkar kundbemötandet. 

Nivån på medarbetartillfredsställelsen återspeglar sig i huruvida medarbetaren är tillmötesgående 

eller inte mot kunden. Respondenten från ICA Maxi menar att intäktsdrivaren har en viss 

begränsning via denna påverkan, detta då möjligheten för medarbetartillfredsställelsen att påverka 

intäkten indirekt via kundtillfredsställelsen förutsätter att butiken tillhandahåller ett brett och djup 

sortiment till ett relevant pris. Den påverkan som här sker ger en samtida effekt på intäkten. 

 

 

 

 

Figur 12 Analys av resultat, Medarbetartillfredsställelse 

 

 

Medarbetartillfredsställelsen har stor betydelse för exponeringens utformning, samtliga 

respondenter nämner denna relation. Kundtillfredsställelsen verkar här i sig självt och effekten på 

intäkten sker i en samtida period. Här kan intäktsdrivaren göra skillnaden mellan en lagom fylld hylla 

jämfört med en välfylld. Uppmärksamheten på hur väl en vara exponeras påverkas i stort av 

medarbetartillfredsställelsen. Vi konstaterar att denna relation inte har någon begränsning, en 

värdeökning av intäktsdrivaren är alltid positiv för exponeringens utformning. Dessutom uppstår 

effekten på intäkten i en samtida period. 

 

 

 

 

Figur 13 Analys av resultat, Medarbetartillfredsställelse 

 

Respondenten från ICA Maxi anser att intäktsdrivaren även kan påverka kundlojaliteten i och med att 

nöjda medarbetare pratar i positiva ordalag även utanför företaget vilket då skapar goda vibrationer. 

De övriga respondenterna nämner inte denna relation.  

 

 

 

 

Figur 14 Analys av resultat, Medarbetartillfredsställelse 

 

Medarbetartillfredsställelse Intäkt 

Medarbetartillfredsställelse Intäkt Kundtillfredsställelse 

Medarbetartillfredsställelse Intäkt Kundlojalitet 

Medarbetartillfredsställelse Intäkt Exponering 
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(1) 

(2) 

5.1.4 Medarbetarkompetens 

 

Respondenterna från ICA Maxi och Willys anser att medarbetarkompetensen har en direkt påverkan 

på butikens intäkt, vilket inte nämns av respondenten på Coop Forum. Respondenten från Willys 

menar dock att effekten på intäkten, vid en värdeförändring på intäktsdrivaren, kan avta något i takt 

med att medarbetarna blir mer kompetenta. Respondenten från ICA Maxi anser dock att inom varje 

segment kan de förmodligen inte kompetensutveckla för mycket. Intäktsnivån har en stor betydelse 

för intäktsdrivarens utformning. Däremot kan vi konstatera att hur intäktsnivån påverkar skiljer sig en 

aning. Respondenterna från Coop Forum och ICA Maxi talar om att utbildning är kostsamt samt att 

vid för dålig intäktsnivå blir de tvungna att minska ner på kompetensutveckling. Respondenten på 

Willys menar i sin tur att det är just då de förmodligen behöver satsa ännu mer på kompetensen för 

att vända den negativa trenden. 

 

 

 

 

Figur 15 Analys av resultat, Medarbetarkompetens 

 

 

Medarbetarkompetensen har stor betydelse för exponeringen. Här kan vi främst konstatera att 

intäktsdrivaren via denna relation bidrar till att exponeringens utformning blir mer säljstyrd. 

Respondenternas syn på hur dessa två intäktsdrivare verkar för en positiv effekt på intäkten skiljer sig 

något. Från intervjuerna från ICA Maxi och Coop Forum kan vi konstatera ett liknande synsätt. Från 

deras resonemang har vi konstaterat att medarbetarkompetensen styr effekten av exponeringens 

effekt på intäkten. Kännedom om vilka varor som är marginalstarka, förmågan att känna till när en 

vara behöver roteras eller flyttas till en mer attraktiv försäljningsplats samt förmågan att ta till sig 

och kunna utvärdera försäljningsstatistik innebär stora möjligheter till att påverka exponeringens 

effekt på intäkten. Respondenten från Willys för ett liknande resonemang, däremot har vi utefter de 

svar vi erhållit här konstaterat att medarbetarkompetensen och exponeringen snarare verkar 

tillsammans för en ökad intäkt. I stort är dock medarbetarkompetensen viktig för exponeringens 

effekt på intäkten, oavsett om man väljer att se det som en styrande variabelinverkan eller att 

intäktsdrivaren är interaktiv tillsammans med exponeringen. 

 

 

 

 

 

Figur 16 Analys av resultat, Medarbetarkompetens 

 

Intäkt Medarbetarkompetens 

Intäkt Medarbetarkompetens Exponering 
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Respondenten från ICA Maxi menar att kompetensen kan påverka intäkten indirekt genom 

kundtillfredsställelsen, detta eftersom en kompetent medarbetare kan prestera bättre och har 

således också större möjligheter till att vara behjälplig för kunden. Relationen nämns dock inte av de 

övriga respondenterna.  

 

 

 

 

Figur 17 Analys av resultat, Medarbetarkompetens 

 

 

Respondenten från ICA Maxi menar också att medarbetarkompetensen i viss utsträckning kan 

påverka medarbetartillfredsställelsen. Detta styrks av respondenten från Coop Forum som för ett 

liknande resonemang.  De båda anser dock att intäktsdrivarens möjlighet till påverkan på intäkten via 

denna relation är begränsad. Effekten uppstår i en samtida period. 

 

 

 

 

Figur 18 Analys av resultat, Medarbetarkompetens 

 

5.1.5 Sortimentsbredd  

 

Från resultatet kan vi konstatera att samtliga respondenter anser att sortimentsbredden har en 

direkt påverkan på butikens intäkt. Hur denna intäktsdrivare påverkar intäkten via denna relation är 

dock olika. Respondenten från Coop Forum menar att sortimentsbredden och sortimentsdjupet 

verkar tillsammans samt att denna relation är kurvlinjär då det finns en gräns när en värdeökning av 

dessa intäktsdrivare endast resulterar i hyllvärmare. Respondenten från ICA Maxi anser att en ökning 

av sortimentsbredden endast har en positiv effekt på intäktsnivån, ju bredare sortiment desto fler 

varor i korgen. Men respondenten här menar att sortimentsbredden är interaktiv med pris då rätt 

prisnivå krävs för att en värdeökning av intäktsdrivarens skall kunna ha en positiv effekt på butikens 

intäkt. Respondenten från Willys för ett liknande resonemang som respondenten från ICA Maxi, i 

deras fall är en breddning av sortimentet enbart positivt.  Däremot nämner denne ingenting om att 

priset skulle samverka med sortimentsbredden. Här nämns inte heller någonting som tyder på att 

sortimentsbredden direkt samverkar med någon annan intäktsdrivare. Under samtliga tre intervjuer 

framkommer ingenting som tyder på att intäktsnivån skulle ha någon direkt betydelse för 

intäktsdrivaren. 

 

 

Intäkt Medarbetarkompetens Medarbetartillfredsställelse 

Intäkt Medarbetarkompetens Kundtillfredsställelse 
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Figur 19 Analys av resultat, Sortimentsbredd 

 

5.1.6 Sortimentsdjup 

 

Från intervjun med Willys kan vi konstatera hur sortimentsdjupet har en direkt positiv relation till 

butikens intäkt, däremot är en värdeökning av intäktsdrivaren inte alltid positivt då detta kan ta 

försäljning från andra segment. Respondenten från ICA Maxi utvecklar sortimentsdjupets betydelse 

för intäkten. Här konstateras att djupets utformning i vissa fall kan ha en direkt positiv effekt på 

intäkten av två anledningar. Dels innebär ett djupare sortiment en möjlighet till att styra in kunden 

till att välja en dyrare produkt och dels innebär större valmöjligheter inom ett givet segment att 

merförsäljningen ökar i och med att spontanhandeln ökar. Men respondenten tillägger här att detta 

inte gäller alla kunder, då en stor del av kunderna är prisjägare. För denna typ av påverkan verkar 

intäktsdrivaren i sig självt på intäkten. För Coop Forum har vi ovan redan nämnt att respondenten 

anser att bredden och djupet samverkar. Vidare menar samtliga respondenter att intäktsnivån inte 

har någon direkt betydelse för intäktsdrivarens utformning.  

 

 

 

 

Figur 20 Analys av resultat, Sortimentsdjup 

 

5.1.7 Exponering 

 

Respondenterna för ett liknande resonemang kring exponering, samtliga menar att exponeringen är 

väldigt viktig för butiken varpå intäktsdrivaren påverkar intäkten direkt positivt. Rätt placering av 

impulsvaror blir ett sätt att skapa högre intäkter, likaså sambandsexponeringar.  Respondenten från 

ICA Maxi menar att exponeringen aldrig kan bli fullständig. Respondenten från Willys är av samma 

åsikt, att fler varor exponeras är positivt då de aldrig kan exponera för mycket i butiken. Mättas 

försäljningen kan de öka omsättningshastigheten på en vara genom att flytta den till en mer attraktiv 
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försäljningsplats. Vi kan konstatera att intäktsdrivaren verkar i sig självt vid denna påverkan på 

intäkten. Samtliga respondenter menar att intäktsnivån har betydelse för intäktsdrivaren, detta då en 

god intäktsnivå gör det möjligt att återinvestera i butikens inventarier, vilket ger ett stort lyft till 

exponeringens utformning.  

 

 

 

Figur 21 Analys av resultat, Exponering 

 

Från intervjun med Willys har vi även ovan konstaterat hur exponeringen kan samverka med 

medarbetarkompetensen vid påverkan på intäkten. (Se Medarbetarkompetens) 

 

 

 

 

Figur 22 Analys av resultat, Exponering’ 

 

 

Vi kan även konstatera att exponeringen har en viss påverkan på kundtillfredsställelsen. Relationen 

nämns inte uttryckligen av respondenterna från ICA Maxi och Willys. Däremot påtalar respondenten 

från Coop att detta är fallet. Vi konstaterar att detta då även inkluderar ombyggnationer och 

uppfräschningar av butikens inventarier.   

 

 

 

 

Figur 23 Analys av resultat, Exponering 

 

5.1.8 Pris 

 

Hur en värdeförändring av denna intäktsdrivare påverkar intäkten beror på hur respondenterna ser 

på frågan. Respondenterna från ICA Maxi och Coop Forum menar att prisnivån har en direkt positiv 

påverkan på intäkten. Resonemanget bygger på att det krävs en given prisnivå för att butiken över 

huvud taget ska kunna skapa intäkter. Enligt respondenten från ICA Maxi är denna påverkan 

kurvlinjär då relationen endast verkar positivt givet en kortsiktig period. Respondenten från Willys 

håller med det resonemanget men menar dock samtidigt att en höjning av prisnivån i deras butik får 

en direkt negativ effekt på intäkten. Intäktsdrivaren verkar i båda fallen i sig självt på intäkten. Den 

Exponering Intäkt 

Intäkt Medarbetarkompetens Exponering 

Intäkt Exponering Kundtillfredsställelse 



    Analys 

 

Sida 53 av 65 

 

samlade bilden från respondenterna visar att en värdeförändring av intäktsdrivaren får en samtida 

effekt på intäkten. 

 

 

 

 

 

Figur 24 Analys av resultat, Pris 

 

Från intervjun med ICA Maxi har vi kunnat konstatera att prisnivån även samverkar med 

sortimentsbredden. I detta fall är prisnivåns relation till intäkten negativ. (Se Sortimentsbredd) 

 

 

 

 

Figur 25 Analys av resultat, Pris 
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5.2 Analys mellan resultat och tidigare forskning 

 

I denna analysdel görs en jämförelse mellan denna studies resultat samt den tidigare forskning kring 

intäktsdrivare som presenterats i den teoretiska referensramen.  

 

5.2.1 Kundtillfredsställelse 

 

Samtliga respondenter är eniga om att kundtillfredsställelsen har en direkt och positiv relation till 

intäkterna, detta styrks av flera tidigare studier såsom Banker, Konstans och Mashruwala (2000), 

Behn och Riley (1999) och Ittner och Larcker (1998). Banker, Konstans och Mashruwala (2000) för 

även ett resonemang kring att tillfredsställda kunder är villiga att betala ett högre pris för 

produkterna, detta skiljer sig dock från vår studie då något sådant inte framkommit vid våra 

intervjuer. Respondenten på Willys menar att kundtillfredsställelsens effekt på intäkterna avtar i takt 

med att butiken når sina mål, detta resonemang för även Ittner och Larcker (1998) i sin studie. 

Respondenterna för ICA Maxi och Coop Forum anser att en värdeökning på intäktsdrivaren alltid ger 

en ökad effekt på intäkten i och med att kundernas behov ständigt förändras. Detta styrks av 

Söderlund (1997) som beskriver att kundernas tillfredsställelse inte är konstant, utan varierar över 

tiden. Bergman och Klefsjö (2001) utvecklar detta ytterligare då de skriver att det inte alltid räcker att 

tillfredsställa kundens förväntningar utan istället sträva efter att överträffa kundens förväntningar.  

 

Enligt respondenterna påverkar även kundtillfredsställelsen intäkten indirekt via kundlojalitet samt 

att relationen är positiv och additiv. Sörqvist (2000), Söderlund (1997) och Ittner och Larcker (1998) 

beskriver även de ett samband mellan kundtillfredsställelse och kundlojalitet vilket genererar en 

positiv inverkan på lönsamheten i företaget. Söderlund (1997) och Ittner och Larcker (1998) belyser 

även dem en indirekt påverkan på intäkt via kundlojalitet då tillfredsställda kunder kan generera nya 

kunder. Coop Forums respondent anser att kundtillfredsställelsen har en kurvlinjär relation till 

intäkten då det inte nödvändigtvis är så att den tillfredsställda kunden blir mer lojal, även Ittner och 

Larcker (1998) ser en kurvlinjär relation i sin studie, där de påvisar att en påverkan på intäkten kan 

avta då en viss nivå av kundtillfredsställelse uppnås. Enligt Ittner och Larcker (1998) kan även 

relationen vara av linjär karaktär, men detta har inte kunnat konstateras av respondenterna. Enligt 

Bergman och Klefsjö (2001) är det de kunderna som är mest tillfredsställda som i störst utsträckning 

gör återköp samt lättast blir lojala kunder.  Bryant, Jones och Widener (2004) ser ett indirekt 

samband till intäkten via marknadsandelar, detta skiljer sig gentemot vår studie då respondenterna 

inte påvisat detta.  

 

5.2.2 Kundlojalitet 

 

Enligt respondenterna har kundlojalitet en direkt och positiv relation till intäkterna i butiken. Detta 

styrks av Smith och Wright (2004) som beskriver att den lojala kunden påverkar intäkten direkt via 

återköp. Enligt Söderlund (2001) ger den lojala kunden ett direkt bidrag till lönsamheten i företaget 
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och därmed en direkt och positiv påverkan på intäkten. Respondenten från Coop Forum belyser i 

intervjun att en lojal kund är mer lönsam. Detta styrks av Blomqvist, Dahl, Haeger och Storbacka 

(1999) som skriver att det är lättare att skapa merförsäljning till en lojal kund. Även Holmberg (2004) 

styrker detta då hon menar att de lojala kunderna är mer lönsamma då de spenderar mer pengar i 

den butik de är lojala mot, samt kostar mindre i service än andra kunder. Samtliga respondenter 

beskriver att det råder en hård konkurrens på marknaden och därmed så ger en värdeökning av 

intäktsdrivaren alltid en positiv effekt på intäkten, varpå ger en linjär relation till butiken intäkt råder. 

Detta överensstämmer med studien av Smith och Wright (2004) där även de konstaterar en linjär 

relation till intäkten. Respondenten från ICA Maxi anser att kundlojalitet är helt avgörande för 

handlarens framtid. Detta får medhåll av tidigare studier, då Holmberg (2004) och Söderlund (2001) 

beskriver kundlojalitet som en långsiktig relation. Söderlund (2001) hänvisar även till en artikel i 

tidningen Supermarket (1998, nr 6-7) där det framgår att en av de högst prioriterade frågorna för 

beslutsfattarna inom dagligvaruhandelns detaljistled är att skapa kundlojalitet och göra kunderna 

mer lojala.  

 

Smith och Wright (2004) samt Söderlund (2001) konstaterar även en indirekt påverkan på intäkten 

via pris, då lojala kunder är mindre priskänsliga enligt författarna. Detta skiljer sig gentemot vår 

studie då detta inte är något som framkommit i intervjuerna som gjorts med respondenterna.   

 

5.2.3 Medarbetartillfredsställelse 

 

Från intervjuerna framkommer det att samtliga respondenter anser att medarbetartillfredsställelsen 

har en positiv och direkt relation till intäkten. Respondenterna menar på att en tillfredsställd 

medarbetare presterar mycket bättre samt skapar en merförsäljning vid mötet med kunden. Banker, 

Konstans och Mashruwala (2000) beskriver också en positiv och direkt relation till intäkten i sin 

studie, enligt författarna genererar en tillfredsställd medarbetare en ökad produktivitet. Dock anser 

Silvestro (2002) att medarbetartillfredsställelsen påverkar intäkterna negativt, författaren påpekar 

dock att viss skepsis bör beaktas kring resultatet av studien. Detta är något som skiljer sig starkt från 

vad våra respondenter inte belyser i intervjuerna. 

 

Respondenterna är även överens om att medarbetartillfredsställelsen även påverkar intäkten 

indirekt via kundtillfredsställelsen, då medarbetartillfredsställelsen påverkar kundbemötandet och 

hur tillmötesgående medarbetaren är gentemot kunden. Detta får stöd i flera tidigare studier såsom 

Bergman och Klefsjö (2001), Silvestro (2002), Banker, Konstans och Mashruwala (2000), Rucci, Kirn 

och Quinn (1998) och Piper (2006) där författarna visar att medarbetartillfredssällelse påverkar 

medarbetarnas kundbemötande och genererar en bättre kundservice.  

 

Respondenten från ICA Maxi menar även att medarbetartillfredsställelsen indirekta påverkan på 

kundtillfredsställelsen påverkas av att butiken tillhandahåller ett brett och djupt sortiment som 

efterfrågas till ett relevant pris. Enlig Banker, Konstans och Mashruwala (2000) byter den 

tillfredsställda medarbetaren jobb mer sällan än den icke tillfredsställde medarbetaren, varpå dessa 
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genererar en högre kunskap om butikens produkter samt högre kunskap om kundernas behov, vilket 

kan kopplas till att den tillfredsställde medarbetaren är medveten om vilket sortiment kunderna 

efterfrågar samt vilken prisbild som krävs.   

Enligt respondenten från ICA Maxi kan medarbetartillfredsställelse även påverka kundlojaliteten då 

nöjda medarbetare pratar positivt om företaget även utanför jobbet. Detta styrks av Rucci, Kirn och 

Quinn (1998) som skriver i sin artikel att de tillfredsställda medarbetarna inte enbart tillfredsställer 

kunderna utan även rekommenderar företaget för vänner och bekanta. 

Medarbetartillfredsställelsen har enligt respondenterna en stor betydelse för exponeringen 

utformning i butiken samt att medarbetartillfredsställelsen kan göra skillnaden mellan lagom fyllda 

hyllor till välfyllda hyllor. Detta kan kopplas till en studie av Bergengren (2003) som skriver att en stor 

del av ett företags styrka är att ha tillfredsställda medarbetare som känner arbetslust, som är 

effektiva och kreativa och därmed skapar lönsamhet i företaget.  

 

5.2.4 Medarbetarkompetens 

 

Respondenterna från ICA Maxi och Willys anser att medarbetarkompetens har en direkt påverkan på 

butikens intäkt. Detta skiljer sig från studie av Bryant, Jones och Widener (2004) som konstaterar att 

medarbetarkompetensen har en indirekt relation till intäkterna via kundtillfredsställelse, 

produktintroduktion samt marknadsandelar. Detta styrker dock resonemanget som respondenten 

från ICA Maxi för då han påvisar att medarbetarkompetens även indirekt kan påverka intäkten via 

kundtillfredsställelse då en kompetent medarbetare, enligt respondenten, har större möjlighet att 

kunna hjälpa kunderna.  

 

ICA Maxi:s respondent anser att det inom varje segment inte går att kompetensutveckla för mycket. 

Bergengren (2003) stödjer detta i sin studie då hon beskriver att företag behöver medarbetare med 

kompetens som kan samverka och tillsammans lösa olika problem som kan uppstå, samt att 

kompetensen som krävs idag kanske inte räcker till imorgon. Respondenterna för ICA Maxi samt 

Coop Forum påvisar att utbildningar är kostsamt för företaget och att vid låga intäkter blir det 

svårare för företaget att kunna kompetensutveckla personalen, däremot menar respondenten för 

Willys att det snarare är just då som företaget behöver kompetensutveckling för att vända den 

negativa trenden.  Detta resonemang får stöd av Bergengren (2003) och Axelsson (1996) som i sina 

studier framställer att medarbetarkompetens är ett viktigt konkurrensmedel för företagen och är 

avgörande för företagets överlevnad. 

 

5.2.5 Sortimentsbredd  

 

Resultatet från studien visar att samtliga respondenter anser att sortimentsbredden har en direkt 

påverkan på intäkterna. Detta stämmer överens med studien inom klädbranschen av Nissen, Ståhl 

och Ståhle (2006). Coop Forums respondent menar att sortimentsbredden och sortimentsdjupet 
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verkar tillsammans, denna relation är enligt respondenten kurvlinjär då det finns en gräns när en 

värdeökning istället resulterar i hyllvärmare. Även här finns likheter med studien av Nissen, Ståhl och 

Ståhle (2006) där även de påvisar ett samband mellan sortimentsdjup och sortimentsbredd. Enligt 

Frövén och Svegelius (2007) ser de en kurvlinjär effekt, då ytterligare sortimentsbredd inte ökar 

intäkterna.  

 

I en tidigare studie av Bryant, Jones och Widener (2004) konstaterar författarna ett samband mellan 

sortimentsbredd och marknadsandelar, där sortimentsbredden har en indirekt påverkan på intäkten 

via marknadsandel. Detta är inte något våra respondenter har påvisat i intervjuerna. Respondenten 

från ICA Maxi menar däremot att sortimentsbredden är interaktiv med pris då rätt prisnivå krävs för 

att intäktsdrivaren ska ge en positiv effekt på intäkterna. Enligt Bergström och Fölster (2005) har 

kunderna i dagligvaruhandeln mycket stora krav på sortimentet och kräver ett brett sortiment. Detta 

styrks av respondenterna från ICA Maxi och Willys som beskriver att en ökning av sortimentsbredden 

enbart har en positiv inverkan på intäkten. 

 

5.2.6 Sortimentsdjup 

 

Enligt respondenterna från ICA Maxi och Willys har sortimentsdjupet en direkt och positiv relation till 

intäkten. Den direkta och positiva relationen är något som inte med klartext går att utläsa ur tidigare 

studier, varpå vår studie skiljer sig på denna punkt. Däremot framkommer av studien som gjorts av 

Nissen, Ståhl och Ståhle (2006) att sortimentsdjupet har en relation till intäkterna i företaget.  Som 

tidigare nämnts menar respondenten för Coop Forum att sortimentsbredden och sortimentsdjupet 

samverkar, vilket får stöd av den studie som gjorts av Nissen, Ståhl och Ståhle (2006), där författarna 

påvisar en indirekt relation till intäkten via sortimentsbredd. 

 

Respondenten från ICA Maxi menar att ett djupare sortiment ger en möjlighet att styra kunden att 

välja en dyrare produkt, samt till att öka merförsäljningen och spontanhandeln. Detta styrks av 

Bergström och Fölster (2005) som beskriver att sortimentet ska vara en påminnare samt påverka 

kunden, påverkan kan innebära att butiken exponerar produkterna på ett sådant sätt att de väljer 

den produkten de tjänar mest pengar på. Sortimentet ska även fungera som inspiration för att skapa 

merförsäljning. Vidare beskriver respondenten för ICA Maxi att det inte går att styra alla kunder då 

en stor del av kunderna är prisjägare. Detta resonemang för även Bergström och Fölster (2005) då de 

beskriver att kunderna ofta kommer för att köpa de varor som är minst lönsamma för butiken, men 

enligt författarna så passar kunderna även på att handla andra produkter som de behöver och på så 

sätt köper de även lönsamma produkter i butiken. 
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5.2.7 Exponering 

 

Vad gäller exponering är samliga respondenter överens om att detta är väldigt viktigt för butiken, 

exponeringen har en positiv och direkt relation till intäkten. Detta överensstämmer med Nissen, Ståhl 

och Ståhle (2006) som även de ser en direkt och positiv relation till intäkten i deras studie.  

 

Respondenten från Willys framställer även att exponering kan samverka med medarbetarkompetens 

vid påverkan på intäkten, här ser vi ett samband till Nordfält (2007) som i sin bok framställer att 

butiken kan öka sin lönsamhet genom att placera marginalstarka varor bredvid marknadsledande 

produkter, och på så sätt styra kunden mot den varan. För att detta ska kunna genomföras krävs det 

kompetens så att medarbetaren är medveten om vilka varor som är marginalstarka. Respondenten 

från Coop ser istället ett samband mellan exponering och kundtillfredsställelse. Dessa två samband 

skiljer sig från studien av Nissen, Ståhl och Ståhle (2006) där de istället konstaterar att exponeringen 

påverkar på intäkten genom varumärke. Även Nordfält (2007) ser ett annat samband då han skriver 

att exponering samverkar med pris. Respondenterna beskriver även att rätt placering av impulsvaror 

och sambandsexponeringar kan skapa högre intäkter. Detta styrks av Bergström och Fölster (2005) 

som skriver att exponering av varor är mycket viktigt för lönsamheten i butiken. Nordfält (2007) 

menar att exponeringar på gavlar och andra säljplatser kan öka försäljningen av en vara med så 

mycket som 250-300% och är mycket viktiga då de ökar intäkterna i butiken.  

 

5.2.8 Pris 

 

Prisets relation till intäkten är enligt respondenterna från ICA Maxi och Coop Forum direkt och 

positiv, detta överensstämmer med tidigare studier av Smith och Wright (2004) och Lazaer (1986). 

Respondenterna för ICA Maxi och Coop Forum menar att det krävs en given prisnivå för att butiken 

ska kunna skapa intäkter. Respondenten för Willys menar även att en prishöjning får en direkt 

negativ effekt på intäkten. Schäder (2006) intygar detta genom att beskriva att priset har en dubbel 

funktion, priset måste vara konkurrenskraftigt men samtidigt kunna generera intäkter för företaget. 

Även Lazaer (1986) styrker detta då författaren framställer att om företaget har en felaktig 

prissättning kan detta innebära förluster för företaget, är priset för högt satt väljer kunden att köpa 

produkten någon annanstans, är priset för lågt satt genererar det ingen vinst för företaget. 

 

Respondenten från ICA Maxi menar att pris samverkar med sortimentsbredd, detta skiljer sig från 

tidigare studier då Smith och Wright (2004) istället påvisar att pris kan påverka intäkten indirekt via 

varumärke och kvalitet. 
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6 Slutsats 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som har kunnat fastställas för de utvalda intäktsdrivarna. 

Vidare ges en kort inblick i våra egna reflektioner kring studien. Kapitlet avslutas med förslag till 

fortsatt forskning. 

 

6.1 Slutsatser 

 

Inledningsvis presenteras återigen studiens syfte vilket är… 

… att på butiksnivå inom livsmedelsdetaljhandelsbranschen identifiera samt beskriva intäktsdrivares 

relation till intäkt. 

Resultatet visar att de utvalda intäktsdrivarna i allra högsta grad driver intäkter i 

livsmedelsdetaljhandelsbranschen. Vilken relation respektive intäktsdrivare har till intäkten redogörs 

i följande slutsatser: 

• Kundtillfredsställelse – Intäktsdrivaren har en direkt positiv relation till butikernas intäkt. 

Vidare påverkar intäktsdrivaren även intäkten indirekt via kundlojalitet. 

• Kundlojalitet – Intäktsdrivarens relation till butikernas intäkt kännetecknas främst av att vara 

direkt positiv.  Intäktsdrivaren har vidare en linjär relation till intäkten. 

• Medarbetartillfredsställelse – Intäktsdrivaren påverkar företagens intäkt delvis direkt. 

Påverkan sker även indirekt via kundtillfredsställelse samt i stor utsträckning indirekt via 

exponering. Relationen till intäkten kan även i viss mån beskrivas som indirekt via 

kundlojalitet. Resultatet visar att intäktsnivån har betydelse för intäktsdrivarens utformning.  

• Medarbetarkompetens – Påverkan på intäkten från denna intäktsdrivare sker delvis direkt. 

Vidare påverkar intäktsdrivaren intäkten antingen genom att styra effekten av exponeringens 

effekt på intäkten eller genom att samverka med exponeringen. Påverkan på intäkten sker 

även indirekt via medarbetartillfredsställelse genom en kurvlinjär relation. 

Medarbetarskickligheten har även viss betydelse för kundtillfredsställelsen. Även här har 

intäktsnivån betydelse för intäktsdrivarens utformning. 

• Sortimentsbredd – Intäktsdrivaren har en direkt positiv relation till butikernas intäkt. 

Påverkan kan ske antingen i sig självt, interaktivt med sortimentsdjupet eller interaktivt med 

priset. 
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• Sortimentsdjup – Den påverkan som sker från intäktsdrivaren är direkt positiv och relation är 

kurvlinjär. Intäktsdrivaren kan påverka intäkten i sig självt eller interaktivt med 

sortimentsbredden. 

• Exponering – Intäktsdrivaren påverkar intäkten i stor utsträckning genom en direkt positiv 

relation. Relationen är linjär. Intäktsdrivarens relation till butikernas intäkter kan även 

benämnas interaktiv med medarbetarkompetens. Till viss mån påverkar exponeringen även 

kundtillfredsställelsen. Intäktsnivån har betydelse för intäktsdrivarens utformning.  

• Pris – Intäktsdrivarens relation till intäkten kan beskrivas både direkt positiv samt direkt 

negativ. Effekten på intäkten sker i en samtida period. Intäktsdrivaren kan även påverka 

intäkten interaktivt med sortimentsbredden. 

 

6.2 Egna reflektioner 

 

Studiens resultat visar att en del kännetecken på intäktsdrivares relation till intäkten har varit mer 

komplicerade att fastställa än andra. Linjäritet och timing är av sådan karaktär, de svar som erhållits 

kring dessa kännetecken har skiljt sig stort bland respondenterna, och ett flertal gånger har dessa 

inte kunnat fastställas alls.  

Att fastställa intäktsdrivares relation till intäkt med de kännetecken som använts i denna studie är 

många gånger väldigt komplicerat. De utvalda intäktsdrivarna kan påverka intäkten på många olika 

sätt, och många gånger är det inte helt klart vilken typ av kraft det är man försöker fastställa. 

Exempelvis kan två respondenter vara av den åsikten att en given intäktsdrivare kan påverka intäkten 

indirekt via en annan given intäktsdrivare, varpå en illustrering av denna relation tycks få stöd från 

olika håll, trots att den typ av påverkan som åsyftas vitt skiljer sig från respondenterna emellan. 

Detta beror troligtvis på, som påtalats av respondenterna själva under intervjun, att många gånger är 

det väldigt individuellt hur intäktsdrivarna påverkar intäkten, direkt eller indirekt via någon annan 

drivare.  

Att tala om kundtillfredsställelse eller kundlojalitet som om detta vore en gemensam kraft som 

påverkar intäkten är komplicerat då de båda intäktsdrivarna, i vart fall i denna studie, består av ett 

väldigt stort antal kunder med vitt skilda behov, önskemål och preferenser. Problematiken är den 

samma för medarbetartillfredsställelse samt medarbetarkompetens. En viss avgränsning bland alla 

potentiella relationer har således varit högst nödvändig, då det under studiens gång upplevts som 

det finns ett oändligt antal relationer mellan de utvalda intäktsdrivarna och intäkten.  

Som redan nämnts har relationer som påverkas av drastiska förhållanden inte tagits med i 

resultatpresentationen, såsom vad som sker om någon intäktsdrivare inte existerade i butiken, då 

även detta skulle bidra till ett näst intill oändligt antal relationer. Avgränsningen här är även den 

komplicerad. Exempelvis kan man ställa sig frågan om exponeringen egentligen kan påverka intäkten 

utan medarbetare, om medarbetarna i sin tur kan påverka intäkten utan sortiment, om butikens 
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sortiment kan påverka intäkten utan exponering och om exponering kan påverka intäkten utan 

kundtillfredsställelse etc.  

 

6.3 Fortsatt forskning 

 

Denna studie avgränsar sig till att studera de mest centrala intäktsdrivarna inom 

livsmedelsdetaljhandeln. Inom branschen verkar rimligen många fler intäktsdrivare, varpå vi tycker 

att det vore intressant att vidare studera denna bransch på butiksnivå och då med ett annat urval av 

intäktsdrivare. 

Vi anser även att det skulle vara av intresse att genomföra en studie med ett liknande urval av 

intäktsdrivare, men då på organisationsnivå. På så vis skulle en jämförelse över två analysnivåer vara 

möjlig vad gäller de för denna studie utvalda intäktsdrivarna.  

Avslutningsvis tycker vi också att det skulle vara intressant att närmare och djupare studera, 

exempelvis inom denna bransch, vilka faktorer som påverkar intäktsdrivarnas värde och då inte 

enbart sett till de övriga intäktsdrivarna. En studie med denna inriktning tror vi skulle bidra till en 

djupare kunskap kring hur livsmedelsbutikerna kan påverka sina intäkter samt i vilken utsträckning 

den enskilda intäktsdrivaren kan påverkas. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Intervjuguide 

Inledning 

När det talas om hur man kan öka sin vinst förs tankarna oftast på hur man kan sänka sina kostnader. 

I teorin finns det rikligt med kostnadsmodeller som försöker förklara hur högre vinst uppnås. Fokus 
på intäkten har hamnat i skymundan och det är därför denna studie görs. En intäktsdrivare definieras 

som en variabel, vilken som helst, som påverkar ett företags intäkter. Vårt syfte är att på butiksnivå 

inom livsmedelsdetaljhandelsbranschen dels identifiera vilka intäktsdrivare som dagligen kan 

påverkas, dels beskriva hur påverkan på dessa intäktsdrivare sker samt att beskriva dessa 

intäktsdrivares relation till intäkten. 

Utvalda intäktsdrivare 

Från tidigare forskning har flera intäktsdrivare identifierats och utifrån dessa har nedanstående 

intäktsdrivare valts ut till intervjun.  

 

Kundtillfredsställelse   Sortimentsbredd 

Kundlojalitet   Sortimentsdjup 

Medarbetartillfredsställelse   Exponering 

Medarbetarkompetens   Pris  

  

Intervjuupplägg 

Intervjun kommer att genomföras med frågorna 1-3 på en intäktsdrivare åt gången. 

Frågor 

1. Identifiering av intäktsdrivare 

Är detta en intäktsdrivare i er butik? 

 
2. Påverkan på intäktsdrivaren 

Kan ni påverka denna intäktsdrivare i er butik? 

Hur påverkar ni denna intäktsdrivare i er butik? 

- Vilka arbetsmoment/faktorer/instrument kan kopplas till denna intäktsdrivare? 

 

3. Intäktsdrivarens relation till intäkten 
Hur påverkar intäktsdrivaren intäkten? 

- Om intäktsdrivarens värde förändras, påverkas då intäkten positivt eller negativt?  

- Finns det någon gräns när en ökad förändring av intäktsdrivarens värde inte längre 

genererar högre intäkter? 

- Påverkar intäktsdrivaren intäkten tillsammans med någon annan intäktsdrivare?  

- Sker intäktsdrivarens påverkan på intäkten direkt eller sker den indirekt genom att 

den först påverkar en annan intäktsdrivare?  

- Har intäkten någon påverkan på intäktsdrivaren? 

- Om intäktsdrivaren förändras, hur snart kan man då se en förändring på intäkten?  

Avslutningsvis 

Finns det fler intäktsdrivare utöver de som nämnts som dagligen kan påverkas på butiksnivå?  


