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Förord 
 
En idé och tro på att utbildning bör genomföras på ett sätt som innebär att studenter 
lär sig koppla samman forskning med undervisning och praktik ligger till grund för 
denna  bok.  Denna  slutprodukt  bör  också  betraktas  som  ett  konkret  sätt  att  ”ge 
tillbaka” resultat från samarbete till den part som valt att samarbeta med Högskolan: 
ICA City. Det har varit en  inspirerande  tid  för oss redaktörer och en  förmån att ha 
haft en studentgrupp som visat prov på engagemang, kreativitet och kunskapstörst. 
Vi  vill  tacka  Centrum  för  Lärande  och  Utbildning  (CLU)  som  finansierat 
utvecklingen  av  det  pedagogiska  upplägget  och  därmed  möjliggjort  att 
undervisningen  kunnat  bedrivas  i  en  speciell  form. Redaktörerna  vill  också  tacka 
ICA City som generöst ställt upp med  tid och engagemang samt släppt  in oss  i sin 
verksamhet.  Förhoppningen  är  att  samarbetet  kan  utvecklas  framöver  med  nya 
spännande  fältstudier  nästa  läsår.  Slutligen  vill  vi  framföra  ett  tack  till Handelns 
Utvecklingsråd (HUR), som via postdoc‐stipendium möjliggjort för oss redaktörer att 
redigera, kontrollera och sammanställa denna bok.  
 
Borås 2008‐12‐22 
Malin Sundström & Johan Hagberg 
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Kapitel 1 – Att handla dagligvaror 
 
Författare: Johan Hagberg & Malin Sundström 
 
Det är få konsumtionsfenomen i samhället som så många människor så ofta kommer 
i kontakt med  som köp  av dagligvaror. Av  förklarliga  skäl har det också varit  ett 
område som konsumentbeteendeforskningen  intresserat sig för under  lång tid (t.ex. 
Batte m.fl., 2007; Schenk m.fl., 2007). Trots att det har genomförts mycket forskning 
om konsumentbeteende och dagligvaror så innebär en snabb förändringstakt att det 
hela  tiden  uppstår  nya  fenomen  och  aspekter  att  forska  om.  11,7  %  av  ett 
genomsnittligt hushålls utgifter  läggs  idag på dagligvaror  (SCB, 2007) och de  flesta 
hushåll besöker dagligvarubutiker  frekvent. Handel med dagligvaror  liksom övrig 
detaljhandel  betraktas  av  många  som  relativt  vardagligt.  Det  innebär  att 
forskningsområdet  ibland  får  stå  tillbaka  till  förmån  för  mer  exotiska 
konsumtionsfenomen. Att de allra flesta människor också har någon form av relation 
till  sin  eller  sina  dagligvarubutiker  är  också  en  särskild  utmaning  eftersom  den 
bortom  denna  vardaglighet  också  strävar  efter  att  generera  ny  kunskap  som  inte 
redan är känd för alla eller är trivial.  
 

Kursen 
Denna bok är ett resultat av en magisterkurs i konsumentbeteende vid institutionen 
för data‐ och affärsvetenskap vid Högskolan i Borås hösten 2008. Kursen har lästs av 
studenter  under  det  fjärde  året  sedan  2003.  Kursen  har  sedan  starten  varit  en 
uppskattad  kurs  och  varvat  teori  och  praktik  i  ett  ämnesområde  som  många 
studenter har varit intresserade av. Eftersom studenter också är konsumenter har det 
varit relativt lätt att relatera praktikfältet till ämnesområdet.   Inför årets upplaga av 
kursen  ville  kursansvarig, Malin  Sundström, utöka de praktiska  inslagen  i  kursen 
markant. Målsättningen var  att  förändra  kursen  så  att den  kombinerade  ett  större 
inslag  av  praktik  och  forskning  på  ett  sätt  som  gjorde  att  studenterna  i  högre 
utsträckning skulle  lära sig konsumentbeteende genom att studera konsumenter på 
fältet. Efter kontakter med lokala ICA‐köpmän (som driver fyra butiker) ansöktes om 
medel från Centrum för lärande och undervisning (CLU) vid Högskolan i Borås för 
pedagogisk  utveckling  av  kursen.  Medel  beviljades  och  gjorde  det  möjligt  att 
genomföra  kursen  hösten  2008 med  ny  utformning.  Den  största  förändringen  av 
kursen  har  varit  att  huvuddelen  av  kursen  genomförts  i  form  av  fältstudier  i 
dagligvarubutiker.  Detta  har  kompletterats  med  föreläsningar,  gästföreläsningar, 
litteraturstudier,  handledning,  studentseminarium  och  hemtentamen.  Studenterna 
har  varit  indelade  i  grupper  och  har  haft  stor  frihet  att  välja  intresseområde  för 
fältstudier, både när det gäller frågeställningar och metoder. Under arbetets gång har 
studenterna  fått  handledning  varje  vecka  av  två  lärare  i  en  av  butikerna.  Vid 
kursintroduktionen medverkade  också  ICA‐köpmännen  för  att  ge  en  introduktion 
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till  ICA  och  de  aktuella  butikerna.  Studenterna  har  sedan  skrivit  varsin  rapport 
baserat på  sina  studier. Kursen avslutades med ett  seminarium där  resultaten  från 
studierna  presenterades  inför  ca  trettio  personer  ur  personalen  från  de  aktuella 
butikerna. Denna bok utgör en sammanfattning av studenternas rapporter, samt ett 
kapitel som skrivits av Malin Sundström. Kapitlen  i boken har redigerats och  i hög 
grad  komprimerats  i  jämförelse  med  ursprungsversionerna.  I  vissa  fall  har 
redaktörerna  gjort  stora  förändringar  när  det  gäller  innehåll  och  struktur, medan 
förändringarna  är mindre  i  andra  fall.  Denna  redigering  till  trots  ska  respektive 
kapitel naturligtvis tillskrivas författarna.  

Konsumentbeteende och dagligvaror 
Denna bok baseras på  fältstudier  i  fyra  ICA‐butiker. De  fyra butikerna  ingår  i  ICA 
Citygruppen  och  är  belägna  i Borås  (Knalleland, Centrum, Brämhult  och  Fristad), 
vilket  är helägt  av  två  lokala  ICA‐köpmän.  ICA har  sitt ursprung  i Hakonbolaget 
som etablerades 1917 och har  sedan 1960‐talet varit den  största dagligvarukedjan  i 
Sverige. En viktig princip  inom  ICA uttrycks  i den så kallade  ICA‐idén som  lyder: 
”Enskilda handlare i samverkan, som framgångsrikt kombinerar mångfald och lokal 
anpassning med storskalighet och effektivitet.” Under det senaste decenniet har ICA 
bland annat utökat med bankverksamhet och har inom ramen för flera av butikerna 
också en större andel sällanköpsvaror.  I Sverige  fanns 1382  ICA‐butiker 2007, vilka 
fördelas på fyra olika butiksprofiler; ICA Nära (743 butiker), ICA Supermarket (460 
butiker), ICA Kvantum (119 butiker) och Maxi ICA Stormarknad (60 butiker). De fyra 
butikerna i ICA Citygruppen tillhör kategorin ICA Kvantum.  
 
Citygruppen  utgör  enligt Citygruppens  köpmän  ICA:  s  enskilt  största  kund, men 
köper  också  varor  via  andra  inköpskanaler  än  direkt  genom  ICA.  Citygruppens 
vision och mission är ”störst upplevelse och lägst pris, varje dag!” och uttrycks också 
i  följande  så  kallade  payoff:  ”Upplevelser  till  varje  pris”. De  fyra  butikerna  inom 
Citygruppen  skiljer  sig mycket  åt  när det  gäller  t.ex.  storlek  och  sortimentsbredd, 
men samordning sker när det gäller t.ex. priser och reklamerbjudanden. I respektive 
butik finns också en ansvarig butikschef. Den största av butikerna finns i Knalleland, 
där  det  i  butiken  också  finns  egentillverkning  i  form  av  bageri,  styckning  och 
kallskänk.  Under  kursens  gång  blev  butiken  i  Knalleland  utsedd  till  ”Butikernas 
butik” av branschtidningen ICA‐nyheter. ICA City Knalleland tog hem flest röster i 
den  handlarpanel,  med  50  handlare  och  butikschefer  från  ICA  ,  Coop,  Axfood, 
Bergendahls och Vi‐handlarna, som utsåg den vinnande butiken.  
 

ICA‐Citykunderna i Borås år 2008  
Med  hjälp  av  det  omfattande  fältmaterial  som  samlats  in  i  form  av  butiks‐  och 
kundobservationer,  foton,  ljudupptagningar,  frågeenkäter  till kunder och anställda, 
fokusgruppsintervjuer med kunder, intervjuer med ledningsgrupp och annat externt 
ICA‐City  material  har  kursdeltagarna  gjort  flera  intressanta  studier  som 
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sammantaget  beskriver  ICA‐Citykunden  år  2008.  I  denna  bok  har  vi  valt  att 
presentera  studierna  utifrån  fyra  forskningsteman  som  tar  sin  utgångspunkt  i 
tidigare genomförd forskning och en kartläggning av den forskning som är relevant 
för  dagligvarufältet.  I  de  kommande  kapitlen  behandlas  fyra  ämnen; 
självbetjäning/service,  lojalitet,  upplevelser  och  tillgänglighet.  Det  är  studenterna 
som valt dessa ämnesområden,  som också är  framträdande  i aktuell  forskning om 
handeln.  Det  är  också  tydliga  exempel  på  relevanta  och  aktuella  fenomen  inom 
svensk dagligvaruhandel i allmänhet och i de aktuella butikerna i synnerhet. 
 

Självbetjäning/Service 
En  av  de mest  omfattande  förändringarna  inom  svensk  dagligvaruhandel  under 
1900‐talet har varit så kallad självbetjäning.  Inom svensk detaljhandel började olika 
idéer om självbetjäning (där inspirationen kom från USA) att diskuteras under 1930‐
talet och de  första så kallade självbetjäningsbutikerna  invigdes  i Sverige  i slutet av 
1940‐talet  (Tufvesson,  1995). Självbetjäningen var ofta  starkt  ifrågasatt  eftersom  att 
kunderna skulle göra det arbete som anställda tidigare gjorde, vilket väckte rädslor 
om  att  arbetstillfällen  skulle  försvinna.  Så  småningom  har  samhället  vant  sig  vid 
självbetjäning  i  olika  former  och  fenomenet  har  växt  fram  under  de  kommande 
decennierna. Liksom för andra innovationer handlar det i detta fall inte om ett snabbt 
och radikalt skifte vid en viss tidpunkt, utan något som har skett under lång tid.  
 
Forskning om självbetjäning har pågått  länge och har  från börjat  intresserat sig  för 
tjänster  som  utförts  av  anställda men  som  övergått  till  att  kunden  själv  fått  göra 
aktiviteten. Övergången från betjänade bensinstationer till att kunden ”tankar själv” 
är  ett  sådant  tydligt  exempel  (Bateson,  1985).  Tidig  forskning  har  visat  att 
konsumenten tar hänsyn till och värderar olika aspekter på självservice, som i sin tur 
är situationsspecifika och kan uppfattas både negativt och positivt. Tidiga exempel 
visade  att  värdet  och  kostnaden  av  självservice  handlade  om  tid,  kontroll, 
ansträngning, beroende, effektivitet, mänsklig kontakt och risk (Bateson, 1985). En av 
de senaste förändringarna inom självbetjäning inom dagligvaruhandeln är så kallad 
självskanning,  vilket  har  blivit  allt  vanligare  under  senare  år.  Forskning  om 
självskanning visar att ett viktigt skäl att välja denna självservice är därför att det är 
lätt att använda, bekvämt och går snabbt (Dabholkar m.fl., 2003).  
 
I  de  ICA‐butiker  som  har  undersökts  har  detta  varit  en  central  fråga,  inte minst 
eftersom andelen kunder som självskannar nu blivit stor och där de handlar sida vid 
sida med de kunder  som  inte  självskannar. Att  självskanning är en mycket aktuell 
fråga visade sig genom att tre av sex grupper valde att studera självskanning. För att 
åstadkomma balans mellan olika teman i boken har vi valt att inkludera en av dessa 
studier,  vilken  presenteras  i  kapitel  2.  De  andra  studenter  som  studerade 
självskanning  var  Carl  Andersson,  Fredrik  Andersson,  Andreas  Frohm,  Emelie 
Jansson  och  Monika  Zawadzka.  Studenternas  resultat  liknar  i  stor  utsträckning 
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tidigare studier (Bateson, 1985; Dabholkar et al, 2003), även om studenterna har valt 
andra  angreppssätt.  Författarna  analyserar  olika  aspekter  av  självskanning  med 
fokus på  en  butik där  en  relativt  stor  andel  av  kunderna  självskannar. Resultaten 
visar att självskannande kunder upplever ett stort värde i att slippa långa kassaköer. 
Kunder väljer också hellre självskanning när de handlar mycket. I den presenterade 
studien kan läsaren också ta del av spännande diskussioner om hur olika områden i 
butiken  samt  enskilda  kundaktiviteter  spelar  roll  för  hur  kunden  uppfattar 
självskanning.  

Lojalitet 
Ett  annat  forskningsområde  som  studenterna  intresserat  sig  för  är  lojalitet  bland 
ICA‐Citykunderna. En anledning till intresset kan vara att ICA City profilerats som 
en butik med låga priser och därmed borde ha mindre lojala kunder. Forskning har 
sedan  tidigare visat  att priskänsliga kunder  jämför priser på produkter, men  även 
priser mellan  olika butiker  (Hoyer,  1984)  och har  lättare  för  att byta butik. Andra 
forskningsstudier visar att  låga priser attraherar s.k. cherry pickers  (Reichheld, 1996; 
Sirohi m.fl., 1998) vilka också tenderar att vara flyktiga kunder. Å andra sidan visar 
forskningsstudier att kunder tenderar att vara lojala därför att de är lata, av vana, av 
bekvämlighetsskäl, för att spara tid och därför att de trivs i en viss butik (McGoldrick 
& Andre, 1997). Lojalitetsbegreppet är därmed inte med automatik kopplat till pris, 
vilket  kan  vara  ytterligare  en  förklaring  till  att  studenterna  valt  detta 
forskningsområde. Fältstudierna har givit vid handen  att  ICA Citys  reklamutskick 
genomgått  en  tydlig  förändring  av  kommunikationsstrategi  under  flera  år. 
Förändringen har ett samband med lojalitetssynen på kunden, varumärkesbyggande 
åtgärder  och  vikten  av  prisinformation.  Förut  var  prisinformationen  det  mest 
centrala  budskapet.  I  det  nuvarande  ICA‐bladet  finns  prisinformation med, men 
budskapet handlar mer om matinspiration, matglädje, tips och råd samt något lokalt 
läsvärt  inslag.  Utöver  de  många  besöken  i  ICA‐butikerna  så  slutar  det  för 
konsumenten ofta inte där. I TV‐soffan på kvällen kan man få inblick i en annan ICA‐
butik  och möte  ”ICA‐Stig” med  personal.  I  brevlådan  finns  ofta  utskick  från  de 
lokala  ICA‐butikerna  tillsammans  med  annan  direktreklam.  I  kapitel  3  har 
författarna  intresserat  sig  för  en  form  av  reklamutskick  från  ICA  City  som 
distribueras  som  bilaga  i  Boråsområdets  största  dagstidning,  Borås  Tidning,  varje 
måndag.  I  kapitlet  beskrivs  reklambladet  och  dess  effekter  på  kundlojalitet. Hur 
konsumenterna  betraktar  reklambladet  analyseras  utifrån  ett  spännande  teoretiskt 
lojalitetsbegrepp: Är lojaliteten något som ett företag förtjänar eller som det köper? 
 

Upplevelser 
I det fjärde kapitlet har författarna ställt frågor utifrån den så kallade payoff som de 
blev introducerade för av ICA‐köpmännen vid kursens början: ”Upplevelser till varje 
pris.” Upplevelser  har  blivit  en  allt  vanligare  aspekt  som  nämns  i  samband med 
konsumtion  och  försäljning.  Ofta  skiljer  forskarna  på  upplevelser  och  mer 
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funktionella  tjänster.  Upplevelser  handlar  ofta  om  konsumtionen  av  varan  eller 
tjänsten, men även om  inköpsögonblicket  (Mossberg, 2003). Här  finns en  intressant 
spänning mellan den mer  funktionella  aktiviteten dagligvaruinköp  och  frågan  om 
något  som  beskrivs  som  (var)  dagligt  kan  uppfattas  som  en  upplevelse  och  flera 
forskningsstudier  har  intresserat  sig  för  det motsatsförhållande  som  råder mellan 
nöjesfylld  shopping  och  mer  målinriktade/nyttoinriktade  inköp  i  olika  kontexter 
(t.ex. Babin m.fl., 1994; Childers m.fl., 2002; Jones m.fl., 2006). Författarna till kapitlet 
har  i sin studie närmare undersökt vad upplevelser  innebär  i  förhållande  till  inköp 
av dagligvaror och studerat både hur kunderna uppfattar upplevelseinslag i butiken, 
hur de pratar om upplevelser generellt samt hur de uppfattar utbudet av produkter 
som upplevelseorienterat.  
 

Tillgänglighet 
En  viktig  faktor  som  ofta  framförs  som  avgörande  inom  detaljhandeln  är 
tillgänglighet. Viktiga aspekter som lyfts fram är t.ex. att butiken ligger i anslutning 
till där människor rör sig, att det är  lätt att hitta dit, att hitta parkeringsmöjligheter 
och att butiken är öppen vid de tidpunkter då kunden har möjlighet att komma och 
handla. En annan  fråga som berör  tillgänglighet är också  i vilken utsträckning som 
butiken faktiskt är tillgänglig om man har någon form av funktionshinder. I bokens 
avslutande kapitel beskrivs och analyseras köp  i  ICA‐butiken utifrån personer med 
rörelsehinder.  I Sverige är detta  en  stor grupp av konsumenter. Rörelsehinder hör 
inte med automatik ihop med förvärvad sjukdom eller skada, utan kan också drabba 
individer  med  stigande  ålder.  I  Sverige  finns  idag  totalt  560 000  individer  med 
rörelsehinder av olika slag. Studien visar att  tillgänglighet är ett område som alltid 
kan förbättras. Ibland kan det ske med hjälp av enklare åtgärder än vad man faktiskt 
tror.   
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Kapitel 2 – Hur gör självskanningskunderna i 
Knallelandsbutiken?  
 
Författare:  Camilla  Bergman,  Sofia  Eriksson,  Sofia  Schwenk, Anna Thorander  och  Tomas 
Thulin 
 
Tidigare  undersökningar  om  motiven  till  varför  konsumenter  använder  sig  av 
självskanning har visat på olika resultat. En del konsumenter har visat sig mer villiga 
att använda  självskanning medan andra konsumenter helt  ignorerar  självskanning. 
Information  som  fås  direkt  från  kunden  i  dessa  undersökningar  visar  att  en  del 
konsumenter  föredrar  de  kortare  köerna,  den  mer  privata  handlingen  och  den 
upplevda smidigheten som självskanning ofta ger, medan andra tycker att systemet 
är svårt att använda och känner sig obekväma med att självskanningsenheterna ger 
dem instruktioner (Dabholkar m.fl., 2003). 
 
Att  kunna  självskanna  i  sin matbutik  låter  ju  ganska  praktiskt. Och  smidigt. Och 
enkelt. Och  tidsbesparande.  Eller?  Idén med  självskanning  verkar  i  teorin mycket 
god. I en artikel i Aftonbladet av Karin Ahlborg (2006) beskriver hon sin upplevelse 
av  självskanning.  I  artikeln  diskuterar  hon  hur  butikens  utformning  oftast  inte  är 
anpassad till självskanning. Särskilt problematiskt upplevde hon området kring frukt 
och  grönt,  eller  snarare  de  avdelningar  som  kom  därefter,  eftersom  det  leder  till 
omstrukturering och ompackning av varor. Tyngre varor som exempelvis mejeri och 
köttprodukter  kommer  ofta  efter  frukt  och  gröntavdelningen  i  köprundan,  vilket 
leder  till ompackning,  ibland  fler än en gång per köprunda. Det verkar med andra 
ord finnas många olika synpunkter kring självskanning. Vi har i detta kapitel valt att 
studera självskanning med utgångspunkt från de kunder som faktiskt självskannar. 
Syftet  är  att  identifiera  kritiska  områden  kopplade  till  självskanning  i 
dagligvarubutiker.  
 

Metod och tillvägagångssätt 
Vi har under fältstudien använt olika metoder för att samla in vårt material. Efter en 
guidad  tur  i  butiken  tillsammans  med  butikschefen  fick  vi  en  inblick  i  olika 
problemområden när det gäller butikens utformning och kundernas beteende. Efter 
denna  rundtur  ägnade  vi  på  var  sitt  håll  ett  par  timmar  åt  att  relativt 
förutsättningslöst  utforska  och  observera  butiken  och  kunderna.  Vi  förde 
anteckningar  var  och  en  för  sig  och  samlades  sedan  för  att  sammanfatta  våra 
iakttagelser och diskutera vad vi hade observerat. Samtliga av oss i gruppen fann det 
särskilt  intressant  att  se  närmare  på  självskanning.  Vi  hade  i  vårt  samtal  med 
butikschefen  förstått  att  andelen  kunder  som  självskannade  inte  längre  ökade  och 
tyckte  att  det  var  ett  intressant  område  att  studera  vidare.  Vi  valde  därefter  att 
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designa vår undersökning  i  tre  steg där det  första  steget  innebar  att utgå  från oss 
själva (s.k. ”introspektion”); hur vi gör och hur vi upplever självskanning i butiken. 
Fyra av fem gruppdeltagare hade inte ICA‐kort (en förutsättning för att självskanna) 
och  hade  därför  inte  heller  någon  erfarenhet  av  självskanning.  Den  femte 
gruppdeltagaren hade ICA‐kort sedan tidigare och var dessutom van självskannare. 
Således beslutade vi att utföra ett experiment. Fyra gruppdeltagare införskaffade ett 
ICA‐kort och registrerade sig  för att börja självskanna. Som en del av experimentet 
utformade vi  en  shoppinglista med  tio basvaror  som  skulle handlas med hjälp  av 
självskanning. På så sätt kunde vi använda oss själva och våra upplevelser som en 
del  i  att  urskilja  eventuella  problemområden.  I  steg  två  valde  vi  att  observera  ett 
fyrtiotal  kunder  i  butiken  som  självskannade.  Syftet  var  att  kunna  identifiera 
ytterligare  problemområden  utöver  de  som  vi  hade  fått  genom  våra  egna 
observationer. Med utgångspunkt från våra observationer gjorde vi i det tredje steget 
en  mindre  enkätundersökning  med  tjugo  självskannande  personer  i  butiken.  De 
tillfrågade kunderna valdes ut beroende på var  i butiken de befann sig. Hälften av 
respondenterna  tillfrågades  efter  mejeri‐  och  fruktavdelningen  och  hälften 
tillfrågades precis före utgången. I kommande avsnitt beskriver vi materialet från vår 
fältundersökning uppdelad  i  tre  temaområden:  förfarandet  i butik,  information och 
teknologi.  
 

Förfarandet i butik 
I undersökningen kom en stor mängd information om kundernas beteendemönster i 
butik fram.  Vi kunde identifiera olika problemområden inom framförallt frukt‐ och 
gröntavdelningen  samt packning och planering.  I detta  avsnitt presenterar vi våra 
resultat kring dessa områden. En av de kritiska punkterna under handlingen med 
självskanning är avdelningen  frukt och grönt. Det  finns en rad  faktorer som kan  få 
negativa effekter  för konsumenten. En av de  första  sakerna är när hon väljer  frukt 
eller grönt  i  lösvikt som måste vägas och etiketteras. För att momentet ska  förlöpa 
smidigt krävs det att kunden är på det klara med exakt vilken produkt och vilken 
sort  av  frukt  och grönt  som  ska vägas. Det uppdagades mycket  ofta genom  såväl 
observationer  som  i  enkätundersökningarna  att  konsumenterna  kände  en  stor 
osäkerhet här. Många gånger måste kunden gå  tillbaka och  försäkra  sig om vilket 
märke som produkten faktiskt har. Det kan leda till ett stressmoment med osäkerhet 
och  press  från  övriga  konsumenter  som  står  i  kö  vid  vågen.  Ett  ytterligare 
irritationsmoment är att vissa grönsaker, exempelvis chilifrukter, väger för lite för att 
kunna registreras av vågen. Det krävs då att kunden ställer sig i en bemannad kassa 
för att väga  frukterna. För att undvika problemet vid vågen valde konsumenter att 
köpa redan paketerade produkter och underlättade beslutsprocessen även vid val av 
märke.  En  skillnad  var  beteendet  kring  vägningen  av  produkterna. Övervägande 
delen  av konsumenterna valde  att plocka, väga och  skanna  sina varor var  för  sig, 
vilket medför  en  upprepande  process  vid  vågen.  Ett  fåtal  kunder  valde  dock  att 
plocka samtliga varor på avdelningen för att sedan gå till vågen och väga allt på en 
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gång. Vid det  traditionella sättet att handla slipper kunden de extra momenten vid 
frukt  och  grönt.  Vår  studie  visar  dock  att  vana  självskannare  upplever  det  som 
smidigare.  
 
Ett annat problemområde som avser förfarandet i butik var packning och planering. 
Valet  av kundvagn visade  sig vara mer  avgörande  än många  trott  för  sitt besök  i 
butiken, framför allt inför packningsmomentet. Gemensamt för många självskannare 
är  att  de  planerade  sin  handling  innan  de  började  handla  då  packning  av  tyngre 
respektive mer ömtåliga varor kräver uppmärksamhet. Vi har dock inte påträffat det 
ultimata  sättet  för  självskannare att packa  sina varor  i butiken. Det verkar  som att 
varje  individ  hittar  sin  egen  lösning  på  problemet,  dock  inte  helt  smärtfritt. 
Kunderna väljer  inte att utforma sin rutt efter varornas  tyngd eller ömtålighet utan 
efter  butikens  utformning  och  får  då  packa  därefter.  Det  finns  undantag  men 
generellt sett  följer kunderna det mönster som butiken är utformad utifrån. Det  får 
till  följd att många kunder  får omstrukturera sin packning både en och  två gånger 
och då avvika  från den plan de haft. Flertalet kunder väljer att  lägga varor som är 
mer  ömtåliga  löst  eller  i  backar  i  sin  vagn  eller  korg  först  för  att  sedan  låta  dem 
packas ner över tyngre varor som mjölk och andra mejeriprodukter. Ett alternativ var 
att packa tyngre varor likt mejeriprodukter i en separat kasse och ömtåliga varor likt 
frukt och grönt i en separat kasse. Den möjligheten finns dock inte för dem som inte 
handlar med vagn, vilket innebär problem. Ofta observerades kunder som plockade 
ut  frukt  till  förmån  för  mjölk  och  liknande.  Till  följd  av  ompackningen  kunde 
ytterligare bekymmer för kunden identifieras angående hanteringen av hjälpmedlen 
som är kopplade till handlingen. En av kunderna uttryckte sig då:  

 
Jag skulle packa om varorna  i min påse då  jag ville  lägga ner mjölken  i botten,  jag var 
tvungen att ta ut varor för att lösa situationen. Det blev för mycket att hantera samtidigt 
med  scanner,  varor,  väska  samt  dragvagn  och  jag  lyckades  tappa  skannern,  pinsamt! 
(Enkätintervju 2008‐09‐15) 

 
Det  visar  på  att  valet  av  kundvagn  eller  korg  blir  avgörande  för  smidigheten  i 
packningsmomentet.  Vid  val  av  dragkorg  eller  bärkorg  uppkom  det  onödiga 
problem på grund av svårigheter att hantera skannern samtidigt med andra moment 
som att plocka ner varor eller väga grönsaker. Att välja kundvagn visade sig vara det 
klart  överlägsna  valet  i  form  av  smidighet när man  självskannar,  trots  att det  går 
snabbare att  ta en kundkorg. Även om observationerna ger  indikationer på de här 
mer eller mindre problematiska momenten visar enkätintervjuerna med kunderna att 
de  inte upplever det  fullt  lika problematiskt. Kunderna uttrycker att de  lär sig hur 
det fungerar och att planering av handlingen minskar negativiteten med de kritiska 
momenten. Fördelarna med självskanning visade sig vara relativt samstämmiga hos 
konsumenterna  och  en  aktivitet  som  uppskattas  mycket  av  kunderna  var 
möjligheterna med packningen  i butiken. Trots en del packningsproblem är många 
konsumenter positivt  inställda  till att packa  i butiken. Fördelarna är att de har gott 
om tid för att packa på det vis de vill, något som är svårt att hinna för de kunder som 
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packar ner sina varor i kassan. Där upplevs stress i form av köbildning vilket gör att 
packningen  i  butik  istället  underlättar.  Självskanningskunderna  upplever  en  stor 
fördel med att slippa packa upp och sen packa ner igen vid kassan. 
 

Information 
Hur  går  det  till  när  man  börjar  självskanna  och  hur  ser  informationen  ut?  Har 
mängden  information  någon  betydelse  för  hur  man  som  kund  uppfattar 
självskanning?  I  detta  avsnitt  diskuterar  vi  informationsaspekter  avseende 
självskanning. Vi kunde utifrån våra observationer urskilja  tre grundläggande  steg 
som man som kund måste genomgå för att börja självskanna. De tre grundläggande 
stegen  vid  registrering  innebär  obligatoriska moment  som man måste  genomgå  i 
varje butik där man  vill ha möjlighet  att  självskanna. Dessa  innebär  att man  först 
registrerar ett ICA‐kort. Registrering innebär en anmälan som kund hos ICA genom 
ett formulär som fylls i. Kunden får ett tillfälligt kort tills originalkortet skickas hem, 
vilket underlättar och gör det möjligt att börja självskanna redan samma dag. För den 
som  redan  är  registrerad  kund  och  endast  är  intresserad  av  att  börja  självskanna 
behövs bara  en aktivering  för denna  tjänst vilket  innebär  ett ytterligare  formulär  i 
steg två. Informationen används sedan till att registrera kunden i just den ICA‐butik 
där aktiveringen skett.  Det tredje steget, vilket till skillnad från de två tidigare stegen 
måste upprepas varje gång, är att dra det aktiverade kortet vid en skanningscentral 
för att på så sätt få loss sin handenhet. När de tre stegen är avklarade kan man som 
kund  tekniskt sett börja självskanna, men  från och med detta är  fortsättningen mer 
diffus.  Ofta  får  man  inte  några  ytterligare  instruktioner  men  det  finns  däremot 
möjlighet  att  fråga personalen  om det  är  något  oklart. En  broschyr  finns  även  att 
tillgå vid kassorna, placerade vid utgången i butiken. Vi fann i vår undersökning att 
det ändå går snabbt och smidigt att starta  tjänsten och att kunderna snabbt  förstår 
hur man drar sitt kort i kortläsaren för att få ut sin scanner och läsa av streckkoderna.  
 
Bristen på information är en av de kritiska punkter vi fann under våra observationer 
och enkätintervjuer. Många av de kunder som vi talade med har börjat självskanna i 
samband med  någon  form  av  kampanj  eller  aktivitetserbjudande  i  stället  för  att 
själva aktivt söka information och registrera sig. De flesta kunder ansåg därför att de 
fått  tillräckligt med  information när de började självskanna men det var ändå  flera 
som sa sig vara missnöjda med den information de fått.  Man ville generellt ha mer 
information  om  hur det  gick  till  att  självskanna, men  framförallt  gällde  detta  hur 
man skulle gå tillväga om man av misstag skannat in en vara man inte ville ha eller 
på något annat sätt gjort fel. En stor del av dem vi intervjuade ansåg även att det inte 
fanns tillräckligt med information vid själva skannandet av vissa produkter:  
 

Jag  har  ofta  haft  problem  när  jag  försökt  självskanna  bland  annat  aprikoser  och  små 
chilifrukter där vågen inte registrerar dem. Jag vet nu att de är för lätta för vågen men det 
krävdes att jag själv fick fråga någon om hjälp. (Enkätintervju 2008‐09‐15) 
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Att påbörja självskanning på  fel sätt och  inte  förstå kan enligt respondenterna göra 
att processen uppfattas som obekväm och osäker. En annan kritisk punkt vi fann var 
bristen  på  information  när  man  gjort  något  misstag  eller  fel.  Många  av 
respondenterna sa att de alltid kände en viss oro när de självskannande. Osäkerheten 
uppstår då man  som kund känner en oro över att av misstag ha glömt att  skanna 
någon vara vid avstämning eller att man gjort något  fel som man  inte är medveten 
om. En av kunderna uppgav också att denne  inte  fått den hjälp man velat ha när 
något gått fel och att man då fick känslan av att man inte hade butikens förtroende. 
 

Teknologi 
Med  teknologi  syftar  vi  i  det  här  avsnittet  till  det  som  är  relaterat  till  skannern, 
skanningsterminalen,  kassan  och  betalningen. Våra  observationer  och  enkätfrågor 
har  visat  på  positiva  såväl  som  negativa  aspekter  som  berör  teknologi  och 
självskanning.  Vid  vårt  testshoppingsexperiment  kunde  vi  identifiera  ett  par 
problem vid skanningsterminalen. Ett exempel är att kortläsaren ibland inte kan läsa 
ICA‐kortet,  som måste  dras  för  att  få  loss  en  scanner. Meddelandet  på  displayen 
lyder i regel ”processorfel” och kunden får upprepande gånger dra sitt kort tills det 
slutligen lossar en scanner. Ett annat meddelande som kan dyka upp på displayen är 
”felaktigt  kort”,  ett  problem  som  är  kopplat  till  kortet  snarare  än  terminalen  och 
avhjälps genom att kontakta personalen. Ett ytterligare problem som kan uppstå är 
att skannern  inte  lossar  från sin docka  trots att kortets  lästs av korrekt och  lampan 
vid  dockan  lyser.  Först  när  lampan  slocknar  kan  kunden  återigen  dra  kortet  och 
försöka  på  nytt.  Den  här  typen  av  problem  ger  upphov  till  irritation, men  även 
känsla av pinsamhet inför övriga kunder.  
 
Den  främsta  teknologiska  fördel  studien  utvisar  är möjligheten  att  som  kund  se 
saldot på det som inhandlats. Negativa aspekter är dock att skannern inte alltid kan 
läsa  av  streckkoden,  att  den  är  långsam  och  inte  fungerar  som  den  ska.  Andra 
problem som upplevs av kunderna är att det ibland är slut på skanners i terminalen 
vid  ingången  eller att det är  fullt vid utcheckningen. Utifrån de observationer och 
intervjuer  vi  genomfört  så  använder  en  majoritet  av  kunderna  så  kallad 
självutcheckning  för  att  betala  för  sina  varor.  Undantag  är  när  kunderna  har 
rabattkuponger eller när någon vara inte gått att skanna in, vilket gör att de hänvisas 
till den bemannade kassan  istället. Denna  situation,  liksom  att det kan vara  fullt  i 
utcheckningsterminalen är det som skapar mest irritation hos kunderna, då de helst 
vill använda sig av självutcheckningen. Några kunder nämnde också avstämningen 
som  ett  irritationsmoment, men överlag  så upplevdes den här  typen  av kontroller 
ändå  som  positiv.  En  del  kunder  valde  den  bemannade  kassan  framför 
självutcheckningen  för att betala kontant eller  för att de kände sig ovana vid själva 
självskanningsproceduren  och  var  oroliga  att  de  ska  ha  gjort  något  fel.  Ett  rent 
tekniskt problem som kan uppstå vid självutcheckningen är att kortet inte går att dra 

 18



eller  att  köpet  avbryts  innan  det  genomförts.  Kunden  måste  då  gå  till  den 
bemannade kassan ändå för att få hjälp.  
 

Kritiska områden  
Det  största  motivet  till  varför  de  respondenter  som  tillfrågades  började  med 
självskanning  var  smidighet  och  den  tid  de  sparade.  En  del  konsumenter  kände 
irritationsmoment med långa köer i kassa som de ville slippa samt att packa upp och 
ner  varorna på  bandet. Underhill  (2006) menar  att det  största  irritationsmomentet 
som finns är kösituationen vid kassan där kunderna lägger ”dålig tid” som påverkar 
hela  shoppingupplevelsen. Vad  som  framkom under  fältstudierna var att de  flesta 
använde sig av självutcheckningen så länge inte problem uppstod då det upplevdes 
smidigare. Vi kunde via observationer se att det inte bildades några direkta köer vid 
självutcheckningen, men vid den bemannade kassan kunde det bli köbildning. Att 
vara tvungen att ställa sig vid den bemannade kassan kan innebära att konsumenten 
får  en mindre  positiv  upplevelse.  Vid  tillfällen  då  konsumenten  fick  avstämning 
innebar det en ytterligare ansträngning med upp‐ och nerpackning samt kontroll av 
handenheten. Vad som framkom var dock att det inte upplevdes särskilt negativt av 
kunderna även om det hade inverkan på de fördelarna konsumenterna förknippade 
med självskanningen. Tankar om att butiken  ingivit kunden ett förtroende och tillit 
vägde över den negativa tidsaspekten vid avstämning. Trots det är vi övertygade om 
att när ett företag inte håller vad som utlovats – i vårt fall att kunden ska spara tid – 
bör företaget kompensera kunden så att förväntningarna ändå överträffas.  
 
Vissa  respondenter  ansåg  att  informationen  brast  då  det  uppstod  fel  under 
skanningsprocessen. Marzocchi & Zammit (2006) visar i en undersökning att kunder 
använder sig av skanning för att ha kontroll över sin shopping. Det är då avgörande 
att kunderna får tillräcklig  information om skanningen, annars kan de känna att de 
inte  har  kontroll  över  situationen  och  istället  välja  att  inte  börja  självskanna.  En 
annan  aspekt  är  kopplat  till  det  förvånansvärt  höga  antalet  äldre  som  faktiskt 
självskannar.  Det  framkom  från  fältstudierna  att  övervägande  delen  av  de 
respondenter  som  observerades  var  över medelåldern.  Det  kan  ha  sin  förklaring 
enligt Cooper  (2005)  i att de känner kontroll över shoppingkassen och att de själva 
gör  jobbet.   Kontroll blir viktigt även när det handlar om en begränsad budget att 
handla  för, då  självskanningskunden hela  tiden  ser hur mycket mer hon  eller han 
kan handla för. Hennessey (1998) påvisar att om en kund har en begränsad summa 
att handla för tenderar självskanningskunden att handla för hela beloppet medan det 
inte gäller de kunder  som  inte  självskannar. Att kunder  som handlar utan  scanner 
inte  gör  det  är  på  grund  av  oron  att  pengarna  inte  ska  räcka  till  vid  kassan. 
Butikschefen  på  ICA  City  Knalleland  visade  oss  statistik  som  angav  att 
självskanningskunderna  i butiken handlade  relativt  sett  för mer pengar  än vad de 
kunder som inte självskannade gjorde. 
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Enligt Evans m.fl. (2008) finns det olika stereotyper om kunder och deras relation till 
användning av ny teknik. Det beskrivs att de som är benägna att anamma tekniken 
först  är  relativt  unga,  med  god  ekonomi  och  har  stort  socialt  umgänge,  medan 
eftersläntrarna är äldre. I fältstudierna som gjordes observerades en stor mängd äldre 
människor som självskannade. Både Cooper (2005) och Hennessey (1998) menar att 
förekomsten av den äldre generationen är påtaglig  inom självskanningen. Tekniken 
inom  självskanningen  är  relativt  okomplicerad  men  kan  ändå  ge  upphov  till 
spörsmål och irritation. Cooper (2005) och Marzocchi & Zammit (2006) menar att det 
är av vikt  för butiken att personalen  interagerar med kunderna gällande bristande 
teknik.  Personalen  ska  hjälpa  kunden  att  klara  sig  själv,  vara  vänlig  och  kunnig. 
Kundernas upplevelse angående personalens hjälpsamhet går isär där en del kunder 
är  nöjda  medan  andra  är  mindre  nöjda  med  den  hjälp  och  service  de  får.  Om 
kunderna  värvades via  olika kampanjer  till  självskanningen  tenderade de  att vara 
mer nöjda med personal och den  information de  fick, vilket stödjer Coopers  (2005) 
samt Marzocchi & Zammit (2006) resultat om personalens betydelse. Med teknikens 
möjligheter  och  kundernas  självservice  finns  en  del  orosmoment.  Många 
respondenter  uppgav  att  de  upplevde  en  känsla  av  olust  inför  att  ha missat  att 
skanna  en  vara,  att  fel  skulle uppstå vid  självutcheckningen  eller  att handenheten 
inte  fungerade  som den  skulle. Men det var  inte något  som var  en överhängande 
negativ  aspekt  som  tyngde  respondenterna.  Hennessey  (1998)  identifierade 
säkerheten som det klart största orosmomentet kopplat till självskanningen. 
 
Under  våra  fältstudier  fann  vi  att  motiven  för  att  börja  självskanna  nästan 
uteslutande  handlade  om  smidighet  och  tidssparande.  Vi  har  i  detta  kapitel 
diskuterat kritiska områden när det gäller självskanning i dagligvarubutiker. Medan 
vi var  intresserade av att  identifiera sådana områden möttes vi samtidigt av att de 
kunder vi pratade med var väldigt positivt inställda till självskanning. Majoriteten av 
de självskannande kunderna vi intervjuade började med skanning i en positiv anda 
av att underlätta vardagen. När vi som observatörer skulle testa fenomenet gick vi in 
med  en  kritisk  inställning  och med  ambitionen  att  finna  brister. Det  resulterade  i 
splittrade åsikter mellan oss och våra respondenter. Vi identifierade en rad problem 
med  avdelningen  frukt  och  grönt,  packning  och  information,  alla  påtagliga 
irritationsmoment. Skillnader  fanns dock då  respondenterna uttryckte mer positiva 
åsikter om nämnda områden. Respondenterna upplevde inga direkta nackdelar med 
självskanningen och trots att de kunde känna igen vissa av problemen så upplevdes 
de  inte som störande moment. Kopplingar kan här göras med den  teori som Evans 
m.fl. (2008) skriver om; kognitiv dissonans som handlar om att det finns en tendens 
hos  konsumenter  att  rationalisera  sitt  beteende. De menar  då  att  konsumenterna 
försöker hitta belägg för sitt beteende och motivera sina val efter att valen är gjorda. 
Paralleller  kan  dras  mellan  hur  rökare  väljer  att  inte  se  dissonant  information 
angående  sitt  beteende  utan  endast  söka  efter  konsonant  information  med  hur 
självskanningskunderna  rationaliserade.  De  problem  som  fanns  då  det  krävdes 
ompackning hade många  respondenter  inte  alls  reflekterat  över  och  svårigheterna 
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vid  frukt  och grönt kom  först  efter  lång betänketid men  ansågs  inte  som negativt 
gentemot  självskanning. Majoriteten av kunderna ansåg att de  fått  tillräckligt med 
information, vilket kan ha en trolig orsak i att de värvades vid kampanjtillfällen. Då 
de  inte upplevde något problem med  information vid  tillfället  för  inträde söker de 
inte heller för att finna vidare information.  
 

Slutsats och reflektioner 
Vår  slutsats  är  att  en  av de  viktigaste punkterna  för  en  kund  som  väljer  att  börja 
självskanna  är mängden  information. Många  av de  intervjuade uppgav  att de  fått 
tillräcklig  information när de  registrerade  sig  för  självskanning men  samtidigt var 
det många  av  dessa  som  börjat  sin  självskanning  i  samband med  någon  form  av 
kundaktivitet eller kampanj. Precis som tidigare forskning visat drar vi parallellerna 
att  det  krävs  ett  initiativ  från  butiken  för  att  öka  antalet  självskannande  kunder. 
Många kunder känner sig säkert lite nyfikna på självskanning, men om ingen aktivt 
frågar om de vill ha hjälp med att registrera sig tänker säkert många att ”det gör jag 
nästa gång istället”. Fångar man upp de här kunderna via en kampanj och ger dem 
tillräcklig  information för att genomföra självskanningen visar våra egna studier på 
att de ofta stannar kvar som självskannare och gör detta så  fort  tillfälle ges. Det är 
även viktigt att personalen visar hur kunden  löser eventuella problem och misstag. 
Som kund vill man inte känna sig osäker och finns det då istället personal som följer 
med  och  visar  hur  det  går  till  att  självskanna  minskar  oron  hos  kunden  och 
självskanningen  blir  istället  ett  roligt  moment  under  handlingen.  ”Kan  själv”  är 
kanske något som följer med oss genom livet och då inköpsrundan är avklarad utan 
problem ges en chans att klappa sig själv på huvudet och gå nöjd ut ur butiken. 
 
Kundernas tid i butiken upplevs som kortare för de som självskannar än för de som 
inte gör det i och med den reducerade tid de spenderar i kassan. Att de kanske ändå 
rent  av  spenderar mer  tid  i  själva  butiken  än  kunder  som  inte  självskannar  kan 
säkerligen bero på att de får en känsla av att det förhåller sig på det motsatta sättet. 
Pip, ner i kassen och det är handlat och klart. De moment kunden måste gå igenom 
med  nedpackning,  uppackning  och  nedpackning  igen  blir  betydligt  färre  och  den 
roliga  tiden  i  butiken, den då  kunderna  går  runt  bland  hyllorna  och plockar  sina 
varor, blir  istället  längre. Resultatet  är  att hela  shoppingturen  förhöjs  och upplevs 
som mer positiv för kunderna. Den positiva känslan gör kunderna mer benägna att 
acceptera eventuella missöden som att tekniken strular i kassan eller att de då och då 
får avstämning. Graden av acceptans hos de här kunderna är  slående,  inte minst  i 
jämförelse med de kunder som handlar på det  (fortfarande) mer vanliga sättet och 
som har en mycket lägre irritationströskel, vilket gör dem mer känsliga för köer. Vi 
har själva svårt att förstå hur man som självskanningskund kan välja att ändå stå i en 
kassakö när möjligheten till självutcheckning finns. Syftet med shoppingmetoden är 
ju trots allt att det ska gå snabbare och smidigare.   
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Den andra  sidan av  självskanningen är  som vi konstaterat problem med packning 
och vägning. Det uppfattas inte som egentliga problem för kunderna. Vi tror därför 
att  det  kan  vara  en  god  idé  att  inte  göra  några  drastiska  förändringar  för  att 
underlätta  för  de  självskannande  kunderna  utan  att  snarare  låta  dem  ta  del  av 
successiva  förbättringar  allt  eftersom.  Anledningen  är  att  vi  genom  våra 
observationer  och  intervjuer  kunnat  se  kundernas  benägenhet  att  anpassa  sitt 
beteende utefter  förutsättningarna. De har  inte  sett de problem vi  identifierat med 
våra kritiska ögon utan har istället tagit i bruk ett nytt sätt att handla. Vi har kunnat 
identifiera en mängd  tidskrävande moment vid självskanning. Kunderna uppfattar 
dock att de sparar en massa tid genom att självskanna, i huvudsak för att de slipper 
kötider och upprepade upp‐ och nedpackningar. Det kan vara så att tiden  för olika 
moment upplevs olika. Många tar med sig egna kassar eller plastbackar och dylikt, 
lägger mer tid på att packa sina varor på det sätt de vill ha det och spenderar mer tid 
i affären. De handlar ofta  för mer pengar än de kunder  som  inte  självskannar och 
motivet att  självskanna är  för många att det är  smidigare,  snabbare och  lättare. Vi 
tror att vissa beteenden rationaliseras av kunden och vi menar att det görs enklare 
om kunderna verkligen känner att de får något tillbaka från butiken. För vad händer 
om kunderna plötsligt inser att de gör ICA en stor tjänst utan att egentligen få något 
för det? Vi tror att butiken har mycket att vinna på att belöna och premiera de som 
självskannar och på så vis få ännu nöjdare kunder i framtiden. Så avslutningsvis kan 
vi  sammanfatta  det  som  vi  tycker  att  butiken  ska  bli  bättre  på  i  att  (1)  premiera 
befintliga  kunder  i  form  av  rabatter  eller  speciella  erbjudanden,  (2)  bedriva  fler 
kampanjer för att locka nya självskannande kunder eftersom det visade sig vara just 
kampanjer  som var den  främsta  anledningen  till  att kunderna började  självskanna 
från första början, och (3) erbjuda bättre service vid avstämning. Det kan vara genom 
att hjälpa kunden att backa upp och packa ner varorna eller genom en liten gåva som 
tack för besväret.  
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Kapitel 3 – Glöm inte bort reklambladets möjlighet att skapa 
kundlojalitet  
 
Författare: Anna Andersson, Ann‐Sofie Rudman, Ida Radjaian, Shawn Tran 
 
Reklam  utgör  en  central  roll  i  vårt  konsumtionssamhälle. Vi  får  genom  reklamen 
information om vad som finns att köpa, vad det kostar, hur det ser ut o.s.v. (Grusell, 
2008). De som använder sig av reklamutskick vill som regel att konsumenterna ska 
associera olika  fördelar med  just deras produkter/varumärken med  förhoppningen 
att  de  blir  lojala  gentemot  varumärket  (Nilson  2000).  Tidigare  betraktades  reklam 
ofta  som  ett kortsiktigt verktyg  som  skulle  leda  till  en omedelbar  transaktion  (Ha, 
1995),  medan  det  alltmer  används  som  ett  långsiktigt  och  varumärkesbyggande 
verktyg  för  att  skapa  relationer.  Svenska  dagligvaruhandelskedjor  fokuserar  idag 
mer på att utveckla en unik varumärkesidentitet genom att utveckla butiksprofiler 
och egna varumärken för att bli konkurrenskraftigare. Dagligvaruhandeln är en stor 
användare av reklamblad i syfte att utöka eller behålla marknadsandelar. Enligt Sifo 
så  är  två  av  landets  största  användare  av  oadresserad  direktreklam  KF  och  ICA 
(Bonde‐Teir  &  Westerståhl,  2005).  ICA  Citygruppen  är  en  av  de  aktörer  inom 
dagligvaruhandeln  som  använder  reklamblad.  Historiskt  har  ICA  City  använt 
reklamblad för att locka kunder med låga priser, men syftet har ändrats över tid. Att 
ändra  från en sådan strategi  till att  istället gå över  till att använda reklamblad som 
relationsbyggande  och  varumärkesstärkande  har  vi  därför  funnit  intressant  att 
undersöka.  Särskilt har  vi  intresserat  oss  för hur  kundernas  köplust,  attityder  och 
lojalitet  påverkas  av  reklamblad.  I  detta  kapitel  behandlas  därför  frågorna:  Vilken 
betydelse har reklambladet för Ica City och dess kunder? Vilka typer av kundlojalitet kan 
byggas med hjälp av Ica Citys reklamblad år 2008? Syftet är att skapa en större förståelse 
för kundlojalitet och undersöka vilken betydelse  reklambladet har  för Citys arbete 
med att skapa mer lojala kunder.  
 

Reklambladet – från köplust till kundlojalitet 
Vi  börjar med  att  beskriva  ICA  Citys  reklamblad  under  tre  årtionden  i  syfte  att 
illustrera det vi sagt i inledningen: nämligen att reklamblad utvecklats från att skapa 
köplust  (med  hjälp  av  rabatter  och  låga priser)  till  att  skapa delaktighet  och  vara 
informativt med en bra butik  som det  starkaste erbjudandet. Det  finns även andra 
intressanta  aspekter  som  förändrats  under  tre  årtionden  som  vi  belyser  i 
genomgången. Det handlar om öppettider och hur produkter presenteras. Därefter 
presenterar vi en teoretisk referensram som beskriver kundlojalitet, tillfredsställelse, 
hur  lojalitet uppstår gentemot en butik samt vilken roll attityder spelar när  lojalitet 
uppstår.  
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Reklambladet 1988 
Reklambladet består av en sida. Längst ner på Ica Citys reklamblad presenteras deras 
logotyp  ”Ica City  Sparköp”. Logotypen  är  i  form  av  en  gammaldags  spargris.  Ica 
Citys öppettider är 8‐20 alla dagar. På reklambladet finns specialerbjudanden längst 
upp på sidan. Dessa erbjudanden kan kunder  ta del av genom att handla över 100 
kronor.  Övriga  erbjudanden  som  finns  i  reklambladet  består  av  olika 
produktkategorier var  för  sig. Priserbjudanden  står  i  enklare  former  och det visas 
inga  jämförelsepriser  på  vad  varorna  har  kostat  sedan  tidigare.  På  reklambladet 
återfinns ett inslag av färskt lammkött som butiken saluför. Vid sidan av priset finns 
en presentation av  Ica Citys köttleverantörer där det  framgår att de varje vecka  får 
leveranser av denna  leverantör. Man påpekar att  lammköttet är  styckat av kunnig 
personal samt att man kan få tips av personalen om hur man ska tillaga köttet vilket 
kan  leda  till  att  kunder  lockas  till  köp.  På  reklambladet  finns  även  en 
produktkategori  som  kallas  för  fiskbilen  som  erbjuder  olika  fisksorter. Om  det  är 
varumärken på produkterna så är de ej så tydliga eller synliga i reklambladet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 ICA Citys reklamblad år 1988. 

 

Reklambladet 1998 
Reklambladet består av en sida. Längst ner på Ica Citys reklamblad presenteras deras 
logotyp  ”Ica  City  Sparköp”.  Längst  upp  på  reklambladet  återfinns  en  text  som 
berättar att annonsen gäller  i deras  samtliga butiker vilka är Knalleland, Centrum, 
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Brämhult  och  Fristad.  Ica  Citys  öppettider  är  7‐22  alla  dagar  (Julafton  7‐14). 
Reklambladet är utrustat med en frågespalt där ett antal kunder får besvara en fråga 
Ica City ställer. Frågespalten är placerad på den högra sidan av reklambladet. Frågan 
som  ställdes  denna  tidpunkt  18/9  1998  var  om  kunderna  tankar  bensin  på City  i 
Knalleland. 
Vissa  av  erbjudandena  som  återfinns  på  reklambladet  är  indelade  i 
produktkategorier  som  till  exempel  ”Kött”,  ”Frukt & Grönt”.  Indelningen  i  olika 
produktkategorier  är  inte  så  detaljerad  utan  produkterna  presenteras  under  egna 
rubriker.  Produkters  varumärken  och  logotyper  syns  ganska  mycket  i  detta 
reklamblad.  Erbjudanden  som  presenteras  på  reklambladet  visas  med 
jämförelsepriser.  
 

 
Figur 2 ICA Citys reklamblad år 1998. 

 

Reklambladet 2008 
Reklambladet  idag  kan  beskrivas  som  en  ”reklamtidning”  istället  för  reklamblad. 
Den består av ca tjugo sidor. På framsidan längst upp i vänstra hörnet återfinns Ica 
Citys logotyp ”City Ica”. Öppettiderna på Ica City är 7‐22 alla dagar (Julafton 7‐14). 
På  framsidan  finns  foton  på  kända  profiler  från  Ica  City  men  även  på  externa 
profiler. Bland annat så har Elfsborgs tränare Magnus Haglund frontat reklambladet 
och  erbjudit  ”reportage”  med  Haglund.  Ett  noterbart  budskap  återfinns  i  alla 
reklamblad: ”Upplevelser  till varje pris”. Reklambladet är  i  färg och erbjudandena är 
indelade efter måltidsteman, men ibland även i produktkategorier som tex ”Hund & 
kattmat”. Bilderna på produkterna i reklambladet visar varumärkena tydligt. Utbudet 
av produkter och varumärken är stort.  I alla erbjudanden som  finns  i reklambladet 
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presenteras  jämförelsepriser.  Vi  anser  att  reklambladet  är  starkt  inriktat  på  att 
kommunicera  ICA City som varumärke.  I bladet presenteras olika  inslag med bl.a. 
husmorstips, kostråd och matrecept. Reklambladet ger en bra presentation över Citys 
butiksverksamhet  och  vad  butiken  erbjuder.  De  presenterar  bl.a.  deras  bageri, 
styckning, slakteri, köttavdelning, floristavdelning och kök. På baksidan  längst upp 
till höger av bladet hittar man Citys  lunchmeny som de själva  tillagar. Sedan  finns 
det även en frågespalt till vänster där ett antal kunder intervjuas av Ica City. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3 ICA Citys reklamblad år 2008. 

 

Reklamblad och kundlojalitet – är det möjligt? 
Vad  kundlojalitet  betyder  och  innebär  är  inte  självklart. Kundlojalitet  handlar  om 
flera  saker,  bl.a.  om  beteende, men  även  om  känslor,  hängivenhet, pålitlighet  och 
trofasthet  (se  t.ex. Söderlund, 2001, Holmberg, 2004). En enkel  förklaring kring vad 
en  lojal kund är kan  innebära att kunden kommer  tillbaka  till butiken  (eller väljer 
samma  varumärke)  gång  på  gång.  En  lite  mer  invecklad  förklaring  innebär  att 
lojalitet handlar om vilka attityder individen har, vilka alternativ som jämförs då en 
attityd  bildas  samt  hur  en  attityd  skapas  och  vilka  konsekvenser  den  får  för 
beteendet.  Beteende  behöver  inte  enbart  vara  vad  vi  faktiskt  gör,  i  termer  av 
handling, utan även omfatta beteendeintention (Ajzen, 1991). Lojalitet handlar enligt 
denna teori om vad  individen gör, vad  individen tänker och vad  individen känner. 
Denna  senare  förklaring  närmar  sig  också  frågan  om  hur  lojalitet  uppstår. 
Kundlojalitet  förefaller  även  ha  en  stark  koppling  till  kundnöjdhet.  Ju  nöjdare  en 
kund  är  desto  troligare  är  det  att  kunden  upprepar  sitt  beteende  eller  sitt 
tankemönster  (Söderlund,  2001).  Denna  förklaring  visar  att  nöjdhet  är  en 
grundförutsättning  för att  lojalitet ska uppstå. Kunden måste vara nöjd med något, 
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dvs. ha erfarenheter  som på något  sätt utvärderats  i  förhållande  till  förväntningar. 
Det  kan  handla  om  erfarenheter  av  butiken  och  inköpsrundan  (interaktion  med 
butik),  erfarenheter  av  personal  (interaktion  med  anställda)  och  erfarenheter  av 
sortimentet  som  erbjuds.  Vår  tolkning  är  också  att  reklambladet  är  en  del  av 
interaktionen och därför kan bidra till förväntningar och nöjdhet, vilket i sin tur kan 
leda till lojalitet.  
 
Lojalitet kan vara svårt att mäta men det finns ändå några mått som är vanliga och 
som används. Dessa handlar  t.ex. om; hur  länge kunden varit kund, hur ofta man 
kommer  till samma butik  (återköpsfrekvens) eller mängden pengar som spenderas.  
Från  studier  om  kundlojalitet  i  specifikt  dagligvarubutiker  visar  resultaten  att  en  
lojal kund: har positiva attityder till dagligvarubutiken; handlar oavsett pris; handlar 
oavsett  om  läget  är  nära  eller  längre  ifrån;  har  en  nära  relation  till  personalen 
(Holmberg, 2004). Ett  intressant  resultat  från Holmbergs studie är även att  flera av 
respondenterna  (konsumenter)  tillbringar kort  tid med att välja  livsmedelsprodukt 
samt att flertalet av respondenterna inte kände till priset på den produkt som valdes. 
En annan undersökning visade att mer än hälften av kunderna som hade placerat en 
produkt med nedsänkt  i pris  i kundkorgen  inte var medvetna om prissänkningen 
(Dickson och Sawyer, 1990).    
 
I  ganska  skarp  kontrast  till  kundlojalitet  och  de  förklaringar  som  finns  på  ett 
teoretiskt plan kan ställas  teorier kring reklam. Det är vanligt att  förknippa reklam 
med begreppet positionering  (Trout och Ries, 1981). För att ett varumärke skall bli 
framgångsrikt måste det  finna  en  speciell plats  i  kundens medvetande. Trout  och 
Ries (1981) menar att positionering går ut på att skapa mentala ”steg” i människors 
tankevärld och på dessa placera det egna märket på översta steget. Det märke som 
individen tänker först på skulle då också vara det som väljs. För sändaren (företaget) 
innebär  en  sådan  teori  att  man  fokuserar  krafter  på  att  påverka  kunden  och 
”programmera” denna  till  att  tänka  först  och  främst på  sändarens  varumärke. En 
jämförelse mellan Citys  reklamblad under  tre årtionden visar att utskicket  i början 
(1988‐1998)  hade  stora  likheter  med  traditionell  reklam  där  syftet  var  att  öka 
försäljning genom att: skapa uppmärksamhet, bearbeta rätt målgrupp och övertyga 
målgruppen till att köpa.  
 

Studiens genomförande  
Denna studie bygger på fältstudier där vi samlat in empiriskt material med hjälp av 
personliga  intervjuer, observationer  i butik, observationer av kunder och anställda, 
observationer  av  reklambladsmaterial  samt  enkätintervjuer  med  kunder.  I  detta 
kapitel  redogörs  enbart  för  reklambladsmaterialet  samt  enkätresultaten  från 
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kundstudien1.  Enkätundersökningen  omfattar  hundra  kunder  (slumpmässigt 
utvalda)  från  två  butiker  inom  ICA  Citygruppen  (50  personer  från  ICA  City 
Knalleland  och  50 personer  från  ICA City Brämhult). Huvudsyftet har varit  att  ta 
reda på hur många av respondenterna som läser reklambladet, vad de känner inför 
reklambladet och om, samt i så fall hur, reklambladet påverkar deras inköp. Av de 50 
kunder som intervjuades i Knalleland var 29 kvinnor och 21 män. Av de 50 kunder 
som  intervjuades  i  Brämhult  var  33  kvinnor  och  17 män.  Stickprovet  som  ingår  i 
studien kan inte betraktas som representativt för hela populationen (samtliga kunder 
till de två butikerna). Däremot anser vi att stickprovet och medföljande resultat visar 
på tendenser som i sig är intressanta att undersöka närmare med en större studie. I 
nedanstående diagram framgår ålder på de intervjuade kunderna i respektive butik: 
 

Åldersfördelning Knalleland
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Figur 4 Åldersfördelning ICA City Knalleland 

 

                                                 
1 I den kompletta studien analyseras även vad de butiksanställda och ledning anser att reklambladets 
bidrag är. Vill läsaren ta del av hela studien, kan den erhållas via mail från malin.sundstrom@hb.se. 
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Åldersfördelning Brämhult
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Figur 5 Åldersfördelning ICA City Brämhult 

Enkätresultaten 
60%  av  respondenterna  i  Knalleland  läser  alltid  reklambladet,  medan  34%  läser 
ibland  och  6%  aldrig.  Detta  kan  jämföras  med  Brämhult  där  endast  12  %  av 
respondenterna uppger att de alltid läser reklambladet, medan 64% läser ibland och 
24%  aldrig. På  frågan  om  vad de  tyckte  om  ICA Citys  reklamblad  angav  64%  av 
kunderna  i Knalleland att det var  intressant, 30% att det var ointressant, 4% att det 
var underhållande och 2% att det var påträngande. Motsvarande siffror  i Brämhult 
var 66%  intressant, 29% ointressant och 5% underhållande.  Ingen  i Brämhult ansåg 
reklambladet påträngande. 
 
I en av frågorna som ställdes tillfrågades respondenten om denne ofta handlar något 
som de sett i reklambladet. Svaren visar att hela 42 % av respondenterna i Knalleland 
handlar något de sett i reklambladet. I Brämhult uppgick denna siffra till 29 %.  34 % 
av  respondenterna  i  Knalleland  svarar  att  de  inte  handlar  efter  reklambladet.  I 
Brämhult uppgick denna siffra till 55 %. I Knalleland menade 24 % att de inte känner 
till huruvida de handlar något  som  också  funnits med  i  reklambladet.  I Brämhult 
svarade  16%  att  de  inte  kände  till  huruvida  de  köpte  något  som  funnits med  i 
reklambladet eller ej.   
 
Vi  ställde därefter en  följdfråga  som handlade om huruvida  respondenterna ansåg 
att  reklambladet  påverkade  deras  val  av  produkter  i  butik.  Här  anser  60  %  av 
respondenterna  i Knalleland att  reklambladet  inte påverkade deras val.  I Brämhult 
var motsvarande siffra 58 %. Vidare ansåg 32 % av respondenterna i Knalleland och 
39% i Brämhult att deras inköp påverkas av reklambladet. 8% i Knalleland respektive 
3% i Brämhult svarade ”Vet ej”.  
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För att göra en enkel kontroll huruvida respondenternas svar också överensstämmer 
med vad de faktiskt gör så gjorde vi ett experiment. Vi bad respondenten att försöka 
erinra sig någon produkt från reklambladet den senaste veckan eller närmaste tiden. 
På  frågan  huruvida  de minns  någon  produkt  från  reklambladet  svarade  80 %  av 
respondenterna  i  Knalleland  nej.  I  Brämhult  svarade  55  %  nej.  16  %  av 
respondenterna  i  Knalleland  svarade  ja  och  29 %  av  respondenterna  i  Brämhult 
svarade  ja.  4%  av  respondenterna  i Knalleland  svarade  ”vet  ej”  och motsvarande 
andel  i Brämhult var 16%. De produkter som respondenterna kom  ihåg  från bägge 
butikerna  var:  grönsaker,  frysmat,  fisk,  kaffe,  pålägg,  kött,  tandkräm,  tvättmedel 
skinka, ost samt kattmat.  
 
Vad kan vi då säga om ICA Citykunderna när det gäller reklamblad utifrån vad mer 
traditionella reklamteorier ger oss för kunskaper? Eftersom så många uppger att de 
alltid  läser  reklambladet  så  är  det  i  sig  en  stark  indikator  på  att  reklambladet  är 
intressant  och  därmed  efterfrågat. Det  visar  också  resultatet  om  hur många  som 
ansåg att reklambladet var intressant. Bra reklam ska också ge effekt. Huruvida ICA 
Citys  reklamblad  ger  effekt  i  form  av  ökad  försäljning  kan undersökas  genom  att 
analysera hur många av respondenterna som också uppger att de köper något  från 
reklambladet. En stor andel kunder uppger att de ofta handlar något som de sett  i 
reklambladet. Det här  indikerar  att  reklambladet ger  effekt på köp. På  följdfrågan 
huruvida  de  anser  att  deras  inköp  faktiskt  påverkas  av  reklambladet  så  visar 
resultaten att 60 % inte upplever att deras inköp styrs/påverkas av reklambladet. Det 
här är inte på något sätt ett förvånande resultat, eftersom reklamstudier ofta visar på 
just det här: att mottagaren inte anser sig påverkad av budskapet (Shaou m.fl., 2004). 
När  vi  valde  att  fråga  huruvida  respondenten  faktiskt  mindes  något  från 
reklambladet visade  resultaten  tydligt att en majoritet  inte mindes någon produkt. 
Det  här  gör  att  vi  vågar  påstå  att  ICA  Citys  reklamblad  inte  har  någon  större 
betydelse  för  specifika  inköp  och  därmed  heller  inte  kan  betraktas  som  ett 
traditionellt reklamverktyg med avsikt att få till en kortvarig transaktion.  
 
Den sista enkätfrågan fokuserade relations‐ och varumärkesfrågor ställt i relation till 
reklambladet. Vi undrade huruvida de ansåg att reklambladet ger dem en bra bild av 
ICA City. Respondenterna  i både Knalleland och Brämhult menar att de  får en bra 
bild av Ica City genom reklambladet. På frågan ”Får du en bra bild av ICA City när 
du läser reklambladet?” svarade 68% av de tillfrågade i Knallelandsbutiken och 71% 
av  kunderna  i  Brämhultsbutiken  ”Ja”.  Ett  stort  antal  respondenter  läste  Ica  City 
bladet och ansåg den intressant, dock hade de svårt att komma ihåg produkter som 
fanns med  i bladet och  trodde  inte  att deras köp påverkades  av  reklambladet. Ett 
fåtal respondenter mindes enstaka produkter så som grönsaker, frysmat, fisk, kaffe, 
tandkräm, tvättmedel skinka, ost samt kattmat. När vi ställde frågan ”Får du en bra 
bild  av  Ica  City  när  du  läser  reklambladet”  svarade  flertalet  Ja. Många  kunder 
svarade även att de har haft en bra bild av företaget i många år och det är inget som 
påverkas av reklambladet.  
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Två skilda lojalitetsgrupper på ICA City 
Ett reklamblads funktion är att förmedla ett företags budskap samt öka försäljningen. 
Vi har  i  inledningen av detta kapitel presenterat  ICA Citys reklamblad och  jämfört 
dess  utformning  under  tre  årtionden.  Vi  kan  konstatera  att  dess  utformning  har 
ändrat  sig markant under dessa  tre decennier. Främsta  skillnaden  är  att  reklamen 
tidigare  var mer  säljfrämjande medan den  idag  är mer  varumärkesbyggande. Det 
förefaller som att  ICA City varit väl medvetna om att det är med varumärket som 
företaget kan profilera sig på marknaden samt skilja sig ifrån konkurrenterna (Melin 
1997).  
 
För att få en uppfattning om vilka olika typer av kundlojalitet som reklambladet ger 
upphov till, har vi även valt att analysera enkätresultat och reklambladsmaterial med 
hjälp  av  lojalitetsteorier.  Faktorer  som  påverkar  kundlojaliteten  är  bl.a. 
tillfredställelse,  förtroende,  erfarenhet,  personlig  relation  och  ålder.  Alla  dessa 
faktorer har ett samband med lojalitetens utseende. Genom erfarenhet lär sig kunden 
med tiden vad hon/han tycker om och om kunden har en bra relation till en butik så 
ökar sannolikheten för att de blir lojala (Söderlund 2001). I vår litteratursökning fann 
vi en forskningsstudie som utvecklat en något annorlunda teori om lojalitet, som vi 
använder  i analysarbetet. Lojalitetsteorin menar att  lojalitet kan uppstå på  två olika 
sätt:  förtjänad‐  respektive  köpt  lojalitet  (eng.  loyality  earned  customers  respektive 
loyality  bought  customers).  Förtjänad  lojalitet  uppstår  då  kunden  finner  ett  värde  i 
faktorer  som  exempelvis  företagets  varumärke,  butikens  struktur  och  utseende, 
personalens bemötande och upplevelsedimensionen vid besök. Köpt lojalitet uppstår 
då kunden enbart finner ett värde i låga priser på produkterna. Köpt lojalitet innebär 
med andra ord att lojalitet och återköpsbeteende i en speciell butik inte alls behöver 
bero  på  att  kunden  har  särskilda  preferenser  för  butiken. Det  är  priset  som  styr 
lojaliteten (Edvardsson, 2008). De två olika sätten att påverka kunderna till lojalitet är 
inte  inbördes bättre eller sämre. Det är egentligen bara  två olika  lojalitetsutfall men 
ger, menar vi, konsekvenser för hur lätt eller svårt det blir att långsiktigt behålla en 
stor andel lojala kunder. Givet att en majoritet av kunderna uppvisar tecken på köpt 
lojalitet,  innebär negativa prisförändringar  troligen  att kunderna  söker  efter  andra 
alternativ i högre grad än om en majoritet av kunderna uppvisar tecken på förtjänad 
lojalitet.  Frågan  är  då  vilken  lojalitet  som  respondenterna  i  vår  undersökning 
uppvisar?  
 
För att kunna identifiera vilken/vilka lojalitets grupper respondenterna tillhör har vi 
valt ut två enkätfrågor som vi stödjer oss på. De frågor som bidrar till en analys om 
vilka kunder som tillhör köpt lojalitet är frågorna: ”Handlar du ofta av något du sett i 
reklambladet”  och  ”Kommer  du  ihåg  någon  produkt  ifrån  reklambladet?”. 
Resterande  frågor  som  ställdes  bidrar  istället  till  att  förstå  och  förklara  den 
kundgrupp  som kan  anses utveckla  en  förtjänad  lojalitet.   En  analys utifrån dessa 
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argument visar att kundlojalitet i Knallelandsbutiken kan förstås och beskrivas som 
förtjänad lojalitet.  Vi menar att en majoritet av respondenterna i Knallelandsbutiken 
uppvisar tecken på att deras lojalitet kan betraktas som förtjänad lojalitet. De kunder 
som uppvisar  tecken på köpt  lojalitet  är därmed  i minoritet.   När vi  fokuserar på 
Brämhultskunderna  så  ser  det  ut  på  samma  sätt,  men  inte  med  riktigt  lika 
övertygande  skillnader  mellan  lojalitetskategorierna.  Även  om  gruppen  som 
uppvisar  tecken  på  förtjänad  lojalitet  är  störst,  så  är  skillnaden  emellan  de  båda 
grupperna inte lika stor som i fallet med Knallelandskunderna.  
 
De delar i reklambladet som eventuellt gör att konsumenterna utvecklar en förtjänad 
lojalitet  är  framförallt  information  om  Citys  särskiljande  aktiviteter,  t.ex.  deras 
bageri,  floristavdelning  och  styckning.  Genom  att  berätta  om  dessa  aktiviteter 
förmedlar City att kunderna kan handla bekvämt och enkelt där allt återfinns på ett 
och  samma  ställe  vilket  är  varumärkesstärkande.  Annan  information  som 
reklambladet  innehåller är att produkterna är närproducerade vilket kommunicerar 
färskhet  samt miljötänkande  och  ett  hållbarhetsansvar. Att  företag  tar  hänsyn  till 
miljön och hållbarhetsproblematik är ett allt viktigare värde för konsumenter, vilket 
påverkar konsumenternas  lojalitet. För att visa sitt ansvar gentemot miljön  tar  ICA 
Citys egna reklamblad upp veckans miljötips  för konsumenterna vilket gör att  ICA 
Citys  image blir mer  trovärdig och därmed kan även denna  service ge upphov  till 
lojala kunder. Andra delar ur reklambladet som bidrar till att skapa förtjänad lojalitet 
är  reportage  som  ger  konsumenterna  en  intressant  läsning,  exempelvis  recept, 
husgeråd, hälsotips och andra ämnen. Inslagen med recept och annat kan ses som en 
service  till konsumenterna  samtidigt  som det också bidrar  till en ökad  läsning och 
efterfråga på  reklambladet. En annan viktig  faktor är att  ICA City använder sig av 
lokala  folkkära  profiler.  Bland  annat  har  Magnus  Haglund  frontat  ICA  Citys 
reklamblad vilket höjer läsvärdet på reklambladet.  
 
Bakomliggande  faktorer  till  att  det  är  skillnad  mellan  grupperna  förtjänad 
kundlojalitet  i Knallelandsbutiken  jämfört med  Brämhultsbutiken  beror  till  största 
sannolikhet på  reklambladets utformning. Reklambladet är betydligt mer  fokuserat 
på Knallelandsbutiken än på de andra butikerna. Varje vecka presenteras stora delar 
ifrån  Knallelandsbutiken  i  reklambladet  vilket  gör  att  Citykunder  kan  tro  att 
reklambladet  endast  vänder  sig  till  kunder  som  handlar  i  Knallelandsbutiken. 
Konsumenterna  som handlar  i någon annan av  ICA Citys butiker värdesätter med 
största  sannolikhet  reklambladets  säljfrämjande  reklam  om  att  ICA City  säljer  den 
billigaste matkassen i stan. Olika slogans används där det bland annat framställs som 
att konsumenterna kan spara pengar på att handla på ICA City. Frågan är om ICA 
Citys egna reklamblad medvetet utformas med hänsyn till att det kan finnas två olika 
kundlojalitetstyper, eller om det bara blivit så? City är medvetna om detta och har i 
strategin under många år arbetat på två fronter.  
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Slutsatser och rekommendationer till ICA City 
Vi  kan  konstatera  att  reklambladet  har  en  stor  betydelse  på  respondenterna. Det 
påståendet  stödjer vi med hjälp  av undersökningen  som visar  att  så många  ansåg 
reklambladet  vara  intressant.  Uppfattningen  skiljer  sig  dock  mellan  de  två 
undersökta  butikerna.  Reklambladet  har  en  varumärkesstärkande  effekt  på 
kunderna  samt  att  det  ökar  konsumenternas  lojalitet.  ICA  City  bör  dock  vara 
medvetet om att lojalitet kan skapas på olika sätt, vilket i sin tur får effekter för hur 
kunder reagerar på olika typer av förändring. Ju fler kunder som uppvisar tendenser 
till köpt lojalitet, desto viktigare blir företagets strategier och arbete med prissättning. 
Ju  fler  kunder  som  uppvisar  tendenser  till  förtjänad  lojalitet,  desto  viktigare  blir 
arbetet med butikupplevelser och helhetsintrycket av att handla mat i en butik som 
bryr  sig,  som är  lokal och  som  tar ansvar. Dessa båda  strategier behöver  inte  stå  i 
kontrast  till varandra. Det är  fullt möjligt att både  ta hänsyn  till prisstrategier och 
butiksutveckling och butikskoncept – ett arbetssätt som vi anser att ICA City faktiskt 
gör  idag. Däremot  finns det brister  i  reklambladet  som  idag har  för  stort  fokus på 
Knallelandsbutiken och därmed  riskerar att  inte kommunicera med kunder  till alla 
ICA Citybutiker på det sätt som det är tänkt.  
 
Att  ha  en  stor  grupp  köpta  lojalitetskunder  kan  innebära  högre  osäkerhet  för  ett 
företag därför att det är betydligt lättare för andra aktörer på marknaden att förvärva 
denna del av  lojala konsumenter. Aktörerna  i dagligvarubranschen positionerar sig 
på olika sätt men att utgå enbart  ifrån det  låga priset håller  inte  i  längden eftersom 
kvaliteten blir allt mer likvärdig mellan produkterna på marknaden. Härmed måste 
ICA  City  hitta  andra  relevanta  fördelar  i  kombination  med  sina  produkter. 
Rekommendationerna  som  vi  vill  ge  till  ICA City  är  att  fortsätta  utvecklingen  av 
reklambladet. Reklambladet marknadsför produkter som inte återfinns i alla butiker 
vilket  leder till en minskad trovärdighet för ICA City. Här skulle vi rekommendera 
ICA  City  att  göra  en  ändring  i  reklambladet  gällande  produkttillgängligheten  i 
samtliga butiker. För att nå ut till fler icke priskänsliga kunder borde ICA bladet dra 
ner  på  prisinriktade  reklam  i  bladet.  Man  borde  fokusera  mer  på 
marknadskommunikation som återspeglar ICA City unika sidor.  
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Kapitel 4 – Upplevelser till varje pris  
 
Författare:  Mirza  Abusafiyyah,  Ann‐Christine  Andersson,  Jonna  Isaksson  &  Stephanie 
Xavier 
 
ICA City är ett enskilt företag som utnyttjar stordrift‐ och skalfördelar och anpassar 
sortiment  efter  lokal  efterfråga.  De  framhåller  gärna  att  de  har  den  billigaste 
matkassen  i  Sjuhärad. Kärnvärdena  är  upplevelse,  steget  före  och  vän  (ICA City, 
2008). Mossberg (2003) beskriver att upplevelser handlar mycket om att få njuta och 
ha roligt, vilket gör kunden engagerad. De emotionella värdena är betydelsefulla vid 
inköp och konsumtion. Hon menar också att det finns en tendens att vi söker alltfler 
upplevelser som ger oss större värde och tillfredställelse. Många upplevelser uppstår 
av en njutningslysten, hedonistisk  längtan efter att  få skämma bort sig själv, att ge 
efter  för  begär  och  lämna  vardagen,  något  som  är  typiskt  för  postmoderna 
konsumtionssätt  (Löfgren,  1999,  se Mossberg  2003).  Det  ultimata  för  företag  blir 
således att skräddarsy överraskningsmoment, som kunden  inte  förväntar sig, så att 
den blir något extra och minnesvärt. Ökad efterfrågan på ”äkta” upplevelser är en av 
sex  trender  som  dominerar  framtidens  turism,  enligt  omvärldsanalytikerna  på 
företaget Kairos  Future. Genom  agroturism,  volontärresor  och  bostadsbyte  kan  vi 
dyka in i andras verklighet (Öberg 2008). ICA City‐ butikerna hakar på trenden om 
shoppingupplevelser,  men  frågan  är  vilken  upplevelse  deras  kunder  får  när  de 
inhandlar dagligvaror? Hur uppfattar kunderna upplevelser och på vilken nivå? Går 
det  att  känna  något  extra  utöver  det  vardagliga,  i  en  inköpsrunda  på  ICA‐
Citybutiken  i  Fristad,  en  inköpsrunda  som  dessutom  ofta  sker  under  tidspress? 
Argumentet  för  vår  studie  och  anledningen  till  att  vi  ifrågasätter 
”upplevelsekonceptet”  i  ICA‐Citybutiken  är  att  Mossberg  (2003)  menar  att 
upplevelser  framför  allt  består  av  icke  rutinmässiga  tjänster,  som  innebär  något 
extraordinärt, vilket gör det svårt för ICA City att leva upp till. 
 

Metod och tillvägagångssätt  
Fältstudien har genomförts med hjälp av kvalitativa undersökningar av kunderna. 
De kvalitativa datainsamlingarna har genomförts med hjälp av  egna observationer 
och  fokusgrupper. Målet  var  att  ha  sex deltagare  i  varje  fokusgrupp. Vi  valde  att 
rekrytera  deltagare  på  fältet  som  enligt  Seymour  (1992)  är  en  av  de  viktigaste 
metoderna. Genom att prata med kunder som var  i butiken  i Fristad  försäkrade vi 
oss om att de var kunder  i butiken. På grund av att det var svårt att  få kunder att 
ställa upp så använde vi oss av ett bekvämlighetsurval, även om det hade varit att 
föredra att använda oss av en mer målinriktad urvalsteknik där medlemmarna väljs 
utefter deras  förmåga  att  tillföra  relevant  information  till undersökningen  (Carson 
m.fl.,  2001). Vi  fick  till  sist  ihop  två minifokusgrupper  (Seymour,  1992; Kreuger & 
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Casey, 2000) med  tre deltagare  i den  första gruppen och  fyra deltagare  i den andra 
fokusgruppen.  I  fokusgruppintervjun  valde  vi  att  använda  oss  av  två  projektiva 
metoder; association‐ och pratbubblemetoden. Vi visade bilder med pratbubblor från 
den faktiska butiken, för att få kunderna att tänka till om  just ICA City Fristad. Det 
var  bilder  tagna  vid  brödet,  frukten, mejeriet,  specerivarorna  och  delikatessen  (Se 
bilaga 1). 
 

Upplevelserummet 
Den  teoretiska utgångspunkt  i denna undersökning har varit en modell som kallas 
för  upplevelserummet, med  vilket menas  ”den  fysiska  omgivningen  som  tjänsten 
produceras,  levereras och konsumeras  inom”  (Mossberg 2003).  I vår undersökning 
innebär upplevelserummet en livsmedelsbutik, närmare bestämt ICA City Fristad.  
 
Den  fysiska  omgivningen kan delas upp  i  två delar, de  atmosfäriska  förhållanden 
och design. Atmosfäriska förhållanden innefattar sånt som temperatur, ljud, lukt och 
ljus, medan design handlar om  estetik och  funktion. Upplevelserummet  innefattar 
förutom  den  fysiska  miljön,  också  tre  andra  variabler  som  påverkar  kundens 
upplevelse.  Dessa  tre  är:  personalen,  andra  kunder  och  inte minst  kunden  själv. 
Upplevelserummet kan med hjälp av dessa variabler delas upp i fysiska och sociala 
faktorer, samt något som kallas för direkt föregående tillstånd. De sociala faktorerna 
består av personalen och andra kunder, medan direkt  föregående  tillstånd handlar 
om kundens psykologiska och emotionella tillstånd vid ett visst tillfälle. 
 
Även om modellen framförallt är framtagen för att appliceras på upplevelsebaserade 
tjänster, så kan den utan modifiering även användas som teoretiskt ramverk i denna 
undersökning.  Livsmedelsbutiken  har  alla  fyra  element  som  modellen  omfattar. 
Argumentet här  blir  alltså  att de nämnda  variablerna,  (fysiska miljön, personalen, 
andra kunder och kunden själv) täcker det som kan påverka en kunds upplevelse vid 
ett besök  i  livsmedelsbutiken. Att undersökningen handlar om hur man kan skapa 
upplevelser  (i  en  livsmedelsbutik), är ytterligare  ett argument  för denna  teoretiska 
modell.  
 

Atmosfäriska förhållanden  
Mossberg  (2003)  diskuterar  att  atmosfäriska  förhållanden  är  sådant  som  finns  i 
bakgrunden, som temperatur, belysning, lukt och ljud.  
 

Känsel 
Från  våra  observationer  på  ICA City  i  Fristad  noterade  vi  att  det  kändes  kyligt  i 
butiken  och  särskilt  runt  grönsaksdisken.  Första  fokusgruppen  hade  inte  tänkt på 
temperaturen,  vilket  är  tecken  på  att  butiksatmosfären  upplevs  som  behaglig. 
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Fokusgruppdeltagarna  tyckte  att  det  var  speciellt  skönt  på  sommaren med  något 
lägre  temperatur och att det ”var perfekt” på vintern. Den andra gruppen  svarade 
tvärtom. En deltagare sa att handla på ICA på sommaren var en utmaning, eftersom 
man måste tänka till innan man handlar:   
 

Jag går gärna inte in i linne. Jag tar med mig en tröja när jag går in i butiken och så tar jag 
av mig när jag går ut.  

 
Vi kan dra slutsatsen att temperaturen i butiken är på gränsen till för kall.  
 

Lukt 
Lukt, precis  som  temperatur, är en atmosfärisk  faktor,  som  inte märks  särskilt när 
den är neutral  (Mossberg 2003), men vi påverkas märkbart om det  luktar gott eller 
illa. Med lukt kan vi skapa en känsla och koppla till en relation, vilket gör det viktigt 
i kommunikationen med kunder  (Evans m.fl., 2008). Det  innebär att butiken borde 
skapa  lukt  som  leder  till  en positiv känsla och undvika  lukt  som man  inte vill att 
kunder ska känna  (Underhill 2006). Precis vid  ingången  i butiken, möts kunden av 
bakugnar direkt  till höger om brödavdelningen. På hyllorna  finns det eget bakade 
brödet från ICA City, med frallor, limpor och andra bakverk. Dofter av nybakat bröd 
i en butik är av betydelse för att visa att brödet verkligen är färskt (Evans m.fl., 2006). 
Demonstrationer  av  mat  ger  också  kunder  möjlighet  för  en  sensuell  upplevelse 
genom lukt. När de lagar mat i butiken kan det ge ett positivt inslag i butiken, precis 
som  när  det  luktar  nybakat  bröd.  Deltagarna  i  fokusgruppen  diskuterade  också 
några kritiska aspekter på lukt, t.ex. doft från tomburkshantering. Kring jul har ICA 
placerat hyacinterna vid  ingången för att skapa en  julkänsla som verkar positivt på 
många. Men desto mer negativt på dem som är allergiska. Det är på gränsen till en 
kritisk händelse, om kunder  inte kan handla på grund av  lukt och någonting  ICA 
borde vara mer medvetna om:  
 

Det är det enda  jag är riktigt vansinnig på... för de har hyacinterna vid ingången! Vilket 
innebär att  från den dagen de plockar fram dem,  till den dagen de  tar bort dem, är  jag 
portad, för jag får ett astmaanfall om jag går förbi där. 

 

Smak 
”Att prova och smaka” är viktigare nu, när sortimentet är större och det introduceras 
nyheter oftare än förr. Hela 90 % av nya produkter misslyckas med lansering därför 
att  kunderna  aldrig  får  prova  dem,  även  om  de  skulle  tycka  mycket  om  dem 
(Underhill  2006).  Butiken  bör  därför  stimulera  smaksinnena  och  få  kunderna  att 
komma  tillbaka, genom att ge dem  ett  smakprov  (Childress & Goldschmidt 2004). 
Fristadbutiken bjuder på smakprover och har demonstrationer några gånger under 
veckan,  vid  tider  när  det  är  mycket  kunder  i  butiken.  Fokusgrupperna  kallade 
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smakprov som en extra ordinär upplevelse på ICA eftersom man  inte  förväntar sig 
det och ser det som något ovanligt (och positivt).  En person uttryckte det som:  
 

Det är trevlig med en  liten dam som står och bjuder på  lite godbitar utanför… Man får 
prova på. Det kan jag tycka är lite mysigt.  

 
För kunder kan det vara en belöning för att smaka lite hit och dit när de handlar.  
 

Belysning 
Så länge vi har tillräckligt med belysning, lägger vi inte tydligt märke till ljus genom 
synen. Men belysning har möjlighet att styra kunders omedvetna till vissa punkter i 
butiken  om  de  är  strategiskt  placerade,  eftersom  de  fångar  en  kunds  sinne  och 
uppmärksamhet  (Underhill 2006). Under  samtalen  i  fokusgrupperna var det  ingen 
som kommenterade belysningen, vilket tyder på att den är tillfredsställande och inte 
märkbar  för  kunderna.  Under  våra  observationer  på  ICA  konstaterade  vi  att 
belysningen  i butiken var mest allmän belysning  från  lampor  som hänger ner  från 
taket. Det höga taket och det lagerliknande utseendet såg lite tråkigt ut för dem som 
tittar  upp.  På  vissa  ställen  i  butiken  är  en  del  varor  punktbelysta,  vilket  gav  ett 
trivsamt  och  trevligt  intryck.  Mejeriprodukterna  var  dock  ojämnt  upplysta.  I 
delikatessen verkade också belysningen dämpad med 8 av 12  lampor tända, att det 
såg  stängt ut när personalen  inte var där. Där hade det kunnat vara bättre belyst, 
vilket bör påverka  försäljningen. Vid  frukten blev  ljuset mer hemtrevligt,  eftersom 
taket var nedsänkt, samt vid kassorna. 
 

Ljud 
Andra sensoriska inslag som ljud, ofta i form av musik kan påverka butiksatmosfär. 
Forskning om  ljudintryck  i butik handlar mest om musik och huruvida musik kan 
leda  till  att  kunder  spenderar mer  eller  stannar  längre  i  butiken  (Evans,  Jamal & 
Foxall, 2008).    I Fristadbutiken  spelas  ingen musik. Ljudnivån är  låg och det  enda 
ljud  som  var  återkommande  var  självskanning‐kunder  som  gick  runt  och  skannar 
varor  i  butiken,  vilket  ger  ett pipande  ljud. Liknande  ljud  fanns  vid  kassorna där 
varorna blir skannade. Anledning till varför ICA butiken inte har musik i butiken var 
vid tillfället för studien okänd.  I efterhand har vi fått veta att anledningen är hänsyn 
till de som är hörselskadade, som  får obehag med mer  ljud  i  lokalen, ett argument 
som City anser överväga eventuella fördelar av en mer ljudatmosfärisk butiksmiljö.  
 

Den fysiska butiksmiljön 
Den fysiska butiksmiljön ingår i det som kallas för design och designfaktorer. Dessa 
är något  som kan uppfattas mer konkret än atmosfäriska  faktorer  som  temperatur 
och  lukt. Designfaktorer  innefattar  saker  som utformning,  funktion,  inredning och 
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även komfort (Mossberg 2003). Dessa kan påverka kundens upplevelser på ett antal 
olika sätt. Utformning som handlar om det estetiska, kan höja en kunds upplevelse 
genom att kunden uppfattar något som ovanligt vackert,  iögonfallande och kanske 
även storslaget. Inredning, t ex. hur de olika hyllorna är utplacerade i förhållande till 
varandra och butiken  i övrigt, är något  som kan påverka hur kunden upplever att 
allting flyter på. Är hyllorna väldigt tätt  in på varandra, så kan kunde uppfatta det 
som väldigt  trångt och därmed ökar också risken  för en dålig upplevelse. Funktion 
och  komfort  skulle  på  en  livsmedelsbutik  kunna  innebära  att  självskanning 
(funktion),  leder  till ökad komfort, då man  slipper  stå  i kö och därmed känner  sig 
bekvämare  med  att  handla.  När  det  handlar  om  inredningen  och  de  olika 
avdelningarnas placering,  så  reagerade vi på  att  lösgodisavdelningen var placerad 
mellan bröd och  fruktavdelningen. Detta var dock  inget våra  fokusgruppdeltagare 
nämnde.  Något  annat  som  vi  reagerade  på  och  som  även  togs  upp  av  våra 
respondenter, var att pantavdelningen låg i anslutning till frukten. Det är en ganska 
ovanlig placering och utifrån vår tolkning inte det optimala om man vill ge kunderna 
en  så  positiv  upplevelse  som  möjligt.  Detta  fick  vi  också  bekräftat  under  våra 
intervjuer:  
 

Ska en gå igenom hela affären för att lämna tillbaka en tomburk? Det är ju en sak som de 
kunde ordnat bättre. 

 
Här är det utformningen och upplägget som lämnat ett negativt intryck på kunden. 
Man ser det som något negativt att behöva gå  igenom affären, för att behöva panta 
sina  tomburkar  och  flaskor. Detta  är  en  del  av  utformningen  som  alltså  visar  sig 
påverka komforten på ett negativt sätt och därmed får också upplevelsen ett negativt 
inslag. Detta borde således bli ett hinder i skapandet av en positiv helhetsupplevelse.  
 
En  annan  aspekt  som  påverkade  upplevelsen  negativt  i  frågan  om  inredning  och 
utformning visade  sig vara utformningen på butikshyllorna och  framförallt höjden 
på dessa. Josefsson (2008) menar i sin studie att kunder generellt föredrar att det är 
låga hyllor  så  att  butiken  var  lättarbetad  och  kändes  luftig  samtidigt  som det  var 
lättare att få en överblick i butiken. De ville även att layouten skulle kännas modern 
och förnyas ofta för att kännas fräsch (Josefsson 2008). Höjden på butikshyllorna var 
något som under observationen inte fick speciellt mycket uppmärksamhet, om någon 
alls. Det  visade  sig  dock  ha  en  relativt  stor  betydelse  för  flera  av  våra  deltagare. 
Följande citat visar några uttryck för detta problem:  
 

Jag är ju liten och har ofta svårt att nå. Och så har de ju de här man ska kunna stå på för 
att nå. Jag köper dricka ibland och de står alltid högt upp. Men de är ju så vingliga så jag 
törs  inte  ställa mig på dom. Utan då  får  jag  gå  och  leta. Kommer det  någon  kund  så 
vädjar jag ”Kan du hjälpa mig?”. Jag får ofta be en man som är betydligt längre att plocka 
ner någonting åt mig för  jag har ingen hjälp. Och det har  jag hört många, speciellt äldre 
kvinnor ha problem med. 
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Kassa 
Kassan  är  ytterligare  en  variabel  som  ingår  i  den  fysiska  butiksmiljön.  Under 
observationerna  lades  störst vikt på  antalet kassor, dess utseende och  även möjlig 
köbildning. Detta  var  också  något  som  diskuteras  under  fokusgrupperna  där  det 
visade  sig att köbildning  inte var det  största problemet utan utrymmet  i kassakön 
och mellan vagn och kassadisk:  
 

Det enda felet här är att det är alldeles för trångt när man ska lasta ur och in varorna. Det 
är ett  j‐la krångel varenda gång där. Vet du. Det knyter sig fullkomligt. Det finns  ingen 
plats för korgarna eller nånting.  

 
När ordet kassa togs upp i våra fokusgrupper under associationstekniken, så gav det 
följande  spontana  kommentar  från  en  person  som  använder  sig  av  tjänsten 
självskanning:  
 

Skanningprocessen  har  blivit  lite  bättre  nu  sedan  de  satt  dit  den  här  automaten med 
kvittona och det. Pantkvitton och rabattkvitton. Förut var man tvungen att gå till en kassa 
för  att  få  hjälp med det. Men den där  lilla dosan  som  sitter  vid  skanningen  fungerar 
väldigt  bra. Alla  kuponger  fungerar, men  jag  har  inte  provat med  någon  rikskupong 
ännu.  

Produkter 
Något som upplevelserummet utelämnar i sin teori om den fysiska omgivningen är 
de fysiska produkterna. Detta beror till stor del på att upplevelserummet utgår ifrån 
upplevelsebaserade  tjänster och därför  inte berör de  fysiska produkterna. Eftersom 
denna studie handlar om dagligvaruhandeln och de upplevelser som eventuellt kan 
skapas i den samma, så blir produkter en variabel som är absolut nödvändig. Därför 
har  också  produkter  i  denna  studie  lagts  till  som  ytterligare  en  variabel  i 
upplevelserummet, förutom de variabler som finns i den ursprungliga modellen. Om 
de ”rätta” produkterna finns kan det vara stor källa till framgång menar McGoldrick 
(2002).  Detta  kan  i  sin  tur  ge  möjlighet  att  på  ett  effektivare  sätt  tillfredställa 
kunderna och  förstärka  en positiv upplevelse. Diskussionen kring upplevelser och 
fysiska produkter  handlade  ofta  om  bredd  och  variation på utbud men det  fanns 
även negativa upplevelser kring för stor variation av en och samma produktkategori. 
Paradoxen emellan dessa två upplevelsevärden kan illustreras med följande citat:  
 

Och det bakade brödet som vi köper här som de bakar.   Det är  ju positivt. Absolut. Det 
finns många olika sorter att välja mellan.  

 
Jag  vet  inte  om det  skulle  behöva  vara  så många  olika  sorter på  så många  saker.  Jag 
tänker på det här med fil och yoghurt. Det finns hur mycket sorter som helst. Men vi får 
vara glada så länge det inte står ICA på allt.  

 
Något som av flera deltagare ansågs positivt gällande utbudet var det ökade utbudet 
av lite ”ovanliga” och exotiska produkter:  
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Det enda jag kommer att tänka på är att de har utökat sortimentet från andra världsdelar. 
Det finns väldigt mycket mer kryddor som  inte funnits  innan. Och  inte bara  i korvarna 
utan det är  ju hela kryddpåsar, som göra att om  jag plockar i det i köttfärsen så smakar 
det ungerskt eller turkiskt. Så där. 

 
Här talar man alltså gärna om det som är lite annorlunda och som faktiskt bryter ett 
visst  mönster.  Både  när  det  gäller  produktutbudet  men  även  hur  det  faktiskt 
påverkar matlagnings‐ och  smakupplevelsen vid  senare  tillfällen. Här är det något 
annorlunda, lite exotiskt som bryter mönster och som sticker ut från det vardagliga 
som uppfattas som positivt och en upplevelse. Något som inte helt oväntat visade sig 
vara  ett  viktigt  produktattribut  för  våra  respondenter  var  priset,  där  man  ofta 
kopplade ihop höga priser med negativa känslor och lägre priser med mer positiva. 
McGoldrick  (2002)  menar  att  butiken  ger  kunden  en  uppfattning  vilken  image 
butiken vill ha genom sin prissättning. Han menar vidare att konsumenter tenderar 
att generalisera priser då det kan vara svårt att  jämföra ett stort antal varor. Så här 
uttrycker sig våra deltagare angående sina prisupplevelser:  
 

Det har blivit dyrare. Jag fick en chock igår när  jag skulle köpa kiwi. De har kostat 4:90, 
ibland 3 för 10 kr. Nu kostade de 6:90. Alltså det är ju en prishöjning på en 30‐35 %. Men 
det kan ju inte butiken göra så mycket åt det, så att… Jag tycker det är nästan oförskämt.  

 
Ja, det är det  ju alltid  (en dålig upplevelse) när priserna höjs. Och osten höjde de med 
5 kr. 

 

Kunden 
Kundens  egen uppfattning  är  en  stor del  i hur upplevelsen  i butiken blir.  I  fokus 
grupperna fanns det kunder som älskar att laga mat:  
 

Det är ju en upplevelse när vi kommer hem, att laga maten.  
 
Den  typen  av  kunder  är  relativt  lätta  att  ge  en  upplevelse  i  butiken.  De  som 
intervjuades pratade en del om  recept och olika  tips  runt om  i butiken som kunde 
sätta  igång associationerna  till vad  som  skulle  lagas när de kom hem  från affären.  
Sen fanns det också kunder som formligen avskyr att laga mat och att handla:  
 

Jag avskyr att laga mat och jag avskyr att handla mat!  
 

Jag tycker det är mest tråkigt att handla mat. Jag handlar gärna annat, men inte mat. Det 
är ett nödvändigt ont.  

 
Denna typ av kund är svår att fånga och att ge en upplevelse i butiken. En kund som 
redan har bestämt sig för att det inte är kul att handla utan att det bara är en börda är 
det svårt att ge en upplevelse. Aylott och Mitchell (1998) angav att flera av de som de 
hade  intervjuat  associerade  livsmedelsinköp  med  något  stressande  jämfört  med 
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annan typ av shopping. Hur kunden agerar i sin interaktion med butiken beror, som 
vi ser, på olika personliga åsikter och känslor. Däremot menar Mossberg  (2003) att 
det  inte går att säga att en viss  typ av människor söker avkoppling och andra mer 
aktivitet utan att det beror mer på  tillfälle och känslotillstånd. Följande  citat är  ett 
exempel på det:  
 

En fredag eftermiddag går man inte gärna runt och strosar… Men en helg eller vardag, 
då kan jag strosa lite och se om jag hittar alternativ. 

 
I och med det här så kan en kunds upplevelse av ICA handla om hur kunden känner 
sig just den dagen eller vid just det tillfället.  Det handlar också en hel del om andra 
kunder i butiken. Kunden påverkar sin egen upplevelse i allra högsta grad. Det var 
även en deltagare  i en av  fokusgrupperna som sa att hon gärna hjälper affären om 
hon märker att något är fel, för på så sätt så kommer hennes egen upplevelse nästa 
gång att bli bättre:  
 

Jag brukar ta med mig den varan som inte funkar till kassan och säga att den här är inte 
inne i skannern. ”Vill du ha den?”, frågar de då. ”Nä”, säger jag, ”men nästa gång vill jag 
ha den.” Då finns den nästa gång. 

 

Andra kunder 
Mossberg  (2003)  skriver  att  andra  kunder  kan  förstärka  eller  minska  kundens 
tillfredställelse och uppfattning om kvalitet. Det hela hänger på vid vilket  tillfälle. 
Flera deltagare i fokusgrupperna menade att en upplevelse med att gå att handla är 
att de stöter på bekanta och människor som de inte sett på en tid:   
 

Att man träffar många bekanta. Står och pratar inne i affären och… Det är en upplevelse. 
Roligt sånt där.  

 
Man träffar ju nästan alltid någon som man känner. Även om vi har en mil hit.  

 
Det här  illustrerar  tydligt att  ICA‐butiken som en mötesplats kan ge en upplevelse 
till många. Baron m.fl.  (1996) skriver  i en artikel att kunder motiveras att delta  i en 
interaktion av olika skäl, ett av dem kan vara att de har ett socialt behov. Det är för 
oss, precis som för Grove & Fisk (1997), ganska uppenbart att en kunds upplevelse är 
beroende av de andra kunderna runtomkring. Mossberg (2003) menar å andra sidan 
att det finns en paradox med önskan om många kunder och behovet av att något ska 
gå  snabbt.  Kunder  undviker  gärna  ställen,  eller  tidpunkter  när  de  vet  att  det  är 
mycket folk  i en affär. Det är något som också tydligt märktes  i våra fokusgrupper. 
De menade att det var trevligt att träffa folk när de var och handlade men de försökte 
att undvika att handla då de visste att det var mycket folk och långa köer i butiken:  
 

 Man får tänka på att man inte ska åka och handla när det är mycket folk.  

 42



 

Personal 
Mossberg  (2003) menar vidare  att personal och kunder  är ömsesidigt beroende  av 
varandra. Hur mötet blir beror på hur parterna påverkar varandras uppfattning i just 
den situationen. Flera av våra deltagare tyckte att personalen på ICA City var väldigt 
bra och hade bra serviceanda:  
 

Är det så att det har blivit något del,  i kassan eller något man märker, så är det aldrig 
något knussel om det. Det ordnar de direkt.  

 
Jag som ofta är krånglig och ställer frågor då. Det är i princip alltid ett vänligt svar.  

 
Flera  författare  (Mossberg 2003; Baron m.fl., 1996; Aylott & Mitchell  ,1998) belyser 
hur viktigt bemötande  från personalen är  i kundens upplevelse av  tjänsten. För att 
kunna skapa en upplevelse för kunden behöver personalen vara tillmötesgående och 
lätta  att  nå.  En  annan  del  i  en  upplevelse  kan  vara  att  den  ger  en  form  av 
lyckokänsla. Mossberg (2003) skriver i sin bok att en kund som blir igenkänd och får 
uppmärksamhet kan få just den lyckokänslan. En av kunderna nämnde att det var så 
trevligt att personalen sa ”God morgon” när hon kom tidigt och att hon önskade att 
de hade varit  lika trevliga på kvällen. Mossberg (2003) skriver även att personalens 
sätt  att  prata  och  vilket  humör de  är  på  har  en  stor  påverkan  på  hur mötet med 
kunden  blir. Det  är  viktigt  för  personalen  som  sitter  i  kassan  att  behålla  ett  glatt 
humör även om köerna är långa. Något som flera kunder menade var en upplevelse 
på  ICA City  var  när  det  stod  personal  och  lagade mat  ute  i  butiken  och  de  fick 
smaka. De menar att det är mycket trevligt och ger dem inspiration inför vad de ska 
laga när de kommer hem. Hur kan då personalen ge kunderna en speciell upplevelse 
utöver den ”vanliga” servicen som är förväntad av alla? En kund sa:   
 

En stor dröm är väl speciellt en torsdag kväll eller fredag kväll när det är väldigt mycket 
folk och så där, att det fanns en nisse på andra sidan kassan och plockade ner varorna.  

 

Avslutande diskussion 
Deltagarna  i  fokusgrupperna anser att en upplevelse  innebär något nytt och något 
”extra”. Något som väcker känslor, en  tillfredsställelse. Associationerna kring ordet 
ICA,  kan mer  kategoriseras  som  ”vardagliga  beskrivningar”  i  en  konsuments  liv. 
Utifrån en rangordning av upplevelser i skalan: extraordinär upplevelse, upplevelse, 
vardaglig upplevelse, negativ upplevelse och kritisk  situation, kunde vi konstatera 
att ingen uppfattade att ICA City Fristad gav en extraordinär upplevelse. Med detta 
menas en aktiv dynamisk process, stark social dimension, mening och känsla av nöje, 
absorbering och personlig kontroll, påverkan av kontext, ovisshet och nymodighet 
och  sammanflätning med  livstillfredsställelse  (Mossberg,  2003). Däremot  finns  det 
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exempel på upplevelser, men kanske  främst exempel på vardagliga upplevelser. Vi 
vill avsluta den här studien med att ge några förslag på aktiviteter som kan bidra till 
att  skapa upplevelser  i butik. Givet att  ICA City Fristad vill  erbjuda  extraordinära 
upplevelser kan butiken:  

• Arrangera tipspromenader med attraktiva priser 
• Arrangera  mingelkvällar  med  mat,  roliga  föreläsare,  erbjudanden  och 

utlottningar 
• Bjuda  in kändisar som sjunger, kåserar, bjuder på smakprover och svarar på 

kunders frågor 
• Bjuda  in Elfsborgsspelare  som  arrangerar  tävlingar  för barn och ungdomar, 

delar ut reklam och signerar böcker och tröjor 
• Låta  ICA City Fristads personal ordna revy, som drar man ur huse och som 

sent glöms 
Vill ICA City Fristad erbjuda upplevelser kan butiken:  

• Skapa en butiksmiljö som inspirerar till matlagning 
• Bjuda på smakprover 
• Packa ner varor åt kunderna vid kassan 
• Erbjuda annorlunda och mer exotiska produkter 
• Fortsätta med tidningen Buffé 
• Erbjuda bonuscheckar och ha uppdaterade erbjudanden 

Vad gäller vardagliga upplevelser så är de ofta självklara, många och olika. Det kan 
handla om: 

• Bra parkeringar  
• Trevligt bemötande  
• Förbättringar av sortiment  t. ex mer grovt ”hembakat” bröd och mer gluten‐ 

och laktosfri mat 
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Kapitel 5 – ICA City: En butik för alla? 
Författare: Malin Sundström 
 
Denna  studie  redogör  för  ICA  Citykunder  som  är  rörelsehindrade  och  deras 
upplevelser av  tillgänglighet  i Knallelandsbutiken. Det empiriska materialet bygger 
på en kvalitativ datainsamling där en person  (pilotstudie) används  för att  illustrera 
andra  respondenters  upplevelser.  Totalt  utgörs  det  empiriska  materialet  av  fem 
rörelsehindrade  ICA‐kunder.  I  litteraturavsnittet  görs  en  genomgång  av  kända 
studier som fokuserat missgynnade konsumenter i en detaljhandelskontext. Resultat 
och  analys  visar  att  Knallelandsbutiken  är  en  ganska  tillgänglig  butik,  men  att 
mycket  arbete  återstår  att  göra.  Ofta  är  det  enkla  åtgärder  som  kan  genomföras 
snabbt  och  till  en  låg  kostnad, men  det  finns  också  åtgärder  som  skulle medföra 
väsentliga kostnader och viss ombyggnation. En annan åtgärd som är viktig och som 
är förenat med kostnader är utbildning av personalen, samt införandet av några nya 
personliga servicetjänster till målgruppen rörelsehindrade ICA‐kunder.  
 

Rörelsehindrade konsumenter  
I Sverige har socialstyrelsen tagit beslut om revidering av olika begrepp som tidigare 
beskrev  handikappade  människor.  Begreppet  handikapp  används  inte  alls  och 
begreppet  funktionsnedsättning  innebär:  nedsättning  av  fysisk,  psykisk  eller 
intellektuell funktionsförmåga. Begreppet funktionshinder innebär: begränsning som 
en  funktionsnedsättning  innebär  för  en  person  i  relation  till  omgivningen 
(Socialstyrelsen,  2007).  I den  studie  som  är  genomförd  har  jag  valt ut de  som  jag 
benämner ”rörelsehindrade konsumenter”, vilket  i praktiken  innebär  individer som 
har ett synligt funktionshinder som gör dem begränsade i sin rörlighet.  
 

Tillgänglighet 
I en vidare bemärkelse brukar begreppen tillgänglighet och användbarhet användas 
som  synonymer.  Båda  begreppen  beskriver  vad  som  krävs  för  att  personer med 
funktionshinder  ska  kunna  delta  på  lika  villkor  som  andra  (Handisam,  2001). 
Tillgänglighet för människor med nedsatt rörelseförmåga innebär främst att det ska 
vara  möjligt  att  förflytta  sig  självständigt  och  säkert  i  miljön.  När  miljön  är  en 
kommersiell  butik  är  det  också  logiskt  att  tillägga  att  tillgänglighet  innebär  att 
människor med nedsatt rörelseförmåga,  i största möjliga mån, ska kunna se och nå 
varor, ha möjlighet att transportera varorna i butiken samt att kunna betala för sina 
varor.  Tillgänglighet  omfattas  också  av  personligt  bemötande  (Kaufman‐
Scarborough, 1999).  
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Sverige  har  precis  som  övriga  EU‐länder,  beslutat  sig  för  att  leva  upp  till  FN:s 
standardregler om ett tillgängligt samhälle. Den handlingsplan som Sverige fastlagt 
(regeringsproposition 1999/2000:79) säger bl.a. att enkla hinder i befintliga lokaler dit 
allmänheten  har  tillträde  och  hinder  på  allmänna  platser  bör  vara  eliminerade  år 
2010. Det är ytterst kommunerna som bär ansvar för att alla medborgare ska ha full 
tillgänglighet  till  affärer,  banker,  restauranger mm. Detta  ansvar  tar  kommunerna 
genom att utarbeta handikappolitiska program samt att tolka regelverket i Plan‐ och 
bygglagen  (SFS 1994/1995). För den  enskilde handlaren  innebär det  i praktiken att 
butiken  skall  så  långt  det  är  möjligt,  uppfylla  de  krav  på  tillgänglighet  som 
kommunen  ställer,  samt  att  handlaren  skall  åtgärda  ev.  brister  i  lokalen  vid  de 
tillfällen då renovering genomförs.  
 
Huruvida en lokal är tillgänglig eller ej, kan vara svårt att värdera, om inte den som 
gör  utvärderingen  sätter  sig  i  samma  situation  som  den  som  är  rörelsehindrad. 
Generellt  kan  dock  sägas  att  tillgänglighet  bör  prioriteras  i  entré  samt  toaletter. 
Butikens underlag bör vara jämt och fast, den rörelsehindrade bör kunna ta sig fram 
utan  att passera  branta  lutningar,  trappor, höga  trösklar,  trånga passager  och  inte 
behöva öppna  tunga dörrar. Handtag och  reglage bör vara  lätthanterliga  och  sitta 
inom  räckhåll. Höjden  på  butiksdiskar  ska  vara  lämpliga  för  dem  som  använder 
rullstol (Handisam, 2001). 
 

Rörelsehindrade – en intressant konsumentgrupp 
I  slutet av 1970‐talet och början av 1980‐talet började  forskare att  intressera  sig  för 
missgynnade  konsumenter  och  hur  denna  grupp  påverkades  av  strukturella 
förändringar  i  detaljhandeln  (t.ex.  Davies  och  Champion,  1980;  Westlake  och 
Dagleish,  1990).  Med  missgynnade  konsumenter  avsågs  individer  som  var 
begränsade (av olika anledningar) att köpa/handla på samma villkor. I början av 1990 
infördes  i  USA  civila  rättigheter  för minoritetsgrupper med  rörelsehinder,  kallad 
American’s with Disibilities Act (ADA). Trots införandet finns det många kritiker som 
menar att företag och marknadsförare ofta betraktar rörelsehindrade som en ”jobbig” 
grupp  som  kräver  tillgängliga  butiksmiljöer, men  som  ger  lite  tillbaka  i  form  av 
försäljning.  I  själva  verket  är  rörelsehindrade  en  stor  minoritetsgrupp  och 
konsumerar  lika mycket som övriga samhällsmedborgare. För  företag som  inser de 
ekonomiska möjligheterna  i att vända sig  till en nischad målgrupp med anpassade 
erbjudanden är rörelsehindrade överlag mycket intressant. Förutom fördelarna av att 
ha ett tydligt differentierat målgruppssegment finns andra positiva effekter som ger 
ringar  på  vattnet  och  ökar  ett  företags  goodwill.  En  tillgänglighetsanpassad  butik 
visar t.ex. för andra kunder att företaget är en ”god samhällsmedborgare” (Burnett, 
1996).  Det  finns  också  konkurrensfördelar  i  att  finnas  med  i  svenska 
tillgänglighetsguider,  inte  minst  med  tanke  på  turismindustrin.  I  Sverige  var  26 
procent av den kvinnliga befolkningen  i åldern 65‐84 år rörelsehindrade. I åldrarna 
45‐64  var  andelen  rörelsehindrade  7  procent  (jämnt  fördelat mellan  könen)  och  i 
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åldrarna  30‐44  år  var  andelen  3  procent  (kvinnor)  och  2  procent  (män)  (Statens 
folkhälsoinstitut,  2005).  Totalt  finns    i  Sverige  ca  560 000  individer  som  betecknas 
som rörelsehindrade (SCB, 2006). Andelen rörelsehindrade ökar med stigande ålder 
och rörelsehinder är inte alltid förknippat med en förvärvad sjukdom utan kan ha ett 
samband med hög ålder och fysisk svaghet. Det är vanligare för kvinnor än för män 
att få rörelsenedsättning med stigande ålder.  
 
Forskningsstudier på amerikanska  rörelsehindrade detaljhandelskonsumenter visar 
att  kundsegmentet:  litar  i  högre  grad  på  personliga  omdömen  från  vänner  och 
släktingar om butiker; handlar på  tidiga mornar eller  sen eftermiddag/kväll; hellre 
köper  mat/dagligvaror  än  shoppar  sällanköpsvaror  själva;  mer  sällan  än  rörliga 
kunder väljer ut det ”billigaste” alternativet; oftare än rörliga kunder tittar på TV och 
TV‐reklam; uppskattar servicepersonal som kan svara på  frågor, hjälpa  till att bära 
och att personalen lägger tid på kunden; och är mer lojala mot butiker som ger ”god 
service”  (Burnett, 1996). Det  finns  forskare som menar att gruppen rörelsehindrade 
kan  betraktas  som  en  särskild  subkultur  (Gould,  1998)  med  samma  typ  av 
erfarenheter  och  behov  (Kaufman‐Scarborough,  1999).  Tillgänglighetsstudier  i 
butiksmiljöer  visar  att  fysiska  anpassningsåtgärder  av  butiken  (i  form  av  breda 
dörrar, ramper, handtag, nåbarhet osv.) kan betraktas som en  liten del av helheten. 
Istället  visar  studier  att  rörelsehindrade  upplever  tillgänglighetsproblem  i  det 
personliga bemötandet. Ibland handlar det om att personalen har bristande förståelse 
och ont om tid, ibland blir kunderna ignorerade, ibland väljer personalen att tilltala 
ev. ledsagare istället för den rörelsehindrade kunden och ibland bemöts de av allt för 
välvillig personal (Ibid, 1999).  
 

Analysmodell – tillgänglighet i upplevelserummet 
Upplevelserummet  är  en  modell  som  Mossberg  (2003)  konstruerat  för  att  visa 
betydelsen  av  plats  (fysisk  omgivning)  och  deltagare  (individen,  andra  individer 
samt personal)  när  en upplevelse uppstår. Tillgänglighet  kan mycket  väl  studeras 
och  analyseras med  hjälp  av  denna modell, men  bör modifieras  för  att  täcka  in 
tillgänglighetsaspekter  som  de  atmosfäriska  förhållandena  (temperatur,  renlighet, 
trängsel)  samt  design  (funktion,  nåbarhet,  räckvidd,  servicemöjligheter).  För 
funktionshindrade är kanske  funktion det mest centrala, men även  temperatur och 
renlighet. Det som är bra med modellen är att även människan och andra människor 
täcks  in.  Personalen  är  en  mycket  viktig  aktör  för  en  rörelsehindrads 
tillgänglighetsupplevelse, men även andra kunder.  
 

Studiens syfte och genomförande 
Syftet med studien är att redogöra för hur rörelsehindrade kunder upplever att det är 
när de handlar  i  ICA City Knallelandsbutiken. En målsättning är  att påtala brister 
och ge förslag på förbättringar i tillgängligheten i denna butik. Författaren valde att 
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genomföra  en  kvalitativ  studie  för  att  på  ett  djupare  plan  förstå  rörelsehindrades 
upplevelser av att handla matvaror i Knallelandsbutiken. Den kvalitativa studien har 
designats med  hjälp  av  två metoder:  personliga  djupintervjuer med  riktat  öppna 
intervjufrågor samt ostrukturerade intervjufrågor i kombination med observation av 
inköpet. En  fördel med djupintervjuer är att de svar som ges blir mer uttömmande 
och nyanserade. Enligt Lantz (1993) innebär den riktat öppna intervjun att det finns 
en  (konceptuell) modell  som  utgångspunkt  i  samtalet.  Frågorna  gäller  individens 
upplevelse av ett  fenomens kvaliteter  (och den egna bedömningen av om dessa är 
bra  eller  dåliga).  Eftersom  det  kan  vara  svårt  att  uttrycka  sig  på  ett  tydligt  och 
konkret  sätt,  har  jag  valt  att  också  genomföra  observationer  i  kombination  med 
ostrukturerade intervjufrågor. Enligt Hussey och Duncombe (1999) är det också så att 
det kan vara svårt att berätta, beskriva och sätta ord på de känslor och upplevelser 
man har. Ett hjälpmedel kan då vara att ”i handling visa” vad man menar.   
 
I  studien  har  fem  personer  med  rörelsehinder  intervjuats  och  observerats:  fyra 
kvinnor och en man, mellan 37 – 56 år. Fyra av respondenterna satt i rullstol och en 
person  använde  rullator. Urvalet  av  respondenter  gjordes  på  två  olika  sätt.  Först 
kontaktades  en  rörelsehindrad  konsument  via  Neurologiskt  Handikappades 
Riksförbund  i  Borås,  Marie‐Louise  Bengtsson.  Hon  ombads  att  medverka  som 
”pilotrespondent”. På så vis kunde genomförandet av både observation och intervju 
testas,  för  att  se  om  det  var möjligt  och  lämpligt  att  genomföra. Därefter  valdes 
övriga  respondenter  ut  genom  att  gå  fram  till  personer  som  parkerade  på 
handikapplatserna2 med handikapptillstånd och  fråga om de ville vara med på en 
intervju  samt  om  jag  fick  följa med dem  en  stund  i  butiken  när de  handlade. De 
respondenter som deltog  i studien  informerades om att det var  frivilligt och att de 
när som helst under observationen kunde välja att avbryta deltagandet. De fick även 
information om  studiens  syfte  samt att deras namn  skulle anonymiseras3. När det 
insamlade materialet har analyserats har  jag utgått  från Miles & Hubermans  (1994) 
arbetsmetod med  datareduktion.  Det  innebär  att  analysprocessen  sker  i  tre  steg: 
datareduktion  (kondensera  materialet  med  hjälp  av  nyckelord),  datapresentation 
(sammanställning  av  materialet  som  följer  analysmodellen  ”tillgänglighet  i 
upplevelserummet”  och  illustrerande  berättelser/observationer)  samt  slutsatser  (i 
form av rekommendationer).  
 

                                                 
2 Som rörelsehindrad kan en svensk medborgare ansöka om parkeringstillstånd för att nyttja de 
särskilda parkeringsplatser som är avsedda för rörelsehindrade. Bedömningen över vem som får 
parkeringstillstånd grundar sig på gångförmåga som måste vara väsentligt nedsatt och individen skall 
ha stora svårigheter att förflytta sig mer än 200 meter utan hjälpmedel. Ansökan grundar sig på ett 
läkarintyg (Sveriges Kommuner och Landsting, 2007).   
3 I studien är Marie‐Louise Bengtsson inte ett fingerat namn. Anledningen är att Marie‐Louise givit sitt 
samtycke och att jag därför också kan använda foton för att illustrera.  
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Empiriska data som visar på centrala upplevelser av tillgänglighet 
Det här avsnittet utgörs av empiriska illustrationer om rörelsehindrade ICA kunders 
upplevelser  av  att  handla  i  Knallelandsbutiken.  De  olika  upplevelserna  som 
presenteras har  framträtt ur empirin och delas  in efter varför man  tycker som man 
gör.  Jag har valt att presentera upplevelserna med hjälp av  foton på Marie‐Louise. 
Kategorierna  som  presenteras  utgår  från  tydliga  hinder  i  tillgänglighet  som 
respondenterna  upplevde,  samt  också  tydliga  fördelar  och  bra  saker  som  ökar 
tillgängligheten för dessa kunder.  
 

Respondenterna 
Marie‐Louise, 42 år: Rörelsehindrad p.g.a neurologisk  sjukdom. Använder  rullstol. 
M‐L  handlar  ganska  sällan  matvaror  utan  överlåter  arbetet  åt  sin  sambo  eller 
assistent.  Ibland  följer M‐L med  och  handlar mest  för  att  se  om  det  finns  några 
nyheter.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agneta, 47 år: Handikappad efter en  trafikolycka  i mitten av 1990‐talet, har suttit  i 
rullstol men har tränat mycket och kan nu röra sig med hjälp av en rullator. Agneta 
bor  ensam  och  handlar  nästan  alltid  sin  mat  själv.  Oftast  väljer  hon 
Knallelandsbutiken,  men  ibland  Coop  Forum  och  någon  enstaka  gång 
Centrumbutiken. Bo, 53 år: Rörelsehindrad pga. av medfödd sjukdom. Har de senare 
åren allt mer övergått till rullstol, men kan gå korta sträckor. Bo handlar mat ibland, 
men ofta är det hustrun som står för inköpen. Idag valde Bo Knallelandsbutiken för 
han  hade  ”vägarna  förbi”.  Ingela,  37  år:  Rullstolsburen  pga  av  sjukdom.  Ingela 
handlar  för  det  mesta  själv  men  behöver  hjälp  med  inköpen.  Hon  har  ingen 
assistent/ledsagare  utan  får  hjälp  av  sina  tonårsbarn  eller  någon  anhörig.  Hon 
handlar oftast i Knallelandsbutiken. Britt, 56 år: Rullstolsburen pga. olyckshändelse. 
Britt handlar  sällan  själv utan överlåter  inköpen åt maken  eller barnen.  Ibland vill 
hon  till  affären  för  att  komma  ut  och  träffa/se  människor.  Hon  väljer  alltid 
Knallelandsbutiken, eftersom hon anser att den är mest  tillgänglig och hon känner 
till lokalen.  
 

 50



Det personliga bemötandet  
Överlag  anser  respondenterna  att  personalen  i Knallelandsbutiken  är  vänliga  och 
hjälpsamma, men att de ofta verkar stressade och att det känns svårt att be om hjälp. 
Bo menar att det hade varit ganska enkelt att lösa, genom att det borde finnas utsatta 
”hjälpstationer” i butiken i form av ringklockor. Då kan kunderna ringa på en klocka 
och förvänta sig att någon anställd kommer för att hjälpa till. Agneta säger också:  
 

För det mesta  så går det  att  få hjälp, om man  frågar, men  inte  alltid. Till  exempel på 
torsdagar… Om man handlar då, då är det svårt att få hjälp av någon, eftersom de har så 
mycket  att  göra.  Ibland  så  känns  det  som  att  de  inte  tycker  att  jag  är  tillräckligt 
handikappad, eftersom jag inte sitter i rullstol.  

 
Ingela  påpekar  att det  är  extremt  viktigt  att man  som  rörelsehindrad  ändå  får  en 
möjlighet  att  känna  sig  ”som  alla  andra”.  Hon  menar  att  det  är  en  del  av  den 
personliga integriteten att få klara sig själv, men att ändå ha möjligheten att kunna be 
om hjälp. Hon säger:  
 

Det måste  ju vara  jag som ber om hjälp om  jag vill ha någon,  inte att någon annan ska 
bestämma att hon behöver nog hjälp.  

 
Agneta berättar  att hon någon gång  tagit  illa vid  sig därför  att personalen bemött 
henne på ett, för henne, mycket nedlåtande sätt:   
 

Agneta: Är  jag ensam när  jag handlar så har det hänt att hon  i kassan  frågat personen 
som står bakom mig om jag behöver hjälp att packa i varor och sånt.  
 
Malin: Hur känns det?  
 
Agneta: Det känns väldigt diskriminerande, som om jag inte räknades.  

 
Samtliga  respondenter  uttrycker  mycket  positiva  upplevelser  av  det  personliga 
bemötandet  av  personalen  i  charkavdelningen.  Automaten  för  nummerlappar  är 
placerade  på  rätt  nivå,  vilket  ger  en  god  fysisk  tillgänglighet. Det  enda  som  inte 
fungerade när M‐L handlade var att papperskorgen  för nummerlappar var uppsatt 
på charkdisken.  
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Det är många av respondenterna som anser att charkavdelningen är ”en oas för oss 
med rörelsehinder”. Britt säger till exempel:  
 

När man kommer till charken så blir det så lugnt. Alla har en kölapp och alla väntar på 
sin tur. Man ser varorna tydligt och personalen är så gullig. De anstränger sig verkligen, 
frågar om man vill smaka, räcker sig fram med smakproverna och sånt. Det uppskattar 
man.  

 
M‐L berättar att nummerlapparna tidigare satt mycket högre upp, men att hon hade 
påtalat det för en av ICA‐köpmännen. De hade då genast sänkt ner maskinen, vilket 
underlättar. Att problem åtgärdas när de upptäcks är centralt för en butik om de vill 
bli bättre på tillgänglighet.  
 

Andras bemötande och agerande 
Det är flera respondenter som kommenterar hur andra kunder beter sig och hur de 
uppfattar att de blir bemötta i och utanför butiken. Agneta berättar:  
 

På City här i Knalleland är det bra med parkeringsplatser, fast ibland händer det att det 
står bilar där som inte har tillstånd. Då fattar jag inte hur folk tänker. Förstår dom inte att 
dom  tar platsen  från någon som  faktiskt behöver den. Det är  ju  inte så att man har ett 
tillstånd för skojs skull.  

 
Som rullstolsburen upplever respondenterna sig också mer utsatta. Ingen tycker om 
trängsel och det känns obehagligt att andra kunder stöter emot deras rullstol. Marie‐
Louise säger att:  
 

Man är utsatt och känner ofta obehag  i  trånga utrymmen och om det är mycket  folk  i 
butiken. Rädd för ficktjuvar, obehagligt att någon går bakom, obehagligt att bli knuffad 
och sådant.  
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Butiken/upplevelserummet ‐ Kundvagn eller kundkorg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Under observationen av inköpen visar det sig att samtliga respondenter har problem 
med kundvagn och kundkorg. Det är svårt att använda en kundvagn om de inte har 
en ledsagare/assistent med sig. Kundkorgarna är otympliga och svåra att ha i knäet. 
Flera av respondenterna efterlyser en annan konstruktion på kundkorgen så att den 
passar bättre i knäet (mindre) och är lättare att hantera. Bo menar att det borde gå att 
konstruera  en  vagn  där  man  kan  sätta  kundkorgen  och  koppla  fast  den  vid 
rullstolen. När kunderna kommer in i entrén stod det vid tillfället flera kundvagnar 
med  bilinsatser  (för  barn)  på  en  särskild  plats  i  entrén. Några  av  respondenterna 
menade att den platsen även hade varit lämplig för kundkorgar/vagnkonstruktioner 
som vänder sig till rörelsehindrade. Eller som Ingela uttrycker det:  
 

Om det  finns  särskilda vagnar  för barnfamiljer, då borde det  finnas plats  för  särskilda 
vagnar till oss med rörelsehinder.  

 
Uppfattningen om butikslokalen generellt är att respondenterna tycker att den är ren 
och  fräsch.  Det  märks  tydligt  eftersom  rörelsehindrade  ofta  blir  smutsiga  om 
händerna då de rör sig i en miljö som har smutsiga golv. Marie‐Louise säger  
 

Se på mina händer – de är  inte särskilt smutsiga fast vi varit här nu  i nästan en och en 
halv timme.  

 

Butiken/upplevelserummet  ‐ Frukt & Grönt  
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Respondenternas allmänna uppfattning om butikens yta och utförande är att det är 
generöst med  utrymme,  breda  gångar  och  ganska  enkelt  att  ta  sig  fram.  Agneta 
säger:  
 

Här på Knalleland är det  jättebra  för det är så breda gångar mellan hyllorna. Man har 
gott om plats och behöver inte känna att man är i vägen. Jämför till exempel med affären i 
stan [Centrumbutiken]. När man kommer in där så känner man direkt att man är i vägen 
för  folk,  fast å andra sidan är det  lite  lättare att handla där eftersom det är så nära  till 
personalen och man enkelt får tag på någon som kan hjälpa en… Fast å andra sidan, när 
man  kommer  fram  till  kassorna  i  den  affären  [Centrumbutiken]  så  är  det  jättetrångt 
mellan diskarna, man kommer knappt emellan med rullatorn.  

 
Vid frukt‐ och gröntavdelningen i Knallelandsbutiken är utrymmet generöst tilltaget 
och det är lätt att ta sig fram i gångarna. Även för en rullstolsburen är det lätt att på 
avstånd se utbudet. Däremot blir det problematiskt när man vill nå varorna, känna 
på  frukt och grönsaker. Särskilt  svårt är det när diskarna har en konstruktion  som 
innebär  att  det  är  omöjligt  att  komma  in  under med  rullstol  och  knä.  Då måste 
respondenterna  sträcka  sig  fram  och  räckvidden  blir  starkt  begränsad,  trots  att 
diskarna  inte är så höga. Särskilt problematiskt är detta vid potatisen och  ingen av 
respondenterna  tyckte  det  var  möjligt  att  välja  lösviktspotatis  utan  kände  sig 
hänvisade till färdigförpackad potatis.  
 

Butiken/upplevelserummet  ‐ Mejeriavdelning och köttdiskar 
 
 
 
 
    
 
 
 
Det är kallt vid mejeriavdelningen och respondenterna kommenterar detta. Å andra 
sidan är de också medvetna om att det måste vara kallt. Ett förslag från Marie‐Louise 
är  att  ICA  kunde  sätta  upp  gummiisolerade  lister  längst med  diskarna. De  flesta 
rullstolsburna drar sig nämligen fram med hjälp av kanten och om det finns isolering 
blir händerna mindre kalla. De ”vagnsskydd” som finns längs vissa diskar är också 
ofta  besvärliga  för  en  rullstolsburen.  De  innebär  att  man  inte  kan  komma  intill 
disken.  
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Butiken/upplevelserummet  ‐ Att nå eller inte nå 
                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett vanligt problem är att respondenterna inte når produkter som är högt placerade. 
Hur  butiken  väljer  att  placera  sina  varor  på  hyllan  kan  kanske  ändras  genom  att 
tänka  i  kolumner  istället  för  i  rader. Genom  att  ställa  till  exempel päronsaft  i  två 
flaskors bredd och därefter fylla på nedåt så att alla hyllplan får två flaskor päronsaft, 
innebär  att  alla  konsumenter,  oavsett  räckvidd,  kan  få  valfrihet.  Det  här 
resonemanget  kan med  fördel  tillämpas  på  fler  platser  i  butiken.  En  annan  enkel 
åtgärd återfinns vid lösgodiset. Om du sitter i en rullstol så har du som regel svårt att 
använda båda dina händer  (om du  inte  låser  fast  stolen). Att plocka  lösgodis  ifrån 
lådorna  är  lite  knepigt  om  du  samtidigt  måste  hålla  upp  ett  lock.  För  en 
rörelsehindrad är det enklare att ha lock som stannar kvar när de lyfts upp, än lock 
som kunden måste hålla upp medan man plockar godiset.  Ytterligare en åtgärd som 
kan underlätta  för  rörelsehindrade är att    ta bort den hyllfunktion  som  innebär att 
när kunden tar en vara från hyllan, så skjuts kvarvarande varor framåt (tvål i flaska 
är ett illustrerande exempel). För en rörelsehindrad är denna ”bekvämlighetsservice” 
enbart till besvär, eftersom flaskorna ofta sitter ganska hårt och det är svårt att få loss 
den.  
 

Butiken/upplevelserummet  ‐ Vid kassan 
 
 
 
    
 
 
 
I  Sverige  har  de  flesta  kassadiskar  liknande  design  och  konstruktion.  För  en 
rörelsehindrad är det mycket besvärligt  att plocka upp varor ur  en kundvagn och 
sedan  lyfta upp dem på kassadisken, eftersom disken är  för hög. I och med att fler 
butiker  idag  hittar  nya  lösningar  för  kassabetalning  (t.ex.  självskanning  och 
självbetalning via ”tornet”) så borde det  inte vara omöjligt att  ta  fram en kassadisk 
som är anpassad för rullstolsburna. En sådan anpassad disk skulle också underlätta 
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för  betalning,  eftersom  den  sittande  kunden  då  skulle  se  instruktionerna  från 
kortläsaren och  slippa  fråga när det är dags att  trycka  in koden, när de  ska  trycka 
”ok” mm.  
 

Förslag och rekommendationer 
Överlag upplevs Knallelandsbutiken  som en ganska  tillgänglig butik, även om det 
finns  mycket  arbete  kvar.  Illustrationerna  och  berättelserna  från  respondenterna 
visar  att  det  finns  ganska många  enkla  åtgärder  som  inte  behöver  kosta  särskilt 
mycket, men som skulle underlätta och göra butiken mer tillgänglig. Till de enklare 
åtgärderna hör: 

• Ringklockor  utsatta  på  flera  platser  i  butiken  (förutsätts  då  att  om  någon 
ringer, så måste personalen vara alert och respondera direkt) 

• Avlägsna  ”vagnsskydd”  på  hyllor  som  inte  har  ett  absolut  behov  av  att 
skyddas. 

• Isolera kanter på lägre diskar som är kalla.  
• Köpa in kundkorgar som är anpassade för rullstolsburna. 
• Placera om produkter i hyllorna så de bygger på kolumnprincipen istället för 

på radprincipen. 
 
En annan åtgärd är att för en stund försöka sätta sig in i den rullstolsburne kundens 
verklighet, genom att  låta personalen själva sätta sig  i en rullstol och genomföra en 
provinköpstur i butiken. Genom att därefter diskutera upplevelser så kan personalen 
säkert gemensamt komma  fram  till  innovativa  förslag och  lösningar  till  förbättring. 
En  sådan  åtgärd  skulle  också  höja  de  anställdas  medvetenhet  om  hur  en 
rörelsehindrad kund har det, vilket i sin tur kan leda till diskussioner om bemötande 
och  någon  slags  gemensam  policy  kring  hur  ICA‐anställda  ska  möta  denna 
kundgrupp, hur icke‐rörelsehindrade tänker och känner inför rörelsehindrade, vilket 
i  sin  tur  kan  leda  till  att  nya  förslag  på  utökat  serviceinnehåll  kan  komma  fram. 
Åtgärder som skulle medföra ganska stora kostnader är att se över samtliga hyllor 
och  diskar  och  byta  ut  de mest  olämpliga  till  anpassade  diskar  (utrymme  under 
disken för knän). Att ta fram en anpassad kassadisk medför en större kostnad. Sedan 
finns  det  åtgärder  som  inte  medför  investeringskostnader  men  som  medför 
personalkostnader. Det  handlar  främst  om  att  erbjuda  rörelsehindrade  kunder  en 
möjlighet  att  få  ”anlita  en  personlig  köphjälp”.  Det  skulle  vara  en  tjänst  som 
kunderna kan boka  i  förväg och  som  innebär att butikspersonal  finns på plats när 
kunden  kommer,  hjälper  kunden  att  handla,  betala  samt  bära  varorna  ut  från 
butiken.  Denna  tjänst  skulle  höja  tillgänglighetsvärdet  enormt  för  en  utsatt 
kundgrupp.  Eventuellt  kan  ICA  ta  viss  betalning  för  tjänsten  på  prov,  utvärdera 
kundnöjdhet och  ställa den  i  relation  till kostnad,  för att  eventuellt därefter  införa 
den fullt ut.  
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