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Tack 
Först och främst vill vi rikta ett stort tack till ICA Nära Löttorpshallen eftersom de står 

till grund för att vår studie möjliggjorts. ICA Nära Löttorpshallen bistod även med fika 

och lokal vilket medförde att vi kunde ha någonstans att vara när fokusgruppen 

genomfördes. Vi vill särskilt tacka butiksägaren Roger Eklöf och butikschefen Anneli 

Nilsson. Ett stort tack riktas även till Göran Beijer, Henrik Linnarsson, Rickard 

Johansson, Björn Moberg, Magnus Bjärnered samt Anders Larsson som samtliga ställde 

upp på de intervjuer som genomfördes. Vi vill även tacka samtliga respondenter som ställt 

upp i fokusgruppen. Avslutningsvis vill vi även tacka vår handledare Carina Lejonkamp 

som bidragit med värdefulla åsikter och synpunkter under arbetsprocessen. 
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Sammanfattning 

Studien visar att det finns ett flertal olika faktorer som ligger till grund för kundens 

butiksval samtidigt som det finns ett flertal attribut som påverkar en butiks 

konkurrenskraft. För att förstå hur en butik kan vara konkurrenskraftig innefattar därför 

att förstå vad en kund förväntar och värderar i en butik. För att skapa en djupare insikt i 

hur en matbutik kan vara konkurrenskraftig i mindre samhällen valde vi att genomföra en 

fallstudie. Fallet som undersöktes var ICA Nära Löttorpshallen som ligger på norra 

Öland. Vi intervjuade totalt åtta nyckelpersoner samt genomförde en fokusgrupp. 

Samtliga informanter och respondenter ligger till grund för studiens resultat. Av resultatet 

framgick att det som kunder i ett mindre samhälle värdesätter mest är ett brett sortiment 

och ett trevligt bemötande ifrån butikens personal. Butikens prisnivå var 

anmärkningsvärd men inte av någon större betydelse för butiksvalet.   

 

Nyckelord – konkurrenskraft, butiksval, mindre samhällen 
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Abstract  

The study shows that there are several factors underlying the customer's store choice and 

there are several attributes that affect a store's competitiveness. To understand how a store 

can be competitive includes understanding what a customer expects and values in a store. 

In order to create a deeper understanding of how a grocery store can be competitive in 

smaller communities, we chose to conduct a case study. The case that we investigated 

was ICA Nära Löttorphallen, located on northern Öland. We interviewed a total of eight 

key individuals and conducted a focus group. All informants and respondents is the basis 

for the study's results. The result showed that customers in smaller communities value a 

wide range of products and a friendly and helpful staff. The store's price level was 

noteworthy but not of any great importance for the customers store choice. 

 

Keywords - competitiveness, store choice, small communities 
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1 Inledning  
I det inledande kapitlet introducerar vi vårt forskningsområde genom att presentera en 

bakgrund om hur nya trender på marknaden har förändrat dagens dagligvaruhandel. 

Sedan diskuteras problemen som de nya trenderna fört med sig, vilket sedan mynnar ut i 

en problemformulering som ligger till grund för vårt syfte och forskningsfråga. Efter det 

följer de avgränsningar vi gjort och avslutas med förståelse för fallet. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Detaljhandeln kan delas in i två kategorier, dagligvaror och sällanköpsvaror. Till 

dagligvaror räknas de varor som konsumenter använder dagligen så som livsmedel, 

hygienartiklar, tidningar, tobak och blommor. Sällanköpsvaror inkluderar varor som inte 

inhandlas vardagligen (Karlsson, 2008). Day (1997) framhäver att dagligvaruhandeln har 

genomgått omfattande förändringar under de senaste decennierna såsom avregleringar, 

ökad globalisering och teknisk utveckling. Förändringarna har lett till en hårdare 

konkurrens då geografiska avgränsningar och gränserna inom branscherna blivit allt mer 

otydliga. Nilsson et al. (2015) påpekar att denna strukturella förändring även är påtaglig 

inom den svenska dagligvaruhandeln, där förändringen främst är anmärkningsvärd i ett 

minskat antal butiker och en ökad konkurrens. Díaz-Chao et al. (2016) anser att företag 

bör använda sig av olika strategier för att bli konkurrenskraftiga, men att valet av strategi 

beror på vad företaget vill uppnå och inom vilken bransch, företaget är verksam. 

Författarna beskriver vidare att konkurrenskraften grundas i de faktorer som skapar en 

ökad produktivitet och en ökad lönsamhet, men att övergången till en mer global marknad 

har förändrat resursernas handlingskraft. 

 

E-handelns framväxt att köpa och sälja produkter och tjänster via Internet har ändrat 

förutsättningarna för företag och organisationer världen över (Humphrey, 2003). Enligt 

Fernie et al. (2010) har den nya trenden växt som ett svar på kundernas förändrade 

efterfrågan och önskan om ett bredare urval av handelsmöjligheter. Gorczynski och 

Kooijmam (2015) anser att e-handeln inom dagligvaruhandeln är för närvarande relativt 

låg, men det förväntas bli allt mer omfattande för Supermarkets inom en snar framtid. 

Författarna förutspår att allt fler köp kommer ske över Internet inom daglivaruhandel. 

Bitner et al. (2000) belyser det traditionella high-touch, low-tech, där det personliga mötet 

är i fokus, men att det i dag har gått över till high-tech, low-touch med fokus på 
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användning av teknologi. Wang et al. (2012) påpekar att det i dagens dagligvaruhandel är 

möjligt att välja mellan självutcheckning och självscanning eller det traditionella 

tillvägagångssättet, att gå till kassorna för personlig service. Fernie et al. (2010) anser att 

kombinationen av olika kanaler i ett integrerat distributionssystem ger återförsäljare ett 

avancerat och en mer flexibel marknadsposition. 

 

Eskilsson och Fredriksson (2010) beskriver att butiker idag inte enbart är en plats där 

konsumenten kan ägna sig åt kommersiell aktivitet, utan kan också främja social och 

kulturell interaktion. Lanier och Rader (2015) betonar att kundens behov inte längre 

enbart innefattar att konsumera en vara. Kunden efterfrågar istället en upplevelse, 

identitet eller en livsstil, samtidigt som de förväntar individuella lösningar. Enligt 

Eskilsson och Fredriksson (2010) har upplevelsens ökade betydelse lett till att kunder kan 

besöka butiker för nöjes skull, det vill säga utan att ha en bakomliggande tanke till köp. 

Den förändrade synen på shopping har enligt Hernant och Boström (2010) lett till att 

köpcentrum fått en starkare dragningskraft. Köpcentrum skapar möjligheter för kunden 

att tillfredsställa flera behov på en och samma plats, vilket kallas multi-purpose shopping. 

Eaton och Lipsey (1979) samt Mulligan (1983) har visat att en sådan typ av 

inköpsbeteende är en bakomliggande orsak till att allt fler väljer att handla i köpcentrum 

istället för den lokala butiken. 

 

Enligt Nilsson et al. (2015) har den ökade konkurrensen även gett upphov till uppkomsten 

och utvecklingen av nya butiksformat, såsom lågprisbutiker. Eliasson och Hagström 

(2002) betonar att de ledande aktörerna på den svenska dagligvaruhandeln: ICA, Coop 

och Axfood (Hemköp och Willys), har tidigare fokuserat på ett brett sortiment, men på 

senare år anammat nya strategier och satsat mer på det egna varumärket för att stärka 

företagets marknadsposition. Popkowski et al. (2000) understryker att de nya 

butikskoncepten som har nått marknaden har gjort att butikerna konkurrera med nya 

koncept som tidigare inte fanns. Dabholkar et al. (1996) menar att konkurrensen i 

förhållande till den nya teknologiska vågen och det förändrade kundbeteendet har skapat 

en kontinuerlig press på återförsäljare att hitta nya och innovativa sätt att differentiera sig 

från konkurrenterna. Samtidigt som de måste anpassa sig efter den ständigt föränderliga 

och accelererande miljön.  
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1.2 Problemdiskussion 

I dagsläget kan en global trend urskiljas som visar att det skett en drastisk nedgång av 

befolkningsmängden i tätorter, medan storstäderna fortsätter att växa. (Tillväxtanalys, 

2015; Amcoff & Westholm, 2007; Romano & Zullo, 2014). Enligt Möller (2012) beror 

förflyttningen till storstäderna främst på de ökade möjligheterna till anställning och 

utbildning. Förflyttningarna har resulterat i en omstrukturering enligt Tillväxtanalys 

(2015), vars undersökning visar att dagligvarubutikerna i Sverige har minskat med totalt 

28 procent sedan 1996, samt att de mindre butikerna har svårt att konkurrera med de stora 

eftersom att de inte har samma förutsättningar och konkurrenskraft som verksamheterna 

i städerna. Påståendet stärks av Pensionärernas riksorganisation (PRO) undersökning från 

2014 som indikerar att småbutikerna minskat med 57 procent sedan 1996, i störst 

utsträckning är det butikerna i mindre samhällen som tappar kunder till större butiker 

(pro.se). Jarratt (2000) och Sullivan och Savitt (1997) beskriver förutsättningarna som ett 

globalt fenomen, där allt fler invånare väljer att handla utanför sitt lokala köpområde, så 

kallat outshopping. Eliasson och Hagström (2002) ser problematiken som en konsekvens 

av den hårda konkurrensen och författarna betonar att det lett till en butiksdöd, där 

småbutikerna likt kannibalism börjar konkurrera ut varandra.  

 

Enligt Lee et al. (2008) är de nya trenderna en mer komplicerad utmaning för 

återförsäljare i mindre samhällen, vilket grundar sig att många som är bosatta i mindre 

samhällen lämnar den lokala matbutiken eftersom de efterfrågar större butiker med 

bredare sortiment, fler varumärken och lägre priser. Lee och Cowling (2014) framhäver 

att butiker som verkar i mindre samhällen gör det enligt särskilda förutsättningar och inom 

en särskild kontext, vilket kan påverka deras möjligheter till ökad tillväxt och lönsamhet 

som i sin tur kan påverka företaget att överleva på lång sikt. Prasad och Aryasri (2011) 

påstår att det utökade utbudet av butikskoncept har lett till att konsumenterna har fler 

butiker att välja mellan och konsumenterna måste bestämma om de ska vara butiken lojal 

eller prova nya format som potentiellt skulle kunna tillfredsställa deras behov ytterligare. 

Scarpello et al. (2008) poängterar att det är en viktig aspekt för lokalinvånarna i mindre 

samhällen att matbutikerna underhålls och är kvar. Anledningen grundar sig i att de vill 

upprätthålla bilden av en lantlig idyll där allt finns inom nära avstånd, samtidigt som 

matbutiken fungerar som en social arena. Trots önskan av en sådan lantlig idyll vill ändå 

majoriteten av konsumenterna göra matköpen på en stormarknad, vilket i längden 

kommer vara ohållbart för de mindre matbutikerna i mindre samhällen. Det styrks av 



  
 

4 

 

Tillväxtanalys (2015) som menar att det blir svårare för de mindre butikerna att 

konkurrera med priser och dagligt utbud eftersom större butiker har lättare att pressa 

priserna med sitt breda sortiment.  

 

Eskilsson och Fredriksson (2010) menar att dagligvaruhandeln i mindre samhällen fått 

det svårare att behålla sin plats på marknaden och svårare att locka kunder till butiken då 

de inte har samma fördelar som en storskalig butik. Dabholkar et al. (1996) menar att 

återförsäljare i större grad har blivit tvungna att hantera att deras kunder har blivit mer 

krävande samtidigt som nya inhemska och utländska koncept har nått marknaden och 

ökat konkurrensen. Wang et al. (2012) påpekar att den utökade flexibiliteten är bra för 

kunden, men att det kan vara en utmaning för ledningen. Det krävs ett nytt tankesätt kring 

fördelningen av resurser för att uppnå produktivitet och lönsamhet, samtidigt som de ska 

hantera kundens upplevelse. Inom mindre samhällen blir det sociala mer påtagligt enligt 

Kim och Stoel (2010) som grundas i att organisationer och konsumenter är bundna av 

både yrkesrelationer och privata relationer. Det innebär att den lokala återförsäljaren är 

en del av det sociala nätverket, även fast det sker ekonomiska transaktioner där emellan. 

Sullivan och Savitt, (1997) har uppmärksammat att det finns en stor nödvändighet i att 

återförsäljare och samhällen förstår varför kunderna väljer att handla hos andra 

återförsäljare än den lokala. Det finns ett flertal studier som har uppmärksammat vilka 

slags attribut som olika kunder anser vara viktiga när de gör ett butiksval inom 

dagligvaruhandeln (Reutterer och Teller, 2009; Woodside and Trappey, 1992; Nilsson et 

al. 2015).  

 

Av resonemangen ovan kan vi tydligt utläsa att det finns ett flertal studier som redan har 

fokuserat på vad kunden söker inom dagens dagligvaruhandel och vilka 

konkurrensstrategier som dominerar marknaden. Vi kan dock se att studier om vad kunder 

söker från en dagligvaruhandel i mindre samhällen är något som det i dagsläge är brist 

på, därför finner vi intresset att studera området närmare. För att få mer insikt kring 

forskningsområdet har vi valt att använda de etablerade teorierna kring hur en 

dagligvarubutik kan vara konkurrenskraftig, för att sedan genom en fallstudie koppla dem 

till en ICA Nära Löttorpshallen, en matbutik på norra Öland. 
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1.3 Problemformulering och forskningsfråga  

Utifrån vårt inledande kapitel kan vi urskilja ett antal olika trender och förändringar inom 

den svenska dagligvaruhandeln som har påverkat förutsättningarna för matbutiker i 

mindre samhällen. Som tidigare nämnt finns det ett flertal olika studier som beskriver hur 

matbutiker kan arbeta med konkurrensstrategier för att locka kunder och få dem att handla 

mer. Studierna har dock inte tagit hänsyn till de faktorer som präglar ett mindre samhälle, 

som kännetecknas av ett begränsat kundunderlag, en hårdare konkurrens samt ett 

förändrat beteende hos konsumenterna.  Av ovanstående resonemang kan vi urskilja att 

det finns svårigheter för matbutiker i mindre samhällen att skapa konkurrensfördelar, 

vilket leder oss fram till forskningsfrågan: 

 

 Vad gör en matbutik i ett mindre samhälle konkurrenskraftig? 

 

1.4 Syfte 
Syftet är att undersöka vilka faktorer som påverkar kundens butiksval i mindre samhällen 

samt belysa de attribut som gör en matbutik i ett mindre samhälle konkurrenskraftig. Vår 

avsikt med studien är att resultatet kan användas som ett hjälpmedel för matbutiker att 

differentiera sig gentemot konkurrenter. Slutligen presenteras två alternativa möjligheter 

med konkreta rekommendationer för utveckling av ICA Nära Löttorpshallen. 

 

1.5 Avgränsning 

Studien avgränsas till att undersöka dagligvaruhandeln i mindre samhällen i Sverige. För 

att undersöka forskningsområdet har vi valt att göra en avgränsning till en ICA Nära butik. 

Butiken som vi valt är ICA Nära Löttorpshallen som är belägen i samhället Löttorp i 

Borgholms kommun på norra Öland.  

 

1.6 Förståelse för fallet 
ICA Nära Löttorpshallen är en ICA Nära butik som ligger i det lilla samhället Löttorp på 

norra Öland som har cirka 500 invånare. Butiken har sedan i början på åttiotalet ägts av 

Roger Eklöf. Butiksytan på 600 kvadratmeter har varit under ombyggnation ett flertal 

gånger och har i dag byggts ut till butikens maximala kapacitet. Av ytan som ännu inte är 

utnyttjad kan totalt 100 kvadratmeter användas till butiksyta. Begränsningen gör att 

ledningen i dagsläget inte vet om de bör göra en investering i en ytterligare byggnation 

eller om det krävs andra åtgärder. ICA Nära Löttorpshallen har en relativt jämn 

omsättning åren emellan och omsätter cirka 50 miljoner kronor totalt sett över hela året 
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och cirka 55 procent av försäljningen sker under juni, juli samt augusti. Butiken har svårt 

att få en jämn balans av försäljning under hela året, eftersom Öland har så pass stora 

säsongssvängningar på grund av turismen. Under sommaren utnyttjar butiken sin fulla 

kapacitet medan vinterhalvåret har ett väldigt begränsat kundunderlag och butiken har 

svårt att få sålt alla varor som de köper in. Butiken har tolv anställda i dagsläget, vilket 

ökar till cirka 34 stycken under sommaren då butiken måste anställa ytterligare personal 

för att möta den kraftiga tillströmningen av kunder. 

 

ICA Nära Löttorpshallen anser att de flesta som handlar är kvinnor som är fyrtio år och 

äldre. Roger Eklöf menar att butiken förlorar många kunder från den yngre generationen 

i området eftersom ett flertal av dem arbetar i större städer så som Kalmar eller Borgholm. 

Målgruppen har en tendens att handla på vägen hem i de större butikerna som finns i 

större städer. I det geografiska området som avser norra Öland finns det sju andra ICA 

Nära butiker som erbjuder dagligvaruhandel, varav sex stycken är aktiva under hela året. 

Löttorpshallen är den största ICA Nära butiken till både yta och sortiment i förhållande 

till de andra ICA Nära butikerna på norra Öland. Däremot är den inte större än den butiken 

som ligger i Borgholm, som är definieras som en Supermarket. Roger Eklöf beskriver 

därför att ICA Nära Löttorpshallen har potential att locka fler kunder. Det finns en del 

skillnader mellan de olika butikskoncepten. ICA Nära ses som en mindre lättillgänglig 

butik med anpassat sortiment och bra färskvaror. Många av Sveriges ICA Nära butiker är 

även ombud åt ATG, Systembolag och Apotek. Medan ICA Supermarket har ett bredare 

sortiment för både vardag och fest, samt hög personlig service och ett brett 

färskvarusortiment (ICA.se). Roger Eklöf beskriver varför de ha valt att inte etabalera 

butiken som ett Supermarket på följande sätt: 

 

Vi ser oss själva i dagsläget mer som en ICA Supermarket, men är en ICA Nära 

eftersom det innebär att vi får lite friare tyglar som butikschef och ägare 

(Roger Eklöf, 2016-03-21) 

 

 

 

 

 

 



  
 

7 

 

2 Metod 
I metodkapitlet presenteras vår forskningsansats och forskningsmetod samt vilken 

primär- och sekundärdata vi har använt oss av. Vi kommer sedan föra en diskussion kring 

undersökningens forskningskvalité för att sedan avsluta med en beskrivning över 

dispositionen. 

 

 
2.1 Forskningsansats 
Traditionellt diskuteras två tillvägagångssätt som förklarar förhållandet mellan hur 

forskaren relaterar teori till empiri, vilket innefattar deduktion eller induktion (Ghauri och 

Grønhaug 2010). Deduktion innebär enligt Bryman och Bell (2015) att forskaren härleder 

en hypotes ur kunskapen som hen har om ett område och de teoretiska övervägande som 

finns inom det. Utifrån hypotesen skapas sedan den empiriska processen. Svagheten med 

deduktion beskriver Alvesson och Sköldberg (2008) som att en deduktiv ansats 

egentligen inte förklarar något utan fastslår egentligen bara någonting. Enligt Bryman och 

Bell (2015) är en induktiv ansats ett omvänt tillvägagångssätt ifrån den deduktiva 

ansatsen. Forskaren fokuserar istället på att först samla in det empiriska materialet för att 

sedan analysera och bearbeta det. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) är en svaghet 

med induktion att det inte är säkert att allt empiriskt material går att koppla till teorin. 

Bryman och Bell (2015) beskriver att deduktiva och induktiva strategier ofta fungerar 

mer som tendenser som har lett till att forskare de senaste åren, särskilt kvalitativa har 

valt att använda sig av ett tredje möjligt tillvägagångssätt: abduktiv forskningsansats. 

Patel och Davidsson (2011) menar att abduktion är en sammansättning av både induktion 

och deduktion. Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver att en abduktiv ansats utgår 

ifrån det empiriska materialet, precis som en induktiv ansats men utesluter inte teorin, 

vilket kan liknas med en deduktiv ansats.   

 

Vi har i vår studie utgått ifrån teorin och har utifrån teorierna skapat ett underlag för det 

empiriska materialet. Vi anser därför att vi har använt en deduktiv bas för vår studie. 

Orsaken till att vi valde att arbeta utifrån en deduktiv ansats grundade sig i att vi var 

intresserade av att utgå ifrån de grundläggande teorierna kring hur en matbutik bör arbeta 

för att vara konkurrenskraftig. För att sedan applicera de på en matbutik i ett mindre 

samhälle. Under arbetets process har vi i viss mån gått tillbaka till teorin för att förtydliga 

vissa delar vilket innebär att vi har använt det empiriska och teoretiska materialet 
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parallellt. Vi menar därför att studien har gjorts enligt abduktion, även om tanken var att 

använda en deduktiv ansats.  

 

2.2 Kvalitativ forskningsmetod 

Bryman och Bell (2015) beskriver att det finns två typer av forskningsmetoder, en 

kvalitativ och en kvantitativ. För vår undersökning har vi valt att använda oss av en 

kvalitativ metod. Johannessen et al. (2003) menar att inom den kvantitativa ansatsen 

arbetar forskaren med hård data som lämpar sig för räkneoperationer. Inom den 

kvalitativa ansatsen arbetar forskaren istället med mjuk data, vilket sedan översätts till 

texter som sedan måste tolkas och bearbetas. 

 

Enligt Svenning (2003) så är det studiens syfte som avgör vilket metodval som är mest 

lämpligt. Kvalitativa forskare är enligt Merriam och Tisdell (2016) intresserade av att 

tolka människors upplevelser och kunskaper om ett definierat område, vilket vi har gjort 

genom att föra samman mjuk data. Valet av att använda en kvalitativ metod för vår studie 

föll sig naturligt tidigt i arbetsprocessen. Det grundade sig i att syftet med studien var att 

få tillgång till kundernas uppfattning kring vad som kännetecknar en konkurrenskraftig 

matbutik samt få tillgång till tankar, värderingar och kunskap från experter inom området. 

Vi avsåg att utifrån ett fåtal källor få tillgång till djup kunskap och information vilket 

Svenning (2003) beskriver kännetecknar en kvalitativ metod. Vi ansåg därför att en 

kvalitativ studie var mest lämpad eftersom vi genom ett sådant tillvägagångssätt har fått 

en djupare insikt i fenomenet vi valt att studera. Fördelen med en kvalitativ ansats är 

enligt Johannessen et al. (2003) samt Bryman och Bell (2015) flexibiliteten. Forskaren 

behöver inte följa en bestämd struktur utan kan ändra frågor och lägga till följdfrågor 

beroende på respondenternas och informanternas svar, vilket vi anser har bidragit till en 

högre validitet. En annan fördel enligt Johannessen et al. (2003) samt Bryman och Bell 

(2015) är att forskaren i större grad låter respondenterna och informanterna styra det 

empiriska materialet, vilket leder till att information som forskaren inte hade förväntat sig 

kan framkomma. 

 

På grund av att respondenterna och informanterna själva har varit med och producerat det 

empiriska materialet så anser vi att de faktorer de har diskuterat mest har varit av störst 

vikt för dem. Vi har uppmanat dem att utveckla deras svar så vi ska få en djupare 



  
 

9 

 

förståelse kring varför de har valt just de områdena. Om vi hade använt oss av en 

kvantitativ ansats hade vi inte fått tillgång till en sådan djup förståelse och diskussion. 

 

2.3 Fallstudie 
För vår undersökning valde vi att göra en fallstudie som Denscombe (2008) beskriver 

som en studie där forskaren fokuserar på ett enskilt fall och syftet är att redogöra vad som 

utmärker det specifika fallet. Syftet är därför att skapa förståelse och kunskap om det 

generella kring ett område. Det studieobjekt som vi studerat är ICA Nära Löttorpshallen. 

Enligt Merriam (1994) så inleds ofta en fallstudie med att någon befinner sig på fältet och 

blir medveten om en situation som är problematisk. I vårt fall lades flera förslag till 

områden att studera fram av vår examinator. ICA Nära Löttorpshallen var det förslag som 

väckte mest intresse. 

 

Meningen med en fallstudie är att ett empiriskt tema ska studeras genom att följa uppsatta 

procedurer som redan i förväg har specificerats (Yin, 2007). Enligt Bell och Nilsson 

(2006) så är fallstudien ett sätt att identifiera en företeelse, vilket i vår undersökning är 

hur en matbutik kan vara konkurrenskraftig i ett mindre samhälle. Denscombe (2009) 

beskriver att meningen med fallstudier är att studera flera förekomster av ett särskilt 

fenomen, med avsikten att förse väsentliga redogörelser för specifika förhållanden, 

erfarenheter eller processer som kan tänkas förekomma i det aktuella fallet. Till skillnad 

från studier som syftar till att ta reda på data från flera olika studier eller flera olika företag 

menar Denscombe (2009), att syftet med fallstudier är att få fram djupare kunskap om 

vidare påföljd, eftersom de data eventuellt inte hade framkommit om det undersökts på 

ett flertal olika enheter. Fördelen med fallstudier är enligt Denscombe (2009) att forskarna 

har möjlighet att använda alla lämpliga metoder eller källor för att undersöka de processer 

som anses vara av relevans. Precis som Denscombe (2009) beskriver så var vår avsikt att 

få en djup insikt i en företeelse genom att använda olika metoder och källor för att på så 

sätt få tillgång till olika perspektiv kring fenomenet som undersöktes.  

 

2.4 Informationsinsamling 
För att få tillgång till våra primärdata har vi både använt oss av djupintervjuer samt en 

fokusgrupp. Anledningen till att anskaffa primärdata från två källor grundar sig i att vi 

ansåg att hur en butik är konkurrenskraftig bör ses ur både ett konsumentperspektiv och 

ett företagsperspektiv. De sekundära data som använts har främst grundat sig i 

vetenskapliga artiklar.   
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2.4.1 Primärdata 

Primärdata är det empiriska materialet som har skapats specifikt för studien (Alvehus, 

2013). Intervjuerna och fokusgruppen har genomförts på ett semistrukturerat sätt, vilket 

enligt Smith (2010) och Denscombe (2009) innebär att moderatorn använder sig av några 

generella frågor för att sedan lägga till följdfrågor eller be respondenten att förtydliga sitt 

svar. Med argumenten i åtanke ansåg vi att ett semistrukturerat tillvägagångssätt var mest 

användbart för vår studie. Vi var intresserade av att skapa diskussion och svar som inte 

styrdes helt av våra frågor. Vi anser att våra frågor håller en tillräcklig bredd för att kunna 

starta en diskussion som känns mer naturlig och mindre formell. 

 

För intervjuerna samt fokusgruppen valde vi att utgå ifrån samma intervjuplan (se bilaga 

1). Lantz (2013) beskriver en intervjuplan som en förteckning över de områden som 

forskaren kommer inkludera i intervjun. Beroende på vilken intervjuform kan 

intervjuplanen var mer eller mindre strukturerad. Författaren menar även att en 

intervjuplan bidrar till att forskaren ställer frågor som utgår från en teoretisk grund. Vår 

intervjuplan är utformad utifrån våra delkapitel. Men den första frågan som vi valde att 

ställa var dock mer omfattande för att på så sätt få respondenten eller informanten att på 

ett naturligt sätt beröra de områden vi avsåg att undersöka. Därför var vår första fråga 

något anpassad efter intervjusubjektets befattning eller kunskapsområde.  

 

Patel och Davidsson (2011) beskriver att det finns två möjliga sätt att registrera det 

empiriska materialet, antingen genom att föra anteckningar eller att göra ljudinspelningar. 

Allt vårt empiriska material har blivit inspelat med tillåtelse av intervjupersonerna. 

Inspelningarna har sedan transkriberats för att tydliggöra vad som har sagts i intervjuerna. 

Ahrne och Svensson (2015) förklarar transkribering som ett sätt att överföra ljud till skrift, 

där forskaren strukturerar flödet av tal i enlighet med grammatiska regler för skriftspråk 

som innefattar att lägga till punkter och kommatecken även om det inte förekommer i 

talspråk. Denscombe (2009) bekräftar att rekonstruering av det insamlade materialet är 

nödvändigt då människor inte alltid avslutar sina meningar innan de påbörjar en ny. Med 

hjälp av transkriberingen har vi kunnat få en bättre överblick över primärdata vi använt 

oss av.  
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Intervjuer med nyckelpersoner 

Smith (2010) påpekar att intervjuer är ett användbart verktyg om forskaren ämnar ta del 

av händelser, personliga historier eller få bättre förståelse från en person. Enligt 

Denscombe (2009) är intervjuer lämpliga som metodval när fenomen som anses 

komplexa ska undersökas. Intervjuerna bidrar till att skapa förståelse för sådant som inte 

kan åstadkommas med en enkät. Vi anser att en undersökning kring hur en butik i ett 

mindre samhälle kan vara konkurrenskraftig är ett komplext fenomen eftersom det har 

flera dimensioner som var för sig även är väldigt omfattande. Vi har därför valt att 

använda intervjuer som ett av verktygen för att få tillgång till vårt empiriska material. Vid 

en intervju är det enligt Smith (2010) viktigt att intervjupersonen känner att den 

information de ger är till stor hjälp för studien. Det är också viktigt att skapa en trygg 

relation till de som blir intervjuade eftersom det kan påverka resultatet av intervjun. Ahrne 

och Svensson (2015) menar att det förekommer expert- eller elitintervjuer, alternativt 

intervjuer med nyckelpersoner. Vi anser att våra intervjuer är intervjuer med 

nyckelpersoner eftersom att alla har en djupare kunskap inom diverse områden, som vi 

avsåg att undersöka.  

 

Vi har gjort totalt sju stycken intervjuer som alla var semistrukturerade, med 

utgångspunkt från intervjuplanen. Fyra stycken av intervjuerna varav en var över Skype 

var djupgående intervjuer vilket enligt Ahrne och Svensson (2015) innebär att två 

personer möts och samtalar länge, där båda parter försöker möjliggöra en relation där 

båda kan vara öppna och tala fritt om sig själv. Även om vi inte fysiskt träffade 

intervjusubjektet vid intervjun över Skype anser vi ändå att den klassificeras som en 

djupgående intervju.  Patton (2002) beskriver att djupintervjuer är den mest använda 

metoden för datainsamling inom den kvalitativa metoden. Enligt Johanson (2002) ska en 

djupgående intervju fånga de personliga aspekterna hos den som intervjuvas, som 

personliga värderingar och erfarenheter något som vi har fått ta del av. Vi har också gjort 

tre stycken telefonintervjuer eftersom vi inte hade möjlighet att träffa intervjupersonen på 

grund av geografiska avstånd. Bryman och Bell (2013) påpekar att telefonintervjuer kan 

vara ett lämpligt alternativ om intervjupersonen befinner sig på längre avstånd. 

 

Vi varje intervju så frågade vi personen om de godkände att vi spelade in samtalet. Vi 

frågade också om de ville vara anonyma eller inte. Samtliga godkände att vi spelade in 

materialet och ingen av de ville vara anonyma. Vi frågade också samtliga personer om de 
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ville ta del av materialet innan det publicerades så att de fick möjlighet till att godkäna 

det.  

 

Det kan enligt Ahrne och Svensson (2015) vara svårt att veta hur många som ska 

intervjuas för att få ett representativt resultat. Författarna anser att färre intervjuer än sex 

är undermåttligt, men att sex intervjupersoner i de flesta fall även kan vara för lite för att 

vara representativt. Författarna anser att det kan behövas tio till femton personer för att 

uppnå en mättnad. Vi kände däremot att efter de sju intervjuer vi genomfört har vi fått en 

tillräckligt djup insikt inom forskningsområdet. För att hitta lämpliga nyckelpersoner att 

intervjua valde vi att göra ett ändamålsenligt urval. Gray (2014) beskriver att det innebär 

att forskaren gör en bedömning kring vem som kan ha mest kunskap samt är mest lämpad 

för studien. De vi ansåg var mest lämpad för vår studie var följande: 

 

Personliga Intervjuer 

 Roger Eklöf - Butiksägare för ICA Nära Löttorpshallen (2016-03-21) samt (2016-

04-28) 

 Anneli Nilsson - Butikschef för ICA Nära Löttorpshallen (2016-03-21) samt 

(2016-04-28) 

 Göran Beijer - Arbetar som affärsutvecklare för Kalmar Science Park samt sitter 

i styrelsen för Roger Eklöf Invest, som är ett företag som äger ICA Nära 

Löttorpshallen (2016-04-27) 

 Henrik Linnarson - Näringslivsutvecklare på Borgholms Kommun (2016-04-28) 

Skype 

 Magnus Bjärnered - Butiksägare för ICA Nära Storfors (2016-05-09) 

Telefonintervjuer 

 Rickard Johansson - Analytiker på HUI Research (2016-05-03) 

 Björn Moberg - Etableringschef inom ICA för södra Sverige (2016-05-11) 

 Anders Larsson - Butiksägare för ICA Supermarket Stinsen (2016-05-13) 

 

Fokusgrupp 

Bryman och Bell (2015) beskriver en fokusgrupp som en form av gruppintervju där 

vanligtvist sex till tolv respondenter deltar. Respondenterna har blivit valda eftersom de 

har kunskap eller har varit involverad i en viss situation och forskaren har intresse att ta 

del av den informationen. För att få information om ICA Nära Löttorpshallen så valde vi 
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att göra en fokusgrupp med kunder till matbutiken. Under fokusgruppen så diskuterades 

ICA Nära Löttorpshallen. Enligt Johannessen och Tufte (2003) är samtalen och de 

diskussioner som uppstår mellan de olika informanterna lika intressanta som svaren på 

frågorna som ställs. Enligt Bryman och Bell (2015) är forskaren intresserad av hur 

respondenterna diskuterar ett specifikt ämne inom en grupp istället för att få individuella 

svar. Intresset ligger alltså i hur gruppen reagerar på andras åsikter och synpunkter, det är 

alltså inte bara moderatorn som kan ställa frågor utan deltagarna kan även ställa frågor 

till varandra. Att det skapas diskussion mellan de olika medlemmarna inom fokusgruppen 

innebär att respondenternas svar ifrågasätts på ett annat sätt. Vi kunde tydligt se att det 

var fallet när fokusgruppen genomfördes, då gruppen genom diskussion tog upp delar 

som de troligtvis inte hade svarat på om de hade fått fylla i ett formulär eller blivit 

intervjuade individuellt. Fokusgruppen ifrågasatte till och från varandras svar och gav 

egna åsikter som sedan utvecklades till en djupare förklaring över vad de egentligen 

tyckte.   

 

För att urvalet av intervjusubjekt skulle bli så relevant som möjligt var vi tvungna att få 

tag i personer som har kunskap om ICA Nära Löttorpshallen. Det var därför viktigt att 

hitta personer som handlar eller har handlat i matbutiken. Enligt Ahrne och Svensson 

(2015) ska forskaren inom en kvalitativ studie göra ett urval i två steg. Först görs ett val 

över vilken verksamhet som ska studeras, sedan utses de individer som ska intervjuas. 

Författarna menar att det mest fördelaktigast är om forskaren har möjlighet att göra ett 

slumpmässigt urval över verksamhetens medlemmar eller kunder, för att på så sätt 

undvika att urvalet manipulerats av verksamheten. Eftersom det råder en sekretess som 

gör att ICA inte får lämna ut sin kunddatabas kunde vi inte få tillgång till kunder genom 

organisationen. Vi valde därför istället att slumpmässigt hitta telefonnummer till invånare 

i Löttorp genom Eniro.se och Hitta.se för att på så sätt få tag i konsumenter. Vi ringde 

cirka 90 telefonsamtal och utav samtalen fick vi tag i sex personer som ville delta i 

fokusgruppen. Fokusgruppen bestod av fyra kvinnor och två män och varade i cirka en 

och en halv timme. En svaghet med fokusgrupper är enligt Bryman och Bell (2015) att 

de kan vara svåra att organisera. De menar att det inte bara är svårt att få människor att 

ställa upp men att också se till att de dyker upp. Vi hade problem med att hitta personer 

som ville medverka, alla som tackade ja till fokusgruppen dök däremot upp. En anledning 

till att alla personer dök upp kan grunda sig i det faktum att vi skickade ut en påminnelse 

till samtliga respondenter.  
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2.4.2 Sekundärdata 

Sekundärdata är empiriskt material som har skapats för en annan undersökning men som 

har blivit användbart i den aktuella undersökningen (Alvehus, 2013).  Krishnaswamy och 

Satyaprasad (2010) beskriver att sekundärdata är publicerade källor som har genomgått 

minst ett led av bearbetning.  Booth et al. (2004) menar att vetenskapliga artiklar, böcker, 

tidningsartiklar samt Internetkällor är sekundärkällor som ofta används.  Krishnaswamy 

och Satyaprasad (2010) påpekar att sekundärdata är ett bra komplement till primärdata 

för att få en bättre förståelse av området som undersöks. Sekundärdata som vi använt oss 

av är böcker, forskningsrapporter, vetenskapliga artiklar, tidningsartiklar och elektroniska 

källor. Vi har främst använt oss av vetenskapliga artiklar då vi anser att det stärker 

trovärdigheten av vårt resultat. Vi har främst fått tillgång till materialet på 

Linnéuniversitetsbiblioteket samt via databasen Business Source Premier och 

sökfunktionen OneSearch. Vi har endast använt oss av ett fåtal tidningsartiklar och 

elektroniska källor, då vi anser att de inte alltid är av lika hög vetenskaplig tyngd. 

 

2.5 Forskningskvalitet 
Enligt Ahrne och Svensson (2013) är trovärdigheten viktigt för att få genomslag i 

forskarvärlden och i samhället. Trovärdigheten är enligt Denscombe (2009) avgörande 

för all forskning, oberoende av om den är kvalitativ eller kvantitativ. Patel och Davidson 

(2011) beskriver två begrepp som är centrala när trovärdighet diskuteras, reliabilitet och 

validitet vilket kan benämnas som tillförlitlighet och giltighet. Bryman (2016) menar att 

reliabilitet syftar till en undersöknings pålitlighet och överensstämmelser Yin (2014) 

beskriver att reliabilitet innebär att en undersökning kan upprepas och generera ett 

likadant resultat. Gustavsson (2004) beskriver validiteten som ett begrepp för att förstå i 

vilken utsträckning ett empiriskt mått faktiskt mäter de teoretiska begreppen som används 

i studien. Bryman och Bell (2015) menar att validiteten är en del av forskarens ansvar, 

det som forskaren från början menade att undersöka är det som verkligen undersökts. Vi 

anser att med hjälp av våra tydliga redogörelser som vi presenterar i metodkapitlet samt 

vår intervjuplan så tror vi att vi har ökat både reliabiliteten samt validiteten. Att vi valde 

att transkribera det empiriska materialet har också bidragit till en högre trovärdighet. 

 

Bryman (2002) beskriver att ett kriterium inom trovärdigheten är 

överförbarhet.  Denscombe (2002) förklarar överförbarhet som en process där forskaren 

och läsaren sluter sig till hur fynden kan tänkas relatera till andra situationer. Forskaren 

flyttar över resultaten från forskningen till andra situationer. Informationen bör vara väl 
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detaljerad med hög relevans för att det ska vara möjligt att göra en bedömning i vilken 

utsträckning det går att överföra det på en annan situation. Geertz (1973) betonar vikten 

av en tät beskrivning, det vill säga en tydlig situations redogörelse med många synvinklar 

och nivåer som den komplexa verkligheten består av. För vår studie har vi infallsvinklar 

från konsumenter, en konsult, en analytiker, en näringslivsutvecklare samt en 

etableringschef inom dagligvaruhandlen. Vi anser därför att vi har fått många synvinkar 

för vår studie. Vi har också varit i kontakt och intervjuat två andra ICA butiker som vi 

har blivit tipsade om eftersom de har ansetts vara konkurrenskraftiga. Resultaten från 

vår fallstudie på ICA Nära Löttorpshallen kan vara av intresse och relevans även i andra 

kommuner och områden i Sverige, trots den geografiska avgränsningen. Resultaten 

förväntas vara applicerbart på butiker med liknande förutsättningar. De 

rekommendationer som tas fram i studien är dock specifikt inriktat mot ICA Nära 

Löttorpshallen. 

 

Enligt Ahrne och Svensson (2015) måste allt det empiriska materialet passera forskaren 

innan det kan analyseras. Inom den kvalitativa metoden skapar forskaren sitt egna verktyg 

för det insamlade materialet. Att det empiriska materialet måste bearbetas av forskaren 

ser Ahrne och Svensson (2015) som en fördel eftersom det möjliggör att forskaren 

kommer närmare situationen och miljön som studeras. Alvehus (2013) påpekar att 

tolkning av empirin är främst påtaglig inom den kvalitativa forskningen. Patton (2002) 

beskriver dock att förstå och tolka innebär att kvalitetssäkringen blir svårare eftersom att 

inom den kvalitativa forskningen så kan det bli olika utfall vid olika försök. Inom den 

kvalitativa forskningen blir därför hermeneutiska vetskapen central. Lantz (2013) anser 

att det är ett begrepp som är centralt för tolkning. Författaren menar att beroende på vem 

som läser en text så kan innehållet och betydelsen uppfattas olika. I och med att 

tolkningen är central inom forskningsarbetet beskriver Alvesson och Sköldberg (2008) 

att det är viktigt att forskaren gör noggranna och medvetna antaganden om språket och 

texten som ska tolkas. Vid genomförandet av intervjuerna och fokusgruppen var två av 

tre forskare närvarande. Personen som inte deltog fick som uppgift att transkribera 

materialet. Materialet har på så sätt tolkats av totalt tre personer vilket vi anser ha bidragit 

till en högre trovärdighet. Det har även bidragit till att vi inte felaktigt citerat 

nyckelpersonerna eller fokusgruppen vilket kan uppstå om forskaren inte är säker på vad 

som tagits upp under intervjuerna, eller inte vet i vilket sammanhang det sades. Vi anser 

också att det har hjälpt oss att förstå värdet i de ordval som gjorts. För oss är det viktigt 
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då vi anser att det genom text är svårt att veta i vilken bemärkelse orden sagts, och för att 

inte felaktigt lägga positiv eller negativ laddning i orden när vi skriver dem. Vi är dock 

medvetna om att vår tidigare kunskap inom forskningsområdet kan ha påverkat 

tolkningen och bearbetningen av det empiriska materialet. 

 

2.6 Metodkritik  

Enligt Bryman och Bell (2015) finns det en del svårigheter vid användningen av en 

kvalitativ forskningsmetod eftersom att forskarens subjektiva uppfattning kan påverka 

utfallet av vad som anses vara relevant. Författarna anser även att slutresultatet inte kan 

redovisas lika noggrant i en kvalitativ studie som vid en kvantitativ. Vi har försökt att 

själva vara kritiska till vårt insamlade material genom att analysera materialet 

tillsammans och enbart använda de material som vi anser är av relevans för studien.  

 

Yin (2007) anser att det finns en del nackdelar med en fallstudie som måste beaktas. En 

fallstudie måste vara fullständig och betydelsefull, annars brister det insamlade materialet 

och resultatet blir slarvigt. Det kan bland annat bero på att det är svårare att generalisera 

eftersom att forskaren måste beakta alternativa perspektiv och samla in tillräckligt med 

belägg. En fallstudie tar även avsevärt längre tid att genomföra och i många fall blir 

resultatet oläsliga eller alldeles för omfattande.  Då vi har haft en begränsad tidsram är vi 

medvetna om att fler perspektiv hade kunnat undersökas för mer djupgående 

rekommendationer till ICA Nära Löttorpshallen, samt att fler fokusgrupper hade behövts 

för ett starkare belägg.  

 

ICA Nära Löttorpshallen ligger på en plats i Sverige som präglas mycket av 

säsongssvängningar. Butiken präglas därför av förutsättningar som troligtvist inte är 

applicerbara på andra butiker i mindre samhällen. Vi anser dock att de står inför samma 

utmaningar under lågsäsongen och därför anser vi att resultatet ändå kan överföras till 

andra verksamheter. 

 

2.6.1 Datakritik 

Ruane (2006) beskriver att nackdelen med en telefonintervju är att det inte är möjligt att 

se intervjupersonens kroppsspråk. Vi är medvetna om att det kan ha bidragit till att vi har 

missat vissa aspekter i det empiriska materialet. Vi tror dock inte materialet har blivit 

nämnvärt påverkat. Vi grundar resonemanget i att vi vid telefonintervjuerna vad 
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intresserade av att få tillgång till intervjupersonens kunskap vilket vi inte tror vi skulle 

kunna utläsa ur kroppsspråket.  

 

Bryman och Bell (2015) belyser att en svaghet med fokusgrupper är att det finns en 

möjlighet att fokusgruppens fokus skiftar till något som är ointressant för 

forskningsområdet. Vissa personer kan även ta mer plats än andra i diskussionen. Alvehus 

(2013) påpekar samma sak, att det i en fokusgrupp finns risk för att den enskilda 

individens roll blir mer undanskymd, vilket kan bidra till att individuella åsikter inte blir 

uppmärksammade på samma sätt. Vi anser att det är svårt att avgöra om vi fångade varje 

enskild individs åsikter i rätt utsträckning. Vad vi däremot kunde konstatera var att varje 

person någon gång nämnde och diskuterade de områden som intervjuplanen avsåg att 

undersöka.  

 

2.7  Disposition 
Eftersom studien innefattar tre centrala delar: kunden, butiken samt butikens relation till 

kunden har vi valt att disponera texten genom att varje del utgör ett eget kapitel. Varje 

kapitel är sedan indelat i olika delkapitel. Varje delkapitel börjar med ett teori avsnitt som 

sedan följs upp av en teoretisk och empirisk analys som är relaterad till det specifika teori 

avsnittet. Varje kapitel avslutas med en diskussion. Diskussionerna utmynnar sedan till 

tendenser samt en slutsats och även till rekommendationer för ICA Nära Löttorpshallen. 

Vi anser att den valda strukturen underlättar läsningen och skapar en bättre förståelse för 

läsaren, för att få en bättre överblick kring strukturen, se figur 1, sida 18. 
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Figur 1, Disposition (Egen figur) 
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3 Kunden 
Dagens kunder vill inte ses som simpla köpare, utan som personer med autentiska behov, 

känslor och personlighet. Kunder vill därför att butiker ska ta hand om deras individuella 

behov och få dem att känna ett starkt samband med produkterna, som att produkterna är 

en del av deras identitet. Om butikerna lyckas uppfylla kundens unika behov, kommer 

kunden att komma tillbaks (Amerongen & Christiaans, 2004: Van Tongeren, 2004). För 

att förstå kundens unika roll bakom butikens konkurrenskraft kommer vi att gå in på 

kundens förväntningar, segment, kundvärde och kundlojalitet.  

 

 

3.1 Kundens förväntningar 

Oliver (1980) menar att det länge funnits en förståelse om att kundens belåtenhet kring 

en vara eller tjänst bidrar till ett positivt resultat för ett företag. Författaren lyfter främst 

fram teorin disconfirmation of expectations. Teorin syftar på att en kund är nöjd om varan 

eller tjänsten stämmer överens med vad kunden förväntat sig. Men om varan eller tjänsten 

inte lever upp till kundens förväntningar leder det till en missnöjd kund. Beroende på om 

förväntningar stämmer överens eller inte så påverkar det utfallet i en positiv eller negativ 

riktning. Hasan och Mishra (2015) har också diskuterat teorin och understryker vikten av 

att leva upp till kundens förväntningar. Coye (2004) påpekar att kundens förväntningar 

även baseras på det humör och attityd kunden har vid det aktuella köptillfället, vilket gör 

det svårt för butiken att förutspå och kartlägga deras förväntningar. Petermans et al. 

(2010) har belyst att kundens attityd gentemot en butik kan påverkas av flera faktorer så 

som vilken butikskedja som den utvalda butiken tillhör, personalens bemötande eller 

prisnivån. Enligt Hawkins et al. (2004) vill butiken styra kunden för att uppnå en önskad 

attityd. Tanken är att kunden ska agera på ett åtråvärt sätt, genom att köpa en viss produkt 

eller genom att ändra kundens image av en produkt eller butiken som helhet. Coye (2004) 

ser förväntningar inom service som en blandning mellan vad kunden vill att butiken ska 

vara och vad kunden faktiskt tror att butiken är. Författaren menar vidare att kundens 

förväntningar dels är på det fysiska rummet, det vill säga butikslokalen, men även på den 

interaktion som kunden har med personalen och andra kunder under inköpssituationen. 

Butiken måste därför i sin kommunikation se till att de löften som de ger till kunden också 

uppfylls för att skapa en god relation. Underhill (1999) föreslår att butiker med homogena 

produkter, såsom dagligvaruhandeln, ska förutom att erbjuda produkter med hög kvalité 
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även fokusera på den fysiska miljön och dess påverkan på konsumentens förväntningar, 

eftersom att produkterna i sig inte är lika utmärkande.  

Larsson (2008) framhäver att butiksimage innefattar kundernas uppfattning av butiken. 

Medan butiksidentitet är det som företaget själva vill förmedla. Image är den bild samt 

uppfattning som omvärlden har av företaget. Medan identiteten istället beskrivs som den 

helhetsbild som företaget förmedlar, i relation till omvärlden. Ind (1990) beskriver en 

butiks identitet som unik och att identiteten bör utgöra företagets kärna. Identiteten 

formas av en organisations värderingar, historia, etik, ägarskap, anställda, kulturella 

värden och strategi. Pan och Zinkhans (2006) forskning visar vilken inverkan företagets 

identitet har på en kund och dess butiksval. Identiteten avspeglas i kundens image och 

påverkar kunden från det att behovet uppstår till utvärderingen efter köpet. Mossberg 

(2003) betonar vikten av en stark image eftersom det ökar kundernas förtroende för 

butiken. Hasan och Mishra (2015) belyser att för kunden fungerar butikens image som 

ledtrådar kring produkterna, priserna, kvalitén, värdet och shoppingupplevelsen i sig. För 

att stärka sin image föreslår Kotler (2000) att butiken bör använda klara och tydliga 

symboler som en logotyp, passande media för målgruppen och branschen med ett unikt 

budskap riktat mot kunden samt genom att sponsra evenemang så att företagets syns i 

flera sammanhang. 

 

3.1.1 Kundens förväntningar i ett mindre samhälle 

Magnus Bjärnered, butiksägare för ICA Nära Storfors, berättar att han nästan alltid 

beställer in de produkter som kunden efterfrågar, vilket kan grundas i disconfirmation of 

expectations teorin som Oliver (1980) beskriver. Teorin implementerar att en kund blir 

nöjd först om hen känner att företaget kan leva upp till det som kunden hade förväntat sig 

av företaget. Magnus Bjärnered menar att det är dyrare för honom att inte beställa det 

kunden efterfrågar eftersom att det kan leda till en missnöjd kund. Bjärnered framhäver 

att det i vissa fall kan vara den faktor som bidrar till att kunden väljer att handla i butiken 

eller inte. Anders Larsson, butiksägare ICA Supermarket Stinsen och Roger Eklöf, 

butiksägare ICA Nära Löttorpshallen påpekar dock att det är svårare för mindre butiker 

att köpa in efterfrågade produkter eftersom att de inte har dem resurserna och 

kundunderlaget. Hasan och Mishra (2015) samt Oliver (1980) påstående om att 

uteblivande produkter kan det leda till missnöjda kunder stöds av respondent A och B, 

som förklarar att de förväntar sig att vissa saker ska finnas i butiken, och det gäller inte 

bara ur ett sortimentsperspektiv. Respondent B tar upp att det är förväntat att varorna ska 

hålla en god kvalité och vara fräscha, samt att personalen ska vara trevlig. Faktorerna gör 
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väldigt mycket för butikens totala kvalité. Respondent A belyste även vikten av att de 

basvaror som efterfrågas bör finns i butiken när denne ska handla. Eftersom kunden inte 

förväntar sig att basvaror ska ta slut. Respondent B framhöll att hen inte kräver en stor 

bredd i variation och udda varor, kunden förväntar sig att basutbudet lever upp till vad 

som ska finnas i en butik. Respondent A tar även upp problemet med att varor inte finns 

i butik. Vid stora högtider eller helger kommer det vara större tryck i butiken och då borde 

butiken kanske ta in mer av vissa varor, vilket respondent B, C, D, E och F höll med om.  

 

Vidare menar Coye (2004) att det är svårt för en butik att veta vilket humör eller vilken 

attityd kunden har vid köptillfället. Men respondent B menar på att vissa saker inte är 

speciellt svåra att göra, men att det skulle höja förväntningen på butiken och ge en positiv 

effekt på kundens attityd gentemot butiken. Coye (2004) lyfter fram att kundens 

förväntningar främst är på butikslokalen och interaktionen med personalen. Respondent 

B beskrev dennes förväntningar på butikslokalen och att hen tar för givet att butiken är 

fräsch, speciellt vid grönsakerna. Vilken hen menar är det stället där det blir extra tydligt 

vilken nivå som butiken har gällande kvalité. Respondenter A, C, D, E, och F höll med 

om att det var viktigt. Resonemanget styrks ytterligare av Björn Moberg, etableringschef 

för ICA inom södra Sverige, som menar att kunden förväntar sig en ren och fräsch butik. 

Vikten av butikslokalen i en dagligvaruhandel kan enligt Underhill (1999) bero på 

produkterna är mer homogena i denna bransch. Respondent C framhåller att interaktionen 

med personalen däremot varierar i kvalité beroende på säsong, och att hen ofta inte känner 

sig sedd. Att under sommarsäsongen så ökar även mängden kunder vilket gör att det 

troligtvis blir roligare att arbeta, samt att det kommer mycket sommarpersonal som är 

yngre och arbetsvilliga. 

 

Enligt Larsson (2008) är butiksimage kundens uppfattning av butiken, och denna går att 

stärka med hjälp av det Kotler (2000) tar upp via symboler, media och events. Respondent 

D belyser att de uppskattade en temadag som anordnades, men medger att det är väldigt 

synd att det dök upp så pass få människor. Respondent C säger att det kan grunda sig i att 

kunderna inte riktigt litar på butiken. Att de kan känna sig osäkra på om eventet verkligen 

kommer äga rum, vidare säger respondent B att butiken inte kan ge upp enkelt utan måste 

uppvisa ett förtroende på det butiken gör. Respondent B får medhåll av A och C, vilket 

kan kopplas till Mossberg (2003) som beskriver vikten av att ha en stark image gentemot 
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kunderna, eftersom det ökar kundens förtroende för butiken, som i sin tur bidrar till hur 

kunden utvärderar och väljer butik.  

 

3.2 Kundsegmentering 

Nilsson et al. (2015) framhäver att mindre butiker måste förstå kundens önskemål för att 

ha en möjlighet att konkurrera mot de större butikerna. Varje butik måste därför göra en 

segmentering som tydliggör vem som butikens kunder. Butiken måste sedan basera sitt 

utbud efter konsumenternas individuella behov, önskemål och preferenser. Kotler (1997) 

delar in den traditionella segmenteringen i geografiska, demografiska, psykografiska och 

beteende variabler. Popkowski et al. (2000) menar att företaget bör behärska sitt 

kundsegment eftersom det finns olikheter som kan avgöra om en kund väljer att byta butik 

eller inte. Zeithaml (1988) argumenterar för användandet av en demografisk indelning för 

att förstå kundens köpbeslut och beteende. Faktorer som används är ålder, inkomst, 

utbildning samt bostadens läge. Ali et al. (2010) påstår att konsumenternas inkomstnivå 

och dess utbildning är en viktig faktor som påverkar köpvanorna samt valet av produkter. 

Medan kön och ålder inte verkar ha någon signifikant inverkan. Sullivan och Savitt (1997) 

har också använt sig av den traditionella segmenteringen för att belysa vilket 

kundsegment som väljer outshopping. Resultatet visade att det främst är unga människor 

med hög utbildning och hög inkomst, som väljer att handla utanför sitt lokala köpområde. 

 

Normann (2000) har valt att gå ifrån den traditionella segmenteringen, för att lägga ett 

större fokus på de psykosociala aspekterna. Författaren utgår ifrån fyra dimensioner: 

Kundens kunskapsnivå, där kundens egen kunskap tas till vara på. Villighet att medverka, 

där vissa delar kan göras av kunden själv medan andra deltjänster kräver en större kontroll 

av företaget. Deltagarstilen, kopplas till hur delaktig kunden är i tjänsteprocessen. En 

kund kan engagera sig på olika plan, genom självservice eller genom fullservice. Kundens 

livcykel, inom segmenteringen tar till vara på var kunden befinner sig i livet. Faktorer som 

kan väga in är om kunden är gift eller singel, man eller kvinna, ungdom eller pensionär 

med mera. 

 

Nilsson et al. (2015) har istället kategoriserat kunderna utefter deras shoppingmönster 

och levnadssituation. Där olika effekter har beaktats, som tillgång till bil och 

boendesituation samt hur och varför kunden handlar varor på stormarknader eller 

närbutiker. De större butikerna attraherar kunderna på grund av att de ofta väljer att handla 
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samtidigt som de utför andra ärenden. Medan de mindre butikerna ofta präglas av högre 

priser och ett mindre utbud av produkter och personlig service. Hirschman (1984) visar 

på en kategorisering av konsumenterna beroende på vad dem söker: informationssökande, 

känslosökande, nyhetssökande och upplevelsesökande, den sistnämnda är en blandning 

av de tre övriga kategorierna. Westbrook och Blacks (1985) föreslår istället en lättare 

indelning i två kategorier: kunderna med produktfokuserade motiv och de som söker en 

upplevelse. Lin (2002) anser att butiken ska använda sig av både psykografiska och 

demografiska segmenteringar ihop för att få en komplett marknadssegmenterings 

information, för att på så sätt få en bild av hur verksamheten bäst positionerar sig för att 

öka marknadsandelar hos segmentet. 

 

3.2.1 Kundsegmentering i ett mindre samhälle 

Roger Eklöf är medveten om att hans kunder kommer ifrån olika segment vilket han 

menar grundas i att alla behöver handla mat, oavsett segment. Han utvecklar dock och 

menar att de flesta som handlar i butiken är kvinnor som är i 40 års ålder eller äldre. Även 

om han anser att kvinnor som är 40 år eller äldre främst handlar i butiken så menar han 

att det dock är viktigt att se till varje enskild kund. Henrik Linnarsson, 

näringslivsutvecklare på Borgholms kommun, beskriver att ett segment som ICA Nära 

Löttorpshallen skulle kunna arbeta mer för att nå är pensionärerna. Han berättar att 

pensionärerna utgör 33 procent av Ölands befolkning och är därför en stor potentiell 

grupp som butiken kan arbeta mot. Henrik Linnarson beskriver att många konkurrenter 

har försökt att nå dem och menar därför att det är en utmaning att få tillgång till vad 

segmentet söker. Roger Eklöf betonar vikten av att ha kunskap om de kunder som handlar 

i butiken, vilket stärks av Nilsson et al. (2015) som menar att butiker måste förstå kundens 

önskemål för att på sätt konkurrera med andra butiker.  

 

Göran Beijer påpekar att kunder gärna vill handla allting samtidigt. Resonemanget styrks 

av Nilsson et al. (2015) som påpekar att de större butikerna attraherar kunderna på grund 

av att de ofta väljer att handla på matbutiker samtidigt som de utför andra ärenden. 

Sullivan och Savitt (1997) påstår att det främst är unga människor med hög utbildning 

som väljer att handla utanför sitt lokala köpområde.  Respondent B och D som tillhör det 

yngre segmentet, höll inte med. De fick även medhåll av de andra i respondenterna i 

fokusgruppen, som menar att de föredrar mindre butiker framför stormarknaderna, vilket 

de grundar i att de får tillgång till det mesta de behöver genom ombuden. Björn Moberg 

tror även att landsbygdens konsumenter vill använda teknologiska innovationer så som 
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självscanning i en större utsträckning än tidigare. Björn Moberg resonerar att 

landsbygdens konsumenter inte skiljer sig från andra konsumenter. Göran Beijer tror 

däremot inte att de tekniska utvecklingarna har samma genomslagskraft i mindre 

samhällen som de har i större städer. Han tror att det kan grunda sig i att det finns en 

större nyfikenhet i större städer. Göran Beijer vill tydliggöra att han tror att det finns 

nyfikna människor i mindre samhällen också, med att det inte är i samma skala som i 

större städer. Samtliga respondenter uppgav att de inte såg någon nytta med att använda 

sig av självscaninng. Enligt Normanns (2000) segmentsindelning tyder det på att kundens 

deltagarstil är att de inte vill medverka i någon större utsträckning i köpprocessen.  

 

Respondenterna diskuterade även att ICA Nära Löttorpshallen tidigare har erbjudit 

matkassar, dock var det bara en av respondentera som hade använt den tjänsten. 

Respondent D ansåg att om matkassen varit mer anpassad för barnfamiljen hade det varit 

ett intressant alternativ för hen. Respondenten menade även att den äldre generationen 

kanske har kunskap om hur de ska få varorna att räcka fullt ut så det blir mindre matsvinn. 

Men påpekade att hen själv hade svårigheter med anpassningen och inte lärt sig hur. En 

anpassad matkasse skulle därför vara användbart. Påståendet från respondenten kan 

kopplas till Normann (2000) dimension om kundens kunskapsnivå samt kundens 

livscykel. Roger Eklöf berättar att de slutade erbjuda matkassar då intresset avtog efter 

bara någon månad och att det inte längre var lönsamt för butiken. Normann (2000) 

förklarar att kundens efterfrågan ändras beroende på vad i livet den befinner sig, vilket 

även det kan kopplas till kundens livscykel. Roger Eklöf menar att när barnen till 

kunderna flyttar hemifrån så ändras deras behov, de efterfrågar då istället matvaror med 

högre kvalité. 

 

Respondenterna A, C, och D efterfrågade också att ICA Nära Löttorpshallen skulle arbeta 

mer med priskampanjer som var riktad mot det specifika segmentet. Till exempel 

efterfrågade respondent D att de skulle införa en rabatt för blöjor till barnfamiljer. 

Respondent A och C efterfrågade också pensionärsrabatter. Det kan kopplas till 

Hirschmann (1984) som framhäver kategorisering av vad kunden söker. Enligt 

respondent E så är det viktigt att butiken engagerar sig i det lokala och närproducerade 

för det är någonting hen i dagsläget anser att ICA Löttorpshallen saknar och får medhåll 

från respondent A, B, C, och D. Respondent A tar upp att andra butiker erbjuder 

lokalproducerat kött. Respondent D belyser vidare att en annan konkurrent erbjuder 
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mycket ekologiska produkter. Respondent B påpekar att det finns ost som är 

lokalproducerad och det hade varit produkter som lockar.  Nilsson et al. (2015) styrker 

det respondentera framhäver och menar att i mindre butiker måste butiken förstå kundens 

önskemål i olika segment för att konkurrera mot de större butikerna. Anders Larsson tar 

upp att det blir enklare att komma närmre kunden i de mindre butikerna och att han arbetar 

aktivt med att jobba lokalt och investera tillbaka i området. 

 

3.3 Kundvärde 

Jain och Bagdare (2011) har uppmärksammat konsumenternas utökade kunskap och 

menar därför att konsumenterna har mer makt över företagen än tidigare. Företagen måste 

erbjuda det lilla extra för att konkurrera med andra företag med samma förutsättningar. 

Enligt Eskilsson och Fredriksson (2010) är en utgångspunkt för butikerna är att skapa ett 

helhetserbjudande, en kombination av god prisnivå och kvalitet i köpupplevelsen, det vill 

säga en upplevelse av värde för pengarna. Studier gjorda av Kahn och McAlister (1996) 

samt Reutterer och Teller (2009)  indikerade att det var produkternas kvalité som var av 

högst värde i kundens val av butik. Men värde kan vara svår definierat enligt Zeithaml 

(1988) som har identifierat fyra olika betydelser av värde: (1) värde är lågt pris, (2) värde 

är vad konsumenten vill ha i en produkt, (3) värde är den kvalitet som konsumenten får 

för priset, och (4) värde är vad konsumenten får för vad de ger. Grönroos (2015) 

argumenterar för att företag måste förstå vilken servicekvalitet tjänsten de erbjuder 

uppfyller, samt vad deras kunder egentligen söker och sätter värde på. Hernant och 

Boström (2010) har också uppmärksammat vad kunden söker och sätter värde på. 

Författarna understryker att konsumenternas efterfrågan på värde är väldigt enskilt och 

skiljer sig från konsument till konsument. Hernant och Boström menar att vissa kan 

acceptera en lägre kvalitet om de kan få det till ett lägre pris, medan andra är beredda att 

betala ett högre pris om de får mer värde för pengarna. Lusch et al. (2006) betonar att i 

slutändan så är värdet alltid subjektivt bestämt av kunden och därför är det också 

individuellt.  

 

Ting-Yueh och Shun-Ching (2010) menar att kunder bryr sig mer om upplevelsen som 

erbjuds av butiken, samt om dem är villiga att betala för den. Författarna anser att 

butiksägare lägger ner mycket tid och kraft på att skapa och sälja en upplevelse. Jarratt 

(2000) påstår att kundens behov av upplevelse och nöjesshopping leder till outshopping. 

För att minska beteendet krävs en starkare positiv utvärdering av det lokala 
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shoppingområdet för att öka shoppingområdes engagemang. Lusch et al. (2006) menar 

på att stärka relationen med kunden för att det är där det riktiga värdet ligger. Findlay och 

Sparks (2008) betonar att det i dag är en stor mångfald när det gäller val inom 

detaljhandeln. De kräsna konsumenterna kan ständigt göra nya val av inköpskällor som 

skulle ge maximal valuta för pengarna, tidsbesparing och mindre mental ansträngning i 

shoppingen. Sinha et al. (2002) samt Banerjee och Dasgupta (2010) hävdar att 

konsumenter fäster stor vikt vid atmosfären och anläggningen, därför föredrar kunder 

butiker där de kan ha kul och spendera mer tid. Pine och Gillmore (1999) menar att företag 

bör skapa en upplevelse där de engagerar sig i kundbemötandet på ett minnesvärt sätt. 

Arnold och Reynolds (2003) talar om begreppet entertailing, som är aspekten av att 

underhållning inom handeln är något som ökar. Entertailing kan användas som ett 

nyckelverktyg för att öka kundens upplevelse, där värdet i tid och pengar måste beaktas.  

 

3.3.1 Kundvärde i ett mindre samhälle 

Björn Moberg menar kundens ökade kunskap har gett den enskilda kunden mer makt över 

företagen, vilket har gjort att en missnöjd och förlorad kund är allvarligare i dagens 

samhälle speciellt i mindre samhällen. Kopplingen där emellan kan göras till Jain och 

Bagdare (2011) påstår att dagens kund är mer informerade om marknadens utbud och 

besitter därför mer makt över företagen. Rickard Johansson menar därför att företag ska 

få ut budskapet till konsumenterna att varje konsument är viktig för företaget och att 

företaget ger tillbaks till samhället, genom att hålla byn levande. Rickard Johansson 

menar att dagligvaruhandel ofta är samhällets knytpunkt, där de förutom dagligvaror även 

erbjuder postverksamhet och systembolag med mera. Förutom att erbjuda diverse tjänster 

menar Arnold och Reynolds (2003) på att öka kundens upplevelse av företaget genom att 

anordna någon form av underhållning. Henrik Linnarsson föreslår att butiker kan anordna 

något event eller en temakväll för att locka människor till platsen.   

 

Henrik Linnarsson menar att bra kvalité har en större positiv effekt i mindre samhällen 

än i en större stad, på grund av att det är ett större upptagningsområde i mindre samhällen. 

Henrik Linnarsson utvecklar sitt resonemang med att om något är tillräckligt bra så 

kommer konsumenterna också att åka dit, vilket de kanske inte hade gjort om de bodde i 

en storstad. Jarratt (2000) anser att det krävs en starkare utvärdering av det lokala 

köpområdet för att öka dennes konkurrenskraft. Respondent C menar att det även är 

viktigt med god kvalité på produkterna som säljs. Respondent A utvecklar ytterligare och 

menar att varor som har ett högt pris förväntas ha en hög kvalité. Synpunkterna kan 
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kopplas till att värde är den kvalitet som konsumenten får för priset, som Zeithaml (1988) 

nämnt som ett sätt att se värde på. 

 

Hernant och Boström (2010) menar att vissa kan acceptera en lägre kvalitet om de kan få 

det till ett lägre pris, medan andra är beredda att betala ett högre pris om de får mer värde 

för pengarna. Respondent B menar att hen är medveten om att en mindre butik inte kan 

erbjuda samma sortiment som en stormarknad. Men att kvalitén på det sortimentet som 

finns borde vara av god standard. Björn Moberg menar att om butiken håller god kvalité 

på de som butiken erbjuder så behövs inte ett bredare sortiment. Han beskriver det på 

följande sätt: 

 

Människor vill inte färdas långt för att handla varor och om det finns ett tillräckligt bra 

utbud nära kunden så kommer det prioriteras. Förutsatt att det är ett någorlunda pris 

och trevlig personal. (Björn Moberg, 2016-05-11) 

 

Eskilsson och Fredriksson (2010) har betonat det som Björn Moberg talar om i 

helhetserbjudandet, att kombinera bra priser med god kvalité. Ting-Yueh och Shun-Ching 

(2010) betonar att kunden idag söker en bättre upplevelse än tidigare och är också beredda 

att betala för det. Magnus Bjärnered beskriver att många av hans kunder inte enbart 

besöker butiken för att handla utan också för sociala anledningar. Han berättar att det 

personliga mötet därför är centralt och att det inte är något som kunden kan få i samma 

utsträckning om den väljer att åka till en stormarknad. Grönroos (2015) framhäver att att 

alla företag måste förstå vad deras kunder egentligen söker och sätter värde på. Som i 

Magnus Bjärnereds fall är det personliga mötet högt värderat. Lusch et al. (2006) anser 

också att värdet ligger i relationen med kunden. 

 

Vidare menar Findlay och Sparks (2008) att konsumenter ständigt kan göra nya val som 

ger dem maximal valuta för exempelvis sina pengar eller tid. Därför menar Sinha et al. 

(2002) samt Banerjee och Dasgupta (2010) att konsumenter föredrar stormarknader för 

att de kan passa på att göra andra inköp när de är på plats samt att konsumenterna kan 

spendera mer tid på stormarknader och har roligt på samma gång. Respondent B höll dock 

inte med i påståendet, utan menar att hen föredrar närbutiken över stormarknaden. 
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3.4 Kundlojalitet 

Nöjda kunder är ett mått på hur en butik uppfyller kundens förväntningar 

(Jayasankaraprasad & Vijaya Kumar, 2012). Chandon et al. (2005) betonar vikten av att 

särskilja begreppen kundnöjdhet och kundlojalitet, beroende på om det är angivna 

avsikter eller faktiskt beteende. Kundnöjdheten är viktig, men att det är främst 

kundlojalitet som eftersträvas att skapa. En kund som inte enbart är nöjd med butiken 

men som även återkommer och handlar igen vid ett senare tillfälle. Oliver (1999) påpekar 

också att kundens avsikter inte alltid leder till faktiska beteendet. En nöjd slutkund kan 

uttrycka sin avsikt att återkomma och positivt rekommendera butiken till andra, men i 

slutändan ändå inte göra ett återbesök i butiken. Popkowski et al. (2000) betonar att det 

även är viktigt att veta i kontrast vad som krävs för att kunden ska illojal och gå över till 

ett annat företag. Därför behöver ledningen ha kunskap om ens kundsegment och om 

konkurrensstrukturen på marknaden där företaget är verksam för att få en förståelse för 

konkurrensen. 

 

Anselmsson och Johansson (2001) hävdar att lojalitet skapas genom kundtillfredställelse 

och servicekvalitet, vilket i sin tur skapar lönsamhet. Holmberg (2004) anser att 

tillfredsställelse är en av de vanligaste förklaringarna till varför en kund blir lojal. För att 

mäta kundens lojalitet används begreppet återköpsfrekvens, som visar hur stor andel av 

de totala inköpen som kunden gör av en viss produktgrupp. För att se hur ofta en 

konsument besöker butiken, används besöksfrekvens. Bloemer och Ruyter (1998) menar 

att det finns en skillnad kring upprepade butiksbesök och butikslojalitet. Det som är 

centralt är inte hur många gånger kunden väljer att besöka en butik, utan varför den väljer 

att göra upprepande besök. Om en kund inte baserar sitt val på grund av kundlojaliteten 

så väljer denne ofta butiker utifrån butikens attribut, som till exempel en priskampanj. 

Finns det däremot en kundlojalitet till en specifik butik så kommer kunden att prioritera 

den butiken vid varje shoppingtillfälle.  

 

Resultatet från studie av Yim et al. (2008) indikerade att kundlojalitet bland annat styrs 

utav relationen med de anställda. Grace och O’cass (2005) förstärkte det argument 

ytterligare och menade att kundservicen är en grundläggande del av att hantera och stärka 

kundrelationer och kundlojalitet. Yim et al. (2008) anser att företag som drar ner på 

servicen kanske sänker kostnaderna men kan istället tappa möjligheten att skapa 

emotionellt band med kunden. Enligt Bloemer och Ruyter (1998) går det skapa 
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kundlojalitet genom att erbjuda medlemskap i företaget med diverse förmåner. 

Där kunden att känner sig utvald och värdefull. Miller och Kean (1997) hävdar istället att 

företagets aktiva deltagande i samhället är det som främst leder till kundlojalitet och 

ömsesidigt beteende. Engagemanget ses som en integrerad del av lojaliteten till ett lokalt 

handelsområde som resulterar i inshopping, det vill säga att kunderna väljer att handla 

hos den lokala återförsäljaren. 

 

3.4.1 Kundlojalitet i ett mindre samhälle 

Magnus Bjärnered berättar att han använder sig av ICAs egna Nöjd Kund Index, där 

ledningen kan se hur nöjda kunderna är med butiken. Kunderna har där möjlighet att svara 

på frågor som till exempel rör personal, läge och pris.  Enligt Jayasankaraprasad och 

Vijaya Kumar (2012) är nöjda kunder ett mått på hur en butik uppfyller kundens 

förväntningar. Anders Larsson har också använt sig av kundundersökningen av ICA. 

Efter första undersökningen fick han dåligt omdöme och bestämde sig för att göra en 

förändring, där han implementerade utbildningen för de anställda så att det skulle förstå 

värdet av kundbemötandet. Idag har han fått bättre betyg och kunderna har till och med 

påpekat att personalen är ovanligt trevliga och hjälpsamma. Holmberg (2004) påpekar att 

kundens tillfredsställelse är en av de vanligaste förklaringarna till varför en kund blir lojal 

och vi kan se resultatet från Anders Larssons förändring.  

 

Göran Beijer menar att på Öland bor det många äldre konsumenter, vilka tenderar att 

handla hos den matbutik som ligger närmast och är denna butik lojal. Göran Beijer menar 

även att lojaliteten har medfört en svårighet för matbutiker att utöka sitt kundunderlag. 

Henrik Linnarsson, näringslivsutvecklare på Borgholms kommun, menar att de som bor 

deltid på Öland är väldigt lojala kunder vilket grundar sig att de blir igenkända när de 

kommer till Öland. Han utvecklar det vidare på följande sätt: 

 

Jag skulle säga att det är på grund av bemötandet, servicen och igenkänningen och att 

man som kund känner sig sedd och har sin egen butik. Just att man är så anonym i 

storstäderna och här blir man igenkänd (Henrik Linnarsson, 2016-05-28). 

 

Citatet kan tydligt kopplas Grace och O’cass (2005) resultat där det visade sig 

att kundservicen är en grundläggande del i att stärka kundlojaliteten. Göran Beijer tror att 

det finns ett intresse för personer att vara lojala mot sina handlare för att på så vis stödja 

butiken, men en förutsättning för det är att butiken har ett attraktivt utbud. Respondent A, 



  
 

30 

 

B, C, D, E och F framhåller dock att de handlar på andra butiker utöver ICA Nära 

Löttorpshallen. A handlar på en annan butik för att den är fräschare och trevligare. 

Respondent E köper kött på en annan butik och C påpekar att hen handlar på andra butiker 

för att de har ett roligare sortiment, vilket kan kopplas samman med Jayasankaraprasad 

och Vijaya Kumar (2012) att nöjda kunder är ett mått på hur butiken uppfyller kundens 

förväntningar. Respondent A och E påpeka dock att de även handlat på andra butiker för 

att de passerat butikerna vid tillfället.  

 

Rickard Johansson anser att någonting som mindre butiker bör arbeta mer med är att visa 

kundens betydelse för butikens överlevnad. Johansson anser att det är viktigt att de lokala 

invånarna vet att deras stöd dels är viktigt för matbutikens överlevnad, men också för att 

kunna behålla en knutpunkt i byn. Han tror att om butiken visar vikten av kundens 

engagemang så kommer de i sin tur leda till en lojalitet hos kunden och kan kopplas 

samman med vad Miller och Kean (1997) menar med att aktivt deltagande i samhället 

leder till ömsesidigt beteende och inshopping.  Henrik Linnarson tror också att avståndet 

till andra butiker kan skapa en lojalitet. Han menar att om det finns tillräckligt mycket 

med utbud, service och aktiviteter hos en plats så kommer det i sin tur skapa en lojalitet 

till just det stället. Anders Larsson beskriver att det är viktigt att arbeta med kundlojalitet 

eftersom han tycker det har blivit mer påtagligt än förr. 

 

Roger Eklöf anser att lojaliteten som tidigare har funnits inte längre finns kvar. Han 

grundar sitt resonemang i att det har skett en ökning av köpcentrum och stora butiker som 

kan förklaras med vad Bloemer och Ruyter (1998) diskuterar. Att det inte finns någon 

kundlojalitet kommer kunden att göra sitt butiksval utifrån andra attribut som 

priskampanjer. Anneli Nilsson, butikschef ICA Nära Löttorpshallen, utvecklar Roger 

Eklöfs påstående och menar att många kunder handlar både hos ICA Nära Löttorpshallen 

men även hos dem andra ICA butikerna i närheten. De har alltså inte en butik som de 

lägger sin handel på utan det varierar från gång till gång. Som Oliver (1999) understryker 

är det därför viktigt att ledningen kan skilja mellan kundlojalitet och kundnöjdhet, kunden 

kan vara nöjd men ändå inte göra upprepade köp.  

 

3.5  Diskussion om kunden 

Utifrån vår studie kan det diskuteras om kunden i mindre samhällen har en högre 

förväntan på butikens möjlighet att beställa hem de produkter som önskas. Om det redan 
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finns en etablerad relation mellan kund och personal anser vi att det ställs högre krav från 

kundens sida att personalen ska möta kundens behov. Om kunden istället hade valt att 

handla på en stormarknad där kunden är anonym så tror vi inte att förväntningar är lika 

höga. Svårigheten för butiker i mindre samhällen är därför enligt oss att ta beslutet om 

det är lönsamhet eller inte för butiken att ta hem den efterfrågade varan.  

 

Sortimentet i en mindre butik är mer begränsat än vad det är i en stormarknad. Det gör 

enligt oss att kunderna ställer högre krav på kvalitén på de produkter som erbjuds. När 

kvalitén brister i en mindre butik så tror vi att det blir mer påtagligt jämfört med en 

stormarknad. Kunden förväntar sig inte att varor ska ta slut och vi anser att sådana 

förväntningar är mer relevanta i mindre samhällen. Vi anser att det grundar sig i att det 

sällan finns fler butiker i närheten av varandra i de mindre samhällena, vilket innebär att 

kunden förmodligen måste förflytta sig med bil en längre sträcka för den specifika varan.   

 

På grund av att personer som är bosatta i mindre samhällen har ett större behov av att 

transportera sig tror vi inte att kundlojalitet går att mäta på samma sätt. Eftersom att val 

av butik många gånger baseras på vilka butiker som finns i närområdet när köpet ska 

göras. Vi tycker därför att det är mer relevant att se till återköpsfrekvens istället för 

kundlojalitet. Däremot är varje kund viktig för butiken, vilket vi tror är ännu mer påtagligt 

i ett mindre samhälle som präglas av ett mindre kundunderlag. Med bakgrund i det kan 

det diskuteras om butiken ska arbeta mer för att göra varje enskild kund nöjd. Vi tror även 

att deltidsborna som vistas i ett mindre samhälle är mer lojala eftersom de värdesätter 

närheten och servicen som de kanske inte får på hemorten. Vi tror det grundas i att kunden 

söker det som kunden i vanliga fall inte har. Återköpsfrekvensen handlar därför mer om 

vad kunden vill ha på den specifika dagen istället för att kunden är den lokala butiken 

lojal. Därför blir det kanske viktigare i ett mindre samhälle rent konkurrenskraftigt, att se 

till att kunden är nöjd varje gång den lämnar butiken. Även om varje enskild kund är 

viktig så anser vi att butiken måste se till det kundsegment som finns, och se till att lägga 

mer fokus på att försöka anpassa sig efter de, samtidigt som butiken inte får glömma 

resterande segment. Att se till det segment som är mest relevant får ut just det som dem 

söker hos butiken. Vi tror inte att kunden ser ICA Nära Löttorpshallen som en del av ICA 

koncernen, utan mer som en enskild butik i Löttorp. Resonemanget grundas i att det inte 

att konkurrenterna i området också är ICA Nära butiker. Om det hade funnits 
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konkurrenter från andra företag inom dagligvaruhandeln så tror vi att ICAs image hade 

varit mer särpräglad. 

 

Teorins tillämpning - Kunden 

Kunden har en central del i vår studie eftersom att en butik utan kunder inte kan vara 

lönsam. När det gäller teorin i det här kapitlet har segmentet varit den del som varit svårast 

att koppla mellan teori och empiri, eftersom att vi inte gjort en kvantitativ studie. Men vi 

har ändå valt att inkludera aspekten då vi anser att det är en faktor som präglar kundens 

butiksval. Tillämpningen av teorin i avsnittet kunden görs genom att se sambandet mellan 

valda teorier och hur dem står i förhållande till experternas bild över hur kunden ser ut, 

samt att hitta de centrala delarna i fokusgruppen. Vi ser att de avsnitt som slår igenom 

mest är den gällande kundens förväntningar då den aspekten även tar in faktorer som 

ligger bortom butikens kontroll.  Kundens förväntningar har en stor betydelse för de 

slutsatser vi drar då teorin fångar aspekter av kunden som måste räknas in i 

konkurrenskraft hos butiker eftersom det inte går att styra över på samma sätt som andra 

faktorer. Samtliga delar används för att förstå de faktorer som påverkar kundens val av 

butik i ett mindre samhälle men olika delar har olika relevans och en del teorier väger 

tyngre eftersom det är mer påtagliga i köpprocessen. Kunden är även en del av butiksvalet 

som kännetecknas av att aktivt välja den plats där tjänsten ska konsumeras. 
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4 Butikens konkurrensstrategier 
Att behärska konkurrenskraften innebär enligt Hasan & Mishra (2015) att ett företag 

trots strategiska och operativa utmaningar kan erbjuda en god mix av produkter till rätt 

pris med rätt erbjudanden och vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Sullivan och Savitt 

(1997) poängterar att en återförsäljare behöver ha bättre förståelse över vilka faktorer 

som influerar kundens beslut att spenderar sina pengar och i vilken utsträckning det 

påverkar dem. Faktorerna involverar strategier kring butiksläget, butiksdesign, 

sortimentet samt produkternas prissättning (Levy & Weitz, 2007; Berman & Evans, 2006; 

Eliasson & Hagström, 2002). Faktorerna ligger till grund för det kommande kapitlet. 

 

4.1 Butikens läge och tillgänglighet 
Det sägs att läget är den viktigaste faktorn som leder till framgång eller misslyckande. 

Lokaliseringsbeslutet är komplicerat och det finns lite flexibilitet i att dra tillbaks beslutet 

när en plats väl är vald. Ett bra läge låter en återförsäljare lyckas även om det finns någon 

lucka i konkurrensstrategin (Clarke et al, 2000). Nilsson et al. (2015) påpekar att brist på 

transport och tidspress är exempel på faktorer som hindrar konsumenter från att 

storhandla på stormarknader och tvingar dem istället att använda närbutiker som inte 

alltid är avsedda för storhandling. Monroe och Guiltinan (1975) indikerar att tid och 

kostnader för resor är en viktig aspekt oavsett om det är lokalt eller utanför det lokala 

handelsområdet.   

 

Hernant och Boström (2010) beskriver butikens handelsområde som ett geografiskt 

område där butikens kunder kommer ifrån. Handelsområdets storlek varierar beroende på 

var butiken är belägen och hur stor butiken är. Enligt Tillväxanalys (2015) är 

handelsområdet på gles- och landsbygden betydligt större än i storstäderna. Ett 

handelsområde med stor befolkningsmängd och ett större antal butiker ökar möjligheten 

för en dagligvaruhandel att överleva. Konsumenternas intresse för platsen ökar om det 

finns fler butiker i omgivningen. Eppli och Shilling (1992) framhäver att en butik som är 

belägen i ett köpcentrum har starkare dragningskraft än en butik som är avlägsen. 

Anledningen är att köpcentrumets sammanlagda dragningskraft är starkare än varje 

enskild butik var för sig. 

 

Hernant och Boström (2010) presenterar centralortsteorins antagande att konsumenter 

väljer att handla i den närmsta butiken som erbjuder produkten de söker. Men författarna 
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är själva kritiska till teorin och påstår i motsägelse att konsumenter ofta passerar den 

närmste butiken om det finns en butik längre bort som erbjuder lägre priser eller ett 

bredare sortiment. Enligt Mansvelt (2005) beror resonemanget mycket på kundernas 

ökade mobilitet, fler har tillgång till bil och har då större möjlighet att transportera sig. 

Tillväxtanalys (2015) understryker att butikens tillgänglighet kan vara en avgörande 

faktor i mindre samhällen då det finns en större geografisk spridning av konsumenterna. 

Hernant och Boström (2010) håller med om att bättre förutsättningar för transport innebär 

att konsumenter är mer benägna att transportera sig långa sträckor. Men Sinha et al. 

(2002) framhöll däremot att kunder föredrar att besöka butiker som är belägna nära deras 

hushåll så att de kan besöka en och samma butik mer frekvent. Enligt Hernant och 

Boström (2010) är parkeringsmöjligheter i anslutning till butiken också en 

sammanhörande förutsättning för tillgängligheten, det ska vara lätt att ta sig in och ut ur 

butiken. Narayan och Chandra (2015) betonar att parkeringen är en viktig faktor men 

tillägger att det är viktigt att parkeringen är gratis eller finns tillgänglig till en mindre 

kostnad. 

 

4.1.1 Betydelsen av läge och tillgänglighet i ett mindre samhälle 

Rickard Johansson tror inte att kunden är lika benägen att åka långt för dagligvaror som 

för sällanköpsvaror, och därför är läget och tillgängligheten ännu viktigare för 

dagligvaruhandeln i mindre samhällen. Även Magnus Bjärnered och Roger Eklöf anser 

att läget och tillgängligheten är en viktig förutsättning för landsbygdens butiker och dess 

försäljning och kundströmmar och stöds av Clarke et al. (2000) argument, att läget kan 

vara en avgörande faktor för ett företags framgång eller misslyckande. Magnus Bjärnered 

betonar att han tror att det gynnar hans butik att den ligger vid ett vägskäl mellan två 

riksvägar, eftersom att många passerar där. Respondenter A, B, C, D, E och F håller med 

om att läget är en avgörande faktor och att närheten till butiken är av stor vikt, vilket stöds 

av Hernant och Boströms (2010) beskrivning av centralortsteorin, att konsumenter väljer 

att handla i den närmsta butiken. Sinha et al. (2002) påstår att kunder föredrar att besöka 

en närliggande butik för att de då kan göra upprepade köp på samma ställe. Rickard 

Johansson menar att närheten framförallt är en fördel för en dagligvaruhandel i mindre 

samhällen och att det är främst närheten som gör att butikerna överlever. Henrik 

Linnarson håller med och tillägger att företagen bör utnyttja tillfället att vara den enda 

aktören på området. Eftersom konsumenter inte vill åka flera mil för att handla 

vardagsvaror, vilket återigen kan kopplas samman till att kunden i mindre samhällen 

väljer den butik som ligger i närområdet på grund av att de inte vill sitta och åka i bilen 
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fram och tillbaka. Magnus Bjärnered påpekar att det i slutändan blir för dyrt för kunden 

att åka till större städer bara för att den lokala butiken inte erbjuder det som kunden söker. 

Så lyckas de med att erbjuda det kunden saknar så ökar chanserna till att locka kunden att 

välja ens butik. Roger Eklöf berättar att ICA Nära Löttorpshallen är beläget inne i 

samhället, vilket han tror ses som en gynnad faktor för invånarna då platsen blivit en 

samlingsplats där ett flertal andra butiker också är verksamma. 

 

Enligt Hernant och Boström (2010) och Tillväxtanalys (2015) har landsbygden ett stort 

handelsområde med ett begränsat kundunderlag, vilket Rickard Johansson också påpekar. 

Rickard Johansson menar att det krävs tillräckligt många kunder i närområdet för att 

verksamheten ska vara lönsam och det har varit en stor utmaning för verksamheter i 

mindre samhällen som har ett begränsat kunderlag, där många lanthandlare fått lägga ner. 

Rickard Johansson vill ändå påpeka att det inte är kört för verksamheterna utan att det 

fortfarande finns stora möjligheter och potential. Däremot påpekar respondent A, C och 

E att tillgängligheten ibland kan vara viktigare än närheten. Respondent E beskriver en 

situation där hen valde att åka till en konkurrent att handla för att det var omöjligt att 

komma in till parkeringen. Hen menar att det gick fortare att åka till konkurrenten och 

tillbaka istället för att handla hos ICA Nära Löttorpshallen. 

 

Hernant och Boström (2010) stödjer respondentens argument att de finns fall då 

konsumenten är mer benägen att åka till en butik som ligger längre bort. Mansvelt (2005) 

och Nilsson et al. (2015) har uppmärksammat kundernas ökade mobilitet som en 

bidragande faktor till att konsumenter blivit mer benägna att transportera sig. Samtliga 

informanter och respondenter påstår att bilen är det främsta transportmedlet till en 

dagligvaruhandel. Trots det effektiva färdmedlet understryker Björn Moberg att det är 

viktigt att konsumenterna hinner hem efter jobbet och hämta barnen innan butiken stänger 

för dagen. Nilsson et el. (2015) samt Monroe och Guilitinan (1975) har indikerat att tiden 

är en sammanhörande faktor till att kunden väljer den närmsta butiken. Björn Moberg 

menar att konsumenter, i allt större utsträckning, vill att handlandet ska gå snabbt, även 

pensionärerna lägger mindre tid inne i butiken. Respondent A understryker att det inte får 

ta för lång tid att handla, det ska vara lätt att ta sig in och ut ur butiken och parkera.  

 

Göran Beijer påstår att dåliga parkeringsmöjligheter kan leda till missnöjda kunder. 

Hernant och Boström (2010) samt Narayan och Chandra (2015) har uppmärksammat att 
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parkeringsmöjligheter i anslutning till butiken är ett viktigt attribut, vilket samtliga 

respondenter höll med om. Men respondenterna var något oeniga om vad som ansågs vara 

en acceptabel sträcka att gå från bilen in till affären. Enligt respondent E bör det finnas 

tillräckligt med parkeringsfickor på butikens egen parkering. Medan respondent F hade 

förståelse för att parkeringsplatserna inte alltid räcker till och att hen inte hade några 

problem att promenera en mindre sträcka från någon närliggande parkering om det skulle 

vara fullt. Respondenterna förde en kort diskussion och resonerade att respondent F som 

var deltidsboende bodde i en storstad i vanliga fall och hade därför en större förståelse för 

att det inte alltid finns lediga parkeringar på butikens egen parkering. Men respondent E 

som var heltidsboende resonerade att det finns större förväntningar att matbutiken i ett 

mindre samhälle har lediga parkeringsplatser. Respondent D anser att nära 

parkeringsmöjligheter är något viktigare på en ICA Nära butik än på en ICA Supermarket 

butik. Respondent A tillägger att närheten är av större betydelse på vinterhalvåret och för 

personer med funktionshinder. 

 

4.2 Butiksdesign 
Servicelandskapet är en fysisk omgivning, den arena och miljö där tjänsten levereras och 

mötet mellan personal och konsument äger rum (Grönroos, 2015). Bitner (1992) använder 

sig av tre olika dimensioner för att skapa förståelse över servicelandskapets innebörd i en 

butik: rumsmiljön, rum och funktion samt via tecken, symboler och artefakter. Hoffman 

och Turley (2002) lyfter fram vikten av att arbeta med strategisk planering och inte förlita 

sig på slumpartade val av placering och design oavsett vilken sektor företaget befinner 

sig i. Zeithaml et al. (2013) poängterar att alla dimensioner bör vara utformade så att de 

symboliserar butikens budskap på ett tydligt sätt och att det samspelar med varandra för 

att inte förvirra kunden. Genom att använda sig av en passande belysning, rätt temperatur 

och tydliga skyltar kombinerat med en passande inredning. Enligt Summers och Herbert 

(2001) måste butiker inom dagligvaruhandeln, förutom att tänka på vad som är passande 

för designen, även tänka på vad ljuset har för funktion och kommersiellt syfte. 

 

Nordfält (2007) belyser att butiksmiljön skapar förväntningar och en image hos kunder, 

som resulterar i en positiv eller negativ respons, beroende på om ens förväntningar 

uppfylls eller inte. Responsen kan leda till ett närmande eller avvikande. Baker och 

Parasuraman (1994) anser att en stor butik med ledlampor, platsgolv och hyllor av metall 

ger förväntningar om billiga produkter, medan en mindre butik med dämpad 
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ljusbelysning, trägolv och hyllor av trä ger förväntningar om mer exklusiva produkter. 

Hasan och Mishra (2015) menar att faciliteter finns till för att underlätta kundens 

shopping samt öka kundens bekvämlighet vid processen. Åtgärder som en återförsäljare 

kan använda för att särskilja sig från sina konkurrenter är till exempel snabb utcheckning 

vid kassorna. Newman and Patel (2004) påpekar att kunders uppfattningar och beteende 

kan förändras även genom små förändringar i butiksimagen, både till det positiva och 

negativa. Det som påverkade kunderna mest var ändringar som berörde butiksingångar, 

kassorna och köerna.  

 

Underhills (1999) studie visar att kunder ofta har en stoppsträcka när de kommer in i en 

butik. Författaren förklarar vidare att kunder har en tendens att saktar ner när de kliver in 

i butiken för att sedan ta upp farten när dem börjar röra sig i butiken. Han menar också 

att trängsel har en stor påverkan på kundernas shoppinguplevelse. För mycket närhet 

resulterar i stressade och obekväma kunder. Buttle (1984) betonar att kunderna tenderar 

att gå i butikens yttervarv, vilket kan beskrivas som väggshopping. Enligt Nordfält (2007) 

är det viktigt att utforma en butik där kundens varv är mer planerat, och där butikens olika 

avdelningar följer en lämpligare strategi. En studie av Sorensen (2003) visar att butikens 

ingång och dess placering avgör kundens rörelsemönster inne i butiken. Författaren 

diskuterar även effektiv distribution, vilket innebär att det inte bara är av stor vikt att en 

produkt finns i en butik. Det är minst lika viktigt att platsen som produkten finns på i 

butiken, är så pass tydlig att kunden blir exponerad för just denne produkt. 

 

4.2.1 Betydelsen av butiksdesign i ett mindre samhälle 

ICA Nära Löttorpshallen har byggts om flertalet gånger. Butiken har utökat sin butiksyta 

och även lagt till en så kallad sommaravdelning, en extern byggnad som bara är öppen på 

sommaren med ett sommarutbud som grillar och trädgårdsredskap. Hasan och Mishra 

(2015) påstår att företag kan differentiera sig genom att satsa på faciliteterna, som ICA 

Nära Löttorpshallen gjort. Björn Moberg anser att mindre butiker måste se till att arbeta 

mer med att förnya butiken, redan vart tredje eller vart fjärde år. Anders Larsson 

framhäver att inventarierna fortfarande kan fungera efter fem år men att de kan vara slitet 

och då krävs en uppfräschning. Björn Moberg argumenterar för att butiker måste våga 

investera i butiken för att ständigt vara konkurrenskraftig. Enligt Björn Moberg är det här 

problematiken uppstår för småbutikerna då de förmodligen inte har dem resurserna som 

krävs för så omfattande investeringar. Göran Beijer belyser att en butik måste vara fräsch 

och modern då det är ett väldig viktig attribut för kunden. Respondent C och E menar att 
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dem handlar hos andra konkurrent för att butikerna upplevs som renare och fräschare. 

Anders Larsson ser det som en självklarhet att det till exempel inte ska vara blött på golvet 

och om någonting går sönder så måste personalen fixa det med desamma. Baker och 

Parasuraman (1994) betonar att butikens intryck kan påverkas av många aspekter. Om 

butiken känns billig eller sliten så förväntar sig kunden inte högre kvalité i butiken. 

 

Hoffman och Turely (2002) understryker att det är viktigt med strategisk planering, och 

att butiken inte ska förlita sig på slumpen gällande val av placering och design. Roger 

Eklöf menar att det inte är så lätt. Han berättar att ICA Nära Löttorpshallen främst arbetat 

med att placera de varor som är jobbigast att lasta av närmast lastkajen, för att underlätta 

för personal. Därför menar Eklöf att butiksdesignen främst skett av slumpen och 

placeringen av produkterna kanske inte är optimal ur kundens perspektiv, men att det 

underlättar för personalen. Samtidigt poängterar Roger Eklöf att personalen har kunskap 

om kundens rörelsemönster och strategier kring var varor bör placeras och det har dem i 

åtanke när dem placerar ut varorna. Sorensen (2003) betonar att det är viktigt att placera 

varorna så att kunden blir exponerad för just den produkten. Björn Moberg menar att det 

är svårt att säga vad som är rätt eller fel över hur butiken ska vara utformad. Speciellt 

eftersom alla butiker ser olika ut. Zeithaml et al. (2013) påpekar att det är viktigt att 

butiken är utformad på ett sätt som inte kan skapa förvirring hos kunden. Björn Moberg 

rekommenderar alla ICA handlare att ta hjälp av organisationens rekommendationer över 

hur de olika koncepten inom ICA bör vara utformad.  

 

Underhills (1999) teori om att kunden har en bromssträcka när de kliver in i en butik är 

något som Anders Larsson tänkt på när han placerar kampanjvarorna vid ingången. 

Kampanjvarorna är enligt Larsson vad som kallas för en plånboks öppnare, ett sätt att få 

kunden att börja handla på en gång. Dessutom behöver konsumenterna inte möta samma 

produkter var gång om butiken använder denna taktik. Respondent D menar att det är 

besvärligt att frukt och grönt ofta ligger i början av butiker med tanke på att de förstörs 

av de tyngre produkterna. Däremot så har Magnus Bjärnered likadant i sin butik och han 

ser inget problem med det. Teorin från Nordfält (2007) belyser att butiksmiljön skapar en 

image hos kunder som sedan resulterar i en negativ eller positiv respons. Respondent B 

belyser att en mindre justering som att ta bort persiennerna inne i servicebutiken när den 

är stängd skulle göra det trevligare, då det i dagsläget är det första kunderna möts av när 

den kommer in i butiken. Det menar även Newman och Patel (2004) som påpekar att en 
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förändring kan ge positiva effekter i imagen, och de ändringar som rörde butiksingången, 

kassorna och köer var det som påverkade kunden mest. Roger Eklöf påpekar att ICA Nära 

Löttorpshallen har fyra stycken kassor för att hantera kundströmmarna. Däremot blir det 

svårare under sommarhalvåret då mängden kunder ökar. Respondent B är medveten om 

den ökade kundtillströmningen och att det accepteras på grund av vetskapen om att Öland 

är en sommardestination. Roger Eklöf berättar att butiken är utformad med breda gångar 

för att ytterligare underlätta för kunder på sommartid. Enligt Underhill (1999) så är 

trängsel någonting som kan resultera i stressade och obekväma kunder och i motsats så 

kan en butik som upplevs som tom ha negativa effekter. Björn Moberg belyser att ICA 

Nära butiken i Byxelkrok anpassar sin butiksyta beroende på säsong genom att stänga av 

delar av butiker under vinterhalvåret för att öppna upp till sommaren igen. Björn Moberg 

menar att det är viktigt för att en butik inte ska kännas tråkig eller ödslig på vintern. En 

butik måste ju fortfarande kännas levande, även fast det är mindre mängd kunder i 

omlopp.  

 

4.3 Butikens sortiment 
En av de ledande studierna inom kundernas köpbeteende är en studie av Pan och Zinkhan 

(2006). Vars studie var att sammanställa åttio stycken tidigare studier. Författarna 

sammanställde att ett brett sortimentet är det viktigaste vid valet av butik, vilket Uusitalo 

(2001) samt Carpenter och Moore (2006) också argumenterat för. Enligt Hernant och 

Boström (2010) används två centrala begrepp om butiker och dess sortiment: sortimentets 

bredd och dess djup. Sortimentets bredd handlar om hur många olika behov en butik kan 

tillfredsställa. Ju fler behov som blir tillfredsställda, desto bredare är butikens sortiment. 

Sortimentets djup syftar till hur många olika varianter inom varugrupperna som en kund 

kan välja mellan när kunden handlar i butiken. Amine och Gadenat (2003) framhäver att 

sortimentets bredd och djup är beroende av butikens area, vilket innebär att en större 

butiksyta kan möta fler av kundens förväntningar. En begränsning i butiksytan innebär 

därför att återförsäljaren måste göra val kring vad som ska erbjudas. Antingen genom att 

erbjuda ett brett sortiment med mindre produkter inom produktgrupperna, eller att ha ett 

mer fokuserat sortiment med fler produkter inom produktgrupperna 

 

Oppewal och Koelemeijer (2005) indikerar att ett större sortiment anses mer positivt och 

är generellt mer att föredra för kunden gentemot ett mindre sortiment. Resonemanget 

gäller även ifall butiken har ett mindre sortiment som dessutom erbjuder kundens 
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favoritvaror. Hoch et al. (1999) menar att så länge människor fortsätter att ha en önskan 

om nya erfarenheter och att testa nya saker, så kommer återförsäljare känna sig tvungna 

att erbjuda ett större och bredare sortiment. Ett större sortiment gör enligt Bawa et al. 

(1989) kunden mer mottaglig för pris kampanjer, vilket förmodligen grundar sig i att 

kampanjerna hjälper kunden att avgränsa sitt sökande efter rätt produktval. Ett stort 

sortiment signalerar också lägre priser för kunden. Har en butik ett brett sortiment så 

tenderar kunderna också att våga prova nya produkter och är alltså inte lika 

varumärkeslojala. Amine och Gadenat (2003) anser att kundens förväntan på sortimentets 

storlek beror på vilken produktkategori det är. Återförsäljaren kan därför begränsa antalet 

varor i de produktgrupper som kunden inte kräver en stor variation av, samtidigt som 

butiken behåller den imagen som finns angående sortimentet. Enligt Ali et al. (2010) 

måste butiken även anpassa sortimentet efter hur ofta produkterna inhandlas. Produkter 

med längre hållbarhet köps mer sällan medan färskvaror med kort hållbarhet köpts på en 

mer daglig basis, så som färska grönsaker och därför krävs ett mer anpassat sortiment av 

färska grönsaker.  

 

McGoldrick (2002) går djupare in på beskrivningen av olika produktkategorier och 

beskriver destinationsprodukter som de främsta produkterna som får konsumenterna att 

besöka butiken. Kärnprodukter är de produkter som konsumenterna ser som en 

självklarhet att det ska finnas i sortimentet. Bekvämlighetsprodukter är de produkter som 

ökar konsumenters upplevelse av butiken, och till sist, tillfälliga produkter som endast 

finns under en begränsad tidsperiod. Huddleston et al. (2009) samt Sinha och Banerjee 

(2004) betonar att kunden blir mest tillfredsställd av en stor produktvariation av diverse 

kategorier. Ekologiska och närproducerat livsmedel är en egen produktkategori som blivit 

mer åtråvärt världen över enligt Aprile et al. (2016). Även Tillväxtanalys (2015) har 

uppmärksammat ett ökat intresse de senaste åren för ekologiska och närproducerade 

livsmedel. Under 2014 skedde en ökning med 38 procent enbart i Sverige vilket är en svår 

utmaning men även en möjlighet för landets många landsbygdbutiker. Dutta (2014) påstår 

att ökningen främst beror på att konsumenter blivit mer medvetna om sin hälsa och att de 

inte vill förorena miljön. 

  

4.3.1 Betydelsen av butikens sortiment i ett mindre samhälle 

Enligt samtliga respondenter är produktsortimentet en av de viktigaste faktorerna vid ett 

butiksval, vilket stöds av Uusitalo (2001) samt Carpenter och Moore (2006). Respondent 

C framhäver att sortimentet är snarlikt på alla ICA butikerna på norra Öland men att vissa 
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är bättre än andra. Respondent E lyfter fram att de saknar mycket av det lokala och 

närproducerade. Respondenterna A, B, C och D att fräscha grönsaker och färskvaror är 

av största intresse i sortimentet. Respondent B tillägger att om grönsakerna inte är fräscha 

så upplevs inte resten av produkterna som fräscha i heller. Respondent C menar att kunden 

ska bli inspirerad att handla för att det ser så tilltalande ut och då vill inte hen stå och pilla 

bort mögliga frukter eller grönsaker. Hernant och Boström (2010) betonar vikten av att 

uppfylla kundernas behov gällande sortimentets bredd och djup som kan styrkas av 

samtliga informanter, att ett av de främsta attributen för en butik, speciellt i mindre 

samhällen, är ett brett sortiment. Rickard Johansson menar att det är viktigare med ett 

brett sortiment i mindre samhällen, inte bara livsmedel utan även produkter som normalt 

sett inte ingår i sortimentet. Göran Beijer understryker att butikerna bör arbeta efter att 

vara byns centrala punkt, genom att erbjuda till exempelvis postverksamhet också som 

även Magnus Bjärnered styrker och beskriver det på följande sätt:   

 

Jag har breddat mitt sortiment ganska mycket, och det är enbart för att kunden ska 

kunna hitta väldigt mycket. Det finns spik, trallskruv, startkablar, lite av varje 

egentligen (Magnus Bjärnered, 2016-05-09). 

 

Magnus Bjärnered beskriver att han har valt att inkludera sådana varor i sortimentet på 

grund av att en kund inte ska behöva åka flera mil för att köpa sådana produkter när det 

lika gärna kan erbjudas av butiken i området. Där menar Magnus Bjärnered att man bör 

jobba efter vad kunden söker och efterfrågar. Amine och Gadenat (2003) menar dock att 

bredden och djupet är beroende av butikens area, och en större butik kan på så sätt möta 

kundens förväntningar. Däremot så menar respondent A, B, C, D, E och F att det inte 

spelar någon roll om det finns ett brett sortiment om butiken inte erbjuder det kunden vill 

ha. Enligt Amine och Gadenat (2003) så varierar kundens efterfråga kring sortimentets 

storlek beroende på vilken produktkategori det är. Återförsäljaren kan därför begränsa 

antalet varor i de produktgrupper som kunden inte kräver en stor variation ifrån, samtidigt 

som butiken behåller den imagen som finns angående sortimentet. Göran Beijer menar 

att det är viktigare att ha en anställd som får uppgiften i en butik att jobba med att utveckla 

sortimentet anpassat efter den enskilda butiken. Både Roger Eklöf och Magnus Bjärnered 

har tilldelat sin personal ett ansvarsområde. För att kunderna ska känna att sortimentet är 

av intresse så måste det som McGoldrick (2002) beskriver som kärnprodukter och 

bekvämlighetsprodukterna locka kunderna. Det bör finnas produkter som alltid köps, för 
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att människor ska kunna laga frukost, lunch och middag. Björn Moberg håller med och 

menar att lokalinvånarna vill kunna köpa varor för att tillfredsställa samtliga behov. 

Respondent E håller med om att det alltid bör finnas basvaror så som mejeri och liknande, 

sådant får inte ta slut. 

 

Henrik Linnarsson anser att även butiker inom dagligvaruhandeln bör finna sin nisch, 

något som de andra butikerna i området inte har. Det gör att kunden kommer över 

avståndstänkandet. Vad ICA Nära Löttorpshallen skulle nischa sig mot var enligt Henrik 

Linnarsson svårt att säga men han tror att närproducerat är något som är värt att satsa på. 

Tillväxtanalys (2015) och Aprile et al. (2016) har uppmärksammat det ökande intresset 

för ekologiskt och närproducerat livsmedel. Göran Beijer menar att det är någonting ICA 

Nära Löttorpshallen kan arbeta mer med, speciellt eftersom det mesta tenderar att bli mer 

och mer lokalproducerat. Rickard Johansson säger att det är svårare för en mindre butik 

att konkurrera med stormarknader då de har ett bredare sortiment överlag. Magnus 

Bjärnered menar att hans kunder i stor utsträckning efterfrågar lokalproducerade 

produkter och det är anledningen till att han har valt att köpa in varor från närområdet. 

Magnus Bjärnered påpekar vidare att det närproducerade så har butiken möjligheten att 

kunna särskilja sig gentemot andra konkurrenter. I dagsläget menar respondenterna att de 

väljer att handla hos konkurrenter som tar in mer av det närproducerade. Henrik 

Linnarsson menar att många av de lokala aktörerna på Öland minskar sina sortiment på 

vintern för att det snabbt blir gammalt. Även Roger Eklöf och Anneli Nilsson är inne på 

samma spår och berättar att det är svårt att erbjuda alla typer av varor även på 

vinterhalvåret, i och med att kundunderlaget minskar. 

 

Björn Moberg menar att butiker ständigt måste arbeta aktivt med sortimentet, ta reda på 

vad kunden söker, och försöka erbjuda det till den bästa förmågan. Respondenterna A och 

E medger att de saknar mycket av det närproducerade, och att butiken hade gynnats 

mycket av att erbjuda mer av öländska produkter. De menar att de hellre handlar hos 

andra aktörer för att få tillgång till det lokalaproducerade. Respondent A och B anser att 

många av de andra butikerna har lyckats erbjuda mycket lokala produkterna och därför 

väljer de att handla där istället. 
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4.4 Butikens prissättning 

Hernant och Boström (2010) framhäver att priset kan vara en avgörande faktor för många 

konsumenter. Ur konsumentens perspektiv är priset en ekonomisk uppoffring, en summa 

som konsumenten är beredd att betala för en vara. Flertalet studier visar att försäljarens 

pris spelar stor roll kring kundens beteende (Barnard & Hensher, 1992; Bell & Lattin, 

1998). Fornell et al. (2010) hävdar att priset inte bara påverkar konsumenternas nytta men 

även konsumentens sannolikhet för upprepade köp. Enligt Hernant och Boström (2010) 

är butikens stora utmaning att skapa en balans mellan vad butikerna behöver sälja varan 

för att det ska vara lönsamt ur företagets perspektiv och vad konsumenten är beredd att 

betala. Vid prissättning använder butiker fyra begrepp, priselasticitet, priskänslighet, 

tröskelpriser samt referenspriser. Fornell et al. (2010) påpekar författarna att nöjda 

kunder uppvisar pris okänslighet och är villiga att betala mer för produkter av hög kvalitet 

och hög servicenivå. Enligt Hernant och Boström (2010) är referenspriset det mest 

relevanta för konsumenten vid val av produkter relaterat till priset. Det är det pris som 

den enskilda konsumenten upplever som standardpriset för en viss produkt och använder 

det för att utvärdera produkter. Danzinger et al. (2014) menar att konsumenter inte vet 

den nuvarande prissättningen i respektive butiker när de ska handla, utan får förlita sig på 

de priser som påträffats vid tidigare köptillfällen. Tidigare studier av Krishna et al. (2002) 

samt Zeithaml (1988) tyder på att konsumenternas köpbeslut drivs av prisuppfattning 

snarare än de faktiska priserna. Uppfattningarna är mycket subjektiva och mottagliga för 

kontextuella influenser.  

 

Asplund och Friberg (2002) har studerat den lokala konkurrens mellan olika butiker och 

butiker som ingår i samma butikskedja, samt hur det påverkar prissättningen i den 

enskilda butiken. Resultatet visade att priserna påverkades på olika sätt beroende på hur 

stor butiken och dess handelsområde var. Handelsområden med stora butiker hade 

överlag lägre priser i butiken jämfört med de som hade en mindre butik. En tidigare studie 

av Marion (1998) visade också ett starkt samband mellan den lokala konkurrensen och 

prissättningen. Studiens resultat indikerande även att när lågprisbutiker och 

stormarknader kom in på marknaden och tog marknadsandelar så gick priserna i övriga 

butiker ner ytterligare. Bawa et al. (1989) menar att butiker som generellt har ett högre 

pris har nytta av att behålla en jämn prisnivå medan butiker med lägre priser bör göra 

frekventa prisförändringar. Martinelli och Balboni (2012) anser att dagligvaruhandelns 

traditionella verktyg, konkurrera med lågt pris och erbjudande, har blivit mindre effektivt 
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då dagligvaruhandelns erbjudanden uppfattas som mer homogena. Enligt författarna är 

konkurrensen om priset snarare en ond cirkel. Baltas och Papastathopoulou (2003) samt 

Mitchell och Harris (2005) studier visade däremot att prisnivån var av störst vikt enligt 

de konsumenter som deltagit. 

 

4.4.1 Betydelsen av butikens prissättning i ett mindre samhälle 

Göran Beijer påpekar att flertalet av de närliggande butikerna håller en högre prisnivå än 

ICA Nära Löttorpshallen. Hernant och Boström (2010) samt Mitchell och Harris (2005) 

framhäver att priset kan vara en avgörande faktor för många konsumenter vilket samtliga 

informanter håller med om. Respondent A märkte dock knappt några prisskillnader 

mellan de ICA Nära butikerna i området. Respondent C ansåg att även om priset var högre 

i butiken dem handlar i så hade dem inte mycket att välja mellan eftersom de måste 

transportera sig en betydligt längre sträcka om de vill ha ett billigare alternativ. Priset var 

därför anmärkningsvärt för respondent A, C, och D men inte avgörande för de val av 

butik som dem gör. Fornell et al. (2010) förklarar samband med att priset inte bara 

påverkar konsumenternas nytta utan även sannolikheten för upprepande köp. Magnus 

Bjärnered anser därför att mindre matbutiker trots allt bör sträva efter att hålla ett lågt 

pris. Eftersom det bidrar till att det inte längre lönar sig för kunden att transportera sig till 

stormarknaderna och dem blir även nöjda med butiken som de handlar i. Dock menar 

Rickard Johansson att mindre butiker inte har samma möjlighet att konkurera med låga 

priser som de större butikerna, vilket grundar sig i att större butiker ofta säljer mer som 

innebär att de kan förhandla för att pressa priserna hos deras leverantörer på ett annat sätt. 

Resonemanget stöds av Asplund och Fribergs studie (2002), vars resultat visade att 

butikens storlek och handelsområde var en påverkad faktor på butikens prissättning. 

Magnus Bjärnered menar däremot att han har kunnat hålla så pass låga priser att han 

klarar av att konkurrera med ICA Maxi gällande priset. 

 

Anders Larsson anser att butiker bör ha färre varor och att de hellre satsar på billigt av de 

produkter som finns i butiken, än att köra ett flertal varor med halvbra priser. Björn 

Moberg understryker att det är viktigt att mindre matbutiker inte är helt fel i prisfrågan 

men att kunden accepterat ett annat pris i mindre samhällen förutsatt att sortimentet är 

tillräckligt bra. Respondent C berättar att anledningen till att hen väljer att handla i en viss 

butik grundade sig inte enbart på prisnivån som butiken håller. Ett brett sortiment och en 

trevlig personal är lika viktigt, samt att det bjuder på det där lilla extra. Martinelli och 

Balboni (2012)  har också förklarat det, då de anser att det traditionella tillvägagångssättet 
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att konkurrera med lågt pris och erbjudande inte är lika effektivt inom dagligvaruhandeln. 

Något som kan kopplas till Krishna et al. (2002) och Zeithaml (1988) resultat som menar 

att konsumenterna snarare styrs av prisuppfattningen än de faktiska priserna. Danzinger 

et al. (2014) samt Hernant och Boström (2010) belyser påståendet och författarna menar 

att konsumenten förlitar sig på priser som de stött på tidigare. Därför är det enligt Göran 

Beijer viktigt att hålla en jämn prisnivå och inte höja priset eftersom att det kan bidra till 

att kunderna väljer att lämna den lokala butiken för stormarknaden istället, vilket stöds 

av Bawa et al. (1989) påstående att butiker med generellt lägre priser bör göra frekventa 

prisförändringar men att de med högre priser bör hålla en mer jämn nivå. Magnus 

Bjärnered framhäver att han kör med generellt låga priser. att han hela tiden ligger 10-15 

procent lägre än konkurrenterna och satsar därför inte lika mycket på kampanjer eller 

liknande. Hernant och Boström (2010) påstår dock att nöjda kunder uppvisar pris 

okänslighet och är villiga att betala mer för produkter av hög kvalitet och hög servicenivå. 

 

4.5 Diskussion om butiken 
Eftersom att ICA Nära Löttorpshallen inte är belägen längs huvudvägen på Öland anser 

vi att det bidragit till att mindre spontanköp har gjorts av förbipasserande. Ett flertal av 

Löttorps invånare arbetar ofta på andra platser än där de är bosatta, vilket kan bidra till 

att de ofta handlar på vägen hem från arbetet. ICA Nära Löttorpshallen ligger en bit in i 

samhället Löttorp och gör det besvärligare att ta sig till butiken jämfört med de som ligger 

längs med vägen. Paradoxen är att kunderna som är bosatta i mindre samhällen ofta 

uppskattar att matbutiken ligger centralt i samhället. Vi tror att invånarna i mindre 

samhällen har ett större behov av att köpprocessen ska vara okomplicerad och smidig. 

Som parkeringsmöjlighet i anslutning till butiken, samt att det inte är för långa köer. 

 

Ett problem för butiker i mindre samhällen är att det ska finnas färskvaror, sådana varor 

har dock ett kort bäst före-datum. Det gör det svårt att veta vilken storlek på sortiment 

butiken ska satsa på. Vi anser att det är ännu svårare för de butiker som präglas av ett 

begränsat kundunderlag. Ytterligare en svårighet är att butiken även måste erbjuda 

sällanköpsvaror trots den begränsade butiksytan. Samtidigt tror vi att kunden efterfrågar 

ett brett sortiment som ligger utanför det normala utbudet, eftersom att kunden vill ha 

möjligheten att handla både sällanköpsvaror och dagligvaror i samma butik. Med 

bakgrund i resonemangen ovan finner vi därför en paradox kring hur butiker i mindre 

samhällen ska tänka gällande val av sortiment, erbjuder butiken kunden det rätta 
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sortimentet ger det närbutiken en faktor som kan bidra till att kunden väljer den butiken 

istället för att handla någon annanstans. Vi tror därför att ett högre pris är mer accepterat 

i mindre samhällen så länge det vägs upp av den tid kunden vinner på att åka till den butik 

som ligger närmast. 

 

Vi kunde se att konsumenterna efterfrågade lokal- och närproducerade produkter i 

närbutiken. Det som dock går att diskutera är att konkurrenter redan har en etablerad 

verksamhet och är därför inte lika samarbetsvilliga. Vi tror dock att om verksamheterna 

hade samarbetet mer så hade det gynnat hela samhället eftersom att det ökar attraktionen 

för hela orten. 

 

 

Teorins tillämpning – Butiken 

Butiken är den arena där följderna av butiksvalet uppstår och där köpprocessen sker. 

Butiken är av stor vikt eftersom det är platsen som butiksvalet mynnar ut i. Men även för 

att butiken har möjlighet att genom särskilda attribut påverka kunden till att aktivt välja. 

Som teoretiskt avsnitt försöker vi förklara de fysiska attribut som präglar butikens 

konkurrenskraft. Läget anser vi är något som påverkar kundens butiksval medan 

tillgängligheten påverkar kundens image av butiken när kunden är på plats. Vi är 

medvetna om att pris är av stor relevans för kunden, vilket är ofrånkomligt och gör att vi 

är tvungna att ta med priset som teori. Däremot så är priset av mindre relevans för vår 

studie då andra faktorer slår igenom mer. Tillämpningen av teorin i avsnittet butiken görs 

genom att se sambandet mellan valda teorier och dem står i förhållande till experternas 

bild över hur kunden ser ut, samt att hitta de centrala delarna i fokusgruppen. Teorin som 

slår igenom mest gällande butiken är sortiment och tillgänglighet. Sortiment är alltid av 

stor vikt oavsett storlek på butiken dock är tillgängligheten ett attribut kring butiken som 

är ännu mer påtaglig i ett mindre samhälle. Samtliga delar av det teoretiska avsnittet 

gällande butikens attribut tas i åtanke för att förstå de delar som butiken kan styra över 

för att bli konkurrenskraftig. 
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5 Butikens relation till kunden 
Varje interaktion med personalen, blir en interaktion med butiken som varumärke. Mötet 

med kunden på den specifika arenan, där serviceprocessen tar vid påverkar kundens 

utvärdering av företaget som helhet (Wilson et al, 2008). Det räcker inte att företaget har 

en bra strategi om de inte kan nå ut till sina kunder med sitt budskap, därför är butikens 

relation till kunden vårt tredje och sista kapitel 

 

 

5.1 Butikens service och tjänster 

Hernant och Boström (2010) kategoriserar dagligvarubutiker som en mass-service, vilket 

kännetecknas av hög arbetskraftintensitet och låg grad av samspel med den enskilda 

kunden. Författarna menar att de fysiska produkterna har en mer betydande roll än 

servicen i daglivaruhandeln. Martinelli och Balboni (2012) argumenterar för att företagen 

ska erbjuda kunden en kvalitativ hög servicenivå för att differentiera sig på dagens 

komplexa marknad. En marknad som präglas av allt hårdare konkurrens, krävande 

kunder, förekomsten av flera kanaler genom vilka konsumenterna kan handla. Enligt 

författarna är en hög servicenivå nyckeln till framgång. Kotler (1997) beskriver att det 

finns tre övergripande servicenivåer i en butik: självbetjäning, självval samt fullservice. 

Med självbetjäning menas att kunderna genomför köpet på egen hand, med minimalt stöd 

från personalen. Hernant och Boström (2010) påpekar att de ser en tydlig och 

genomgående trend inom detaljhandel, som startade redan för sextio till sjuttio år sedan 

när stormarknaderna trädde in på marknaden. Trenden involverar högre effektivisering 

med hjälp av självbetjäning. Grönroos (2015) menar att självbetjäning gör det möjligt för 

företag att pressa priserna och minimera personalkostnader eftersom en del av 

arbetsuppgifterna läggs över på kunden. Förutom att effektiviteten ökar så ökar även 

produktiviteten och flexibiliteten eftersom personalen kan fokusera mer på sina uppgifter, 

vilket i sin tur resulterar i en ökad kvalité och mer tillfredställda kunder. Motsatsen till 

självbetjäning är fullservice, där butiken tillhandahåller kompetent personal som stödjer 

konsumenten i köpprocessen. Mellan servicenivåerna förekommer självval, där 

konsumenten gör merparten av köpet på egen hand, men med frekvent stöd från 

personalen. Zeithaml et al. (2013) förklarar att ett företag kan använda sig av samtliga 

servicenivåer inom samma företag för att möta kundens behov på bästa möjliga sätt och 

skapa en önskad upplevelse. 
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Grayson och McNeill (2009) anser att det är svårt att bygga en god atmosfär eftersom det 

är svårt att veta kundens tidigare erfarenheter och hur det har påverkat deras image av 

varumärket. Grönroos (2015) betonar kundens roll i utformandet av butiksatmosfären och 

att kunden måste arbeta tillsammans med personalen för att skapa en gemensam 

värdeskapande grund. Servicen bör ses som ett extra stöd i kundens process och hur deras 

värdeskapande gentemot varumärket kan förstärka. Narayan och Chandra (2015) påpekar 

att butiker bör ha optimalt antal kassor öppna så att kunder spenderar mindre tid i väntan 

på att stå i kö för att betala och tillbringar mer tid på handla. 

 

5.1.1 Betydelsen av butikens service och tjänster i ett mindre samhälle 

Även om dagligvaruhandeln är en mass-service som Hernant och Boström (2010) påstår 

så är en hög servicenivån alltid viktig som även Martinelli och Balboni (2012) påstår är 

nyckeln till framgång för att tillfredställa och behålla sina befintliga kunder. På ICA 

Löttorpshallen är servicen i servicecentret (samlingsplatsen för Apoteket, Systembolaget 

och Posten) extra påtaglig. Som Kotler (1997) och Zeithaml el al. (2013) beskriver kan 

det finnas upp till tre servicenivåer i en butik. Roger Eklöf menar att det är fullservice i 

servicecentret eftersom att kunden alltid blir betjänad i den delen. Tillskillnad från inne i 

butiken där kunden själv är mer aktiv. Respondent A berättade att hen uppskattade ett 

bemannat servicecentra där det snabbt och enkelt kunde komma åt och hämta ut paket 

och likande, gärna att det var beläget inne i butiken så att hen slipper stå i kö två gånger. 

Respondenterna A, B, och C kände inte ett behov av att ha ombuden i fysiska butiker då 

de förstod att det inte fanns underlag för det. Respondent B ansåg att så länge respektive 

varor gick att få tag på så var hen nöjd. Även Magnus Bjärnered belyser att det finns ett 

stort intresse av ombudstjänster i hans butik. Grönroos (2015) anser att servicen ska 

fungera som ett extra stöd i kundens process och bidra till ett värdeskapande vilket kan 

kopplas till vad Björn Moberg menar med att det inte är speciellt lönsamt att vara ombud, 

utan att butiken främst erbjuder det för att locka kunder och skapa ett starkare kundvärde. 

Ombuden är särskilt viktiga i mindre samhällen där det inte finns butiker som apoteket 

och systembolaget. Göran Beijer argumenterar för utveckling av platsen och göra det till 

en knytpunkt och samlingsplats för invånarna. 

 

I butiken är servicen i kassorna viktig då det är det sista tillfället som konsumenterna 

kommer i kontakt med personalen. Narayan och Chandra (2015) menar att butiker bör ha 

optimalt kassor öppna så att kunden slipper stå och vänta vilket respondenterna B och E 

också tyckte var viktigt, att personalen snabbt kallade på förstärkning om köerna började 
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bli för långa. Magnus Bjärnered berättade att det inte får vara mer än tre till fyra kunder i 

deras köer till kassan, utan då bör personalen öppna upp en ny kassa. För de som inte vill 

använda de traditionella kassorna förespråkar Grönroos (2015) samt Hernant och 

Boström (2010) användandet av självbetjäning i form av självscanning. Författarna 

påpekar att det är en trend som är på väg in i dagligvaruhandeln. Rickard Johansson, Björn 

Moberg och Göran Beijer håller med och tror att trenden även kommer att nå 

landsbygden. Inga av respondenterna såg dock någon fördel med att inför självscanning 

i ICA butiken i Löttorp. Butiken anses för liten och de fördrog det traditionella 

tillvägagångsättet. Magnus Bjärnered hade en alternativ betalningslösning, en 

snabbkassa, där kunden kan blippa kortet direkt utan att slå in koden om beloppet var 

under 250 kronor. Respondenterna C och E ansåg att personalen bör vara bemötande om 

kunden önskar ett inköp av en viss vara som butiken inte har hemma. Respondent C 

berättade att hen vid ett tillfälle efterfrågade en viss vara men att personalen inte ville 

köpa in den. Respondent E ansåg att det är ett exempel på dålig service och dåligt 

bemötande. Medan respondent C medan att det är förståligt att dem inte kan köpa in allt 

som efterfrågas men att det handlar om hur de hanterar det. 

 

5.2 Butikens marknadskommunikation 
Dahlén och Lange (2009) beskriver marknadskommunikation som de 

kommunikationsåtgärder som en butik vidtar för att påverka den specifika målgruppen. 

Bell et al. (2011) understryker att butikerna bör försöka locka kunden i ett tidigt skede, 

när motivationen till att handla uppstår. Att försöka fånga kunden redan innan denne 

bestämmer sig för att handla. För att öka chansen till oplanerad handel hos butiken. 

Dahlén och Lange (2009) anser att butiker bör ha en tydlig marknadsstrategi, vilket 

innebär tydliga mål med den avsedda kommunikationen och marknadsföringen. Är målet 

att öka försäljningsvolymen blir marknadskommunikationens uppgift att uppmana till 

köp då går det till exempel att göra genom utbudsreklam som är reklam som talar om att 

en viss produkt finns att köpa just nu, till ett visst pris. Hernant och Boström (2010) 

påpekar att eftersom butiker inom dagligvaruhandeln präglas av homogena produkter är 

det viktigare för de butikerna att skapa ett starkt varumärke för att differentiera sig från 

dess konkurrenter. 

 

Enligt Kim och Stoel (2010) är svårigheterna för lokala återförsäljare att de konkurrerar 

mot andra stora aktörer som har andra möjligheter i att konkurrera med pris och 
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varuerbjudanden. För att organisationerna ska kunna ha en chans att överleva trots den 

starka konkurrensen så är det viktigt att återförsäljaren blir identifierad som en medlem i 

det lokala samhället. Till exempel kan aktören involvera sig i olika arrangemang som 

anordnas i samhället eller samarbeta med andra lokala aktörer. Författarna anser att det 

är viktigt att företag syns i andra sammanhang som inte är kommersiella. Sullivan och 

Savitt (1997) betonar att enskilda återförsäljare i mindre samhällen bör gå samman i ett 

partnerskap där handlarna kompletterar varandra istället för att konkurrera ut varandra.  

 

Bawa et al. (1989) menar att PR-strategier så som skyltning i butik passar butiker som 

erbjuder ett bredare sortiment. Toma (2014) nämner olika marknadsförings verktyg som 

är användbara även för mindre företag: nära relationer med kunden, en god kundservice, 

låga eller normala priser, tillgänglighet för kund samt uppmärksam personal. Enligt 

Narayan och Chandra (2015) bör små som stora företag ha en ordentlig återkopplings 

mekanism, varvid kunder kan dela deras shoppingupplevelse, vare sig det var en bra eller 

dålig upplevelse. Personalen bör sedan ha möjlighet att ge respons på det och tillämpa 

korrigerande åtgärder vid missnöje. 

 

Vargo och Lusch (2004) nämner ett paradigm skifte inom marknadsföring. Det fanns 

tidigare en stark fokus på materiella resurser och transaktioner, men att det nu är fokuserat 

mer på immateriella resurser, värdeskapande och relationer. Synsättet har förändrat alla 

branscher, det är främst utvecklat för service- och tjänstesektorn men är även applicerbar 

på tillverkande företag. Pine och Gilmore (2014) påpekar att inkludering av upplevelsen 

i erbjudandet har blivit en del av kommunikationen, och en möjlig 

differentieringsstrategi. Bell et al. (2011) betonar vikten av innovativ marknadsföring i 

butik. Samtidigt anser Prasad och Aryasri (2011) att kundernas socioekonomiska, 

demografiska och geografiska förutsättningar behöver beaktas i utförandet av 

marknadsföringen för att tillgodose konsumenternas behov i den segmenterade 

målgruppen. Hirschman (1985) framhäver att konsumenter inte enbart påverkas av de 

traditionella reklamlöftena utan även av deras tidigare erfarenheter samt word of mouth 

kan verka som opinionsbildare i det specifika området. 

 

5.2.1 Betydelsen av butikens marknadskommunikation i ett mindre samhälle  

Magnus Bjärnered berättar att han anpassar sin strategi och varierar mellan att använda 

annonser i den lokala tidningen och ICA’s KSM-brev (Kund Specifik Marknadsföring). 

Dahlén och Lange (2009) betonar att butiker bör ha tydligt mål i sin marknadsstrategi och 
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att butiken bör anpassa sin strategi beroende på vad som ska uppnås.  Bjärnered påpekade 

även att han får mycket positiv respons av kunderna när han använt sig av de personliga 

breven. Enligt Hernant och Boström (2010) är det främst viktigt för en dagligvaruhandel 

att skapa ett starkt varumärke då produkterna är väldigt homogena. Enligt Toma (2014) 

kan det vara svårt för små företag att konkurrera på samma sätt som de stora företagen 

med sales promotion och merchandising utan istället bör de försöka rikta in sig på den 

enskilda kunden. Anders Larsson lyfter fram att han inte använder sig av någon speciell 

strategi utan använder ICA’s egna kampanjer då han anser att dem redan har kunskapen 

om kunden och vad den söker. Prasad och Aryasri (2011) understryker att det är viktigt 

att anpassa sin marknadsföring utifrån kundens förutsättningar. Respondent D menar att 

det är viktigt att annonseringen och kampanjerna är tillräckligt lockande för att dem ska 

vilja besöka butiken enbart för att köpa den annonserade varan. Respondent A framhåller 

exempelvis att hen slänger rabattkuponger då det inte är varor som lockar denne. 

Respondent E menar istället att även om dem används så blir det inte någon distinkt 

skillnad så dem känns mer onödiga. Respondent C lyfter fram att en kampanj måste 

erbjuda produkter som håller en god kvalité, hen menar att lyckas butiken med det så kan 

det locka massa människor. 

 

Hirschman (1985) tillägger att konsumenterna även påverkas av word of mouth. 

Respondent C påpekade att denne blivit uppmärksammade av kampanjer i andra butiker 

genom word of mouth från vänner och bekanta. Respondent A belyser en annan butik och 

koncept de brukar köra där, bjuda på kaffe vilket lockar pensionärer men också förmedlar 

att butiken gör något litet extra för dig. Respondent B tar upp att denne inte bryr sig 

överhuvudtaget om kampanjer. Respondent B menar att denne handlar för att det är vad 

som är på agendan, och struntar därför i om dnågon specifik vara är på extrapris. Roger 

Eklöf berättar att dem har ett instagram konto för att uppmärksamma kunden att dem finns 

tillgängliga och besvara frågor och kan kopplas till Narayan och Chandra (2015) som 

anser att alla företag bör ha en ordentlig återkopplingsmekanism så att kunden kan 

reflektera tillbaks över hur dem upplevde köpet. Roger Eklöf betonar att dem till största 

del använder sig av traditionell marknadsföring med reklamutskick, broschyrer och tv-

reklam. Samtliga informanter påpekar att det är det vanligaste sättet att marknadsföra sig 

på, även i mindre samhällen. Henrik Linnarsson berättar att det 

även är vanligt att använda sig av skyltar längs vägen på Öland, däremot ser inte Henrik 

Linnarson att det är speciellt effektivt. Magnus Bjärnered använder sig av skyltar utanför 
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sin butik i Storfors och han ser det som väldigt effektivt där. Han har bland annat en stor 

skylt med öppettiderna som syns uppifrån vägen för att locka dit förbipasserande.  

 

Kim och Stoel (2010) framhäver att engagera sig i samhällsorienterade aktiviteter är rätt 

strategi för landsbygdens återförsäljare. Magnus Bjärnered tar upp att han har anordnat 

evenemang. Kunderna blir bjudna på någonting i butiken vilket kan innefatta kaffe, kaka 

eller någonting lokalt för orten. Även Anders Larsson tycker det är viktigt, han tycker till 

exempel att matbutiker kan sponsra lokala idrottsföreningar. Henrik Linnarsson menar att 

det är viktigt att finna en balans i hur ofta butiken ska anordna event och liknande för att 

dra till sig så många människor som möjligt.  

 

Kim och Stoel (2010) har betonat svårigheten med att konkurrera med pris och 

varuerbjudande och att det därför är viktigt för aktörer i mindre samhällen att göra sig 

uppmärksammade och visa sig i samhället genom sponsring och samarbeten med andra 

lokala aktörer. Björn Moberg och Göran Beijer anser det viktigt att visa sitt engagemang 

i samhället. Respondent D påpekar att under ett event hade det varit många som deltog. 

Respondent C framhöll även att det vore roligt med mer av sådana sammanträffanden. 

Respondent C understryker även att det är otroligt viktigt att de är ihärdiga och inte ger 

upp efter första gången, att butiken forsätter att anordna träffar även om det till en början 

inte visar ett stort intresse. Sullivan och Savitt (1997) understryker arbetet med att få 

lokala handlare att gå ihop för att hjälpa varandra. Respondent F framhåller att det innan 

låg en Konsum butik i Löttorp. När denna fanns kändes det som om dem arbetade mer 

aktivt eftersom det fanns konkurrens. Respondent F förklarar även vidare att båda klarar 

sig ändå, det blir en automatisk dämpning där emellan men konkurrensen är bra och får 

medhåll ifrån Respondent C som anser att det var en skillnad till det bättre när det fanns 

ett Konsum i samhället också. Det ökade intresset kan bland annat bero på den förändring 

som Vargo och Lusch (2004) nämner inom marknadsföring.  

 

5.3 Relationsbyggande  

Många marknadsföringskampanjer är designade med ett mål att nå nya kunder. Många 

organisationer lägger därför mer pengar på att skapa nya kundrelationer istället för att ta 

hand om de befintliga (Javalgi et al, 2006). Peppers och Rogers (1997) påpekar dock att 

det är billigare för verksamheter att arbeta för att behålla en kund istället för att skapa 

nya. Författarna menar att det vanligtvis kostar fem gånger mer att skapa en ny 
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kundrelation än att behålla en redan existerande. Enligt Sheth och Sisodia (1995) tenderar 

existerande kunder att vara mindre priskänsliga samtidigt som de bidrar med gratis 

marknadsföring genom word of mouth. Enligt Grönroos (2000) och Jain och Bagdare 

(2005) så har fler och fler återförsäljare gått ifrån den traditionella marknadsföringen och 

väljer istället att fokusera på en relationsmarknadsföring. Skiftet grundar sig ofta i att 

många marknader redan är mättande och det finns begränsade möjligheter att nå nya 

kunder. Att satsa på existerande kunder har därför blivit av ett större intresse.  

 

Enligt Gummesson (2008) är därför relationsmarknadsföring en avgörande åtgärd för att 

behålla sina kunder och bygga starka relationer som båda parter vinner på. Fox och Stead 

(2001) beskriver det som Customer Relationship Marketing (CRM). CRM innebär 

etablering, utveckling, underhåll samt utnyttjandet av långsiktig ömsesidigt värdefulla 

relationer mellan kund och organisationer. Författarna menar också att framgångsrik 

CRM fokuserar på att förstå kundens behov och önskemål och uppnås genom att placera 

kunderna i centrum av verksamheten genom att integrera dem i organisationens strategi. 

Enligt Gummesson (2008) är syftet med relationsmarknadsföring att nå högre grad av 

återbesök och lojalitet, skapa långsiktiga relationer samt nå ökad försäljning och 

lönsamhet.  

 

Echeverri och Edvardsson (2002) förklarar att personal i frontlinjen är som företagets 

ansikte utåt. Kunderna associerar varumärket med de bemötande dem får och den relation 

de skapar med personalen. Därför är det viktigt att personerna i frontlinjen har en djup 

förståelse för företagets servicekultur, hur de skaarbeta med god anda och hur företaget 

vill att kunden ska bemötas. Narayan och Chandra (2015) påpekar att alla återförsäljare 

bör utbilda sin personal för att hjälpa kunderna, speciellt när det är ett högre kundtryck 

som vid högtider som jul då kunderna kan behöva hjälp av personalen i en större 

utsträckning.  För att öka personalens motivation föreslår Grönroos (2015) samt Jain och 

Bagdare (2005) användandet av empowerment. Genom att ge personalen företagets 

förtroende och större befogenheter att agera efter eget omdöme och förstånd blir 

personalen mer benägna att göra bra ifrån sig. Enligt Kearney et al. (2012) kan en ökad 

tillfredsställelse hos den anställde påverka en ökad tillfredsställelse hos konsumenten 

eftersom att de som är anställda i en dagligvarubutik är en viktig del av servicekvalitén. 

När personalen trivs på jobbet är dem även mer öppna för att skapa en långvarig relation 

med kunderna. 



  
 

54 

 

 

5.3.1  Betydelsen av relationsbyggande i ett mindre samhälle  

Roger Eklöf beskriver hur ICA Nära Löttorpshallen inte kan växa om inte Löttorp växer, 

vilket grundar sig i ett begränsat kundunderlag. Grönroos (2000) samt Jain och Bagdare 

(2005) menar att mättande marknader bör fokusera på en relationsmarknadsföring för att 

skapa en ökad relation med redan existerande kunder. Enligt Roger Eklöf och Anneli 

Nilsson så är det viktigt att personalen hälsar på alla kunder som besöker butiken, särskilt 

hos kassapersonalen eftersom det är den sista kunden kommer ihåg från sitt besök i 

butiken. Anneli Nilsson betonar också vikten av att personalen arbetar för att få kunden 

att känna sig sedd. Magnus Bjärnered håller med och menar att kundbemötande är en av 

de främsta faktorer som en matbutik bör fokusera på. Anders Larsson håller med och 

menar att kundbemötandet är extra viktigt i en mindre butik i ett mindre samhälle. Anders 

Larsson utvecklar sitt resonemang på följande sätt:   

 

Ju större butiken är desto längre ifrån kunden kommer man. Man känner kunderna här, 

till och med till namn på många, och det är ju viktigt för alla, inte bara i en butik på 

landet (Anders Larsson 2016-05-13). 

 

En annan faktor som respondent D anser att det stundtals känns som om personalen är 

omotiverade och att stämningen mellan dem lyser igenom ut till kunden. Respondent C 

menar att det är viktigt att personalen hälsar på kunderna. Även Respondent B nämner att 

det inte behöver vara mer än ett trevligt glatt bemötande som gör stor skillnad. Göran 

Beijer understryker vikten av att personalen ger ett trevligt bemötande och får kunden att 

känna sig sedd. Han utvecklar sitt resonemang ytterligare och menar att personalen bör 

ses som butikens säljare där personalen ska kunna ge förslag på olika varor och vara 

uppmärksamma på kundens behov. Göran Beijer beskriver det på följande sätt: 

 

Man måste enligt mig vara duktig på att se kunden, ta vara om denna, lyssna på och se 

till vad den vill ha. Det är viktigt för mig att få tips och råd så personalen blir aktiv i 

butiken, de ska inte bara fylla på en hylla utan vara mer levande (Göran Beijer, 2016-

04-27). 

Magnus Bjärnered betonar vikten av att personalen finns där för att hjälpa kunden. Anders 

Larsson har utvecklat och resonerar att det alltid är viktigt att lyssna på kunderna oavsett 

storleken på butiken. Anders Larsson tog upp ett exempel där en kund frågar efter en vara 
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som inte finns i sortimentet, och att han följer med kunden till hyllan och visar vilka 

alternativ som finns för att föreslå en likvärdig produkt. Det menar även Anders Larsson 

är viktigt i hans butik, men att de heller inte kan ta in vad som helst hela tiden, och att 

problemet blir att de inte vill förlora kunder bara för att de inte kan ta in en vara. 

Respondent B menar att bemötandet är en av de främsta faktorerna till nöjdhet vid ett 

butiksval. Respondent E menar att det räcker med att personalen hälsar och får kunden 

att känna sig välkommen och sedd. Echeverri och Edvardsson (2002) förklarar att 

personalen i frontlinjen är företagets ansikte utåt och kunderna associerar varumärket med 

de bemötande dem får och den relation de skapar med personalen. Enligt Göran Beijer är 

det viktigt att personalen får en djup förståelse kring hur de ska arbeta med bemötandet 

till kunden. Respondent D framhöll att det är lättare att få hjälp i andra butiker, att 

personalen känns mer hjälpsam. Respondent D motiverade det med det här exemplet: 

 

Jag har en jättebra rabatt som jag använder på ICA Supermarket Borgholm. Jag har 

framfört det här till ICA Nära Löttorpshallen och de sa att de skulle kolla på det. När 

min man var inne några dagar senare och frågade sa de att de inte hade hört något om 

det. Så varje månad åker jag till Borgholm och då storhandlar jag för att få denna 

rabatt (Respondent D, 2016-05-10). 

 

Narayan och Chandra (2015) påpekar att alla återförsäljare bör utbilda sin personal för att 

hjälpa kunderna. ICA Nära Löttorpshallen har i dagsläget ingen strategi kring 

internutbildning av personal, utan alla som börjar sin anställning får endast en kort 

genomgång kring hur personalen ska uppträda mot kunden. Magnus Bjärnered arbetar 

inte internt med någon utbildning. Däremot arbetar han aktivt ihop med andra handlare i 

regionen där de tar in en konsult som föreläser om hur personalen bör bemöta kunderna, 

säkerhet, brand eller liknande. Han kan senare förmedla vidare till sin personal och se till 

att det implementeras. Björn Moberg betonar också vikten av att personalen får utbilda 

sig för att kunna hantera och vara medveten om olika situationer som kan uppstå. Kearney 

et al. (2012) beskriver att personalens välmående kan påverka kundens tillfredsställelse 

eftersom personalen är delaktig i den slutliga servicekvalitén som kunden uppfattar. 

Respondent B beskrev att det kan uppfattas att personalen ser missnöjda ut främst i 

kassan. Respondent B understryker även att det inte alltid är dåligt men att det stundtals 

kan se väldigt trött ut när de har pass i kassan. 
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För att personalens motivation ska öka så kan butiken enligt Grönroos (2015) samt Jain 

och Bagdare (2005) använda sig av empowerment. Mer förtroende och mer befogenheter 

innebär enligt författarna att personalen vill göra bättre ifrån sig. Respondent C uppgav 

att de i dagsläget känns som om personalen inte har en bra sammanhållning. Respondent 

D och E berätta att de vid olika tillfällen ställt en fråga till en anställd som de inte kunna 

svara på den. Istället hade respondent D och E blivit skickad vidare till någon annan, 

vilket respondent D upplevde som dålig service medan respondent E betonar det som brist 

på kunskap. Magnus Bjärnered menar att alla hans anställda har någon specifik 

arbetsuppgift som de ansvarar för, antingen en varugrupp eller en avdelning. Han anser 

att det syns i kundbemötandet eftersom den personen har kunskap om vad som efterfrågas 

beroende på trender och säsong. Det kan knytas samman med Echeverri och Edvardsson 

(2002) som menar att personalen i frontlinjen har djup kunskap för att kunna förmedla en 

positiv bild till kunden. Göran Beijer berättar att det går att utveckla personalens ansvar 

ytterligare då matbutikerna mer frekvent skulle kunna använda sig av belöningssystem. 

Till exempel om de produkter eller sortiment som personalen ansvara för går bra så kan 

de få en belöning för det. Det kan i sin tur bidra till ett ökat engagemang och motivation. 

Han beskriver också vikten av att personalen bör göra saker tillsammans för att skapa en 

stark sammanhållning. Genom exempelvis bjuda på middagar eller någonting annat som 

personalen tycker är roligt att göra. Anders Larsson påpekar att personalutveckling är ett 

långsiktigt arbete, det tar flera år att implementera nya riktlinjer hos personalen och bygga 

en stark relation med kunderna. 

 

5.4 Diskussion om butikens relation till kunden 

På grund av det begränsade kundunderlaget är varje enskild relation viktig. Däremot ökar 

det också chansen till en negativ image av butiken då de redan etablerade relationerna 

bidrar till att det kan vara svårt att särskilja det privata gentemot det professionella. Med 

det menar vi att personalen samtalar med kunderna på ett mer vänskapligt sätt än vad de 

hade gjort i en större butik i en större stad. Vi anser att både kan förbättra och försämra 

kundupplevelsen. Vi anser vidare även att personalen förväntas vara trevligare mot 

kunden eftersom de sedan tidigare känner varandra. Sådana faktorer kan öka 

kundupplevelsen eller bidra till att personalen blir mindre effektiv. Med bakgrund i 

föregående resonemang kan vi urskilja en svårighet för butiker, att samtidigt vara trevlig 

men ändå arbeta på ett effektivt sätt.  
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Personalens kunskapsnivå och expertområde är mer begränsat i en mindre butik eftersom 

urvalet att rekrytera personal med rätt kompetens är begränsat till området som butiken 

är verksam på samt antalet som butiken har råd att anställa. Det tror vi kan bli ett problem 

då personalen inte alltid besitter den kunskap som kunden efterfrågar. Vi kan även se att 

problematiken präglar de ombudstjänster som butiken erbjuder eftersom att det är samma 

personal som arbetar både i butik samt ombudet. Personalens huvudsakliga kompetens är 

om ICA och inte om till exempel Systembolaget eller Apoteket.  

 

Som vi nämnt tidigare tror vi att butiken bör satsa mer på den enskilde individen, vilket 

vi även anser bör prägla kommunikationen och marknadsföringen. Vi grundar 

resonemanget i att butikerna i mindre samhällen ofta är få, vilket innebär att kunder från 

olika segment handlar ifrån samma butik. Till skillnad från butiker i större städer tror vi 

att de genom sin identitet redan har differentierat sig gentemot det specifika segmentet. 

Medan mindre butiker inte har den möjligheten och måste därför genom 

kommunikationen och marknadsföringen arbeta specifikt gentemot varje segment. 

 

 

Teoretisk tillämpning - Butikens relation till kunden 

De tidigare teoretiska avsnitten utmynnar i relation emellan dem. Butikens relation till 

kunden innefattar därför de aspekter och samband mellan kundens medverkan på butikens 

arena och butikens förmåga att leverera tjänsten. Gällande teorin i det här kapitlet känner 

vi att det har varit den del som lyst igenom mest och varit enklast att se samband inom 

eftersom vi har en kvalitativ studie. Vi ser att det avsnitt som slår igenom mest är den 

gällande relationsbyggande. Det är på grund av att den även tar in personalen som en 

aspekt för att vara konkurrenskraftig. Butikens relation till kunden har en stor betydelse 

för de slutsatser vi drar eftersom det beskriver det samband som uppstår mellan butik och 

kund. 
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6 Slutsats 
I vårt avslutande kapitel beskrivs de slutsatser som vi har kommit fram till ifrån den 

teoretiska och empiriska analysen, vidare besvaras studiens forskningsfråga. Vi 

presenterar även utöver svar på vår forskningsfråga, ett avsnitt med rekommendationer 

till företaget som använts till vår fallstudie, ICA Nära Löttorpshallen.  

 

 

Syftet med studie är att undersöka vilka faktorer som påverkar kundens butiksval i mindre 

samhällen samt belysa de attribut som gör en butik i ett mindre samhälle 

konkurrenskraftig. För att besvara syftet och forskningsfrågan har vi analyserat de delar 

som vi anser är vitala när det gäller faktorer som påverkar kundens butiksval. Studiens 

forskningsfråga lyder: 

 

 Vad gör en matbutik i ett mindre samhälle konkurrenskraftig? 

 

6.1 Tendenser från den teoretiska och empiriska analysen  
Vi har genom vår analys uppmärksammat en del tendenser. Studien är kvalitativ och har 

gjorts enligt en fallstudie som är baserad på djupintervjuer samt en fokusgrupp. Vi vill 

därför belysa att inga generella slutsatser kan dras, däremot finns det möjligheter att hitta 

tendenser som kan vara applicerbart på det aktuella forskningsområdet. De tendenser som 

vi funnit klargörs nedan: 

 

 Sortimentet – Det framgick från våra respondenter att en butik i ett mindre 

samhälle bör ha ett brett sortiment. Djupet på sortimentet är däremot mindre 

viktigt. Sortimentets bredd kan därför ses som en grundfaktor till konkurrenskraft. 

 Personal – Vi ser en tendens till hur viktigt det är för kunden att bli bra bemött 

av personalen. Därför kan personalen ses som en faktor som en butik i ett mindre 

samhälle kan arbeta mer med för att öka konkurrenskraften. Det framgick tydligt 

från våra respondenter att relationen är det centrala, att att butiken gör det lilla 

extra för kunden är något som efterfrågas.  

 Läget – Genom vår studie har vi sett att närheten och tillgängligheten är viktiga 

faktorer för butiksvalet i ett mindre samhälle. Butiken ska inte bara präglas av att 

den fysiska platsen är nära kunden utan det ska även vara smidigt att handla och 

parkera.  
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 Gemenskap – I ett mindre samhälle är det viktigt att skapa en gemenskap och 

arbeta gentemot förbättringar även i det lokala samhället för att skapa bättre 

förutsättningar till kundvärde. 

 Marknadsföring – Det har framkommit att mindre samhällen har intresse av att 

få erbjudanden som är mer specificerat och anpassat efter den lokala och enskilda 

kunden.  

 Butiksdesign – Samtliga respondenter menade att det är viktigt med en butik som 

är fräsch och förmedlar en känsla av hög kvalité.   

 

6.2 Besvarande av syfte och forskningsfråga 

I vår studie har det konstaterats att det är finns ett flertal attribut som en matbutik kan 

arbeta med för att differentiera sig och att det finns ett flertal faktorer som påverkar 

kundens butiksval. Eftersom alla matbutiker har olika förutsättningar bör vår slutsats 

endast ses som riktlinjer på förbättringsmöjligheter. Vårt teoretiska bidrag avspeglar både 

kunden och butikens perspektiv på konkurrenskraft, samt den relation som krävs för att 

binda dem samman. För att besvara vår frågeställning kommer vi att skilja mellan vad 

kunden söker i butiken och hur butiken bör arbeta för att möta kundens förväntningar och 

behov. 

 

En av de främsta faktorerna som påverkar kundens butiksval i ett mindre samhälle är 

butikens förmåga att möta kundens individuella förväntningar. Det går inte att ge ett 

konkret exempel på exakt hur en kund i ett mindre samhälle ser ut, men vi kan däremot 

se kopplingar till olika faktorer som är viktiga för kunden. En matbutik i ett mindre 

samhälle måste förutom att möta kundens förväntningar även se till vad kunden 

värdesätter. Kunden i ett mindre samhälle präglas även av andra saker som vi beaktat 

gällande butiksvalet. Tid är en faktor som präglar alla kunder, de vill inte lägga för mycket 

tid på att handla och eftersträvar därför att köpprocessen ska flyta på smidigt. Kunden i 

ett mindre samhälle anser att tiden är av större betydelse. De ska vara smidigt och enkelt 

att handla i matbutiken som ligger i närområdet. Köerna förväntas vara kortare och de ska 

alltid finnas möjlighet till att parkera.  

 

Tidseffektiviteten grundas i att kunden är mer bekväm i mindre samhällen. Det finns inte 

en vilja att röra sig långa sträckor då det ändå inte är ekonomiskt hållbart att åka flera mil 

enbart för att köpa en vara som den lokala matbutiken ändå erbjuder. Vi kan även 
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konstatera att kunden har en annan förväntan när den handlar, kunden vill känna att den 

står mer i fokus och känner sig sedd på ett sätt som inte är möjligt när du handlar på 

butiker i större samhällen där de är mer anonyma. Matbutiken i ett mindre samhälle 

präglas därför av mer nära relationer vilket kunden förväntar sig. Matbutiker ska se till 

att arbeta mot nöjda kunder istället för lojala eftersom återköpsfrekvensen präglas mer av 

närhet än av lojalitet. Därför ska butiken se till att göra kunden nöjd varje gång den lämnar 

butiken. 

 

Det är tydligt att en kund i ett mindre samhälle är medveten om att den lokala matbutiken 

inte kan erbjuda allt den söker. Det är dock viktigt att poängtera att även om kunden inte 

kräver mycket så eftersträvar de hög kvalité på det som faktiskt erbjuds. Kunden i ett 

mindre samhälle skiljer sig inte från andra kunder när det gäller basfaktorer som kunder 

överlag söker, däremot är de faktorer vi presenterat viktiga att ta hänsyn till för att få fram 

de aspekter som påverkar kundens butiksval. Vet inte butikens ledning vad kunden i ett 

mindre samhälle efterfrågar kan de inte vara konkurrenskraftiga. För att en matbutik i ett 

mindre samhälle ska vara konkurrenskraftig måste de ständigt arbeta med att förbättra de 

attribut som påverkar kundens butiksval.  Att ständigt jobba med förbättringar är 

någonting som är viktigt, i mindre samhällen är det extra påtagligt eftersom 

kundunderlaget är begränsat. Även om en butik tillhör en stor koncern som ICA så 

kommer den i ett mindre samhälle refereras som den lokala butiken. Därför måste butiken 

arbeta med att se till att de lever upp till den höga standard som varumärket för med sig 

och förmedla en positiv identitet. 

 

Eftersom handelsområdet för butiker i mindre samhällen är så pass omfattande innebär 

det att kundunderlaget sträcker sig långt bort ifrån den fysiska butiken. Butiker måste 

därför arbeta med strategier som berör skyltning och andra faktorer som påverkar en ökad 

kundtillströmning. Det är enkelt att matbutiker i mindre samhällen enbart ser till kunderna 

i närområdet. En central del är dock att även se till att de potentiella kunderna från andra 

orter men även till de som enbart är förbipasserande.  

 

En av de främsta faktorerna som påverkar kundens butiksval i ett mindre samhälle är 

butikens förmåga att möta kundens individuella förväntningar. Förväntningarna grundas 

främst i ett brett sortiment och trevlig personal. Med ett brett sortiment menar vi att 

butikerna ska erbjuda produkter som ligger i linje med vad kunderna söker på den 
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verksamma orten. För att butiken ska möta de förväntningar som kunderna har måste 

butiken ha en strategisk plan kring hur de ska arbeta med sortimentet. En butik som har 

ett mindre kundunderlag måste ständigt arbeta med att hålla ett sortiment som både 

stämmer överens med vad kunden efterfrågar. För att en butik ska lyckas att vara 

konkurrenskraftig gällande sortimentet måste dem genomföra kundundersökningar, som 

de sedan kan använda som underlag. Underlaget ger möjlighet till att se vilka områden 

det krävs förbättring på. 

 

I en matbutik i ett mindre samhälle är det viktigare att personalen har en bredare kunskap 

om butiken eftersom de förmodligen kommer få frågor från kunden som involverar 

samtliga avdelningar inom butiken. Ledningen måste även värdera kompetent personal 

vilket bör göras genom internutbildning. De måste även våga ge den anställda 

befogenheten över att ta egna beslut över särskilda delar av butikens dagliga drift. 

Utbildning av personal syftar till att ge kunskap om butiken som helhet, men även 

specifika delar av sortimentet där kunskapen bidrar till ett sortiment som möter kundens 

förväntningar och håller god kvalité. Kunskapen ger även möjlighet till personalen att 

enklare kunna hitta samband mellan de varor som ska tas in och vilka som inte passar in 

i den specifika butiken. Befogenheter som att personalen kan avväga vilka produkter som 

är ekonomiskt hållbara att ta in är även att föredra. I ett mindre samhälle är det ännu 

viktigare att ha sådana aspekter i åtanke eftersom det är ett begränsat kundunderlag, där 

varje enskild kund är viktig. Samtidigt präglas butiken av att kunden söker ett brett 

sortiment och inte vill transportera sig långa sträckor för att få det som efterfrågas. 

 

En matbutik i ett mindre samhälle behöver även erbjuda ett pris som håller 

marknadsmässig nivå gentemot de andra aktörerna i området där verksamheten sker. 

Däremot är priset mindre viktigt då kunden ändå väljer att handla på den lokala butiken 

på grund av närheten, bekvämligheten och de nära relationerna Även om matbutikerna 

präglas av nära relationer måste det hela tiden förtydligas att det ska finnas en bra nivå 

mellan det yrkesmässigt professionella och det vänskapliga. För att lyckas vara 

konkurrenskraftig i ett mindre samhälle är det viktigt att den personliga relationen inte 

blir för påträngande då kundens image av butiken kan påverkas negativt. För att inte få 

kunden att känna sig bortprioriterad i relationen krävs det att butiken lägger resurser på 

att arbeta med relationsmarknadsföring eftersom den enskilda individen behov bör stå i 

fokus. Den personliga marknadsföringen gör att kunden skapar en starkare relation till 
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den lokala butiken. Det är inte enbart relationen till kunden som butiken bör värdera, 

relationen till samhället är också betydelsefull. Att samarbeta med andra aktörer gör att 

helhetsintrycket av matbutiken i samhället kan stärkas.  

 

I vår upplevelse av matbutiker i ett mindre samhälle ser vi det ofrånkomligt att se till sin 

kunds förväntningar samt den symbios som butiken måste anamma gällande kunden för 

att skapa konkurrenskraft. Matbutiken kan därför ses som en miljö där konkurrenskraft 

ständigt är närvarande i alla delar av driften. Eftersom alla matbutiker har olika 

förutsättningar så kan de faktorer och attribut vi har diskuterat ha olika betydelser för 

konkurrenskraft, men att de kan vara användbara riktlinjer för matbutiker i mindre 

samhällen. 

 

Avslutningsvis så kan vi knyta samman studien och fråga oss själva, är det så här ICA-

Stig hade gjort? 
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7 Rekommendationer 
Eftersom vi har valt att göra en fallstudie på ICA Nära Löttorpshallen har vi därför också 

valt att presentera rekommendationer för hur de kan arbeta med förbättring av butiken. 

Vi vill poängtera att det som presenteras enbart är rekommendationer framtagna från vår 

studie. Rekommendationerna grundar sig i två olika möjligheter, där den första grundar 

sig i att ICA Nära Löttorpshallen väljer att utveckla den nuvarande butiken medan den 

andra utgår ifrån att det ska byggas en helt ny butik. 

 

 

7.1 Utveckling för den nuvarande matbutiken  
Om ICA Nära Löttorpshallen väljer att behålla sin nuvarande butik, så anser vi att dem 

bör ser över följande aspekter för att stärka konkurrenskraften: 

 

Anpassningsbarhet – Grundar sig i att butiken i Löttorp i dagsläget inte verkar ha en tydlig 

strategi över vad det är för produkter som ska erbjudas till kunden. ICA Nära 

Löttorpshallen har försökt göra alla nöjda men kanske inte tagit hänsyn till vad kunden 

faktiskt söker. Vi anser därför att det är viktigt att butiken arbetar mer med 

kundundersökningar. Vi tror att det kommer gynna butiken eftersom de öppnar upp 

möjligheterna att få ännu mer information kring kundens efterfrågan och önskemål. Även 

små justeringar som kunder påpekar kan används för stärka konkurrenskraft gentemot de 

andra butikerna. Anpassningsbarheten ska ske till den förmåga som är möjlig, då vi är 

medvetna om att mindre samhällen har mindre möjligheter med att arbeta effektivt med 

logistik.  

 

Tillgänglighet - I dagsläget ser vi ett problem med ICA Nära Löttorpsparkering, då den 

inte stämmer överens med kundens förväntningar på tillgänglighet. Därför bör butiken 

tänka igenom någon lösning gällande parkeringens funktion, då vi tror att parkeringen är 

ett moment som skapar frustration och irritation hos kunderna. Det går också att arbeta 

med tydlighet, till exempel genom att placera en skylt som visar vart butiken är belagd så 

att förbipasserande inte missar butiken av misstag på grund av att de kör på huvudvägen. 

Skyltar vid in- och utfart är också önskvärt för att tydliggöra att kunderna bör köra in och 

ut på olika platser. Vi upplevde även att de betongsuggor som är utplacerade är störande 

vid parkering.  
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Butiksdesign – Löttorpsbutiken layout känns något oplanerad, med hjälp av ett mer 

naturligt kundvarv anser vi att det skulle upplevas som mer harmoniskt för kunden. Vi är 

medvetna om att varornas placering framkommit för att underlätta för personalen, men 

vissa delar kan anpassas mer för kunden och vad kunden söker. Till exempel anser vi att 

frukt och grönt inte bör vara före mejeriprodukterna eftersom att det inte blir praktiskt om 

de ömtåliga varorna hamnar underst i kundkorgen/kundvagnen. Vi tror även att butiken 

behöver fräschas upp och få en mer genomgående och modern design. På grund av 

ombyggnationer kanske det blivit naturligt att vissa delar ser olika ut, men att jobba med 

helhetsintrycket över butiken och vad de vill förmedla anser vi är någonting som är 

kritiskt och bör ses över. Det är även viktigt att hyllorna inte upplevs som halvtomma 

under lågsäsong. En lösning vi ser är att försöka få in löstagbara hyllor som går att flytta 

runt eller ta bort för att kunna anpassa butiken efter säsong. En annan lösning vi ser är att 

stänga av hyllor eller platser i butiken med hjälp av exempelvis mörklagda rullgardiner.  

 

Sortiment - Vi rekommenderar att ICA Nära Löttorpshallen ska erbjuda mer Öländska 

råvaror och produkter då det är något vi ser att deras konsumenter efterfrågar. Vi förstår 

att det kan vara ett problem för konkurrensen i samhället men i slutändan anser vi att det 

kommer att stärka Löttorp som ort och gynna hela samhället. Sortimentet bör ses över då 

en del av produkterna som erbjuds inte verkar vara av intresse för vissa kundgrupper. 

Däremot kan vi se att kunden köper dem på grund av att kunden inte erbjuds det som hen 

egentligen efterfrågar. Hyllorna i butiken får inte upplevas som halvtomma, som vi 

beskrev i butiksdesign, med hjälp av omstrukturering kan sortimentet upplevas som mer 

kärnfull även under lågsäsong.  

 

Personal – Kunden förväntar sig alltid ett bra bemötande när den går in i en butik. Vi tror 

att ICA Nära Löttorpshallen bör vara mer konsekvent med bemötandet. Att se till att 

kunden får ett trevligt bemötande och känner sig sedd varje gång.  Även att all personal 

bör ha kunskap om samtliga delar av butiken, samt befogenheter att ta egna beslut. Det 

är viktigt att personalen förstår att dem är en del av företagets image, och kan påverka 

försäljningen i butiken genom merförsäljning. Service är viktigt för kunden och vi ser 

därför att butiken bör arbeta med utbildning för att utveckla sin personalstyrka för att 

skapa en stark sammanhållning och en glädje som sedan återspeglas i kunderna. 

Genomförs rekommendationerna kommer butiken skapa en stabil grund till att bli ännu 

mer konkurrenskraftig. 
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Relationsbyggande – Vi tror att Löttorps invånare skulle uppskatta att det sker evenemang 

i butiken som samhället kan samlas kring samt att det skulle bidra till Löttorpshallens 

image som Löttorps knytpunkt. Vi är medvetna om att det kan vara svårt att locka kunder 

till en början men att det kan mynna ut i något unikt för norra Öland. Det är även viktigt 

att evenemangen som anordnas håller en god kvalité än att satsa på flera event som blir 

halvdana. Därför bör ICA Nära Löttorpshallen bygga upp en förväntan kring de 

evenemang som sker samt göra evenemangen ännu bättre än vad kunden förväntar sig. I 

framtiden kanske det kan locka personer ifrån andra ställen som annars inte hade kommit 

på grund av läget eller att de är lojala mot den egna ICA butiken. Vi tror att Löttorp kan 

bli en central punkt för norra Öland. 

 

Kundsegment - På grund av den stora del pensionärer som är bosatta på norra Öland så 

anser vi att det är ett segment som är värt att satsa mer på. Det är därför viktigt att ta reda 

på vad segmentet efterfrågar, så att butiken sedan kan utgå ifrån de önskemål och behov.  

 

Övrigt - Vi tror att det är viktigt att ICA Nära Löttorpshallen inte ska vara rädda för att 

be om hjälp av experter och konsulter. De bör också se över vilka kommunala eller 

regionala bidrag och hjälpmedel som finns att tillgå. 

 

7.2 Nyetablering av matbutiken 
ICA Nära Löttorpshallen har i dagsläge utvecklats och har snart utnyttjat sin fulla 

kapacitet. En fråga som uppstått är om det skulle vara värt att satsa på den existerande 

butiken eller om det är mer lönsamt att etablera en helt ny. I och med att vi inte kan svara 

på vad som kommer vara mest lönsamt är nedanstående enbart rekommendationer om en 

ny butik skulle byggas. Självklart kommer alla delar kring personal, sortiment, pris och 

så vidare vara lika viktigt vid en nyetablering. Däremot så finns det vissa faktorer som 

bör tänkas på ytterligare, vilka är följande:  

 

Läge och tillgänglighet – Vid byggnation av en helt ny butik kommer också möjligheten 

att flytta ifrån Löttorps centrum som kan anses vara både positivt och negativt. Vi tror att 

Löttorps invånare uppskattar närheten till butiken men samtidigt så ser vi en del brister i 

vart butiken är belagd i dagsläget. Genom att flytta butiken kan butiken utöka 

parkeringsmöjligheterna och göra butiken mer tillgänglig. Trots invånarnas behov av 

närhet till butiken så tror vi inte att de nuvarande konsumenterna hade slutat att handla på 
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ICA Nära Löttorpshallen ifall den skulle flyttas. Om ICA Nära Löttorpshallen bygger en 

ny butik bör denna enligt oss ligga vid huvudvägen för att på så sätt locka fler 

förbipasserande och uppmuntra till fler spontanköp, speciellt under sommartid.  

Butiksdesign – Vid en nyetablering kan butiken utformas på ett sätt som gör det möjligt 

att anpassa strukturen efter säsongssvängningarna. Genom nybygget kan designen 

utformas på ett mer modernt vis. Därför håller vi med om det Göran Beijer tar upp 

angående att butiken skulle kunna vara utformad efter en slags dragspelseffekt. Det skulle 

innebära att butiken under högsäsong kan öppna upp vissa delar och erbjuda ett utökat 

sortiment. För att under vintersäsongen gå ner på sparlåga och på så sätt stänga av de 

delar som inte är relevanta. Butiken får också en chans att byggas från grunden där det 

går att räkna in aspekter som att driften för butiken blir mer ekonomiskt hållbar. Butiken 

får också möjligheten att anpassa kundvarvet efter vad som gynnar både personal och 

kund.  

Sortiment och service – Genom att bygga en ny butik skapas det stora möjligheter för 

butiken att bredda sitt sortiment och förbättra sin service. En butik som har möjlighet att 

erbjuda kunden tjänster utöver livsmedel tror vi skulle vara uppskattat. Om butiken skulle 

utformas på ett sätt som gör det möjligt att förminska delar av butiken utifrån svängningar 

i kundunderlaget, så tror vi att det skulle locka andra aktörer på Öland att etablera sin 

verksamhet i samma lokaler som ICA Nära Löttorpshallen. Genom en nyetablering tror 

vi att Löttorpshallen kan bli norra Ölands stora handelsplats.  

 

Övrigt - Vi kan även se att det finns andra intressanta aspekter som ICA Nära 

Löttorpshallen skulle kunna ha i åtanke vid etableringen, som placering av varor efter vad 

som framtagits med hjälp av strategier kring sinnesmarknadsföring. Med hjälp av ett 

sådant verktyg kan butiken öka försäljningen. Vi tror även att snabbkassor och 

självscanning skulle kunna vara användbart speciellt under högsäsong då kundtrycket 

ökar avsevärt. 
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Bilaga 1 Intervjuplan 

Nyckelpersoner med kunskap om Löttorp: Vad ser du för utvecklingsmöjligheter för 

Löttorp?  

 

Nyckelpersoner som inte har kunskap om Löttorp: Vad ser du för 

utvecklingsmöjligheter för matbutiker i mindre samhällen?  

 

Butikens läge & tillgänglighet  

- Parkering, buss, infrastruktur, handelsområde  

 

Butiksdesign  

- Inredning, renlighet, hyllplacering, kundvarv 

 

Butikens service  

- Personal, självbetjäning, kontaktbara, bemötande, ombud 

 

Butikens sortiment  

- Antal artiklar, djup + bredd, behovet, ”sommarbutik” – påminna, påverka och 

inspirera  

 

Prissättning  

- Referenspriset, frekvens diskontering  

 

Butikens marknadsföringskommunikation 

-  Evenemang, skyltning, utbudsreklam, marknadsföringsstrategier  

 

Kundlojalitet och relationer  

- Medlemskap, relationsmarknadsföring, förmåner  

 

Kundvärde 

- Upplevelse, nytta för pengarna, centrum  

 

Kundens förväntningar på kvalité  

- Varumärke, ICA + produkter 

 

Kundens butiksval  

Kunskap & segment 

 


