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Sammanfattning 

 
 
Problemområde 
De svenska butikskedjorna riktar idag ingen uppmärksamhet mot grupper i samhället 
från andra kulturer. Uttalanden från branschfolk som vi tagit del av pekar på att detta 
orsakas av okunskap om invandrares konsumtion. Undersökningar om religiösa grupper 
som konsumenter är ovanliga, kanske för att religion i sig är ett laddat ämne. 
Vi har i denna uppsats valt att undersöka muslimers upplevelser av svenska 
butikskedjor.  
 
Att muslimer är i fokus för undersökningen beror på att de är en stor grupp i Sverige. 
Deras konsumtion kan tänka påverkas av det faktum att de firar andra högtider och 
traditioner än kristna. Handeln i stort lägger sin tyngd på erbjudanden och 
marknadsföring i samband med kristna högtider. Vi tycker det är av intresse att veta hur 
denna grupp som inte träffas av marknadsföringen upplever svenska butikskedjor. 
 
Mål 
Målet med undersökningen är att från konsumenternas perspektiv beskriva hur de 
svenska butikskedjorna upplevs. Detta för att öka kunskapen om den muslimska 
gruppen som konsumenter. 
 
Metod 
Vi har valt en induktiv ansats med en kvalitativ undersökningsmetod. Först har vi 
samlat in empiri som består av två fokusgrupper och fyra djupintervjuer. Därefter har vi 
tagit del av teorier för att styrka det vi funnit i undersökningen. 
 
Resultat 
Trots att våra respondenter skiljer sig åt i ålder, graden av tro, och integration pekar de 
på samma faktorer. De saknar uppmärksamhet i anslutning till sina högtider. De har 
svårt att identifiera sig med den reklam de tar del av. Detta gör att de upplever att 
svenska butikskedjor enbart rikta sig till svenska konsumenter.  
Respondenterna har inte uttryckt önskan om några stora förändringar inom handeln. 
Snarare eftersöker de små anpassningar som i sin tur skulle göra inköpen enklare. 
Dessutom skulle muslimer som grupp känna sig mer accepterade om deras ursprung 
uppmärksammades. 
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1.0 INLEDNING 
 
I detta avsnitt redogör vi för ämnesval av denna undersökning. Vi klargör ämnets 
bakgrund samt tidigare studier som gjorts på undersökningsområdet. Detta ger upphov 
till problemställning, frågeställning, syfte samt förklaring av definitioner som används i 
uppsatsen. 
 
 
Sverige präglas idag alltmer av en växande kulturell mångfald, invandringen fortsätter 
att växa. Detta är framförallt synligt i de större städerna. Som konsumenter upplever vi 
att den svenska detaljhandeln inte tillfredsställer alla olika gruppers behov.  
Självfallet har det uppstått substitut till de stora butikskedjorna i form av nischbutiker. 
Det är framförallt kring storstäder i de invandrartäta förorterna som privata butiker är 
lokaliserade med sitt etniska sortiment. (Sundström,Nils., 2005) 
 
I det initiala skedet var tanken att undersöka om invandrargruppers konsumtion skiljer 
sig från infödda svenskars. Här finns flera problem. Att generalisera en så stor grupp 
människor som invandrare är både svårt och troligtvis ointressant eftersom deras behov 
och konsumtionsmönster med största sannolikhet skiljer sig från varandra. Inom 
begreppet invandrare samsas ett antal nationaliteter, kulturer, religioner och 
klasskillnader. Att dra allmänna slutsatser blir därmed svårt. Därför togs beslutet att 
avgränsa studien till en utvald grupp människor med kulturella högtider som skiljer sig 
från de svenska och kristna. Denna grupp skulle vara av betydande storlek i förhållande 
till Sveriges befolkning, så att deras konsumtion lämnar avtryck inom handeln. Valet 
föll därför på muslimer i Sverige. 
 
Handelns Utrednings Institut (HUI) har publicerat en studie om stora högtider som firas 
av svenskar med invandrarbakgrund. I rapporten belyses att få svenska företag 
uppmärksammar de muslimska högtiderna, detta trots att till exempel iranier och kurder 
länge varit en del av det svenska samhället.  Anledningen sägs bero på okunskap samt 
att handeln inte vet hur de ska tillmötesgå efterfrågan. (Sundström, 2005).  
 
Inom dagligvaruhandeln har det dock skett förändringar. Till exempel arbetar Axfood 
med att utforska köptrenderna vid de ”nya” högtiderna samt har de tagit fram ett etniskt 
sortiment hos grossisten Dagab. På Willys har det länge funnits halalprodukter. De har 
även tagit in storförpackningar av välkända produkter från Balkan och Mellanöstern, 
som mottagits väl av konsumenterna. (Sundström, 2005) 
 

1.1 Problem Bakgrund 

 
Trots att det finns många nationaliteter i Sverige tycks det som att detaljhandeln till 
största delen koncentrerar sig på svenska högtider, traditioner och familjesamman-
sättningar. I tidningen ICA-nyheter från 16/9 2005 säger Fredrik Bergström, VD för 
HUI, att det finns en okunskap om invandrares traditioner inom handeln.  
 
Svensk detaljhandel har större omsättning kring svenska högtider och traditioner 
jämfört med övriga delen av året. Enligt Statistiska centralbyrån (SCB) har svensk 
detaljhandel sin absolut största försäljningsvolym i december månad (SCB, 2004a). 
Enligt en studie utförd av Carolina Dahlman (2005) har de utrikes födda tillsammans 
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med första generationens invandrare en köpkraft på 65 miljarder kronor per år i 
Sverige. De svenskar som firar kristna och svenska högtider förutsätter att de kan hitta 
julpynt till jul, sill till midsommar, glittriga klänningar till nyår och studentmössor på 
våren. Men än så länge är vi inte vana vid att se slöjor till försäljning inför det 
muslimska nyåret, eller matreklam inför Ramadan.   
 
1.1.1 Antal muslimer i Sverige 
Enligt SCB:s senaste befolkningsuppgifter från år 2004 finns det, inklusive första 
generationens medborgare i Sverige med utländska föräldrar, totalt 1 426 293 
medborgare med utländskt ursprung.  Av dessa kommer en stor del från de muslimska 
länderna. Däribland står länder som Iran, Irak, Somalia, Turkiet och Bosnien för den 
största delen av den muslimska befolkningen i Sverige. Siffror på andra generationens 
invandrare från dessa länder uppgår till 311 208 personer.(SCB, 2004b) Enligt Ewa 
Undegård på SCB har även personer från Afghanistan de senaste åren blivit en av de 
största asylsökande grupperna som söker sig till Sverige.  
 
Enligt Muslimska Rådet lever det ca 450 000 muslimer i Sverige idag (SVT, 2005). 
Ewa Undegård säger dock att det inte finns exakt statistik över hur många muslimer 
som finns i Sverige, eftersom det enligt SCB är olagligt att föra statistik över religiösa 
grupper.  
 
1.1.2 Kulturella traditioner och seder 
I Sverige betraktas muslimerna som en enda grupp. I verkligheten finns det stora 
skillnader mellan dem. De flesta är Ramadan muslimer, precis som icke-troende kristna 
firar de bara vissa högtider, själva religionen spelar ingen betydande roll i deras liv. 
Men för de religiöst troende är familjen, traditioner och livsregler grundpelare i livet. 
Där glider kultur och religion in i varandra (SVT, 2005). 
 
Ett muslimskt år är kortare än det kristna kalenderåret, därför infaller de muslimska 
högtiderna på olika tider varje år. Fredagar är den dag då männen går till moskén och 
ber, kvinnorna besöker endast moskén vid speciella högtider. 
Muslimerna firar ett tiotal högtider under ett år, Ramadan är en av de största. Ramadan 
innebär att de fysiskt friska muslimerna fastar i 30 dagar under den ljusa tiden av 
dygnet. När fastan bryts vid mörkrets inbrott äter muslimerna middag ihop med sina 
vänner, vid dessa tillfällen äts det bland annat mycket kakor och andra sötsaker. En 
annan av de största högtiderna är Eid al Fitr (Eid). Då hedrar muslimerna sina vänner 
samt firar att Ramadan är över. Under tre dagar bjuds det på fest för släkt och vänner, 
nya kläder köps in, barnen får presenter. Det skänks även allmosor till de fattiga under 
denna högtid. Detta är till likes den mentalitet som uppstår kring den svenska julhelgen. 
Ytterligare en högtid är Eid al Adha som även kallas ”offerfesten”, då ett får ska offras 
och sedan ätas. Vidare finns det andra högtider, till exempel firar de 1 Muharram, det 
muslimska nyåret. I samband med dessa högtider bör det sägas att det finns olika 
inriktningar inom islam, alla muslimer firar inte alltid samma högtider. (Sadaqa, 2005) 
 
För de religiöst troende muslimerna finns regler för hur de ska klä sig. Reglerna 
efterföljs dock i olika grad. Kvinnorna bör inte bära utmanande, åtsittande eller 
iögonfallande kläder, samt att håret bör täckas. Reglerna syftar till att kvinnan inte ska 
dra uppmärksamhet till sig i det offentliga rummet. För familj och man behöver hon 
dock inte följa klädreglerna. Männen bör bära kläder som täcker naveln och enda ner 
till under knäna, kläderna får inte vara för åtsittande. (Islamguiden, 2005) 
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1.1.3 Tidigare studier 
Efter att ha tittat på vad som tidigare gjorts på detta område upptäckte vi att det under 
våren 2005 gjorts en kandidatuppsats skriven av Robert Aras och Mårten Larsson 
(2005) på Stockholmsuniversitet, Företagsekonomiska institutionen. Syftet med deras 
studie var att titta på vad muslimer konsumerar och på vilket sätt de konsumerar i 
samband med muslimska högtider. De lämnar även förslag på vidare forskning på 
studier om invandrares preferenser för svenska varumärken. En person som kommit till 
Sverige har troligtvis inte samma uppfattning av de varumärken som finns på den 
svenska marknaden som en svensk kan ha 
(Aras, et.al, 2005). 
 
Vi har valt att modifiera forskningsförslaget för att anpassa det till vårt personliga 
intresseområde, nämligen att innefatta butikskedjor i undersökningen. Vi ansåg att 
butikskedjor kunde ses som varumärken. Respondenterna i pilotundersökningen fick 
svårt att skilja specifika varumärken från butikskedjor som till exempel Coop;s 
varumärke ”Änglamark” från varumärket Coop. Vi valde därför att inte behandla 
varumärken i stort, istället koncentrerade vi undersökningen till svenska butikskedjor. 
 

1.2 Problemområde 

 
Idag tycks butikskedjorna i första hand rikta sig till de svenska konsumenterna. De 
reklamkampanjer och erbjudanden som finns att beskåda i samhället uppmärksammar 
svenska, kristna traditioner och högtider. Detaljhandeln verkar dock glömma att det 
finns andra kulturer av betydande storlek i Sverige. Genom att inte uppmärksamma 
andra kulturer och deras efterfrågan anar vi att butikskedjorna går miste om 
försäljningsintäkter och skapar en distansering till vissa kundsegment. Dessutom lever 
vi i en tid när gränser mellan länder och kulturer blir alltmer abstrakta, människor runt 
om i världen har idag större möjlighet att förflytta sig. Sverige har i jämförelse med 
många andra länder en förhållandevis liten befolkning och är numera ett mångkulturellt 
samhälle. Vi anser därför att detaljhandeln bör tillgodose flera kundgrupper för att följa 
med i samhällsutvecklingen.  
 
Det verkar finnas relativt lite undersökningar och fakta om muslimer som konsumenter 
i Sverige. Människor som tillhör andra kulturer kanske inte har samma relation till 
svenska butikskedjor och varumärken som svenskar. När företagen inte specifikt riktar 
sig mot dessa grupper finns risk för att företagens budskap missförstås. Detta kan även 
lämna avtryck i muslimers upplevelse av detaljhandeln. 
 

1.3 Frågeställning 

 
Hur upplever muslimer svenska butikskedjor när de som konsumentgrupp inte 
uppmärksammas av detaljhandeln?  
 

1.4 Syfte 

 
Vi vill genom vår undersökning bidra med en ökad kunskap kring hur svenska 
butikskedjor upplevs av muslimer. Detta för att öka förståelsen för den muslimska 
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gruppen som konsumenter. Vår förhoppning är att bidra med kunskap om denna grupp, 
som kan tillvaratas av detaljhandeln samt leda till ett ökat intresse för en förbisedd 
kundgrupp.  
 

1.5 Definitioner 

 
I denna uppsats använder vi uttryck som kan tolkas på flera olika sätt beroende på 
sammanhanget. Under denna rubrik definierar vi olika begrepp och uttryck som 
förekommer i uppsatsen.  
 
1.5.1 Muslimer 
Föreställningen att vara ” muslim ” syftar vi på en person som på ett eller annat sätt är 
påverkad av islam som religion. Begreppet innefattar både troende och sekulariserade 
muslimer (icke religiöst troende), men även olika nationaliteter och inriktningar inom 
islam. De personer som vi påstår vara muslimer är de som firar muslimska högtider, 
därigenom påstår vi att de tillhör samma kultur.  
 
1.5.2 Halal (Halalslakt) 
” Halal ” betyder tillåtet. Halalslaktat kött innebär att slakten måste uppfylla visa 
islamska regler. Djurets huvud ska vara vänt mot Mecka, djuret avlivas genom att 
halsen skärs av och töms på blod. Slakten ska utföras av en troende muslim. Proceduren 
följs efter gällande muslimsk ritual där slaktaren utropar guds namn. I Sverige måste 
djuret vara bedövat innan det avlivas. (Qibblahalal, 2005) 
 
1.5.3 Kultur 
Kultur kan definieras som ”(1) ” det totala sättet för folk att leva ” (2)” den sociala 
legitimitet individen söker i sin grupp ” (3)” ett sätt att tänka, känna och tro ” (4) ” en 
sammanfattning av beteendet ” (5) ” en teori om en del av antropologin som behandlar 
en grupp av människors faktiska beteende ” (6) ” ett lagerhus av sammantaget lärande ” 
(7) ” ett set av standardiserade anpassningar till återkommande problem ” (8) ” inlärt 
beteende ” (9) ” en normativ mekanism för reglerande av beteende ” (10) ” ett set av 
tekniker för att anpassas både till den externa miljön och till människan ” (11) ” en 
sammanfattning av historien”. (Geertz,C., 1973) 
 
Med denna spridning av teoretiska definitioner, är det enligt Clifford Geertz (1973) 
nödvändigt att välja inriktning. De olika definitionerna på kultur ger en bild av 
komplexiteten i begreppet. I denna uppsats påstår vi att religion och kultur är begrepp 
som går in i varandra. Religionen sätter ramar för hur människor bör leva, vilket 
påverkar deras beteende. Genom att följa dessa regler söker individen legitimitet hos 
sin grupp. 
 
1.5.4 Svenska butikskedjor 
Vi definierar begreppet ” Svenska butikskedjor ” vara de större detaljhandelsföretagen 
med butikskedjor som av respondenterna i undersökningen upplevs som svenska.  
 
1.5.5 Svenskar 
Med begreppet ” svensk ” syftar vi på människor som växt upp med den svenska 
kulturen. 
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1.5.6 Etniskt sortiment 
” Etniskt sortiment ” avser vi butiker som importerat produkter från andra länder. Det 
finns ett stort antal importerade produkter hos de flesta svenska butikskedjorna, dock 
menar vi produkter som är importerade specifikt för etniska grupper. 
 

 1.6 Avgränsningar 

 
• Uppsatsen behandlar inte islam som religion. 

 
• Undersökningen utesluter äldre muslimska män.  

 
• Undersökningen innefattar enbart utlandsfödda personer. 

 
• Respondenterna i undersökningen är alla bosatta i norr och västerort i 

Stockholm. Detta i sin tur gör att respondenternas inköp koncentreras till dessa 
områden. 

 
 
2.0 METOD 
 
Metoddelen är ämnad att klargöra hur vi gått tillväga för att samla information till 
undersökningen. Här redogörs ur vilket synsätt vi valt att ta oss an frågeställningen på. 
Vi motiverar även valet av djupintervjuer och fokusgrupper. I urvalsprocessen framgår 
vilka slags respondenter som uppfyller kriterierna samt hur vi fått access till olika 
föreningar. Vidare redogörs validiteten och reabiliteten för vår undersökning. 
 
 
Problemområdet vi valt att undersöka ger utrymme för olika undersökningsmetoder, 
dock har vi ansett de bakomliggande sociala konstruktionerna och människors åsikter 
vara det bästa sättet att få svar på den valda frågeställningen. Utifrån detta har vi valt att 
anta ett hermeneutiskt synsätt. Valet av synsätt beror enligt Saunders,M., Lewis,P., 
Thornhill,A. (2003) på vilka frågor som skall besvaras. I det hermeneutiska synsättet är 
forskaren det främsta instrumentet. Verkligheten är en social konstruktion och helheten 
är mer än delarna. I detta synsätt har forskaren ofta en uppfattning om problemområdet 
och vill skapa förståelse kring bakomliggande faktorer och sociala konstruktioner. I det 
hermeneutiska synsättet prioriteras förståelsen för sociala konstruktioner före 
generaliserbarhet. (Saunders, et.al, 2003)  
Uppsatsen har en induktiv ansats, målet är att låta empirin tala för sig själv för att sedan 
finna stöd i teorin. 
 

2.1 Sekundärdata 

 
I början av undersökningen använde vi oss av sekundärdata som byggde upp 
grundläggande kunskap om muslimer i Sverige. Genom att följa dagspress, 
branschtidningar, faktaprogram och efter kontakt med Fredrik Bergström på HUI har vi 
fått en inblick i hur andra personer uppfattar problemområdet. 
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2.2 Val av undersökningsmetod  

 
Valet av undersökningsmetod är beroende av uppsatsens syfte och frågeställning. Vi 
har prövat två olika metoder för att söka svar på uppsatsens huvudsakliga 
frågeställning. Till en början trodde vi att det bästa sättet att utreda människors 
upplevelser var genom djupintervjuer. Vi utförde fem pilot-intervjuer och upptäckte att 
kraven på respondenten var höga. Det krävdes att respondenterna besatt en viss 
förförståelse för ämnet samt viljan att diskutera och utveckla sina svar under intervjun. 
Därför valde vi att utföra en pilot-fokusgrupp som gav ett bra resultat. Vi upplevde att 
respondenterna fick stöd av varandra och kunde utveckla sina tankar och resonemang. 
En del respondenter blev styrkta av att prata i grupp, andra passade bättre för 
djupintervjuer. Vi upplever att det finns flera anledningar till att människor tycks passa 
bättre för den ena eller andra metoden. De respondenter som obehindrat pratar svenska 
har lättare att uttrycka sina upplevelser under en personlig djupintervju, medan de som 
har språkliga svårigheter tycks stärkta av att medverka i en gruppdiskussion. De som 
medverkat i fokusgrupper har haft möjlighet att under diskussionens gång bygga upp en 
förståelse för ämnet. Respondenten behövde, på ett eller annat sätt, tänka och reflektera 
kring begreppen kultur och religion i förhållande till detaljhandeln. Vi har i vår 
undersökning valt att använda både djupintervjuer och fokusgrupper som metod för att 
få ut mesta möjliga av respondenterna. 
 
2.2.1 Test av undersökningsmetod 
Vi har i detta arbete utfört en pilot-fokusgrupp för att på det sättet vidareutveckla frågor 
och själva få möjlighet att öva oss som moderatorer. Pilot-fokusgruppen bestod av tre 
kvinnor som vi fått tillgång till via kontaktnät. Testet utfördes under två timmar och 
respondenterna fick tillfälle att komma med egna kommentarer efter avslutad 
diskussion. 
 
Vi har även utfört fem pilot-intervjuer för att på så sätt skapa förståelse för hur 
respondenterna upplever frågorna, och avgöra vilken typ av respondenter som passar 
för djupintervjuer respektive fokusgrupper. Pilot-intervjuerna utfördes på personer i 
bekantskapskretsen och var fördelade på en man och två kvinnor i övre medelåldern, 
samt två kvinnor 28 år respektive 22 år. 
 
2.2.2  Fokusgrupp 
En fokusgrupp innebär att flera respondenter deltar samtidigt under en intervju. Syftet 
med detta är att respondenterna tillsammans kan komma fram med oväntade 
tankegångar som annars inte hade framkommit under en personlig intervju. Syftet är att 
få igång en diskussion om det givna ämnet. (Cristensen,L., Andersson,N., Carlsson, C., 
Haglund, L., 2001) 
 
Den person som håller i intervjun kallas för moderator. Dennes uppgift är att ställa 
frågorna till respondenterna samt se till att alla i fokusgruppen kommer till tals. 
Moderatorn bör inledningsvis förklara riktlinjerna med intervjun så att deltagarna får en 
tydlig bild om vad som ska tas upp till diskussion. Till sitt stöd kan moderatorn ha en 
frågeguide som innehåller de frågeställningar som ska behandlas i fokusgruppen. 
Respondenterna bör hålla sig inom ramarna för det givna ämnet vilket moderatorn 
också har till uppgift att se till att de gör. (Cristensen, et.al, 2001) Den frågeguide som 
användes i undersökningen fungerade som ett stöd för att få respondenterna att 
diskutera kring det valda ämnet.  
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Det är viktigt att få respondenterna att känna trivsamhet i gruppen och att intervjun 
genomförs i en lugn och avslappnad miljö. (Cristensen, et.al, 2001) De medverkande 
respondenterna i undersökningen fick själva bestämma vart och när de ville bli 
intervjuade. Detta för att de i möjligaste mån skulle känna sig bekväma.  
 
En fokusgrupp kännetecknas av en grupp på 12-15 personer, det går också bra att vara 
en mindre grupp på bara sex till tio deltagare. Detta för att alla då kan få utrymme att 
komma till tals. Är det färre än sex deltagare finns det risk för att någon inte vågar 
uttala sig. Vid diskussion av känsliga ämnen kan däremot en mindre grupp vara bra. 
(Cristensen, et.al, 2001) Gruppstorleken i undersökningens fokusgrupper var åtta 
respektive tio personer. Detta var bra på grund av att de hade hjälp av varandra då 
språkproblem uppstod. Alla fick möjlighet att komma till tals. 
  
Deltagarna i gruppen bör vara ganska lika varandra, det vill säga att de bör ha samma 
slags demografiska, sociala och ekonomiska bakgrund. Risken är annars att de kommer 
i konflikt med varandra. (Cristensen, et.al, 2001) Vi har varit noggranna med att inte 
blanda kvinnor och män, troende och icke troende, gamla och unga, studerande och 
icke studerande, integrerade och mindre integrerade muslimer med varandra.   
 
Enligt Cristensen, et.al (2001) är nackdelarna med fokusgrupper att respondenterna kan 
påverka varandra under intervjuns gång.  
 
2.2.3 Djupintervjuer 
Det finns olika typer av djupintervjuer, strukturerade, semistrukturerade och 
ostrukturerade. Strukturerad intervjumetod har standardiserade frågor som ställs till alla 
respondenter, medan semistrukturerade intervjuer snarare har olika teman som ska tas 
upp under intervjun. Här har respondenten och moderatorn större möjlighet att sväva ut 
i sina svar och frågor, dessutom kan frågorna modifieras från intervju till intervju.  
Dock kan det vara nödvändigt att i semistrukturerade intervjuer ha några återkommande 
frågor som hjälper till att svara på undersökningens övergripande frågeställning. Den 
vanligaste formen av djupintervjuer är då respondenten och moderatorn träffas ansikte 
mot ansikte, men det finns situationer då djupintervjuer genomförs per telefon eller där 
moderatorn möter upp en mindre grupp av respondenter för att diskutera kring ett 
ämne. (Saunders et.al, 2003) Vi har i kommande undersökning valt att använda 
semistrukturerad intervjumetod. På det sättet fick respondenterna möjlighet att tala fritt 
och genom en frågeguide behandla de väsentliga frågorna. 
 
2.2.4  De olika intervjutillfällena 
Fokusgrupperna bestod av troende, medelålders kvinnor med familj. För de troende 
kvinnorna är det viktigt att inte dra uppmärksamhet till sig i det offentliga rummet. När 
vi utförde fokusgrupperna upplevde vi till en början att det var svårt att få kvinnorna att 
uttrycka sina åsikter. Vi upplevde kvinnorna fostrade för att inte vara till besvär och 
inte negativa. Vi ägnade den första tiden av diskussionerna till att få kvinnorna att 
känna sig trygga i gruppen. I fokusgrupp nummer två var en av kvinnorna orolig. Detta 
ledde till att vi fick sitta i ett allrum för att kvinnan skulle känna sig trygg. Under 
fokusgruppen anslöt ytterligare sex kvinnor för att lyssna och till viss del delta i 
diskussionen. 
 
Den första fokusgruppen fick Daniel inte medverka i eftersom föreningen var 
alltigenom kvinnoförening. Vi ville därför inte riskera att kvinnorna skulle känna sig 
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obekväma med en mans närvaro. I den andra fokusgruppen medverkade även Daniel, 
vilket vi inte upplevde vara något problem, denna förening hade även manliga 
medlemmar.  
 
Till fokusgrupperna och djupintervjuerna har vi använt oss av en frågeguide. 
Frågeguiden visade sig vara svår att följa vid fokusgrupperna, med anledning av 
språkliga hinder. Vi improviserade och förenklade frågorna som skulle diskuteras för 
att få igång diskussionen. Under djupintervjuerna var det lättare att följa frågeguiden 
för diskussionen. Vi upptäckte ganska snart att frågeguiden fungerade bättre som stöd 
än som direkta frågor. Det var nödvändigt att låta respondenterna glida in på 
sidodiskussioner för att få igång ett bra samtalsklimat. Den första frågeguiden fick 
omarbetas efter att vi utfört våra pilotundersökningar, bland annat upptäckte vi att vissa 
frågor upplevdes snarlika, vilket förvirrade respondenterna. (Se bilaga 1) 
 

2.3 Urval 

I vår initiala urvalsprocess strävade vi efter en spridning på ålder, kön men även på 
vistelsetiden i Sverige. Vi valde att använda oss av urvalskriteriet att respondenterna 
firar eller tidigare firat de större muslimska högtiderna. Respondenterna behövde inte 
vara troende i den bemärkelse att de aktivt utövar sin religion. Eftersom vi anser 
generaliserbarheten komma i andra hand använde vi ett bekvämlighetsurval. Efter att ha 
färdigställt pilotundersökningarna ansåg vi det vara rimligt med tre till fyra 
fokusgrupper för att ge en inblick i respondenternas upplevelser. Vi strävade efter en 
fokusgrupp med invandrade kvinnor i medelåldern med familj, respektive en liknande 
fokusgrupp med män. Resterande två grupper skulle vara yngre tjejer och killar, födda i 
Sverige, första generationens invandrare, utan familj. Vi hade även som kriterie att 
respondenterna skulle tala svenska.  
 
Vid påbörjad insamling av empiri uppstod problem. Efter att ha blivit lovade av 
föreningar att få tillgång till sammansatta fokusgrupper drog de sig ur. Detta lede till att 
vi var tvungna att modifiera våra urvalskriterier.  
 
Vi har genomfört två fokusgrupper med invandrade kvinnor i medelåldern. Dessa två 
grupper fick vi kontakt med via två olika föreningar. Kvinnorna har alla familj, dock 
vissa hinder i det svenska språket. Båda grupperna var troende muslimer, bar slöja och 
utövade sin religion aktivt. Utöver fokusgrupperna har vi genomfört fyra 
djupintervjuer. Första intervjun var med en finsk kvinna som konverterade till islam för 
femton år sedan. Djupintervju två gjordes med två troende unga män från Turkiet och 
Somalia. Den tredje djupintervjun genomfördes med två unga kvinnor från Iran och 
Irak, som är icke troende i den bemärkelse att de inte utövar sin religion. Den sista 
intervjun gjordes med en ung troende man från Somalia. De två sistnämnda 
intervjuerna kontaktades via bekantskapskretsar. Urvalet av respondenterna gav en 
spridning på graden av integration, religiös tro, ålder och sysselsättning. Vi har använt 
oss av urvalskriteriet att respondenterna ska eller har firat de större muslimska 
högtiderna. Det var också ett krav att respondenterna talade svenska.  
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2.4  Access 

 
Vi valde att kontakta olika förbund och föreningar för att på så sätt få hjälp med att 
sätta ihop homogena fokusgrupper och respondenter till djupintervjuerna.  
 
När vi startade arbetet med att kontakta respondenter upptäckte vi accessproblem. Att 
per telefon förklara undersökningens syfte visade sig svårare än vi först trott, här 
uppstod fler problem. Bland annat upplevde vi att vissa personer i de föreningar vi 
kontaktade blev misstänksamma mot undersökningen. Vi uppfattade att 
misstänksamheten till viss del bottnade i den negativa uppmärksamhet islam fått genom 
media de senaste åren. De förväntade sig att syftet var att problematisera muslimer som 
grupp. En förening vi ringde till var märkbart negativa och kontaktpersonen påstod att 
hon inte trodde att det fanns något intresse hos föreningens medlemmar att medverka i 
undersökningen. Några av de riksförbund vi kontaktat var dock positiva till en början, 
de bad oss att ringa några dagar senare för att de skulle få möjlighet att samla 
respondenter. Av någon anledning valde riksförbunden veckan därpå att inte längre 
ställa upp. Riksförbunden gick heller inte att nå för en kommentar, de hörde heller 
aldrig av sig. Därför bestämde vi oss för att förklara så lite som möjligt per telefon, och 
istället åka till de olika föreningarna för att mötas ansikte mot ansikte. De visade sig 
vara en bättre strategi som fick kontaktpersonerna på de olika föreningarna att känna 
sig tryggare med undersökningens syfte. Den tidigare negativt inställda 
kontaktpersonen var nu intresserad av undersökningen och samlade respondenter. 
 
Fler accessproblem uppkom när vi bestämt tid, plats och antal deltagare för 
fokusgrupperna. Detta visade sig sällan stämma när det väl var dags. Hos en förening 
kom inte alla respondenter, i en annan förening dök ingen av de på förhand namngivna 
kvinnorna upp. I den sistnämnda fokusgruppen ställde andra kvinnor upp. Genom 
bekanta fick vi även access till personer som pratar obehindrad svenska. Dessa 
respondenter är mer integrerade i det svenska samhället än kvinnorna i fokusgrupperna. 
 

2.5 Validitet 

 
Enligt Saunders et.al (2003) handlar validitet om hur vida forskningsresultatet 
motsvarar det som var avsett att undersökas. Saunder et.al (2003) påstår att det finns 
hot mot validiteten i en undersökning. 
Här berörs endast ett urval som kan tänkas vara de största hoten i vår undersökning. 
 
I vissa typer av undersökningar kan respondenter tendera att svara på ett sätt de tror är 
korrekt snarare än att uttrycka sina personliga åsikter (Saunders, et.al, 2003). I denna 
undersökning uppstod problem med att få de troende kvinnorna att uttrycka sina 
personliga åsikter. Detta kunde dock avhjälpas med att grundligt förklara att deras egna 
upplevelser och åsikter var av värde för undersökningen. Ytterligare problem kan vara 
undersökningens tidsmässiga infallande, närliggande händelser kan påverka respon-
denternas attityd till fenomenet som är avsett att undersökas (Saunders, et.al, 2003). 
Undersökningen utfördes direkt efter Ramadan och Eid. Detta kan ses som positivt 
eftersom respondenterna med lätthet kunde erinra sig om erbjudanden från butikskedjor 
och sin egen konsumtion i samband med dessa högtider. Frånfallande respondenter är 
de personer som gett sitt medgivande att delta i en undersökning, för att sedan av olika 
anledningar inte fullfölja uppgiften (Saunders, et.al, 2003). I vår undersökning uppstod 
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vissa problem med att de respondenter som på förhand valts ut, valde att inte ställa upp. 
Dock ställde en ny uppsättning av respondenter upp med snarlik fördelning av ålder och 
kön. 
 

2.6 Reabilitet 

 
Kan vi lita på resultatet? 
Enligt Saunders et.al. (2003) kan reabiliteten i en undersökning avgöras genom att 
ställa tre frågor: 
 
1. Skulle mätningarna få samma resultat vid andra tillfällen? 
2. Kommer liknande observationer att göras av andra forskare? 
3. Finns det transparents i hur slutsatser dragits från rådata? 
 
Om frågorna appliceras på denna studie kan följande sägas. Trots spridningen på 
respondenter har liknande svar getts av alla. Vilket kan vara ett tecken på att andra 
liknande undersökningar skulle ge snarlika resultat. Tolkningen av upplevelsen är 
subjektiv och syftar till att ge en inblick i hur en grupp konsumenter upplever 
butikskedjor, de slutsatser som dragits strävar efter att ligga nära respondenternas 
utsagor.  
 
De finns enligt Saunders et.al, (2003) ett antal hot mot reabiliteten. De största hotet i 
denna undersökning tros vara observations bias. 
Exempel: Tolkning av data kan skilja sig åt beroende på vilken forskare som utfört 
studien.(Saunders, et.al, 2003) 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod och hermeneutisk ansats, där forskaren 
själv är ett betydande verktyg, vilket påverkar tolkningen av data. 
 
 
 3.0 EMPIRI 
 
Under denna rubrik presenteras resultatet från de fokusgrupper och djupintervjuer som 
gjorts med respondenterna. Råmaterialet finns att tillgå på kassett. 
Vidare fördelas resultaten in i fyra nyckelbegrepp som sammanfattar hur 
respondenterna upplever svensk detaljhandel. 
 

3.1 Fokusgrupper och djupintervjuer 

 
Av alla de fokusgrupper och intervjuer som gjort har följande företag upplevts som 
svenska butikskedjor: KappAhl, Lindex, HM (Hennes & Mauritz), Dressman, 
Intersport, Stadium, NK, Åhléns, MQ, Axelsson, JC, Onoff, Ikea, Överskottsbolaget, 
ICA, Coop, Willys och VI (Vivo). 
 
Intervju med Eija 05-11-22 
Eija är född i Finland och utbildad på Finlands Handels Universitet. Hon konverterade 
till islam för 15 år sedan och bor idag i Sverige. Hon arbetar på föreningen Gränslös 
vänskap som är en kvinnoförening i en av Stockholms förorter.  
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Butikskedjor som HM, Lindex, KappAhl, Axelsson, Coop, ICA och VI riktar sig inte 
till muslimer enligt Eija. Hon menar att kläderna är alltför modeinriktade och att det 
saknas ett basutbud med långa skjortor och inte så åtsittande kläder. Detta skulle även 
svenska konsumenter, som inte är trådsmala, uppskatta säger hon. Om fler butiker 
skulle ta in slöjor som är anpassade till det svenska klimatet skulle hon känna sig sedd 
och uppskattad på ett annat sätt, då skulle butikerna ha uppmärksammat muslimerna 
som kunder, säger hon. 
 
Sortimentet i matbutikerna kräver att religiöst troende muslimer måste sköta sina inköp 
i flera butiker. Om till exempel Coop skulle ta in produkter som är anpassat för 
muslimerna skulle hon handla där även om det är lite dyrare, bara för att slippa åka 
runt. Eija menar att det skulle underlätta om butikerna hade en hylla med halalmat och 
koschermat, precis som de har hyllor för allergiker. 
 
Eija menar att religionen påverkar hennes val av butiker både när det gäller kläder och 
mat. Maten måste vara halal och kläderna får inte vara uppseendeväckande. Hon 
uttrycker en saknad av att vara sedd som kund, hon upplever att hon och andra 
muslimska kvinnors efterfrågan inte är viktig för handeln. Hon påpekar även att 
kunskapen och intresset hos handlarna tycks vara bristfällig när det gäller islam och de 
levnadsregler som följer med religionen. Hon skulle uppskatta om det gjordes reklam 
med erbjudanden inför högtiderna, hon skulle då känna att handeln uppmärksammade 
muslimerna.  
 
Hon föreslår Qibbla som ett varumärke dagligvaruhandeln skulle kunna ta in. Detta 
varumärke har bra produkter som är anpassade för muslimer. Däremot är hon skeptisk 
till Kronfågel som tar fram halalprodukter, ”de har gjort korv med grisprodukter i” 
som hon inte vill köpa. Butikerna i Tensta har ett tillfredsställande utbud för muslimer, 
däremot upplever Eija att det finns en brist på klassiska svenska varor där.  
 
Fokusgrupp på föreningen Gränslös vänskap 05-11-22 
Gruppen består av åtta kvinnor från Iran, Irak och Kurdistan. Kvinnorna bär slöja och 
alla är troende muslimer. Åldern varierar mellan 32 år till 51 år, samtliga har barn. 
Kvinnorna deltar i undervisning hos föreningen. Undervisningen består i svenska 
språket men även handarbete och friskvårdsutbildning. Föreningen verkar i synnerhet 
för arbetslösa invandrarkvinnor, som behöver hjälp och stöttning i arbetssökandet samt 
den sociala samvaron i det nya hemlandet Sverige. Diskussionen äger rum på deras 
lektionstid. 
 
De svenska butikskedjor som kvinnorna kände till är Willys, VI, Hemköp, OBS, Coop, 
KappAhl, HM, Dressman, Överskottsbolaget och JC. 
Kvinnorna handlar på olika butiker och framförallt på realisation. Några av kvinnorna 
handlar sina slöjor i arabiska butiker i Tensta. En del syr själva slöjor och kläder som 
kan vara svåra att få tag på. Många av inköpen är knutna till religionen och inhandlas i 
Tensta. Där finns butiker som säljer halalprodukter, tyger och slöjor. 
 
Kvinnorna har inte fått erbjudanden inför Ramadan från någon annan affär än de 
butiker som finns i Tensta och Rinkeby. ”I mitt hemland fick vi erbjudanden och så, det 
skulle jag också vilja ha här inför Ramadan, att man får erbjudanden med bra priser” 
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Kvinnorna gör sina inköp på följande butiker; Willys, Överskottsbolaget, och butikerna 
i Tensta. De köper stapelvaror, matolja, mjöl och liknande på Willys, kryddor på 
Överskottsbolaget och färskvaror, halalprodukter, tyger och slöjor i Tensta. Övriga 
produkter så som kläder inhandlas på butikerna som nämnts i inledningen. Kvinnorna 
anser att priserna är höga och klädstorlekarna små i de butikkedjor de nämnt. 
 
I och med att de delar upp inköpen på olika butiker är detta tidskrävande, framförallt 
för de som inte har bil. De upplever dock inga problem med att åka till flera olika 
platser med butiksutbud, åtminstone inte på sommaren, på vintern är det värre. ”Även 
om det gick att handla allt i en butik skulle vi i alla fall åka till olika butiker, det blir 
billigare”. Kvinnorna uttrycker även en önskan om att handeln borde uppmärksamma 
deras högtider genom begärliga erbjudanden. 
 
Fokusgrupp på Livstycket i Tensta 05-11-28 
Intervjun gjordes med cirka tio kvinnor från Somalia och Turkiet på kulturföreningen 
Livstycket som arbetar med textil och hantverk. Ungefär hälften av kvinnorna i 
fokusgruppen deltog aktivt i diskussionen medan de andra kom och gick. 
De svenska butikskedjor som kvinnorna kände till var HM, KappAhl, Lindex, Coop, 
ICA, Willys och VI.  
 
Det är svårt för kvinnorna att hitta kläder till sig själva i de svenska butikskedjorna. 
Kvinnorna syr en del av sina kläder och köper mest kläder till barnen och männen i de 
svenska butikskedjorna. Lindex, KappAhl och HM är de klädbutiker kvinnorna besöker 
regelbundet. Kvinnorna upplever att de är mer eller mindre tvingade att köpa slöjor och 
täckande kläder i de små arabiska butikerna i förorten. De nämner också att de tycker 
kvalitén på dessa kläder är dålig. Däremot tycker de att svenska butikskedjor har bra 
kvalité. Lindex har en butik i Tensta som kvinnorna upplever som en avfallsstation där 
Lindex dumpar icke säljbara kläder till lågpris. ”Den här Lindex hämtar bara in skräp, 
Lindex är inte bra” Kvinnorna upplever att detta beror på fördomar från Lindex sida 
som säger att invandrare inte har pengar och att invandrargrupper köper vad som helst 
bara det är billigt.  
 
Kvinnorna berättar att de i huvudsak sköter sina inköp i Tensta, Rinkeby, Husby och 
Kista. Halalprodukter köps på VI i Tensta, medan storpack av torrvaror köps på Willys 
i Rissne och Veddesta. Willys upplevs som positivt delvis för de låga priserna, men 
även för att de anpassat sitt sortiment till muslimska grupper. De somaliska kvinnorna i 
gruppen har inget förtroende för att svenska varumärken kan ta fram halalprodukter. En 
kvinna menar att svenskar inte har kunskapen om de regler som gäller för halalslakt. De 
turkiska kvinnorna i gruppen nöjer sig med att produkten är halalmärkt, därmed litar de 
på att det är halalslaktat enligt reglerna, vare sig det är svenskt eller importerat.  
 
Kvinnorna uttrycker att de skulle uppskatta erbjudanden, realisationer och anpassade 
produkter i anknytning till de större muslimska högtiderna. Anledningen till att svenska 
butikskedjor inte uppmärksammar deras högtider, trots att muslimerna spenderar 
mycket pengar under högtidsperioderna, tror kvinnorna beror på okunskap hos 
företagen. Detta när det gäller högtidernas innebörd och när på året de infaller. 
 
Intervju med respondenter från Islamska Kulturförbund 05-11-25 
Respondenterna i denna intervju var två unga män, 18 år respektive 20 år från Somalia 
och Turkiet. De båda är studerande och har bott i Sverige sedan de var små. Båda är 
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medlemmar i Islamska Kulturförbundet, en plats för troende muslimer att träffas och be 
på. 
 
För respondenterna spelade köttfrågan en viktig roll. Det är angeläget att känna till 
slakteriet och tillvägagångssättet för hur köttet behandlats. I Rinkeby finns det en 
köttgrossist som levererar halalkött till muslimska restauranger och familjer och som 
respondenterna har förtroende för. Enligt respondenterna har halalmärkta köttprodukter 
ofta inte behandlats enligt de regler som gäller för att få kallas halalkött. De upplever 
att det finns okunskap kring hur slakten ska gå till och att detta är orsaken till 
problemet. Den ene respondenten menar att många svenskar tror att halal endast 
betyder nötkött och inget annat. VI i Tensta utger sig för att sälja halalprodukter som 
enligt respondenterna inte uppfyller de krav som de efterfrågar. VI är för övrigt en butik 
som respondenterna uppskattar, de känner sig hemma där på grund av den blandning av 
människor och det utbud som finns. VI bör dock importera mer specifika produkter 
under högtiderna, menar de.  
 
Respondenterna uttrycker att utbudet på kläder inte är något större problem för män. 
Butikskedjornas utbud för muslimska tjejer är mer problematiskt. Idag är kläderna 
väldigt trendiga och utmanande, vilket är motsatsen till vad muslimska troende kvinnor 
får bära. Muslimska kvinnor ska inte klä sig tajt eller bära kläder som väcker 
uppmärksamhet genom urringningar och starka färger, säger respondenterna. De 
efterfrågar därför ett större basutbud av kläder som är anpassade till muslimska 
kvinnor. Ofta är märkeskläder trendiga och utmanande därför förekommer det sällan att 
muslimer handlar på till exempel NK. Många muslimer känner inte till NK eftersom det 
geografiskt ligger långt borta från förorterna. De bassortiment muslimer använder kan 
köpas billigare i andra butiker som finns nästan överallt, till exempel Dressman, 
KappAhl och Intersport.  
 
Personalen spelar en stor roll för bemötandet i butiker. Respondenterna anser att Willys 
är en bra förebild för svenska butikskedjor. Företaget har dels tagit in produkter som 
efterfrågats samt att Willys anställt personal med olika nationaliteter och kulturell 
bakgrund. Respondenterna anser att fler butikskedjor borde följa Willys exempel för att 
skapa förståelse för andra kulturer.  
 
De skulle även uppskatta om det fanns reklamaffischer och annonser med muslimer, en 
av respondenterna säger, ”kanske inte en bild på omslaget på tidningen, det kanske inte 
svenskarna skulle uppskatta, men varför inte inuti tidningen”. Under diskussionens 
gång börjar de två respondenterna att reflektera över varför de större butikskedjorna 
inte tar fram erbjudanden i samband med de muslimska högtiderna. De menar att 
muslimer konsumerar lika mycket som andra grupper, speciellt de muslimska 
kvinnorna som det tyvärr inte finns så mycket för. Respondenterna upplever att svensk 
detaljhandel inte verkar tro att muslimer har pengar att spendera. Dock tror 
respondenterna att detaljhandelns utbud i framtiden kommer att bli mer anpassat, 
speciellt i de förorter de bor i.  
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FOTOMONTAGE 1 
 
Intervju med Solmaz och Zeinad 05-12-01 
De kvinnliga respondenterna kommer ursprungligen från Iran och Irak. Solmaz är 25 
år, hon var fyra år när hon kom till Sverige. Zeinad är 24 år, född i Irak men uppväxt i 
Iran. Hon kom till Sverige när hon var 10 år gammal. De båda är födda som muslimer, 
de betonar att de inte är religiösa men att de har firat de större muslimska högtiderna. 
Båda respondenterna är juridikstuderande.  
 
De båda kvinnorna upplever att handeln generellt vänder sig till äldre och utbildade 
människor. Respondenterna upplever HM positivt med sitt trendiga och prisvärda 
sortiment. Butiker som Lindex och KappAhl är typiska för de lite äldre kvinnorna. De 
upplever dessa butiker som torra och stela. Ofta är personalen på dessa butiker äldre 
och är heller inte service- minded enligt respondenterna. Matbutiken Willys anser 
respondenterna har bra produkter till billiga priser. De brukar även handla på ICA och 
Hemköp trotts att de är dyrare. Coop är till för de äldre och välutbildade som vill ha 
kravmärkta produkter. Generellt har de förtroende för svenska butikskedjor eftersom de 
har kvalité i sina produkter samt är pålitliga. Som kund i svenska klädbutiker ska man 
dock inte klaga, föra sig på ett korrekt sätt, inte vara högljudd, helst inte pröva kläderna 
bara köpa samt hänga tillbaka kläderna där man tog dem från. 
 
Tjejerna klär sig inte traditionellt enligt muslimska regler, de är emot sådant och 
därmed påverkar inte kulturen deras konsumtion, säger de. De klär sig som vanliga 
svenska tjejer, de utger sig heller inte för att klä sig utmanande med till exempel 
extremt korta kjolar.  
 
Solmaz anser att uppmärksamhet mot den muslimska kulturen inte skulle utgöra någon 
större betydelse. Hon menar att det endast är i förorterna som handeln skulle tjäna 
pengar på detta. I förorten finns även arabiska butiker med mera, på så vis utsätter sig 
den svenska handeln för hård konkurrens säger hon. Zeinad anser att muslimska 
högtider bör uppmärksammas. Hon menar att hon skulle känna sig mer accepterad på 
grund av hennes muslimska ursprung. Hon säger också att muslimerna skulle känna sig 
mer respekterade och därför börja handla mer och då inte bara under högtiderna i de 
svenska butikskedjorna. Detta skulle visa på att handeln faktiskt bryr sig om 
muslimerna som konsumenter plus att det skulle öka acceptansen generellt i samhället. 
Hon anser också att det är bra att svenska företag börjat ta fram specifika varor som 
halalprodukter. Detta för att hennes mormor och mamma inte ska behöva åka till flera 
områden för att köpa in alla varor. Solmaz menar att det är trams att uppmärksamma 
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muslimer genom handeln. Hon anser att uppmärksamheten kommer att fallera på grund 
av att muslimer inte skulle handla mer för det.  
 
Respondenterna tycker att det skulle vara att gå för långt med TV reklam och affischer 
med beslöjade muslimer på. Detta för att de anser att muslimer också måste anpassa sig 
till det svenska samhället. Däremot upplever de att reklamen borde innehålla lite mer 
vanliga människor samt en mångfald av olika folkslag. De har aldrig upplevt reklam 
med tjejer från mellanöstern, vilket skulle påverka och sannolikt öka deras 
konsumtionsvanor, säger de. De båda upplever generellt att all reklam riktar sig till 
svenska barnfamiljer. Den bilden känner de inte igen sig i, därför borde företagen också 
uppmärksamma andra samhällsgrupper. Tjejerna menar att många invandrartjejer är 
utseendefixerande, det ligger i deras kultur att ”tävla” i utseende, därför är de en stark 
konsumentgrupp. De behöver inte komma från rika förhållanden, men de konsumerar 
mycket kläder ändå. Respondenterna tycker därför att det är märkligt att handeln inte 
mer specifikt uppmärksammat tjejer med invandrarbakgrund. 
  
Intervju med Anwar 2005-12-05 
Anwar är född i Somalia och kom till Sverige när han var fyra år gammal. Han är 
troende muslim men inte praktiserande. Idag är han 24 år och juridikstuderande. 
 
Anwar föredrar halalprodukter men äter annars vanligt kött, dock äter han inte griskött. 
Han påverkas inte av religionen då han köper kläder. Han uppskattar mångfald bland 
personalen på företag, för honom är ett trevligt personligt bemötande värdehöjande, till 
exempel är Coop i Jakobsberg ett bra exempel på detta. Där upplever han en trevlig 
atmosfär och personal, samt ett anpassat sortiment riktad till muslimska grupper. Detta 
bidrar till att Anwar hellre handlar på Coop i Jakobsberg än i andra livsmedelsbutiker, 
trotts att Coop generellt är dyrare. Vid större inköp handlar han på Willys eftersom de 
har billiga varor.  
 
Han tycker att personalen bättre borde spegla företagets kunder och de människor som 
lever i det svenska samhället. Det existerar ett utanförskap där personalen inte är 
kulturellt mångfaldig. Tyvärr är det sällan som muslimer får vara med och representera 
handeln, speciellt religiöst troende muslimska tjejer, anser han. Om detta beror på 
intolerans eller ointresse från handelns sida vet han inte, orsaken kan också vara brist på 
kunskap om andra grupper. Anwar jobbar själv i en klädbutik och brukar därför tänka 
på om andra butiker har mångfald i sin personal. Anwar menar att underliggande 
värderingar som fördomar hos personalen påverkar deras syn på hur kunderna ska bete 
sig. Till exempel anses en invandrarkvinna med fyra barn som ett störande moment i 
butiken eftersom barnen springer omkring. Istället borde butikskedjorna se fördelarna 
med detta och uppskatta mamman med sina fyra barn som en tillgång, det kostar 
företagen ingenting att få kunder att känna sig välkomna i butiken, säger han. Svenska 
butikskedjor borde sätta sig in i muslimernas konsumtion, det skulle räcka med ett litet 
specifikt utbud som till exempel telefonkort så att de kan ringa billigt till sina 
hemländer, kryddor och halalprodukter. Även kunskap om muslimer hos personalen 
bör öka för att minska fördomarna anser han. Han tycker att uppmärksamhet mot 
muslimer bör ske kontinuerligt inte bara vid deras högtider, det skulle med tiden kunna 
upplevas som missvisande.  
 
Samtidigt menar han att om butikskedjorna hade satsat en bråkdel av sin vinst på att 
uppmärksamma muslimska högtider skulle det öka muslimernas intresse att handla. 
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Detta innebär inte att butikerna ska köpa in mängder av olika specialvaror för 
muslimer. Deras barn leker med likadana leksaker som de svenska barnen, vilket borde 
leda till ett vinstintresse hos handlarna, anser han. Att Kronfågel satsar på Halalkycklig 
är positivt, det är både judar och muslimer som äter det. Fler företag borde satsa på 
goodwill för att behålla men också utöka kundgruppen, till exempel skulle MQ kunna 
synliggöra personer med muslimskt ursprung i sin reklam och på så vis skapa trender 
genom accessoarer med österländskt påbrå. Anwar tror att detta skulle attrahera både 
svenska och muslimska konsumenter. 
 

3.2 Sammanfattat resultat av undersökningen 

 
Genomgående uttrycker alla respondenter liknande åsikter. Återkommande begrepp i 
intervjuerna kan sammanfatta upplevelsen av butikskedjor i fyra nyckelbegrepp: 
Konsumentbeteende, Uppmärksamhet, Förtroende och Kunskap. 
 
Konsumentbeteende: Enligt samtliga respondenter är det kvinnorna som sköter 
inköpen till hushållen. De finner svårigheter med att införskaffa alla varor i en och 
samma butik. Mest utmärkande är livsmedelsinköpen där de är hänvisade till butiker 
som tillhandahåller halalprodukter. Även kläder är ett komplicerat inköp. Kläder för 
barn och män går att finna på de större svenska butikskedjorna. Kläder till religiöst 
troende kvinnor måste kompletteras med egentillverkade plagg eller inköp i de mindre 
etniska butikerna. 
 
Uppmärksamhet: Respondenterna uttrycker att de har svårt att identifiera sig med de 
budskap butikskedjorna förmedlar. De upplever inte att butikskedjorna riktar sig till den 
muslimska gruppen. De saknar erbjudanden och reklam som uppmärksammar den 
muslimska kulturen och högtiderna. Om detaljhandeln skulle rikta uppmärksamhet mot 
gruppen anser respondenterna att de skulle känna sig mer accepterade och därmed 
handla mer. Dock känner de sig inte ovälkomna i butikerna trots bristen på 
uppmärksamhet.  
 
Förtroende: Bland de religiöst troende respondenterna är kraven på halalprodukter 
höga. I dagsläget har de inget förtroende för att svenska företag kan ta fram dessa 
produkter. Alla respondenter uttrycker förtroende för butikskedjan Willys. Detta för att 
kedjan har ett anpassat sortiment samt en mångfald i personalen.  
 
Kunskap: Respondenterna uttrycker att de finns brist på kunskap hos detaljhandeln om 
muslimer och islam. De tror att detta är en anledning till att inte fler 
detaljhandelsföretag har sett möjligheten att rikta sig till muslimer som 
konsumentgrupp. De uttrycker att det krävs kunskap för att kunna tillgodose gruppen. 
Företagen måste vara medvetna om deras specifika levnadsregler och efterfrågan. 
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4.0 TEORI 
 
I detta avsnitt lägger vi fram teorier om konsumentbeteende, kultur, segmentering samt 
semiotik som vi anser rama in och bekräftar resultaten i undersökningen. Teorierna har 
valts efter att den empiriska undersökningen utförts. Vi har inlett varje teoridel med en 
beskrivning till varför vi valt teorierna. 
 

4.1 Konsumentbeteende och beslutsprocesser 

 
Vi har valt att behandla konsumentbeteende och konsumentens beslutsprocesser. 
Konsumentbeteendet tros påverkas av de specifika krav på produkter som kulturen för 
med sig. Detta är tydligt i dagens produktmarknad i Sverige. Den är inte fullt anpassad 
till de krav som troende muslimer avser. Därmed blir deras inköps och 
beslutsprocesser i vissa fall mer komplicerade. 
 
Konsumentbeteende är en studie om den involverade processen där individen eller 
gruppen samlar, införskaffar, använder eller avyttrar en produkt, service, idé eller 
experiment för att tillfredsställa behoven och önskningarna. Konsumentbeteende är ett 
samlat namn för många olika discipliner. Disciplinerna kan kategoriseras efter graden 
av fokus på konsumenten som individ eller som medlem i en grupp. (Solomon, et.al, 
2002) Ämnet konsumentbeteende är ett ökande intresse, inte enbart inom marknads-
föring utan även inom den sociala forskningen. Den växande medvetenheten om ökad 
betydelse av konsumtion kan betecknas som en viktig pågående roll i det psykologiska 
och sociala vardagslivet, den ekonomiska och politiska utvecklingen och i flödet av 
global kultur. Konsumtionen är idag så genomgripande i samhället att den har skapat 
historia ´vanguard of history´ (Solomon, et.al, 2002) 
 
Konsumentens beslutsprocesser 
Traditionellt har forskare sett på kundens beslutsprocesser som rationella. I detta 
synsätt gör människor sina val lugnt och omsorgsfullt och tar del av så mycket 
information som möjligt. Detta för att sedan värdera för- och nackdelar med varje 
alternativ och slutligen komma fram till ett tillfredställande beslut. Konsumenten följer 
vissa steg i sin beslutsprocess, denna syn indikerar att marknadsavdelningar bör titta på 
varje steg i beslutsprocessen för att förstå hur konsumenten samlar information, hur 
tilltron har utvecklats och formats och vilka produktvalskriterier som konsumenten 
specificerar.  I vissa fall följs alla steg, men i många fall görs det inte. (Solomon, et.al, 
2002). 
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Konstruktiv process - Steg i konsumentens beslutsfattande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Solomon et.al, 2002 
 
Konsumenter går vanligtvis inte igenom den noggrant genomtänkta processen för varje 
inköpsbeslut, detta skulle i så fall kräva tidsmässigt mycket engagemang. Forskare har 
alltmer börjat förstå att den rationella beslutsfattande processen kan utföras på många 
olika sätt.  
 
Konsumenten värderar själv engagemanget som behövs vid inköpet och väljer sedan 
strategi efter den grad av engagemang som krävs. Vissa val görs under lågt 
engagemang och då har konsumenten ett inlärt beteende för att handskas med 
situationen. (Solomon, et.al, 2002) 
 
Utökad problemlösning: Denna typ av problemlösning är den som bäst svarar mot den 
traditionella synen på beslutsprocesser där konsumenten är rationell. Denna metod är 
ofta förknippad med val som påverkar självbilden. Valet är ofta förknippat med en viss 
grad av risk. Konsumenten försöker därför att införskaffa så mycket information som 
möjligt. (Solomon, et.al, 2002) 
 
Begränsad problemlösning: Denna typ av problemlösning är ofta mer rättfram och 
enkel. Köparen är inte lika motiverad att söka information eller värdera alternativ. 
Människor använder i stället enkla beslutsregler för att välja mellan alternativ. Dessa 
kognitiva genvägar gör att de kan falla tillbaka på generella riktlinjer istället för att 
behöva börja från början vid varje inköp. (Solomon, et.al, 2002) 
 
Rutinmässig problemlösning: Både begränsad och utökad problemlösning för med sig 
en viss del av informationshantering. Rutinmässig problemlösning kräver ingen eller 
väldigt lite medvetenhet. Detta gör att konsumenten spenderar mindre tid och energi på 
upprepade vardagliga inköpsbeslut. Detta är ett sätt för konsumenten att vara effektiv. 
(Solomon, et.al, 2002) 

Problem identifiering 

Informationsundersökning 

Värdering av olika alternativ 

Val av produkt 

Resultat av processen 
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4.2 Kultur och religion i konsumtion 

 
Att kultur och religion påverkar konsumtion finns det stöd för i den empiriska 
undersökningen. Den stärks även av teorier om kultur och religion i konsumtion. 
 
Etnisk och religiös identitet är komponenter som är av stor betydelse för 
konsumenternas självbild. En etnisk eller folklig subkultur består av en självbevarande 
grupp av individer som håller ihop i en gemensam kultur samt med genetiska band. De 
identifierar sig med sina medlemmar av samma kategori. (Solomon, et.al, 2002) 
 
Det finns ett antal viktiga faktorer som spelar stor roll för att individer från en annan 
kultur kan påverkas och anpassa sig till en ny kultur. Faktorer som till exempel 
språkutveckling och klädkoder har stor betydelse för hur snabbt anpassningen sker, 
samt motivationen att psykologiskt bryta upp med den gamla kulturen. Förmågan hos 
representanter i värdlandet att överföra den nya kulturen på immigranter är också 
viktigt för den enskilde personens integration. Immigranters anpassning till värdlandets 
kultur och samhälle är selektiv. Det är vanligt att de söker sig till sina egna landsmän i 
värdlandet och håller kvar sedvanor som mat, högtider och språkmedier från deras 
hemländer. Detta samtidigt som de accepterar att konsumera varor som är folkligt 
omtyckta i värdlandet. Forskningen visar på att anpassningen till den nya kulturen inte 
raderar ut identiteten med ursprungslandet. Det är vanligt att anpassningen sker till en 
viss grad, detta genom ett ”både och” konsumtionsbeteende, det vill säga att 
immigranter konsumerar från bägge kulturerna. (Solomon, et.al, 2002) 
 
I en studie som utförts av Waller,D., Fam, K-S., och Erdogan, Z., (2005) undersöktes 
hur marknadsföring av kontroversiella produkter mottagits i olika länder. De kom fram 
till att historia och religion, snarare än geografiska avstånd, påverkar människors attityd 
till reklam av kontroversiella produkter. Religionen sätter normativa ramar för vad som 
anses vara acceptabelt. (Waller, et.al, 2005) 
 
Religion i ämnet marknadsföring har inte studerats i någon större utsträckning, 
troligtvis för att det ses som ett tabubelagt område. Företag måste värdera hur vida 
religiösa eller etniskt skräddarsydda marknadsföringsåtgärder ger högre varumärkes-
lojalitet eller om fördelarna överskuggas av risken för att sådana åtgärder kan 
förolämpa dessa grupper. De företag som bäst lyckas med att marknadsföra sig mot 
dessa grupper är ofta mindre företag med företagsledare och ägare som själva är 
medlemmar i liknande grupper. De fåtal fakta som tagits fram på området pekar på att 
målgruppsindelning efter religion är en bra indikator för konsumentbeteende. (Solomon 
et.al, 2002) 
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4.3 Segmentering efter etnicitet 

 
Marknadssegmentering är en viktig aspekt i konsumentbeteende. Segmentering kan 
göras i många olika dimensioner så som, demografi, livsstil och produktanvändande. 
(Solomon, et.al, 2002) I en del europeiska länder har de kommit längre än Sverige i 
arbetet med att kartlägga och tillfredställa efterfrågan hos etniska minoriteter. I dessa 
länder är segmentering av konsumenter ett viktigt instrument för butikskedjor att 
tydligare kommunicera med etniska grupper. 
 
Segmentering efter etnicitet i Storbritannien 
Enligt en brittisk studie utförd av Nwankwo, S. och Lindridge, A. (1998) existerar 
etniska minoriteter i unika subkulturer som kräver djupanalyser. För att segmentera 
minoritetsgrupper krävs en uppdelning i graden av integration. Storbritannien har under 
de senaste 50 åren influerats av människor från andra kulturer, detta har lett till en 
synligare heterogenitet i samhället. (Nwankwo, et.al, 1998) 
 
Marknadsförare har på senare tid visat ett större intresse för etnisk marknadsföring. Den 
ökade medvetenheten om att människor från etniska minoriteter definierar sig själva 
efter etnicitet bidrar till det ökade intresset. Det är svårt att finna företag i 
Storbritannien som har en bra multikulturell marknadsföringsplan. Detta är störande 
med tanke på att bevisen pekar på att en diversifierad marknadsföring blir allt viktigare. 
Företag som önskar meningsfull marknadsföring mot etniska minoriteter, måste dock 
vara aktsamma för det utbredda och okritiska antaganden om etniska minoriteter, som 
härstammar från den konventionella marknadsföringen. För att komma förbi detta är 
bildandet av en djup förståelse för etniska grupper nödvändig. (Nwankwo et.al, 1998) 
 
Integration har tagits upp i marknadsföringslitteratur som ett potentiellt marknads-
föringsbeteende inklusive konsumtion, köpmönster och media användning. Det kan 
vara till hjälp att skaffa ett schema för att identifiera etniska subkulturers integration i 
Storbritannien. Grundläggande för integrationen är en process där etniska konsumenter 
förflyttas längs en teoretisk linje, från låg integration, där de upprätthåller de kulturella 
värdena av deras etniska ursprung, upp till fullständig integration, där de har anpassats 
till värdlandets kultur. Konstruktionen har fyra tydliga kluster som visar influenser som 
dominerar kulturutövanden på individnivå. Konstruktionen är inte baserad på ålder, den 
är baserad på exponering och anpassning till kulturen i värdlandet. Schemat kan vara av 
värde för att segmentera etniska minoritetspopulationer. (Nwankwo et.al, 1998) 
 
Kluster ett: minst integrerad: 
Personer som immigrerat till ett främmande land och dess kultur lever ofta nära sina 
familjemedlemmar och har knapphändiga språkkunskaper. De har liten eller ingen 
motivation att anpassa sig till värdlandets kultur, beteendet är starkt influerat av 
ursprungslandet. Det är inte heller ovanligt att utbildningsnivån samt inkomsten är låg. 
 
Kluster två: måttfullt integrerad: 
Immigranter i detta kluster pratar värdlandets språk behjälpligt, men föredrar att 
konversera på sitt hemspråk. Beteendemönstret domineras av subkulturens värderingar.  
 
Kluster tre: tämligen integrerad: 
Talar både värdlandets samt hemlandets språk flytande. Beteendemönstret är starkt 
influerat av värdlandets kultur. De känner stolthet för sitt etniska ursprung. 
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Kluster fyra: totalt integrerad: 
Talar värdlandets språk flytande och är troligtvis född i landet. De har ofta liten 
kunskap om sin etnicitet och är inte heller intresserade av sitt etniska ursprung. 
(Nwankwo et.al, 1998) 
 
Det finns inte någon anledning att prata om etniska minoriteter som en grupp på grund 
av växande skillnader inom och mellan etniska grupper. Det kan finnas en stor variation 
i kulturella normer och värderingar bland medlemmar i en etnisk grupp, beroende på 
olikheter i integrationsgraden, social klass, och regionala influenser. Etnisk identitet är 
därför inte ren och statisk. Studier visar på att etnisk identitet är en dynamisk 
konstruktion som förändras över tiden och sammanhanget varierar från individ till 
individ. Forskare bör beakta hur individen själv förstår och tolkar sin etnicitet, och hur 
detta förändras över tiden. (Nwankwo et.al, 1998) 
 
Etniska minoriteter har historiskt sett presenterats i stereotyper och på ett osmickrande 
sätt. Att förolämpa potentiella kunder från etniska minoriteter kan orsaka mer skada än 
bara ge företaget ett dåligt namn, det kan på allvar demolera företagets förtroende-
kapital. Etniska marknadsförare måste på allvar studera olika kulturer för att veta hur de 
ska undvika att förolämpa etniska grupper. Marknadsförare står inför utmaningen i att 
nå multietniska Storbritannien. Denna uppgift kräver ett stort ansvar. Marknadsförare i 
Storbritannien ställs inför ett dilemma vid kommunikationen med etniska minoriteter. 
Att försöka utveckla etnisk marknadsföring och samtidigt undvika rassegregation är en 
svår balansgång. Att visa ansikten på individer från etniska minoriteter på 
förpackningar och i annonser kommer inte att räcka. Företag som vill komma åt dessa 
segment måste bygga en fortlöpande relation med dessa grupper, vilket kräver 
långtidsengagemang. (Nwankwo et.al, 1998) 
 

4.4 Semiotik 

 
Eftersom historia, religion och kultur påverkar människor kan olika individer uppfatta 
marknadsföringsåtgärder på skilda sätt. Genom semiotik kan förståelsen för 
människors olika preferenser och upplevelser bättre tolkas och tas till vara. Etniska 
minoriteter tycks även ha lättare för att ta till sig budskap genom symbolik. 
 
När konsumenter försöker uppfatta ett marknadsföringsfenomen, som kan vara en 
speciell förpackning eller en modell på ett tidningsomslag, görs det genom att tolka 
dess budskap eller mening som associeras med produktens image. Av den anledningen 
är det mycket av budskapet som utesluts och som influeras av symbolens betydelse. 
Därför har det gjorts undersökningar på hur konsumenter tolkar symbolers betydelse. 
Detta kallas för semiotik och behandlar sambanden mellan tecken och symboler samt 
deras roll i budskapen. Semiotik är viktigt för att förstå konsumentens beteende, 
eftersom konsumenterna använder produkter för att framhäva sin sociala identitet. 
(Solomon et.al, 2002) 
 
Alla budskap från produkter kan delas upp i tre baskomponenter. Detta gör att ett 
varumärke kan avläsas på olika nivåer. Den lägsta nivån är själva fabrikatet (object) 
som är fokus i produktens budskap. Den andra nivån är tecknet (sign) och framhäver 
bildspråket som känner av imagen. Tecknet synliggör det avsiktliga budskapet av 
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fabrikatet. Den sista nivån är tolkningen (interpretant) av det övergripande budskapet, 
det vill säga den ideologiska nivån där stereotyper gör sig påminda hos konsumenten. 
Det semiotiska innehållet säger en del om produktens värde, funktion och kultur. 
(Solomon et.al, 2002) 
 
Symbolvärdet tillhandahåller kraftfulla verktyg för marknadsförare att kunna förmedla 
produktegenskaper till konsumenterna. Symboler säger mer än ord, det låter tolkaren 
själv skapa sin bild. (Solomon et.al, 2002)  Etniska minoriteter kan ha större möjlighet 
att sända och ta emot meddelanden genom gester och symboler, det är också mer 
sannolikt att de definierar sig själva efter etnisk identitet än de personer som är 
uppväxta med värdlandets kultur (Nwankwo et. al, 1998). Undersökningar som gjorts 
indikerar att personer i minoritetsgrupper är mer öppna för att ta till sig annonser och 
reklam där representanter från deras egna grupper ingår. Detta förhöjer trovärdigheten 
till, samt skapar en positiv attityd för varumärket. (Solomon et.al, 2002) 
 
 
5.0 ANALYS 
 
I analysen associeras resultatet av empirin med de valda teorierna. Av de fokusgrupper 
och djupintervjuer vi genomfört framkom fyra nyckelbegrepp: Konsumentbeteende, 
Uppmärksamhet, Förtroende och Kunskap. Varje begrepp analyseras och styrks genom 
teorierna.  
 

5.1 Konsumentbeteende 

 
Respondenterna i fokusgrupperna har beskrivit sitt konsumentbeteende. De tvingas att 
åka mellan olika butiker för att få tag på de varor de efterfrågar. När de troende 
kvinnorna i fokusgrupperna börjat reflektera över sitt konsumentbeteende upplevde de 
inköpen som väldigt tidskrävande. De var så pass vana vid att sköta sina inköp på detta 
sätt att de tidigare inte reflekterat över detta. Vissa av kvinnorna gör inköpen till en del 
av sin vardag. Enligt Salomon et.al, (2002) är detta ett exempel på begränsad 
problemlösning där konsumentens beslutsprocess är till viss del rationell och söker 
information om vart de kan inhandla specifika produkter. Inköpsprocessen fyller dock 
en social funktion, ett sätt för kvinnorna att träffas och umgås på. Salomon et.al, (2002) 
menar att religiös identitet är av betydelse för konsumenternas självuppfattning. Detta 
skapar en subkultur för en sammanhållen grupp (Solomon et.al, 2002). Dessa kvinnor 
är arbetslösa och har möjligheten att spendera mycket tid till inköp. Däremot upplever 
en av kvinnorna, som har ett aktivt yrkesliv, problematik med tidsåtgången vid 
inköpsprocessen.  
 
De respondenter som varit med i denna undersökning är från olika nationaliteter och då 
i huvudsak Somalia och Turkiet. Framförallt vill de religiöst troende kunna hitta typiska 
produkter från hemlandet för att känna sig ”hemma”. Solomon et.al, (2002) pekar på att 
det är vanligt att emigranter söker sig till sina egna landsmän och föredrar att äta typisk 
mat från sina hemländer. Samtidigt anpassas deras konsumtionsbeteende gradvis till 
den nya kulturen (Solomon et.al, 2002). Undersökningen visar på att graden av 
integration påverkar konsumentbeteendet. De äldre troende kvinnorna håller starkare 
fast vid sina hemländers kulturer. Bland de yngre respondenterna är det mer tydligt att 
de konsumerar från bägge kulturerna, i undersökningen upplever de ingen brist på 
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produkter. Däremot väljer de helst livsmedelsbutiker som även har ett etniskt sortiment. 
Detta styrks av den brittiska undersökningen som pekar på nödvändigheten i att 
segmentera efter graden av integration (Nwankwo et.al, 1998). 
 
Salomon et.al, (2002) menar att klädkoder och språkutveckling är en faktor som har 
betydelse för hur snabbt immigranter anpassar sig i samhället. Bland de troende 
muslimska kvinnorna finns det brister i svenska språket och deras konsumtionsvanor är 
begränsade till områden som Tensta, Rinkeby, Kista och Veddesta. Enligt 
respondenterna är det framförallt de troende kvinnorna som har problem med att köpa 
kläder i de svenska butikskedjorna.  
 

5.2 Uppmärksamhet 

 
Att muslimska högtider inte uppmärksammas av handeln är något som samtliga 
respondenter reagerat på. Respondenterna tror att detta kan bero på att handeln inte har 
kunskap om deras kultur och religion. De skulle uppskatta om handeln kunde 
uppmärksamma högtiderna genom erbjudanden. För att lyckas med att uppmärksamma 
gruppens kultur krävs kunskap om gruppen (Nwankwo et. al, 1998). 
 
Två av de manliga respondenterna poängterade att svenska butikskedjor är dåliga på att 
tillgodose kvinnornas specifika behov. Vidare anser samtliga respondenter att 
butikskedjorna bör öka personalintegrationen för att skapa en trygghet och 
igenkännande för denna grupp av kunder. Några respondenter framhävde Willys som 
förebild för andra svenska butikskedjor. Igenkännande återkommer när respondenterna 
diskuterar reklam, de skulle vilja se fler individer med arabiskt utseende i till exempel 
Ikeakatalogen och på reklamaffischer. Undersökningar som gjorts indikerar att personer 
i minoritetsgrupper är mer öppna för att ta till sig annonser och reklam där 
representanter från deras egna grupper ingår, detta förhöjer trovärdigheten gentemot 
varumärket eller butiken (Solomon et.al, 2002). 

 
Vid diskussionerna om uppmärksamhet saknade respondenterna acceptans från 
samhället i stort. De menade, om handeln uppmärksammar gruppen skulle detta vara ett 
steg i rätt riktning mot en ökad förståelse om islam.  

 
Respondenterna är inte överdrivet positiva till hur svensk detaljhandel ser ut idag. De 
känner sig negligerade och oförstådda som grupp. Att de känner sig oförstådda är inte 
enbart handelns problem, det hänger också ihop med den negativa uppmärksamhet som 
deras religion fått under de senaste åren. Respondenterna upplever att detta lett till att 
svenska samhället saknar kunskap och heller inte vill lära sig om islam. I sin tur tycks 
detta färga av sig på den svenska detaljhandeln. Salomon et.al, (2002) pekar på att 
studier kring religion i förhållande till marknadsföring inte studerats i någon större 
utsträckning. Detta för att ämnet uppfattats som tabu, rädslan bland företagen är att de 
riskerar att misstolka de troende grupperna (Salomon et.al, 2002). De fåtal fakta som 
tagits fram inom området pekar dock på att målgruppsindelning efter religion är en bra 
indikator för konsumentbeteende (Solomon et.al, 2002). Vidare styrks detta genom 
Waller et.al (2005) undersökning som visar på att människors attityd till reklam 
påverkas av religion och historia. 
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5.3 Förtroende 

 
Vissa respondenter menar att de skulle få ett ökat förtroende för svenska företag genom 
att de anställer personal med muslimska värderingar, andra menar att de nöjer sig med 
en ökad mångfald som inte nödvändigtvis måste vara muslimer. Undersökningar som 
gjorts indikerar att personer i minoritetsgrupper får ett ökat förtroende för företag med 
representanter från deras egna grupper (Solomon et.al, 2002). I de diskussioner som 
uppstått har halalprodukter kommit på tal, men det finns en skillnader mellan 
muslimska grupper. För vissa är det viktigt att reglerna kring halalslakt följs noga, för 
andra räcker det med att produkterna är halalmärkta. För de som vill att reglerna ska 
uppfyllas, finns ett förtroendeproblem. De menar att vissa halalprodukter inte är äkta 
halal och därmed inte uppfyller deras krav. De vill ha möjlighet att kontrollera 
tillvägagångssättet för en garanterad halalprodukt. Kontrollen kan göras av anförtrodda 
personer från de muslimska grupperna. Upplysningen om vilka slakterier som utför 
äkta halalslakt sprider sig enligt respondenterna genom mouth-to-mouth1. De företag 
som bäst lyckas med att skapa förtroende bland olika religiösa grupper är ofta mindre 
företag med företagsledare och ägare som själva är från samma bakgrund (Solomon 
et.al, 2002). 
 
Svenska företag som tar fram halalprodukter, till exempel Kronfågel, har inget större 
förtroende hos de troende respondenterna. De tror inte att svenska företag har 
tillräckligt med kunskap för att ta fram dessa produkter. Däremot tycks det 
skandinaviska varumärket Qibbla skapat förtroende hos de flesta muslimer i 
undersökningen. Qibbla producerar ett etniskt sortiment av produkter, bland annat 
producerar de halalkyckling. Deras förpackningar är halalmärkta, texten står på både 
svenska och arabiska omgivet av en cirkel, i vilken det finns symbolen av en minaret. 
Enligt Solomon et.al, (2002) behandlar semiotiken budskapet från produkter och 
varumärken. Symbolvärdet ger kraftfulla verktyg för att förmedla produktegenskaper 
(Solomon et.al, 2002). Dessutom har etniska minoriteter större möjligheter att ta emot 
meddelanden genom symboler (Nwankwo et. al, 1998). Förtroendet bland de 
sekulariserade muslimerna är högt för svenska varumärken. De anser att svenska varor 
är av god kvalité och företagen upplevs generellt som pålitliga. För övrigt uppskattar de 
att svenska företag börjat producera halalprodukter. Skillnader i åsikter och förtroende 
kan enligt Nwankwo et.al, (1998) bero på nivån i integration individen uppnått. 
 

5.4 Kunskap 

 
Respondenterna uttrycker att bristen på kunskap är ett stort problem. De hävdar att 
svenska företag inte har kunskap om islam och att detta troligtvis är orsaken till den 
upplevda bristen på uppmärksamhet från handels sida. De kvinnliga respondenterna 
från Livstycket har uppmärksammat att Lindex i Tensta har ett sämre utbud, de 
upplever därför att de segmenterats. Respondenterna menar att det finns fördomar 
gentemot muslimer och andra invandrargrupper. Företag som önskar meningsfull 
marknadsföring för etniska minoriteter måste vara aktsamma mot fördomar som 
härstammar från den konventionella marknadsföringen, en djup förståelse för etniska 
grupper är därför nödvändig att etablera (Nwankwo et. al, 1998). 
 

                                                 
1 Ett sätt att sprida information genom individuell kommunikation människor emellan. 
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FOTOMONTAGE 2   FOTOMONTAGE 3 
 
 
6.0 SLUTSATS 
 
Från teori, empiri och analysdelen sammanfattar vi här kontentan av vad vi anser vara 
det väsentliga i undersökningen som ger svar på vår frågeställning. De fyra 
nyckelbegreppen som framkommit ur resultaten är invävda i slutsatsen, dock utan 
underrubriker. 
 
 
Vad vi fått kunskap om är att muslimer som grupp är olika. De är från olika 
nationaliteter, olika inriktningar inom islam, alla muslimer praktiserar inte sin religion, 
dessutom skiljer sig graden av integration. Trotts att våra respondenter är olika kan vi 
se vissa gemensamma nämnare i upplevelsen av svenska butikskedjor. Alla uttrycker en 
avsaknad av uppmärksamhet, som att kunna identifiera sig med reklam samt 
avsaknaden av specifika erbjudanden i samband med muslimska högtider. De anser att 
butikskedjorna i dagsläget endast riktar sig till svenskar och deras högtider. De 
respondenter som är integrerade i det svenska samhället skulle uppleva en ökad 
acceptans om handeln uppmärksammade deras ursprung. Sammanfattningsvis tolkar vi 
respondenternas upplevelser som att handeln segregerar och förbiser muslimer som 
potentiella kunder. Detta beror på okunskap och fördomar inom detaljhandeln enligt 
respondenterna.   
 
I vissa avseenden skiljer sig respondenternas åsikter, de mer religiösa har mindre 
förtroende för svenska butikskedjor. Framförallt när det gäller framställningen av 
halalprodukter, detta visar sig i kvinnornas inköpsbeteende. Vidare anser de sig blivit 
orättvist segmenterade av vissa butikskedjor. De upplever att dessa butikskedjor har 
fördomar som att invandrare är kravlösa naiva kunder som tänker lågbudget. Även de 
som inte personligen känner sig segmenterade på detta sätt påverkas negativt, genom att 
de upplever att deras ursprung behandlas orätt. 
 
Kulturen påverkas av både nationalitet och religion, detta i sin tur påverkar 
konsumtionen. Inom dagligvaruhandeln är det Coop i Jakobsberg och Willys som har, 
förutom den befintliga kundgruppen, satsat på nya kundsegment. De har tagit in ett 
sortiment som är anpassat för de muslimska grupperna, dessa butiker har även satsat på 
en mångkulturell personal som upplevs positivt av samtliga respondenter i vår 
undersökning. Detta har skapat ett förtroende hos respondenterna gentemot dessa 
butiker. Butikerna har inte bara ett sortiment speciellt riktat till muslimer, utan även ett 
klassiskt svenskt produktutbud.  
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Alla respondenter uttrycker samma upplevelser, att handeln saknar kunskap om 
muslimska grupper. Genom detta finns det stora möjligheter för detaljhandeln att rikta 
sig till dessa konsumenter, det krävs dock kunskap om gruppens kultur. Genom att 
blicka ut i Europa finns möjlighet att ta lärdom från länder som kommit längre i sitt 
arbete med att uppmärksamma konsumentgrupper från andra kulturer, till exempel 
Storbritannien. Rädslan och okunskapen som tycks finnas hos handeln är ingen hållbar 
ursäkt för att negligera denna konsumentgrupp. Detta eftersom respondenterna i vår 
undersökning är medvetna om bristen på uppmärksamhet. Handelns ointresse tolkar 
respondenterna som att företagen gjort ett ställningstagande mot deras religion och 
kulturella bakgrund. Resultatet pekar på att det är hög tid att lära känna dessa grupper, 
för att inte riskera att bristen på uppmärksamhet och kunskap ska resultera i att de 
känner sig skymfade. Samtidigt bör de åtgärder som sätts in vara väl genomtänkta och 
inte färgade av fördomar och föreställningar eftersom även det riskerar att förolämpa 
gruppen. 
 
 
7.0 DISKUSSION 
 
I diskussionsdelen har vi utvecklat personliga reflektioner över undersökningens 
resultat. Vi diskuterar våra erfarenheter av den period som undersökningen fortgick, 
och framför även kritiska faktorer mot undersökningen. Slutligen presenteras förslag 
på vidare forskning på undersökningsområdet. 
 
 
Vi vill tydliggöra att vi inte tagit oss an denna uppsats ur ett samhällsperspektiv. 
Människors upplevelser av butikskedjor kan påverkas av hur butikskedjorna väljer att 
kommunicera med olika grupper. Vi har analyserat muslimernas upplevelser av 
butikskedjor för att vi själva uppfattar att invandrargrupper är negligerade i den svenska 
handeln. I Sverige kan islam som religion upplevas som främmande, vars rykte tycks ha 
förvärrats under de senaste åren. Vi hävdar dock inte att islam är den enda religionen 
som bör uppmärksammas av handeln. Vi vill öka förståelsen för att samhället består av 
olika konsumentgrupper. 
 

7.1 Reflektion 

 
Respondenterna vill se en ökad kulturell mångfald bland personalen i butikskedjorna, 
bland annat för att spegla samhället i stort. Vi anser att detta tyder på utanförskap. Att 
även sekulariserade muslimer känner utanförskap, genom att de aldrig fått sitt ursprung 
uppmärksammat, får oss att fundera på hur framtida generationer kommer att uppleva 
detaljhandeln. Utanförskap behöver inte enbart grunda sig på att handeln inte 
uppmärksammar andra kulturer. Den enskilde individens känsla av utanförskap kan 
bero på flera orsaker. Till exempel kan en svensk med övervikt känna sig negligerad av 
modebranschen. Detta visar på att utanförskapet i sig inte elimineras för att 
igenkännandet i reklam och mångfald bland personal ökar.   
 
Butikskedjornas budskap om den önskvärda kunden, svensken, kan negativt påverka 
kommande generationer genom att de inte kan identifiera sig med företagens budskap. 
Hur detta kommer att påverka handeln vet vi inte idag, vi kan bara spekulera. Idag 
öppnas det nya marknader för företag runt om i världen. Även i Sverige tar utländska 
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företag marknadsandelar. Risken finns att företag i andra länder som förstått detta tar 
över kundgrupper i Sverige. Vi tror därför att det i framtiden kommer bli allt viktigare 
för svenska företag att utveckla sig mot nya kundgrupper. Om svenska företag börjar ta 
fram produktkategorier till specifika kundgrupper, kan detta välkomna och integrera 
framtida generationer att konsumera både svenska och icke svenska produkter. Vi anser 
att integration i handeln på lång sikt gynnar den svenska detaljhandeln.  
 

7.2 Erfarenheter  

 
Under arbetes gång har vår kunskap om muslimer som grupp blivit mer nyanserad. Vi 
har valt att inte undersöka de äldre muslimska männen, beroende på att de övriga 
respondenterna beskrivit att det framförallt är kvinnan som sköter alla inköp till 
hushållet. Unga män som inte bildat familj är de som till viss del sköter sina klädinköp 
på egen hand. Respondenterna har vidare beskrivit de klädregler som gäller för både 
muslimska kvinnor och män. Det är framförallt de troende kvinnorna som har problem 
att hitta kläder och därför syr en del själva.  
 
När vi började arbetet med undersökningen hade vi en föreställning om att ämnet skulle 
intressera många muslimer. Det krävdes dock ihärdigt arbeta att få respondenter att 
ställa upp i undersökningen. Till en början var respondenterna i fokusgrupperna och 
intervjuerna inte särskilt engagerade samt hade svårt att förstå syftet med under-
sökningen. När de satt sig in i frågeställningen började diskussionerna dock att flöda. 
Från att åsikterna legat latent och till en början var svåra att åskådliggöra, fick de 
tillfället att ventilera sina tankar. Vi upplevde att samtliga respondenters intresse för 
undersökningsområdet ökade under samtalens gång, de fann åsikter de tidigare inte 
artikulerat. 
 
Etnisk forskning är inget nytt inom konsumentbeteende. De flesta tidigare studier syftar 
till att kartlägga relationen mellan etnicitet som en oberoende variabel och konsumtion 
som en beroende variabel. Etnisk forskning skulle kunna berikas genom att gå förbi 
övertron på standardiserade positivistiska undersökningsmetoder. Det finns vissa 
problem med att utföra undersökningar på etniska minoriteter. Det har visat sig att 
moderatorer med samma etnicitet som respondenterna fått mer sanningsenliga svar. 
(Nwankwo et. al, 1998) I vår undersökning har vi inte haft möjlighet att avgöra 
sanningsenligheten i svaren. Dock kan sägas att vi inom fokusgrupperna och 
intervjuerna strävat efter en diskussionsnivå där respondenterna själva haft möjlighet att 
påverka samtalet. Det kan med anledning av språkförbistringar uppstå problem vid 
undersökningar, vissa anser att fokusgrupper är ett bättre sätt att erhålla en konversation 
hellre än att använda tolk (Nwankwo et.al, 1998). De respondenter med brister i 
svenska språket fick medverka i fokusgrupper där de hade möjlighet att stötta varandra 
språkmässigt, vilket fungerade bra. För vissa muslimer är det otänkbart att en man 
intervjuar en ogift kvinna, muslimska män kan även förolämpas genom att intervjuas av 
en kvinna som inte är lämpligt klädd (Nwankwo et. al, 1998). Respondenterna i 
undersökningen delades in efter kön för att inte riskera konflikter eller störningar i 
fokusgrupperna och intervjuerna. Etnisk matchning kan vara extra viktig i en 
fokusgrupp (Nwankwo et. al, 1998). I urvalsprocessen skapade vi homogena grupper, i 
avseendet integration, graden av tro, gemensamma beröringspunkter samt kön. I vissa 
kulturer finns ett motstånd för att vara alltför avslöjande inför människor utanför 
kulturen (Nwankwo et.al, 1998). Vi var väl medvetna om att vi kom som utomstående 
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in i en kultur vi inte tillhör, där vi heller inte använder oss av samma koder och seder. 
Därför vet vi inte om de undanhållit något för oss.  Fördelen med att inte dela samma 
kultur är att vi som moderatorer inte är färgade av kulturens oskrivna regler.  
 

7.3 Kritik 

 
Under denna rubrik presenterar vi kritik som kan riktas mot uppsatsen. Observera att 
kritik behandlas löpande under rubrikerna Validitet, Reabilitet samt Erfarenheter. 
  
I denna undersökning är varje kategori av respondenter inte tillräckligt stor för att 
kunna generalisera muslimernas upplevelser. Däremot kan vi presentera en inblick i 
muslimers upplevelser av svenska butikskedjor. 
 
Vi var tvungna att modifiera frågorna till de fokusgrupper med kvinnor vars språk-
kunskaper är begränsade. Detta för att bringa förståelse kring det ämne vi valt att 
undersöka. Detta kan färga respondenternas svar, dock vill vi poängtera att vi inte 
försökt påverka svaren från respondenterna. 
 
Att som utomstående ge sig in i en främmande kultur, ökar risken att gå miste om 
väsentlig information. 
  

7.4 Förslag till vidare forskning 

 
För att detaljhandeln på allvar ska bli intresserad av kundsegment med annan kulturell 
bakgrund, anser vi det nödvändigt att undersöka köpkraften hos minoritetsgrupper. 
 
Vi anser det viktigt att undersöka attityder hos svenskar till ett etniskt blandat 
produktutbud samt attityden till en ökad mångfald bland butikspersonal. På det sättet 
får vi veta om detta skapar misstro bland svenskar och om det kan leda till problem för 
handeln. 
 
För att få en bättre bild av muslimers upplevelser av butikskedjor, behövs ytterligare 
undersökningar där populationen delas in i avgränsade kluster och där fler respondenter 
deltar. 
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Bilaga 1 
 
Frågeguide 
 
Med undersökningen ville vi få kunskap om hur människor som firar muslimska 
högtider, och därmed påverkas av den muslimska kulturen, upplever svenska 
butikskedjor. Det första momentet var att tillsammans med respondenterna välja ut 
några butikskedjor som de upplevde som svenska. 
  
 
Identifikation 
• Hur uppfattar ni en typisk konsument för företaget? 
• Vilka tror ni företaget vill ha som kunder? 
• Vilka riktar sig företaget inte till? 
• Riktar sig företaget till er? 
• Hur upplever ni atmosfären på företaget? 
• Om kulturen påverkar era val av butiker? 
• Anser ni att företagen uppmärksammar era högtider på ett tillfredsställande sätt? 
 
Budskapet 
• Vad karakteriserar företaget? 
• Vad företaget symboliserar för er? 
• Vad har ni för uppfattning av företaget? 
• Vad får ni för känsla av företaget? 
 
Bemötande 
• Hur anser ni er bemött i butiken? 
• Välkomnar butiken andra kulturer enligt er? 
• Upplever ni att det finns en norm för hur man ska vara för att bli väl bemöt? 
• Avslutningsvis vill vi också veta vad ni tycker att svenska företag borde åtgärda för 

att anpassa efterfrågan till muslimska högtider? 
• Om ni fick önska fritt, hur ska företaget bemöta er för att ni ska känna er 

uppmärksammade? 
 
• Vilka övriga varumärken känner ni till och har förtroende för? 
• Vad tycker ni om att svenska företag börjat ta fram halalprodukter, till exempel 

Kronfågel? 
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Bilaga 2 
 
Pilot intervjuer 
 
Vi har utfört fem test intervjuer på människor i våran närhet. Syftet med test 
intervjuerna var att ta reda på huruvida de frågor vi ställt upp svarade på frågan om 
vilka känslor och upplevelser konsumenter har av svenska varumärken. 
Det vi upptäckte här var att det som var tänkt att bli djupintervjuer, där det skulle ges 
möjlighet att sväva ut i tanken om vad som upplevts, snarare tenderade att bli direkta 
frågor och som ledde till kvantitativa svar i form av ålder plats osv. De frågor som vi 
satt upp som ledning för intervjun tenderade att bli tongivande och utrymme för 
utsvävningar blev därmed beskurna. 
Vi valde ut tio frågor som syftade till att besvara de huvudsakliga teman vi ansåg var 
intressanta för arbetet.  
 

• När du handlar var handlar du då? 
• Kan du nämna några Svenska varumärken? 
• Hur har du kommit i kontakt med dem? 
• Känner du att den reklam som du tagit del av är riktad till dig? 
• Vilka av de svenska varumärkena du nämnt vill du inte handla på? 
• Tror du att den Islamiska kulturen påverkar vilka varumärken du väljer? 
• Tycker du att dessa företag välkomnar islamsk kultur? 
• Upplever du att det finns en norm för hur en kund ska vara för att bli väl 

bemött? 
• Upplever du att det finns problem med att göra inköp som är knutet till din 

kultur? 
• Kan du ge exempel på när du blivit väl bemött respektive dåligt bemött? 

 
Till fråga två och fem valde vi att lägga in en projiceringsmetod där vi gav en halv 
mening som respondenten skulle fylla i. Svaren på dessa blev i flera fall i struktur av 
ålder eller plats. Exempel: En person som handlar på butik X är,,,,,,? 
 
Innan vi arbetade fram frågorna försökte vi täcka området vi valt att undersöka med 
hjälp av olika teman som vi ansåg var intressanta för att nå den övergripande 
frågeställningen. De teman vi var intresserade av var: 
 
• Vilka varumärken som anses vara svenska 
• Vad dessa varumärken förmedlar. 
• Om varumärkena upplevs välkomna andra kulturer. 
• Om det finns en upplevd norm för hur en kund ska agera och se ut. 
 
Dessa teman i sin tur ansåg vi skulle besvara den huvudsakliga frågeställningen: Hur 
upplever muslimer de svenska varumärkena?  
Efter testintervjuerna har materialet utvärderats och vi kom fram till att svaren snarare 
kartlägger favoritbutiker och köpbeteenden än upplevda budskap. Det var dessutom 
svårt att skapa en diskussion när varumärken kanske inte är det mest naturliga för 
respondenterna att reflektera och diskutera kring. Vi ville heller inte styra 
respondenterna för mycket med att säga hur de skulle tänka eller vilka upplevelser de 
skulle uttrycka. 
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Bilaga 3 
 
Pilot- fokusgrupp 
 
Vi valde att göra en liten fokusgrupp, med tre respondenter. Anledningarna till detta var 
vi ville se om fokusgrupp var en bättre metod för att skapa diskussion kring ämnet vi 
valt att undersöka samt att träna vår förmåga som moderatorer. Slutligen ville vi pröva 
de frågor och teman som vi valt ut för att ta reda på om hur de uppfattades samt om de 
kunde beskrivas på ett annat sätt. 
 
Nedan kommer vi att så kortfattat som möjligt presentera diskussionen i fokusgruppen. 
Detta för att sedan beskriva de ändringar vi tänkt göra till kommande fokusgrupper. 
 
Vi vill även påpeka att vissa frågor inte har tagits upp här eftersom de inte riktade sig 
till test-gruppens sammansättning, dvs. respondenterna i fokusgruppen. Respondenterna 
var alla kvinnor med svenskt utseende samt uppväxta med svensk kultur. Detta gör att 
det troligtvis inte upplevt några kulturella krockar med svenska företag. 
 
 
Fråga: Kan ni nämna några varumärken som ni upplever som Svenska? 
Svar: IKEA, Arla, Scan, Änglamark, Blåvitt, Coop, ICA, Guldfynd, Bondens egna 
marknad, Fillipa. K., J,  Lindeberg., SVEA, Gul å blå, KappAhl, Lindex, Åhléns, PUB, 
VI, Hemköp, Apoteket. 
 
Av de varumärken de ansåg var Svenska valde vi sedan tillsammans ut tre stycken 
varumärken som har egna butikskedjor. Dessa blev KappAhl, ICA, och Åhléns. 
 
ICA 
 
Fråga: Vad tänker ni på när ni hör ICA? 
Svar: Egna varumärken, Kvalité med reservation, Den enskilda handlaren, ICA kortet, 
 
Fråga: Hur uppfattar ni ICA? 
Svar: Vill bli stor, Mycket reklam, Vettigt utbud, Internationellt utbud, Försöket vara 
med i tiden, Kvalitet, egna varumärken.  
 
Fråga: Hur upplever ni ICA? 
Svar: Säljer inte bara till dom som vill har entrecote och bearnaise sås, ICA är rosa, nej 
ICA är rött, jobbig reklam, själv scanners, Trendmedveten dagligvaruhandel. 
 
Fråga: Vilka värden symboliserar ICA för er? 
Svar: Kvalitet, Stora skillnader mellan butiker på grund utav att de är egna handlare 
med olika engagemang,  
 
Fråga: Vem vänder sig ICA till? 
Svar: Alla 
 
Fråga: Hur ser en typisk kund ut på ICA? 
Svar: Medelklass, inte dom som är mest prismedvetna, Svensson, barnfamiljer, 
medelålders och neråt, alla ålderskategorier. 
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Fråga: Hur upplever ni atmosfären på ICA? 
Svar: Dålig, trevlig, skitig, det beror på vilken ICA, surt på stora trevligt på lilla. 
 
Fråga: Hur anser ni er bli bemötta på ICA? 
Svar: Bra, man ser mest personalen i kassan, obehagligt när dom känner en för väl som 
när kassörskan kan mitt personnummer i huvudet,  
 
Fråga: Tror ni att ICA välkomnar andra kulturer? 
Svar: Ja det gör dom säkert, de vill ju ha alla kunder, men dom kan ju inte handla från 
kött disken och det finns ju ingen koscher mat heller, dom är säker välkomna bara dom 
handlar svenskt, dom har ju lite internationellt sortiment men det är ju svenskifierat 
som Texmex i pappkartong och så. 
 
Fråga: Upplever ni att det finns en norm för hur man ska vara som kund för att bli väl 
bemött? 
Svar: Det finns det säkert, i min ICA finns det en lapp att man inte får panta för mer än 
femtio kronor och det är ju inte för barnfamiljerna det är ju uteliggarna dom inte vill ha 
in, pensionärer dom handlar jämt, det är bra när dom får extra poäng på VI för att 
handla på dan, dom ska ju alltid handla på lunchen. 
 
Sammanfattning om vad fokusgruppen anser om ICA: 
Mycket svenskar, Rosa, Rött, Svenskt, Svenskt kött, Trevligt bemötande, Brett 
sortiment med svenskifierat internationellt utbud. 
 
 
Åhléns 
 
Fråga: Vad tänker ni på när ni hör Åhléns? 
Svar: Varuhus, inredning, olika storlekar på varuhusen,  
 
Fråga: Hur uppfattar ni Åhléns? 
Svar: Alla kan hitta något där, försöker snappa upp alla möjliga trender 
 
Fråga: hur upplever, vad får ni för känsla av Åhléns? 
Svar: Alltid gott om personal, trevlig personal, bra utbud. 
Fråga: Vad karakteriserar Åhléns? 
Svar: Mycket varor under ett tak, olika varor att köpa, man kan hitta allt där, 
presentbutik, inte så mycket herrkonfektion. 
 
Fråga: Vilka värden symboliserar Åhléns för er? 
Svar: Skandinaviska värden,  

 
Fråga: Vem vänder sig Åhléns till? 
Svar: Kvinnor mellan 25-60 år, medelklass,  
 
Fråga: Vänder sig Åhléns till dig? 
Svar: Ja det är saker jag gillar där, nej det är för opersonligt 
 
Fråga: Vilken målgrupp tror ni Åhléns har? 
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Svar: Framförallt kvinnor, barnfamiljer kan typ gå in och köpa alla julklappar till hela 
släkten där det finns något för alla men det är framför allt kvinnor man riktar sig till. 
 
Fråga: Tror ni att Åhléns riktar sig till andra kulturer? 
Svar: Nej dom riktar sig nog inte till andra kulturer men dom är välkomna eftersom de 
måste handla ”svenskt” 
 
Fråga: Hur anser ni er bemöta på Åhléns? 
Svar: bra service, trevligt bemötande, ganska osed 
 
Fråga: Finns det en norm för hur en kund ska vara på Åhléns? 
Svar: Nej ingen speciell 
 
Fråga: hur känner ni er bemöta på Åhléns?  
Svar: Har aldrig blivit dåligt bemöt 
 
Sammanfattning om vad fokusgruppen anser om Åhléns: 
Folkligt varuhus, allt under ett tak, inredning, riktar sig till svenska hushåll, trevlig 
personal, skandinaviskt. Riktar sig till medelklassen, kvinna mellan 25-60 år. 
 
 
KappAhl 
 
Fråga: Vad tänker ni på när ni hör KappAhl?  
Svar: Tantkläder, svartvit journal film, knälång kjol, svart, grått och silver. 
 
Fråga: Hur uppfattar ni KappAhl? 
Svar: Finns i alla gallerier, klädkedjornas svar på Konsum, allt en tant kan behöva, 
alltid REA, halv taskig kvalité, stora storlekar 
 
Fråga: Hur upplever ni (känslan) KappAhl? 
Svar: Lite tant, ganska trist kappor inga män, jo jag såg en man i kassan en gång. 
 
Fråga: Vad karakteriserar KappAhl för er? 
Svar: Tant och barnkläder,   

 
Fråga: Vilka värden symboliserar KappAhl? 
Svar: Låg pris, medel pris, varuhus känsla, kvalité i barnkläder fast de är tråkiga 
 
Fråga: Hur ser den typiska konsumenten ut på KappAhl? 
Svar: Kvinna mellan 25 fram till döden, en 25 åring som blivit tant, småbarns 
mammor. 
 
Fråga: Vilken är KappAhls målgrupp tror ni? 
Svar: Mammor som i förbifarten sliter åt sig ett plagg åt sig själv på vägen ut när 
bebisen skriker i vagnen. Kvinnor som inte är så modetrendiga 
 
Fråga: Hur upplever ni atomsfären på KappAhl? 
Svar: Rörigt, ingen struktur, dåligt med personal ute i butiken, finns ingen som kan 
hjälpa kunderna 
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Fråga: Vänder sig KappAhl till dig? 
Svar: Nej svara de två som inte har barn, den tredje respondenten som har barn får 
mycket direkt reklam och tycker därmed att KappAhl vänder sig till henne som mamma 
men kanske inte som person. 
 
Fråga: Hur blir ni bemötta på KappAhl? 
Svar: Man blir inte bemött, man ska inte behöva hjälp det finns bara personal i kassan. 
 
Fråga: Välkomnar KappAhl andra kulturer? 
Svar: KappAhl är nog det företag som bäst passar andra kulturer det är rätt heltäckande 
kläder och man kan handla till hela familjen. Dock riktar de inte sig specifikt till andra 
kulturer, däremot välkomnar de andra kulturer. 
 
Fråga: Finns det en norm för hur kunden på KappAhl ska vara? 
Svar: Man ska inte behöva ha hjälp (finns ingen personal), folk som inte är märkes- 
och trendmedvetna dvs. en neutral grupp.  
 
Sammanfattning om vad fokusgruppens anser om KappAhl:  
Kluvet det är för damer och barn, tråkigt men försök till att vara trendigt, typ fest toppar 
som ser ut som fyrkanter, till för prismedvetna föräldrar, för den förnuftige. En rörig 
butik där det inte finns så mycket personal att be om hjälp. 
 
Fråga: Avslutningsvis kan ni nämna något varumärke ni gillar? 
Svar: 
Respondent 1: Änglamark känns som att det vore ICA;s varumärke fast det är Coop det 
är bra. 
Respondent 2: Åhléns dom har sånt jag gillar, Vi fria handlare dom har bra färsk disk, 
Lindex för deras stickade tröjor med bra pris. 
Respondent 3: ICA, Coop, Höögs som har ridkläder med HM priser. 
 
 
Sammanfattning av test  
 
Med tanke på den inriktning på undersökningen vi valt  fungerade fokusgruppen bättre 
än djupintervjuer med respondenterna. 
Varumärken som kopplat till tolkningar, känslor och upplevelser visade sig vara svårt 
för den enskilde respondenten att göra under utförandet av djupintervjuerna. I 
fokusgruppen skapades ett fördelaktigare samtalsklimat som med lätt handledning 
kunde styras in på de områden vi ansåg vara av intresse för uppgiften. 
 
För de respondenter vi använt oss av i denna fokusgrupp verkar det som att kopplingen 
mellan varumärke och butiker till stor del ligger i butikens utformning, produkternas 
kvalité och butikspersonalen. För att få fram känslor och spontana kommentarer behövs 
viss handledning. Genomgående för alla företagen var att respondenterna ansåg 
målgrupperna vara klassade efter ålder och kön snarare än kulturell tillhörighet. 
Samtidigt ansåg de också att utbud och budskap i första hand riktar sig till ett svenskt 
segment. Andra kulturer är välkomna men uppmärksammas inte. Enligt respondenterna 
tycks butikerna inte ta hänsyn till de specifika krav som vissa kulturer och religioner 
kan ha på sortiment och bemötande. Respondenterna uttryckte en känsla för varje 
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företag och kunde på så vis uttrycka abstrakta faktorer för vad som kännetecknar 
företagen. Fokusgruppen ansåg att alla konsumenter är välkomna som kunder i 
företagen. Men bara om deras efterfrågan är anpassad till den svenska smaken och 
utbudet. En av respondenterna uttryckte att hon trodde att affärer kanske är rädda för att 
stämplas som en invandrarbutik. Vad som också är intressant är att ingen av 
respondenterna i fokusgruppen kände att företagen riktade sig till just dem, trots att de 
passade in i den målgrupp de själva beskrivit. 
 
Det är svårt att utifrån denna grupp av respondenter dra några slutsatser om hur 
företagens budskap uppfattas av andra kulturer. Det kan även vara så att människor från 
andra kulturer uppfattar företagen och deras budskap på ett helt annat sätt än vad 
fokusgruppen ansåg angående de frågor som berörde andra kulturer. 
 
 
Vidare utveckling av frågor och teman 
 
Utifrån detta inser vi att det är av största vikt att välja ut de företag som ska behandlas 
med eftertanke. Vi valde i denna grupp tillsammans ut ICA vilket visade sig vara svårt. 
ICA har många olika butikskoncept som kan uppfattas på olika sätt, varje enskild 
handlare verkar dessutom sätta sin personliga prägel på sin butik, vilket gjorde att 
respondenterna hade svårigheter att enas. Varje respondent utgick från den ICA butik 
som fanns i deras närområde vilket skilde sig i sortiment, bemötande, upplevelses osv.  
Åhléns var heller inte en butik som har ett enhetligt koncept i alla deras butiker. 
Respondenterna hade olika upplevelse eftersom några utgick från Åhléns i centrala 
Stockholm som har fler affärer och större sortiment, medan en annan respondent mest 
utgick från den Åhlénsbutik som låg henne närmast och där hon brukade handla.  
KappAhl vars butiker liknar varandra i utformning och sortiment, oberoende av plats, 
var lättare att diskutera kring och få en allmän bild om. 
 
Fokusgrupp 
Efter testet med djupintervjuer tror vi att fokusgrupper skulle kunna hjälpa till att skapa 
diskussion runt varumärken. Genom att samla flera människor för att diskutera runt 
ämnet hoppas vi kunna nå djupare in i respondenternas medvetande och därmed få fram 
mera upplevelser och tolkningar om budskap. 
 
Två till tre fokusgrupper är det vi strävar efter, fokusgrupperna kan delas in könsvis 
samt en grupp med icke troende muslimer. 
 
För att skapa förståelse för undersökningsområdet är det viktigt att vi först ger en 
utförlig beskrivning av vad undersökningen går ut på. Detta för att sedan skapa olika 
temaområden som gruppen kan diskutera runt. 
Den första frågan är vilka butikskedjor upplever gruppen som Svenska. Utifrån detta 
kan vi välja några av de största företagen som nämns.  
 
Frågan om hur muslimer upplever svenska företag kan delas in i tre teman: 
 
Budskapet 

• Vad respondenterna tänker på när de hör företagets namn eller ser loggan 
• Hur respondenterna uppfattar företaget? 
• Hur respondenterna upplever företaget? 
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• Vad karakteriserar företaget? 
 
Identifikation 

• Vad företaget symboliserar för respondenten 
• Hur uppfattar respondenten en typisk konsument för företaget 
• Vilken målgrupp respondenten anser att företaget riktar sig mot 
• Hur respondenten upplever atmosfären på företaget 
• Om kulturen påverkar respondentens val av butiker 
 
• Vilka varumärken/affärer identifierar respondenten sig med? 

 
Bemötande 

• Hur anser respondenten sig bemött på företaget? 
• Välkomnar företaget andra kulturer enligt respondenten? 
• Orsakar respondentens kultur problem i mötet med företaget? 
 
• Upplever respondenten att det finns en norm för hur man ska vara för att bli väl 

bemöt? 
• Har respondenten blivit väl respektive dåligt bemött som kund? 

 
Syftet med dessa frågor är att få fram ett underslag för vad det totala intrycket av 
Svenska företag är för denna gruppering. Vi tror att den totala upplevelsen kan 
skilja sig i ovannämnda huvudrubriker dvs. budskapet, identifikationen och 
bemötandet. 
Avslutningsvis vill vi också veta vad respondenterna tycker att svenska företag 
borde åtgärda för att de ska känna sig ansedda och vara av betydelse för svenska 
handelsföretag. 

 
 
 
Under intervjuns gång framkom en del följdfrågor, vi märkte också att en del av våra 
frågor upplevdes som upprepande. Efter intervjun med fokusgruppen valde vi att 
modifiera en del frågor. 
 
• Uppfattar och upplever, var för snarlika frågor, var av en togs bort. 
• Vilka vill butiken ha som kunder?, visade sig vara en intressant fråga och som säger 

en del om hur företagets signaler uppfattas.  
• Riktar sig företaget till dig?, visade sig vara en bra fråga, eftersom fokusgruppen 

tillhör den målgrupp som de själva upplevde att företaget riktad sig mot. Trotts 
detta upplevde de inte att just de blev berörda av företaget. 

• Vem riktar inte företaget sig till? Denna fråga kunde också tolkas olika eftersom 
fokusgruppen menade att företag välkomnar, men inte riktar sig till vissa grupper. 

• Om ni fick önska fritt, hur vill ni att företag X ska bemöta er för att ni skall känna 
er uppmärksammade?  


