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Sammanfattning   
 

Införandet av ny teknik har varit fokus i tidigare forskning. Inom handeln har man 
har vi sett att man fokuserat på problemen vid införandet av ny teknik och 
speciellt mycket har skrivits om införandet e-handeln. Vår studie som utgår från 
ett företagsperspektiv fokuserar på stormarknadernas agerande vad gäller 
teknikutnyttjande. Vi analyserar också de främsta orsakerna till 
självscanningssystemet införande på stormarknaderna och de effekter detta 
införande haft på stormarknaden, dess kunder, personal och konkurrenter. 
 
De empiriska fall som studien grundar sig på är ICA, COOP och Axfood, alla 
stora aktörer på den svenska detaljhandelnsmarknaden. Projektet har genomförts 
med en kvalitativ ansats och med intervjuer som datasamlingsmetod. Resultatet 
visar att företagets agerande varit olika vad gäller införandet av självscanningen. 
Två av företagen har infört självscanning medan det tredje valt att inte göra det.  
 
De främsta orsakerna till införandet har varit kunderna och konkurrenssituationen, 
men företagen har också fått ta hänsyn till förutsättningarna att införa 
självscanningen och investeringskostnaderna. En avgörande orsak till företagens 
agerande i alla företagen har varit kunden. Därför ha vi närmat oss kunderna för 
att få deras synpunkter på självscanningen. Vi har också intervjuat personal för att 
få deras syn på självscanningen.  
 
Studiens slutsatser är att stormarknaderna använd den nya tekniken för att 
effektivisera kassalinjen och som konkurrensmedel för att behålla kunderna och 
sina marknadsandelar. Orsaker till att inte använda sig av självscanningssystemet 
har varit systemets höga installationskostnad och att man saknat infrastrukturen. 
Dessa butiker har valt att konkurrera genom andra medel som till exempel pris. 
Självscanningens effekter har varit positiva för kunden som nu slipper stå i kö. En 
nackdel har dock naturligtvis varit att kunden fått mer jobb. Personalen har fått 
mer variation i kassaarbetet och de tunga arbetslyften har minskat. Företagen som 
infört har fått större möjligheter att konkurrera om kunder.  
 
I ett större perspektiv har samhällseffekterna blivit att kortanvändningen har ökat. 
Detta leder till att butiksrånen i längden kan motverkas. Tyvärr hamnar kunder 
som inte vill eller kan identifiera sig utanför detta nya köpsätt. 
 
Studien bidrar till att öka förståelsen inte bara för problemen vid införandet av ny 
teknik utan också för de bakomliggande orsakerna till stormarknadernas agerande. 
Den kan utgöra underlag för diskussioner kring självscanningens praktiska 
användning. I studien framkommer också framtidsvisioner när det gäller 
teknikutnyttjandet. 
 

 
 
 
 
 

    2 
 



 
 
Innehållsförteckning  
 
1 INLEDNING................................................................................................................................................ 5 

1.1 BAKGRUND........................................................................................................................................... 5 
1.2 PROBLEMDISKUSSION ........................................................................................................................... 5 
1.3 SYFTE ................................................................................................................................................... 6 
1.4 AVGRÄNSNINGAR ................................................................................................................................. 7 
1.5 DISPOSITION ......................................................................................................................................... 7 
1.6 DEFINITION........................................................................................................................................... 8 

2 METOD........................................................................................................................................................ 9 
2.1 VETENSKAPSTEORETISKT PERSPEKTIV.................................................................................................. 9 

2.1.1 Verklighetsuppfattning .................................................................................................................... 9 
2.1.2 Kunskapssökning............................................................................................................................. 9 
2.1.3 Hermeneutisk metod...................................................................................................................... 10 

2.2 KVALITATIV FORSKNINGSANSATS ...................................................................................................... 10 
2.3 DATASAMLINGSMETOD ...................................................................................................................... 11 
2.4 PRAKTISK UPPLÄGGNING .................................................................................................................... 12 
2.5 STRUKTURERING OCH ANALYS ........................................................................................................... 12 

3 TEORETISK REFERENSRAM.............................................................................................................. 14 
3.1 FRÅN PRODUKTION TILL KONSUMTION ............................................................................................... 14 
3.2 DAGLIGVARUHANDELN ...................................................................................................................... 14 

3.2.1 Handelns utveckling ...................................................................................................................... 14 
3.2.2 SOU - statens offentliga utredningar ............................................................................................ 15 
3.2.3 Självbetjäning................................................................................................................................ 15 
3.2.4 Arbetskraftsbehov inom detaljhandeln .......................................................................................... 15 
3.2.5 Datoriseringen inom handeln........................................................................................................ 16 

3.3 STUDIET AV MARKNADSFÖRINGSTEORI .............................................................................................. 17 
3.3.1 Tjänsteutvecklingsprocess............................................................................................................. 17 
3.3.2 Integrerad marknadskommunikation ............................................................................................ 17 
3.3.3 Informell kommunikation .............................................................................................................. 19 
3.3.4 Studien av konkurrens ................................................................................................................... 19 
3.3.5 Investeringar i innovationer.......................................................................................................... 20 
3.3.6 Relationen till personalen ............................................................................................................. 21 
3.3.7 Kundvård....................................................................................................................................... 21 

3.4 KUNDPERSPEKTIV............................................................................................................................... 22 
3.4.1 Konsumentens beslutsfattandeprocess .......................................................................................... 22 
3.4.2 Kundbehov..................................................................................................................................... 23 
3.4.3 Val av butik ................................................................................................................................... 23 
3.4.4 Kundens lojalitet mot butiker ........................................................................................................ 24 
3.4.5 Tid som värdekomponent .............................................................................................................. 25 

4 EMPIRISK DATA..................................................................................................................................... 26 
4.1 AKTÖRERNA PÅ MARKNADEN............................................................................................................. 26 
4.2 COOP:S PERSPEKTIV .......................................................................................................................... 26 

4.2.1 Shop-Express................................................................................................................................. 27 
4.2.2 Införandet av Shop-Express .......................................................................................................... 28 
4.2.3 Effekter av införandet av Shop-Express ........................................................................................ 29 
4.2.4 Framtidens teknikutveckling.......................................................................................................... 31 
T4.2.5 Kundernas perspektiv.................................................................................................................... 31 
4.2.6 Personalens perspektiv.................................................................................................................. 32 

4.3 ICA:S PERSPEKTIV .............................................................................................................................. 35 
4.3.1 Införandet av ICA - självscanning................................................................................................. 36 
4.3.2 Effekter av införande av ICA självscanning.................................................................................. 39 
4.3.3 Framtidens teknikutveckling.......................................................................................................... 41 

    3 
 



4.4 KUNDERNAS PERSPEKTIV.................................................................................................................... 41 
4.5 PERSONALENS PERSPEKTIV................................................................................................................. 42 
4.6 AXFOODS PERSPEKTIV ........................................................................................................................ 44 

4.6.1 Axfood situation på marknaden..................................................................................................... 44 
4.6.2 Axfoods val .................................................................................................................................... 45 
4.6.3 Effekter av självscanningens införande......................................................................................... 47 
4.6.4 Framtidens teknikutveckling.......................................................................................................... 47 

5 ANALYS OCH TOLKNING.................................................................................................................... 49 
5.1 COOP:S PERSPEKTIV .......................................................................................................................... 49 

5.1.1 Införande av självscanningen........................................................................................................ 49 
5.1.2 Användningen av självscanningen och dess effekter ..................................................................... 50 

5.2 ICA:S PERSPEKTIV .............................................................................................................................. 52 
5.2.1 Införande av självscanningen........................................................................................................ 52 
5.2.2 Användningen av självscanningen och dess effekter ..................................................................... 53 

5.3 AXFOOD:S PERSPEKTIV .................................................................................................................... 54 
5.3.1 Axfood situation på marknaden..................................................................................................... 54 
5.3.2 Axfoods val .................................................................................................................................... 55 
5.3.3 Effekterna av självscanningen på marknaden............................................................................... 56 

5.4 OLIKA AGERANDE VAD GÄLLER SJÄLVSCANNINGEN........................................................................... 56 
5.4.1 Förutsättningar för införande av självscanningen........................................................................ 56 
5.4.2 Företags självscanningsprocessen ................................................................................................ 57 
5.4.3 Företagens val vad gäller användningen av självscanningen....................................................... 57 
5.4.4 Aktörerna som påverkas med införande av självscanning ............................................................ 58 
5.4.5 Utveckling av teknikanvändning inom dagligvaruhandeln ........................................................... 59 

6 AVSLUTANDE DISKUSSION ................................................................................................................ 63 
6.1 REFLEKTIONER OCH ERFARENHETER .................................................................................................. 63 
6.2 SLUTSATSER ....................................................................................................................................... 63 
6.3 FORSKNINGSFÖRSLAG......................................................................................................................... 65 
6.4 KRITISK GRANSKNING ........................................................................................................................ 66 

6.4.1 Validitet och reliabilitet ................................................................................................................ 66 
REFERENSER.................................................................................................................................................... 68 

REFERENSLITTERATUR OCH INTERNETKÄLLOR................................................................................................. 68 
PERSONLIGA INTERVJUER ................................................................................................................................. 70 
TELEFONSAMTAL .............................................................................................................................................. 70 

BILAGOR............................................................................................................................................................ 71 
BILAGA 1 EN INTRODUKTION AV SJÄLVSCANNINGSSYSTEM: SHOP-EXPRESS.................................................... 71 
BILAGA 2 INTERVJUGUIDE FÖR INTERVJU MED FÖRETAGSRESPONDENT............................................................ 73 
BILAGA 3 UNDERSLAG FÖR INTERVJU MED BUTIKSCHEFER............................................................................... 74 
BILAGA 4 INTERVJUFRÅGOR TILL KUND............................................................................................................ 74 

 
Figurförteckning  
 
FIGUR 1 UPPSATSEN DISPOSITION ............................................................................................................................. 7 
FIGUR 2 FÖRHÅLLANDET MELLAN SJÄLVBETJÄNING OCH SJÄLVSCANNING ................................................................... 8 
FIGUR 3 HERMENEUTISK SPIRAL ............................................................................................................................. 10 
FIGUR 4 AKTÖRSYNSÄTTETS TOLKNINGS- OCH PROCESSMODELL NÅGOT MODIFIERAD ........................................ 13 
FIGUR 5 FRÅN PRODUKTION TILL KONSUMTION ....................................................................................................... 14 
FIGUR 6 INTEGRERAD MARKNADSKOMMUNIKATION ................................................................................................. 18 
FIGUR 7 KONSUMTIONENS BESLUTSFATTANDEPROCESS............................................................................................ 23 
FIGUR 8 MARKNADSANDELAR I SVERIGE ÅR 2005 .................................................................................................... 26 
FIGUR 9 BETJÄNINGENS UTVECKLING ...................................................................................................................... 60 
FIGUR 10 PÅVERKANDE FAKTORER OCH AKTÖRER VID INFÖRANDET ......................................................................... 64 
 
 

    4 
 



 

1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel kommer vi att redogöra för bakgrund och problemområde till vår 
studie. Vidare kommer vi att presentera syfte, perspektiv och avgränsningar.  

1.1 Bakgrund 
 
Handeln har en central roll i samhället, denna fungerar som en länk mellan tillverkare och 
konsumenter. Handeln omfattar varor och tjänster och rymmer bland annat detaljhandeln och 
partihandeln. Många olika branscher täcks inom handel, som livsmedel, sport- och fritid, 
mode och kläder, IT och elektronik, möbler och hemtextil, med flera. 
 
Teknikutveckling har i hög grad bidragit till handelsutveckling. Förnyelsen är nödvändig för 
handelns utveckling och kan samtidigt ge konkurrensfördelar. 1  Detta kan vi se i 
Internethandel, där köpare och säljare sammankopplas genom Internet. 2  Denna nya 
handelskanal, som varje dag används av miljoner människor har möjliggjorts tack vare den 
tekniska utvecklingen av databaserade nätverk. Den sammanlagda detaljhandelsförsäljningen 
över Internet uppgår till 9 miljarder kronor under år 2005 enligt Handelns Utredningsinstitut.3 
ICA, Axfood, Matxtra, B & W stormarknader är exempel på företag som gett sig in på 
Internethandel.  
 
Ett annat område där tekniken haft en viktig roll är som hjälpmedel är inom varuhanteringen. 
Lagerarbetet är automatiserat och transportplaneringen har underlättats med hjälp av nyare 
teknik.4  
  
Inom detaljhandeln och speciellt stormarknader har vi dessutom märkt av den flitiga 
användningen av ny teknik, till exempel skanners, datoriserade kassor vid utgångar, 
självbetjänade kassor samt andra självbetjänade apparaturer.  
 
Nyligen introducerades inom stormarknaderna ett nytt handelssätt- självscanningssystem. 
Detta nya system och sinnrik uppfinning är nu tillgängligt på många stormarknader. Med 
hjälp av detta system kan kunden registrera och packa sina varor inne i butiken. I 
självscanningskassan betalar kunden direkt utan att behöver lägga några varor på kassabandet. 
Kunden som handlar med detta system slipper köa vid utgångskassorna och sparar tid.5   

1.2 Problemdiskussion 
 
Detaljhandelns utveckling av teknik och nya försäljningsmetoder beror framförallt på ett 
fördomsfritt nytänkande.6 Ledningen påverkas dock också av sin omvärld och dess krav. 
                                                 
 
1 Wirsäll, 1986, sid.121 
2 Arverud, 2000, sid.18 
3 Näringsliv, publicerat 2006-01-31 
4 Wirsäll, 1986, sid.110-111 
5 www.coop.se hämtat 2006-03-10 
6 Savås, 2000 
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Utifrån företagets omvärld väljer ledningen en teknik som de sedan tillämpar. 7  Staten 
påverkar företagsledningar på ett indirekt sätt. De vill minska detaljhandelns kontanthantering 
genom att öka kortanvändningen. Vid årsskiftet kunde man höra justitieministern Thomas 
Bodström kommentera Sveriges butiksrån och jumboplats när det gäller attacker mot 
värdetransporter. ”Den viktigaste brottsförebyggande åtgärden i butikerna är att minska 
andelen kontanter som går att tillgripa”.8  
 
Andra aktörer som påverkar ledningen är kunderna och deras köpvanor. De vill ha bra service, 
vilket ställer krav på tekniken som används. I Sverige betalar kunderna med kort i mindre 
utsträckning än i våra nordiska grannländer. Enligt Karlsson Elaus på Svensk Handel är 
anledningen att många inte har tillgång till betalkort på grund av betalningsanmärkningar. 
Många litar dessutom inte på kortens säkerhet. Sedan finns det en grupp som känner 
att ”storebror ser dig” när de använder kort.9 Andra kunder föredrar att alltid betala med kort. 
Vidare är vissa kunder vana att använda de självscanningsapparater som finns tillgängliga på 
stormarknaderna, medan andra inte är det. 
 
En brittisk undersökning visar att över hälften av kunderna skulle uppskatta att själva ta hand 
om kassaarbetet. Undersökningen bekräftar att kassaköer är det som irriterar kunder mest. 
Över hälften av de tillfrågande anser att kassor med självbetjäning skulle vara positivt och 
spara tid. Enligt samma rapport finns system för självbetjäning i kassan hos ett 30-tal kedjor i 
USA och har där accepterats av en klar majoritet av kunderna.10

 
Savås 11 lyfter fram konsumbutikens utveckling från handelsbod till stormarknad och visa hur 
förändringarna av människornas levnadsförhållanden gett upphov till olika typer av 
försäljningsställen. Det aspekter som han lyfter fram som är av intresse för vår undersökning 
är hur och varför nya tekniker infördes under denna tidsperiod då handelsboden utvecklades 
till stormarknaden.  
 
Vi har sett att många aktörer som kunder, systemleverantörer, staten med flera påverkar 
ledningens teknikanvändning genom sina krav, och hur tekniken påverkar olika områden 
inom detaljhandeln. Med det här upplägget kommer vi att fokusera på stormarknadernas 
teknikanvändning när varor säljs.  
 
För att fördjupa oss i problemet har vi valt att belysa: 
 

• Hur använder stormarknaden de nya teknikerna? Varför använder ledningen tekniken 
på detta sätt? Det vill säga att i vilken grad påverkas företagsledningen av de olika 
aktörerna? 

• Hur påverkas de andra aktörerna exempelvis kunden av de nya teknikerna?  

1.3 Syfte 
 
Syftet med projektet är att analysera handelns agerande vad gäller teknikutnyttjandet.  
 
                                                 
 
7 Axén-Rizicka, 2002, sid 5 
8 ICA-nyheter, publicerat 2005-12-16, sid 4 
9 ICA-nyheter, publicerat 2005-12-16, sid 4 
10 ICA-nyheter, 2002 
11 Savås 2000 
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1.4 Avgränsningar 
  
Detta problemområde kan studeras utifrån flera intressanta perspektiv. För att kunna få ett 
rimligare omfång har vi valt att begränsa oss till ett perspektiv, nämligen företagsledningens, 
på grund av dess direkta koppling till teknikens användning. Det betyder att vi kommer att 
fokusera på företagsledningens agerande och endast ta upp de andra aktörernas perspektiv 
indirekt när vi studerar företagsledningens relation till dem. Med företagsledning menar vi de 
personer som ansvara för företagens tekniknyttande på central nivå. På grund av 
begränsningar gällande tid och resurser kommer undersökningen att utföra i Stockholm län.  
 
Vi har valt att fokusera på teknikutnyttjandet inom stormarknaderna 12  i samband med 
köpprocessen. Självscanningen vilken vi har valt att undersöka är en av de nya teknikerna 
som stormarknaderna använder.  Andra områden eller butiker där teknik används, som till 
exempel lagerhantering ingår inte i projektet. 

1.5 Disposition  
  
Uppsatsen består av sex delar vilka alla inleds med en kort vägledning om innehåll. I det 
empiriska kapitlet har detaljeringsnivån varit hög då vår ambition har varit att uppsatsen ska 
kunna utgöra underlag för diskussioner kring självscanningens praktiska användning. Trots att 
vi har logisk anknytning mellan de sex delar kan man läsa kapitlen: inledning, analys och 
avslutande diskussion för att skapa sig en uppfattning om studien. 
 

  
  Metod  

  
   Teori   

  
 Empiri  

  
  Analys  

Avslutande 
diskussion  

- Bakgrund  
- Ämne 
- Syfte 
- Avgränsning 
 

– Ansats 
– Tillvägagångs 
   sätt 
 

    – Teori  
  -Ramverk  
   

  – Information om  
    företagen 
  – Intervjudata     

– Analys av teori och  
   empiridata 
– Vår Reflektion  

– Svar på 
forskningsfrågor 
– Slutsats 
– Förslag på 
framtida forskning 

  Inledning 
    

 
Figur 1 Uppsatsen disposition 

 
 
 
                                                 
 
12 Den vanliga definitionen av en stormarknad är en butik med minst 2500 kvadratmeter som säljer brett 
sortiment av livsmedel och special, HUI 1996, bilaga 5.1 
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1.6 Definition  
  
För förståelse av projektet är en definition av de centrala begrepp kopplade till butikens 
utgångskassor viktig. Vi har under projektets gång stött på tre olika typer av utgångskassor.  
 
Den första typen avser de vanliga utgångskassorna, där kunden lägger upp varorna på 
rullbandet och kassören skannar varorna och tar emot betalningen. Dessa nämns i projektet 
som traditionell kassa, vanlig kassa eller vanlig utgångskassa. En annan typ av kassa är den 
manuella utcheckningskassa, vilken enbart är avsedd för självscannings kunder. Här sitter en 
kassör och tar betalt. Ett annat alternativ för självscanningskunder är att gå ut genom 
självutcheckningskassan. Denna kassa är obemannad och består av en kortläsare och en 
kvittoutskrivare. 
  
Vi anser att det är angeläget att skilja på två grundläggande begrepp för en vidare förståelse 
av projektet. Det ena är självbetjäningssystemet och det andra är självscanningssystemet. 

 

         
  
Självbetjäningsystem  

         
 självscanningsystem 

 
Figur 2 Förhållandet mellan självbetjäning och självscanning 

Självbetjäningssystemet innefattar ett system där kunderna betjäna sig själv, det vill säga 
plockar varorna själv utan hjälp av personalen. Detta är det system som används i dagens 
stormarknader. Till skillnad mot den manuella diskbetjäning där kunden betjänas av 
personalens. Detta system var vanlig förr och används fortfarande i vissa småbutiker. 
Självscanningssystemet 13  infördes på den svenska marknaden 1999 och är ett tekniskt 
hjälpmedel för kunder.  Självscanningssystemet är en del av självbetjänningssystemet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
13  Se Bilaga 1 och 2 för mer information. 
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2 Metod 

Vi kommer i detta kapitel att beskriva vår arbetsmetod och redogöra för de olika metodval 
som vi gjord under projektets olika skeenden.  Vi börjar med att redogöra för vår ståndpunkt 
vad gäller vetenskapsteoretiska sammanhang för att sedan ta upp undersökningsansats och 
datainsamlingsmetoder. Efter detta redogör vi för hur det insamlade materialet strukturerats 
och analyserats. Avslutningsvis diskuterar vi begrepp som validitet, objektivitet och djup. 
Dessa begrepp kommer att behandlas mer ingående i kapitel sju. 

2.1 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

2.1.1 Verklighetsuppfattning 
 
Projektet präglas av en syn på verkligheten där människor tolkar och förstår omgivningen 
genom att skapa sig en bild av verkligheten. Bjerke beskriver verkligheten ur liknande 
synvinkel. Vårt medvetande uppfattar verkligheten genom att skapa sinnesintryck. Detta 
innebär att människan spelar en aktiv roll i skapandet av verkligheten. 14 Genom detta synsätt 
är verkligheten således en social konstruktion bestående av olika människors 
verklighetsbilder.15  Hela människans värld är genomdränkt av betydelser.16 Sociala fenomen 
är bundna till en helhet eller totalitet. Förståelse är helhetsförstålelser.17  

2.1.2 Kunskapssökning 
 
Utifrån vår verklighetsuppfattning och med tanke på projektets syfte är den kunskap vi söker 
av mänsklig karaktär. Vi vill nå en djupare förståelse för hur olika aktörer inom detaljhandeln 
upplever och handlar inom stormarknadens sfär när det gäller självscanningen och dess 
införande. Genom att studera olika människors verklighetsbilder tror vi oss kunna närma oss 
den kunskap vi söker. Vi vill förstå den sammanhängande helheten kring införandet av 
självscanningen i de empiriska fallen som ingår i studien. Den vetenskap som bygger på ett 
intresse att öka förståelsen mellan människor genom att använda sig av kunskapsformen 
tolkning är den hermeneutiska metoden. 18  Genom denna metod, beskriven av många 
framstående vetenskapsteoretiker söker man efter möjliga innebörder hos sina studieobjekt. 
Man studerar texter, språk och handlingar genom tolkning. 19 Förståelsen är central inom 
hermeneutiken. Rothacker beskriver förståelsen som kunskap och upplevelse i förening. ”Det 
är det upplevda som blir förstått.” 20  
 
Två andra huvuddiscipliner som kunskapen delas in i, bland annat av Habernas, är den 
naturvetenskapliga och den kritiska vetenskapstraditionen. De naturvetenskapliga 
vetenskaperna utgår från ett tekniskt kunskapsintresse och producerar kunskap i form av 
information. Kunskapsintresse i den kritiska vetenskapen är ett intresse i individens/ 
                                                 
 
14 Arbnor & Bjerke, 1994, sid 134f 
15 Arbnor & Bjerke, 1994, sid 26 
16 Andersson, 1979, sid 25 
17 Andersson, 1979, sid 41 
18 Ödman, 1994, sid 42 
19 Ödman, 1994, sid 36 
20 Ödman, 1994, sid 76 
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kollektivets emancipation och frigörelse. 21  Kritiken innebär att vi kan betrakta det redan 
sedda ur ett nytt perspektiv och på så sätt skapa kunskap genom ökad medvetenhet. 22 Varken 
den naturvetenskapliga eller den kritiska metoden eftersträvar den typ av kunskap vi 
eftersöker i detta projekt därför har vi valt den hermeneutiska metoden.  

2.1.3 Hermeneutisk metod 
 
En hermeneutisk metod innebär att tolka och förstå ett fenomen genom intervjuer och egen 
förförståelse. Tolkning är därför de hermeneutiska vetenskapernas främsta kunskapsform. 
Den hermeneutiska processen omfattar de fyra momenten: förförståelse, tolkning, förståelse, 
och förklaring. Den hermeneutiska processen kan visualiseras med en spiral vilket fångar 
förståelse och tolkningsprocessen och visar hur del och helhet ömsesidigt ska stödja varandra. 
Det sker en pendling hela tiden mellan del och helhet för att låta helheter belysa delarna, och 
delarna helheten. Gradvis förändras perspektivet och därigenom förförståelsen. 23  
 
 

 
  
Figur 3 Hermeneutisk spiral 24

 
Genom vårt arbete har vi tagit oss igenom spiralens olika delar. Vi började med att diskutera 
vår förförståelse av problemområdet vi valt. I vår förförståelse ligger bland annat ett intresse 
för teknikanvändning och de kunskaper som det intresset har fört med sig samt naturligtvis 
den egna erfarenheten av att vara kund av stormarknaden. Detta bildar grunden för hur vi 
sedan, tolkat informationer som vi samlat genom intervjuerna. Genom tolkad intervjuerna har 
vi fått ny förståelse av problemområden och kunna beskriva och förklara sambanden mellan 
olika människors synvinklar. Genom dessa förklaringar kommer vi att nå kunskap om dessa 
specifika människor och deras handlingar när det gäller teknikutnyttjande.   

2.2 Kvalitativ forskningsansats  
 
Kvantitativ respektive kvalitativ forskning är helt enkelt beteckningar på hur man på olika sätt 
kan genomföra undersökningar. De passar olika bra för olika frågeställningar.25 Utifrån denna 
verklighetssyn och vårt syfte anser vi att en kvalitativ ansats lämpar sig bäst för vår studie. Vi 
                                                 
 
21 Ödman, 1994, sid 42 
22 Ödman, 1994, sid 37 
23 Ödman, 1994, sid 78f 
24 Ivarsson & Wahlgren, 2005, sid 9 
25 Bryman, 1997, sid 12 
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anser att den passar bäst för att uppfylla projektets syfte. Dessutom är fördelen med denna 
ansats är att den ger oss stor flexibilitet vad gäller undersökningens upplägg. För att få till oss 
ny kunskap och nå förståelse över problemet är ansatsens öppenhet av stor vikt.26  
Vi kan då lätt under studiens gång lägga till nya aspekter av problemet som vi inte tagit 
hänsyn till tidigare och på så sätt försäkra oss om att den information som samlas in är 
relevant för vår frågeställning.27 En egenskap med det kvalitativa arbetssättet är att det är tids 
- och arbetskrävande eftersom textmaterialet oftast är ganska omfattande.28 Detta har vi själva 
fått uppleva under denna arbetsprocess. 

2.3 Datasamlingsmetod 
 
Vårt syfte är att analysera handelns agerande vad gäller teknikutnyttjandet för att bättre förstå 
teknikutvecklingen inom området. Inom den kvalitativa ansatsen valde vi därför att använda 
oss av kvalitativa intervjuer som datasamlingsmetod. Intervjuerna genomfördes på Coop, ICA 
och Axfood:s kontor i Solna, utanför Stockholm. 
 
Informationen har samlats in under förhållanden som i största utsträckning liknat vardagliga 
samtal. 29  Intervjuerna har utförts på intervjupersonernas arbetsplatser och med hjälp av 
intervjumanualer. Intervjumanualerna har gjort det möjligt att för oss att få information om 
hur de intervjuerna upplever sin värld och sitt liv och ger dessutom stor flexibilitet.30 Under 
intervjun dyker det ofta upp andra idéer som fördjupar de faktorer som finns i 
intervjumanualen. Det är viktigt att ta hänsyn till det under intervjuns gång. 31  
 
I vår intervjumanual (bilaga 2) har vi i stora drag tagit upp följande ämnesområden:  
 

• Intervjupersonens bakgrund  
• Dagens teknikutnyttjande  
• Orsakerna till införandet av ny teknik  
• Effekterna av införandet  
• Framtidens teknikutnyttjande 

 
Vi har i den utsträckning det gått låtit intervjupersonen själva lyfta fram de aspekter de ansett 
som centrala kring självscanningen. Många frågor lades till under själva intervjun för att 
fördjupa oss i de aspekter som intervjupersonerna tog upp. Vi anpassade följdfrågor utifrån 
vad som kändes mest logiskt. Vi var noggranna med att ta upp alla frågor i intervjuguiden vid 
intervjutillfället. Intervjuerna bandades in i första hand för att kunna koncentrera oss på 
samtalet istället för att sitta och anteckna. Trots att sammanställningen av intervjuerna blir 
något mer krävande ville vi säkerhetsställa att inte tappa någon information.   
 
Efter att vi genomfört de planerade intervjuerna insåg vi att det insamlade materialet behövde 
kompletteras. I det empiriska materialet framkom att personalen och kunderna var viktiga 
orsaker till införandet. Därför bestämde vi oss för att samla in ytterligare material och på så 
                                                 
 
26 Holme, 1996, sid 80 
27 Holme, 1996, sid 81 
28 Patel, 1991, sid 100 
29 Holme, 1996, sid 82 
30 Bryman, 2001, sid 304f 
31 Holme, 1996, sid 101 
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sätt få fram olika perspektiv på självscanningens införande. Förutom ledningsnivån var 
personalens och kundernas synpunkter viktiga.  
Vi intervjuade ett par anställda och pratade med ett antal kunder. Genom korta kundsamtal i 
butikerna fick vi fram kundernas perspektiv. Vi fick tillåtelse att stå inne i butikerna vid 
utgångskassorna och genomföra dessa kundsamtal. De flesta hade inte tid att prata och när de 
insåg att vi skulle ta deras tid med frågor så försökte de smita. Därför bestämde vi oss för 
reducera antalet frågor vi hade förberett. Genom att lyfta fram att det bara rörde sig om få 
frågor valde många kunder att dela med sig av sina erfarenheter.  

2.4 Praktisk uppläggning 
 
Vi kommer att lägga vikt vid hur de personer vi intervjuar uppfattar och tolkar sin omvärld. 
Undersökningen kommer att fokusera på de största detaljisterna verksamma i Stockholm, det 
vill säga ICA, Coop och Axfood, och genomföras på följande sätt: 
 

• Fas 1: Litteraturgenomgång - vad säger litteraturen om ny teknikanvändning inom 
detaljhandeln?  

 
• Fas 2: Samtal med någon expert inom området - de första två faserna ger oss djupare 

kunskap inom området och hjälper oss att förbereda fas 3.  
 

• Fas 3: Personliga intervjuer med nyckelpersoner inom stormarknadens ledning - hur 
används tekniken, och varför används den på detta sätt?  

 
• Fas 4: Fler intervjuer med personal och kunder för att få fram olika perspektiv på 

teknikanvändningen. 
 

• Fas 5: Analys av resultaten - varje stormarknad analyseras efter sina egna 
förutsättningar och egenskaper. Därefter gör vi en tväranalys av de stormarknader vi 
undersökt. 

 
Företagen som ingår i projektet har vi valt utifrån Carina Holmbergs rekommendation32. Hon 
tyckte att vi skulle kontakta de företagen som troligtvis använde sig av självscanningen. Efter 
att vi själva undersökt saken bestämde vi oss för att intervjua dessa företag trots att inte 
Axfood använder självscanning. Vi fann det intressant att se varför de valt att inte införa 
självscanning. På detta sett vill vi få grepp om helheten kring detaljhandelns agerande vad 
gäller självscanningen på stormarknader i Stockholm. 

2.5 Strukturering och analys 
 
Det material vi samlat in kommer att struktureras och analyserat på följande sätt: 
                                                 
 
32 Telefonkontakt  med Carina Holmberg  2006 . Carina Holmberg är dekan på Företagsekonomiska institutet 
och sitter med i CashGuard AB:s styrelse. Hon har lett ett forskningsprogram och arbetet med trategiska frågor  
inom Coop.  
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Utifrån de genomförda intervjuerna, vår förförståelse och de teorier vi samlat kommer vi att 
tolka de olika intervjupersonernas verklighetsbilder. De bilder som framträder kommer vi 
sedan att ställa mot varandra för att få en djupare förståelse av verkligheten.  
Med hjälp av analysen kommer vi sedan att förklara aktörernas handlande det vill säga deras 
teknikutnyttjande.  
 
Vi har valt att använda oss av en förenklad modell av aktörsynsättet för struktur och analys 
eftersom det utgår från samma verklighetsuppfattning som vi. Den söker efter samma typ av 
förklaringar som vi söker, nämligen förståelse och kunskap om socialt konstruerade 
processer.33
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Figur 4 Aktörsynsättets tolknings- och processmodell något modifierad 34

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
33 Arbnor & Bjerke, 1994, sid 33 
34 Arbnor, sid 30 
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3 Teoretisk referensram  

I detta kapitel redogör vi för vårt teoretiska angreppssätt i vår studie. Eftersom vi inte hittat 
någon som tagit upp vårt problemområde ur samma synvinkel, har vi försökt intergradera 
flera olika teorier för att skapa en egen teoretisk utgångspunkt för vårt empiriska arbete. 
Teorierna har reviderats i takt med studiens gång för att få fram de centrala aspekterna inom 
det problemområde vi studerat. 

3.1 Från produktion till konsumtion 
 
Dagligvaruhandeln brukar delas in i tre led; (1) tillverkare, (2) grossister och (3) detaljister. 
Tillverkarna producerar varorna och säljer dem vidare till grossisterna. Grossisterna har alltså 
stora lager av varor som de i sin tur säljer till detaljisterna. Detaljister är ett annat namn för 
butiker. Butikerna säljer, som bekant, till konsumenter.35  
 
 

 

 
 

Konsument 
 

 
Figur 5 Från produktion till konsumtion 36

 

3.2 Dagligvaruhandeln 

3.2.1 Handelns utveckling 
 
Sveriges handel har genomgått oerhörda förändringar under det senaste seklet. Efter 
industrins genombrott i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet och i och med 
jordbrukets produktivitetsutveckling frigjordes arbetskraft som inte längre var 
självförsörjande. Detta gäller livsmedel och som hänvisades till dagligvarumarknaden. Under 
1950-talet fick effektivisering inom dagligvarumarknaden alldeles uppmärksamheter. En rad 
offentliga utredningar gjordes och enligt den så kallade ”distributionsutredningen” var 
rationaliseringen av handeln. Denna utredning blev en förutsättning för utvecklandet av 
svensk ekonomi. Eftersom det skulle kunna frigöra arbetskraft till mer expansiva sektorer. 
Den viktigaste förändringen var införandet av självbetjäning.37  Självbetjäningen var en viktig 
förklaring till dagens utveckling av externt belägna stormarknader.38  
 
                                                 
 
35Fölster och Bergström, 2001 "Kampen om köpkraften", HUI 
36 Fölster och Bergström, 2001 "Kampen om köpkraften", HUI med modifikation  
37 Svensson 1998 
38 Haraldsson, 2000, sid.17ff 
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3.2.2 SOU - statens offentliga utredningar 
 
Den första stora offentliga utredningen om varuhandeln publicerades 1955 i Sverige. 39   
Utredningen pekade på att den utpräglade varugruppsspecifika småbutiksstrukturen inom 
dagligvaruhandeln, med manuell diskbetjäning, var ett stort problem som måste åtgärdas.40

 
Självbetjäningsbutiken var en av vårt sekels största uppfinningar. Det har haft en fundamental 
betydelse för strukturomvandlingen av dagligvaruhandeln efter andra världskriget.41

3.2.3 Självbetjäning 
 
Ordet ”prosumtion” innebär att kunden med teknikens hjälp tagit en del av jobbet och 
medverkar i produktionsprocessen av de tjänster den använder. Exempel på detta är införandet 
av självbetjäningen i dagligvaruhandel för drygt 50 år sedan.42 Självbetjäningsmetoden gick 
ut på att försäljningen över disk ersattes med att konsumenterna själva valde bland varorna 
utan personalens hjälp.43 I Sverige öppnade den konsumentkooperativa föreningen den första 
självbetjäningsbutiken 1947 i Stockholm.44 Självbetjäningen blev strukturomvandlingens 
första steg, ett steg som kraftigt bidrar till att effektivisera dagligvaruhandeln.45

 
Utredningen kommer fram till att självbetjäningen innebar fördelar för hushållen. Eftersom 
husmödrarna kommer att spara tid när det slipper att stå och vänta. I framtiden kommer 
dagligvarubutikerna att erbjuda ett brett sortiment. Det gör möjligt att göra en stor del av 
inköpen i en och samma butik.46

 
Några effekter av självbetjäningens införande var att kostnaderna och väntetiderna 
nedbringades på ett radikalt sätt. Väntetiderna eliminerades inte helt eftersom det uppstod 
kassaköer. En annan effekt var att kunden fick överta arbete från personalen under den tid de 
tidigare bara behövde vänta på att bli betjänade47  

3.2.4 Arbetskraftsbehov inom detaljhandeln 
 
Enligt en studie från HUI 48 är arbetskraftsbehovet 3-4 gånger större vid manuell försäljning 
än om varorna är färdigpaketerade.  Förändringar i betjäningsgraden påverkar 
arbetskraftsbehovet och produktiviteten påtagligt. Detta betyder att det framtida 
arbetskraftsbehovet i hög grad påverkas av produktivitetsutvecklingen där betjäningsgradens 
utveckling är en mycket väsentlig påverkande faktor.49  
                                                 
 
39 SOU står för statens offentliga utredningar, Utredningens slutbetänkande: pris och prestation i handeln – 
varudistributionsutredningens betänkande SOU 1955:16 De delar av texten som refererar till offentliga 
utredningar av olika slag grundar sig på Svensson 1998. 
40 Svensson, 1998, sid.45 
41 Rydenfelt, 1995, sid.59, som hänvisar till Milton Friedman 
42 Supermarket nr.9-10, 2002 sid.22ff 
43 Tufvesson, 1995, sid 57 
44 Svensson, 1998, sid.42-53 
45 Svensson, 1998, sid.53 som hänvisas af Trollet 1970, sid. B 3:6 
46 SOU 1955:16, sid 166-169 
47 Tufvesson, 1996, sid 57 
48 Kostnader i butik - betjäningsgradens inverkan på kostnader, lönsamhet och produktivitet, Rapport från HUI 
49 Jacobson, Larsson & Reichel 1989 sid 211-212) 
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3.2.5 Datoriseringen inom handeln 
 
Utvecklingen av datorer och telekommunikationer förändrar handelns villkor och arbetssätt. 
Samtidigt är det viktigt att konstatera att allts om är tekniskt möjligt inte nödvändigtvis blir en 
kommersiell framgång.50  
 
Datorisering genom datakassor 
 
Att förutsättningarna för handelns utveckling ändras över tiden har vi kunskap om sen tidigare. 
Därför gör HUI en långtidsutredning för handeln med jämna mellanrum. I Utredningen inför 
år 2000 framställdes en helautomatisering av varuregistrering i kassorna, utan någon manuell 
hantering dock ännu som en utopi. Trots att kassaarbetet rationaliserats genom datakassornas 
tillkomst, kvarstår hanteringsarbete i kassorna. Både inom ICA och Coop har man testat 
kassor där kunden själv registrerar sina varor under kassörskans övervakning. När det är 
nödvändigt hjälper kassörskan till. Den utrusning som krävs är nya kassadiskar. Dessutom 
krävs att personalen utbildas. Man beräknar att vinsten i tid kommer att uppgå till minst 30 
procent. Man gjorde enkäter till kunder, personal och butiksledning. Dessa visade att alla 
parter är positivt inställda till en omläggning av detta slag.51  
 
Kontantbetalning och säkerhet i butiken 
 
Kontantbetalningar har traditionellt varit betalsättet i detaljhandelns butiker. År 1990 
betalades ännu inom konsumentföreningarna endast 1,5 procent av antalet transaktioner med 
kontokort, (ca 5 procent av varuvärdet). Däremot betalades inom bensinhandeln ungefär 75 
procent av inköpsvärdet med kontokort. Den främsta förklaringen till att 
kontokortanvändningen inom bensinhandeln är så hög är att man där har åstadkommit mycket 
effektiva lösningar av korthanteringen. Jämförelsen med bensinhandeln ger oss en indikation 
om de möjligheter till rationella lösningar av betalningsmetoderna som existerar. Mycket talar 
för en kraftigt ökad kortanvändning inom detaljhandeln. Genom att använda kontokortet 
behöver inte konsumenten göra uttag från bankkontot innan köpet. Även om checken fyller 
samma funktion är kortet väsentligt smidigare att betala med. I undersökningen studerades 
också kostnaden för att hantera olika betalningsmedel inom handeln. Resultaten visar att 
checkhantering och manuell hantering av kontokort är mycket dyr för handeln. Den enda 
hantering som är något billigare än kontanter är elektronisk korthantering med pinkod.  
 
En viktig aspekt att ta hänsyn till i detta sammanhang är säkerheten. Butiksrånen har haft en 
tendens att öka kraftigt de senaste åren. Med detta i åtanke är det önskvärt med en utveckling 
mot fler betalningar med kontokort, eftersom stora kontantkassor är ett stort säkerhetsproblem 
för butikerna.  I de delar av detaljhandeln där utgångskassor används framstår elektronisk 
hantering med pinkod som överlägsen andra alternativ.52

 
Handelns IT-struktur   
 
Tekniken och standards är en förutsättning för läsning, överföring samt bearbetning av datan. 
Utan dem skulle inte den datorstödda affärskommunikationen existera. Den fysiska delen av 
                                                 
 
50Jacobsson, Hellströmsson & Reichel, 1993, sid 91 
51Jacobsson, Hellströmsson & Reichel, 1993, sid106f 
52 Jacobsson, Hellströmsson & Reichel, 1993, sid 107-109 
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företagens IT-struktur skapar inget mervärde i sig men bidrar däremot till en effektivare 
tillämpning av befintliga rutiner. Den tillgängliga tekniken kan användas frö enkla kontroll- 
och övervakningsuppgifter, för att effektivisera marknadsföringen och öka företagens totala 
försäljning eller för att koordinera och integrera olika verksamhetsgrenar internt och externt.53  

3.3 Studiet av marknadsföringsteori  

3.3.1 Tjänsteutvecklingsprocess 
 
I vårt projekt självscanningen betraktas som en teknikanvändning, anses vi också en tjänst 
som företag erbjuder. Echeverri & Edvardsson nämner en modell som beskrivs av Grönroos54 
vilken handlar om en tjänsts utvecklingsprocess. Grönroos inleder sitt resonemang med att 
särskilja på tjänstebegreppen: kärntjänst, stödtjänst och bitjänst. För att underlättar förståelse 
av begrepp, ange han ett exempel rörande flygbranschen.  
Kärntjänsten är grunden för kunderbjudandet, till exempel en flygtransport från plats A till 
plats B. Bitjänster är tjänster som kan läggs till kärnerbjudandet för att göra det mer attraktivt 
och konkurrenskraftigt, till exempel tax-free försäljning ombord på planet. Stödtjänst innebar 
att tjänsterna som krävs för att det skall vara möjligt för kunden att konsumera tjänsten, till 
exempel bagagehanteringen.55  
 
Vidare redogör Grönroos för tjänsteutvecklingsprocessen i fyra steg:56  
 

 Steg 1: Analysera och värdera kundnyttan för att säkerställa att utvecklingsarbetet 
vägleds av totalkvalitet för kunden 

 
 Steg 2: Analysera konkurrensen och kraven som på det utvidgade 

tjänsteerbjudandet vilka inklusive produktions- och leveransprocess till liksom 
marknadskommunikation 

 
 Steg 3: Utveckla grunderbjudandet, stödtjänster/stödtjänster och 

bitjänster/biprodukter samt dessas materialisering genom tjänsteproduktions- och 
leveransprocessen 

 
 Steg 4: Planera marknadskommunikationen genom att informera kunderna om 

erbjudande och övertyga kunderna att pröva tjänsten, men även till exempel bygga 
upp en positiv image som stöder tjänsten. 

 

3.3.2 Integrerad marknadskommunikation 
 
Utifrån ett kommunikationsteoretiskt perspektiv beskriver Echeverri & Edvardsson 57  att 
kommunikation handlar om centrala mekanismer på såväl individnivå, personalnivå som 
organisationsnivå. De hävdar att kommunikationen i tjänsteverksamheter är väsentlig och 
                                                 
 
53Jacobsson, Hellströmsson & Reichel, 1993, sid 115 
54 Grönroos, 1990 
55 Ibid. 
56 Echeverri & Edvardsson, 2002, sid 450 
57 Echeverri & Edvardsson, 2002, sid 217f 
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avser tre olika relationer, vilka visas i figur 5 är ” interaktiv kommunikation”, ”extern 
kommunikation” och ”internkommunikation”. 
 
 

   
    FÖRETAG 

 
 

PERSONAL KUND 

     
 Intern kommunikation Extern kommunikation 

    
    Interaktiv kommunikation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 6 Integrerad marknadskommunikation 58

 
Kommunikation sker dels i relationen mellan kund och personal och dels i relationen mellan 
kund och företag. i dessa två relationer har marknadsföring sin primära uppgift. Vid sidan av 
dessa relationer sker naturligtvis också kommunikation i relation mellan anställd personal och 
olika former av arbetsledning. Dessa tre relationer har nämnts i termer av interaktiv 
kommunikation, extern kommunikation samt intern kommunikation. Genom att kombinera 
dessa ökar sannolikheten att skapa en önskvärd kundrelation och försäljning. 59   
 
Vidare diskutera författarna om att hur viktigt en integrerad marknadskommunikation är för 
företaget. De nämner att dagens konsumenter tar emot information från flera olika källor, 
såsom målgruppsanpassande tidskrifter, direktreklam, rabattkuponger, Internet, 
servicepersonal med mera, därför den interaktiva kommunikationen är lika betydelsefull som 
den externkommunikationen. Om informationen som kunden fått är motsägande, kan det leda 
till en negative image. Om kunden är osäkra på vad som erbjuds kan det resultera i ett för stort 
gap mellan vad kunder förväntar sig, (till exempel från reklam) och vad kunden i verkligheten 
upplever den erbjuden. Kunden är dessa fall mottagare av både interaktiv och extern 
kommunikation.  För att möjligt integrerar dem, ofta beroende på hur företags 
internkommunikation fungerar. Till exempel, företags marknadsavdelning som ansvar får 
extern reklam om en ny tjänst, vore det lika viktigt att nå ut med information i företaget.  
För en effektiv marknadskommunikation kräver därför ett integrerat synsätt, vilket alla dessa 
former av kommunikationer ingår på ett medvetet och överensstämmande sätt. 60

 
 
                                                 
 
58 Grönroos, 2000, sid 267 
59 Ibid.  
60 Echeverri & Edvardsson, 2002, sid 255 
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3.3.3 Informell kommunikation 
 
Trots att mycket information går via formella kommunikationsvägar är den personliga 
informationen som förs mellan individer på informell basis en viktig faktor för företaget att ta 
hänsyn till. Solomon, Bamossy och Askegaard hävdar att innehållet i samtal mellan 
människor ofta är kopplad till produkter till exempel komplimanger om kläder, var man köpte 
en viss vara, eller rekommendationer om en viss restaurang till kompisar eller grannar. Denna 
kommunikation kallad ”word- of-mounth communikation” kan företaget använda som ett 
effektivt marknadföringssverktyg.  
 
Information som kommer från personer som står oss nära tenderar att vara mer trovärdig än 
den man fåt genom mer formella informationskanaler som till exempel reklam. Ju mer positiv 
information är som kunden tar emot ju mer sannolik är det att han eller hon tar till sig 
produkten. Under vissa skeden utgör andra människors åsikter en stark påverkar på vår egen 
uppfattning om en viss produkt.61

3.3.4 Studien av konkurrens 
 
Marknadsföringsmix  
 
Ett företag kan använda sig av olika element för att kommunicera med sina kunder och göra 
dem nöjda. Dessa traditionella element består av en mix kallad de fyra P: produkt, pris, plats, 
och påverkan. Dessa olika variabler är sammanlänkade och är inbördes beroende av varandra 
i olika grader. Denna teori hävdar att det finns en optimal mix av fyra faktorer för varje 
specifikt marknadssegment vid en angiven tidpunkt. 62

 
När det gäller service så kräver denna mix vissa modifikationer. De tre nya elementen som då 
inkluderas är: ”people, physical evidence och process”. People, alla mänskliga aktör som 
spelar en roll i leveranser av tjänster och påverkar konsumenternas uppfattningar, nämligen 
företagspersonal, kunden och de andra kunderna i den tjänstemiljön. Physical evidence,  
 
miljön i vilken tjänst levereras i där företag och kunder interagera, och fysiska komponenter 
som underlättar genomförandet eller kommunikationen av tjänsten. Process, de verkliga 
procedurer, mekanismer och aktivitetsflöden genom vilka tjänsten levereras – tjänstleveransen 
och driftsystem.  
 
Konkurrens inom detaljhandeln  
 
Konkurrensen inom detaljhandeln har en helt annan karaktär än inom industrin. Många 
konsumentmarknader har utmärkts av låg tillväxt under senare år. Därför måste den 
detaljhandlare som vill expandera, öka sin marknadsandel på bekostnad av någon konkurrent 
eller omdefiniera sin marknad på ett sådant sätt att den egna positionen förbättras genom att 
man effektivare möter konsumenternas behov och önskemål.63  
 
                                                 
 
61 Solomon, Bamossy & Askegaard, 1999, sid 317f 
62 Zeithaml & Bitner, 1996, sid 23-27 
63 Knee & Walters, 1990, sid 26 
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Enligt McNairs “wheel of retaling” konkurrerar nya försäljningsformerna genom att erbjuda 
låga priser med begränsad service. Även om denna strategi inledningsvis fungerar bra 
kommer antalet lågprisbutiker att öka och konkurrensen om kunderna ökar. Denna situation 
leder företagen till att börja använda andra konkurrensmedel än pris. Med ökade 
servicekostnader ökar också priserna och en nisch skapas för nya lågprisbutiker med låg 
service, att etablera sig på marknaden.64  Enligt Larssons konkurrensmodell är företag som 
anpassar sig till konsumenterna bättre möjligheter konkurrera. Genom kundanpassningen det 
vill säga olika åtgärder som syftar till att underlätta inköpen för kunden, tar företaget avstånd 
från att hamna i riskzonen och därmed svårigheten att erbjuda effektiv konkurrens. 
Stormarknaderna, som företagsform har en markant lågprisprofil. De erbjuder en viss 
kundanpassning för bilägare med fördelen att parkeringsmöjligheter finns i direkt anslutning 
till parkeringsmöjligheter i anslutning till stormarknaden.65  

3.3.5 Investeringar i innovationer 
 
Chefer är ansvariga för dagens resultat, kvartalets och framtidens resultat. De måste ha ena 
ögat fäst på horisonten och det andra på den nuvarande situationen. Att leva i två tidszoner 
kan vara väldigt svårt. Om de inte satsar på innovationer idag halkar de efter imorgon. Men 
varje krona de investerar på framtiden påverkar dagens resultat. Conant, rektor på Harvard 
Universitet, liknar det vid att ta från en person för att ge till en annan, hela tiden medveten om 
att man måste hålla sig väl med båda. Dessutom går investeringar hand i hand med 
osäkerheten eftersom det inte existerar några garantier för att investeringarna man gör 
någonsin kommer att betala sig. 66

 
Företagsledningen angriper denna risk genom att hämta in och använda sig av information för 
att göra smartare val mellan olika alternativ och för att hantera innovationerna när väl 
investeringen ha gjorts. Genom innovationer söker ledningen målmedvetet efter nya sätt att 
skapa värde och efter nya värden att skapa. De ledningar som planerar långsiktigt är 
disciplinerade och även i viss mått modiga. Men kanske mer än något annat präglas de av en 
radikal tilltro till framtidens möjligheter.67

 
I USA betraktas förändringar och företagsledarnas strävan efter innovationer på ett 
disciplinerat, organiserat och målmedvetet sätt, som det normala.68

 
Fastän företagsledarna använder olika liknelser när de pratar om vad de gör, är kärnan i det 
innovativa arbetet, ett målmedvetet sökande efter nya värden. De handlar om hur man skapar 
en mer produktiv framtid. Genom att lyssna på kunden och se saker och ting med deras ögon 
kan man skaffa den information man behöver för att satsa på rätt innovation. Det gäller att 
observerar hur andra människor beter sig och frågar sig varför. Detta kräver aktiv 
engagemang och en stark vilja att förstå varför folk beter sig som de gör.69  
 
                                                 
 
64 Nyberg, 1998, sid 37 
65 Larsson, 1985, sid 68f 
66 Margretta, 2004, sid 155-161 
67 Ibid. 
68 Ibid. 
69 Ibid.  
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Trots att utvärderande information hjälper företagsledningen att göra bättre satsningar inför 
framtiden kan investeringar sluta på mer än ett sätt. De pengar man lägger ut idag är reda 
kontanter och det framtida penningflödet är både en förhoppning och en gissning.  
Vilket detta penningflöde kommer att bli beror på ett antal saker.70  
 

• Verksamhet och typ av investering  
”Med en etablerad verksamhet, eller en investering som likna andra man har gjort i 
det förflutna, kan den närmaste framtiden framstå som bekant och förutsägbar. Med 
ett nystartat företag kan även det närmaste kvartalet vara högst osäkert.” 
 

• Oväntade händelser 
”Sannolikheten att något oväntat dyker upp ökar ju längre fram i tiden man försöker 
förutsäga intäkterna. Det kan dyka upp ny teknologi, nya kundpreferenser, nya 
konkurrenter och så vidare.” 
 

Som vi ser handlar det inte bara om att stoppa in siffror i ett kalkylprogram. Uppskattningen 
av de förväntade penningflödena är inte bättre än svaren på dessa frågor: Vad kan gå fel? Vad 
kan gå rätt? Hur sannolikt är det att dessa saker kan inträffa? 71 Allt eftersom tiden går och när 
det händer saker fattar företagsledningen nya beslut. Man får mer information eller mer 
erfarenhet och måste vid varje ny beslutssituation revidera det förväntade värdet från det 
ögonblicket och framåt. 72  

3.3.6 Relationen till personalen 
 
Personalens är butikens viktigaste resurs och ansikte mot kunderna. Hela personalen är, minst 
på deltid, marknadsförare. Företagets relation till personalen måste därför vara sådan att 
butikspersonalen delar företagets värderingar, har kunskap, hjälpmedel och resurser att bygga 
en bra kundrelation. Butikspersonalen engagemang och relationsskapande förmåga kan vara 
avgörande för relationen till kunden på sikt. En positiv relation till de anställda ger ännu mer 
positiva relationer med omvärlden. En positiv spiral bildas. Det är i mötet med kunden som 
relationen förstärks. Det gäller för hela personalen att skapa mer kundnytta än kunden 
förväntar sig. 73  

3.3.7 Kundvård  
 
Echeverri & Edvardsson74 talar om kundvård som följande: det kostar fem till tio gånger mer 
attrahera nya kunder än att behålla en god image och skapa lojalitet hos befintliga kunder.  
Det är mer lönsamt att inverstera i befintliga kunder och kundrelationer än att investera i nya 
kunder och nya kundrelationer. Författarna refererar till Kotler som uttrycker kundvården på 
följande sätt:  
 
 
 
                                                 
 
70 Margretta, 2004, sid 168f 
71 Margretta, 2004, sid 173 
72 Margretta, 2004, sid 176 
73 Hallgren, 2006, sid 72, 76 
74 Echeverri & Edvardsson, 2002, sid 194ff 
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”Priskänsligheten är lägre eftersom man har byggt upp en 
kundlojalitet genom att kontinuerligt tillföra värde. Den 
dominerande förutsättningen är en stabil relation med säljaren 
eller leverantören. Framgångsfaktorn är långsiktig kundnöjdhet… 
kundlojaliteten är högt på grund av att relationsmarknadsföring 
innebär att bygga ekonomiska, sociala, tekniska och juridiska 
band med kunden”.   

 
Vidare beskriver i Echeverri & Edvardsson Kotlers synpunkter när det gäller att göra 
kunderna nöjda. Kotler presenterar följande argument till varför man bör satsa på existerande 
kunder. Det gäller att behålla och arbeta med de gamla kunderna och att försöka göra dem 
nöjda eftersom en nöjd kund:  
 

• köper igen, 
• rekommenderar företaget till vänner och bekanta, 
• är mindre kritisk vid tillfälliga kvalitetsstörningar, 
• ägnar mindre uppmärksamhet åt konkurrerande märken och annonser, 
• köper andra varor/tjänster som företag börjar sälja.  

 
Rackham75 framhäver också hur god skötsel av befintliga kunder är viktigt som strategi att för 
att begränsa konkurrenternas möjligheter: Vid analyser av företag som förlorat 
marknadsandelar till sina konkurrenter, har en av de viktigaste orsakerna till 
konkurrensframgång varit bristande omtanke av befintliga kunder.  
 
Kundvård kräver en databas 
 
Echeverri & Edvardsson redogör för att hur viktigt att ha någon form av kunddatabas för at 
sköta sina kunder. Enligt deras resonemang fyller kunddatabasen tre huvudliga funktioner 
som är nödvändiga för kundvården. 76

 
• Kund databasen lagrar och gör kunskapen om kunderna tillgängligt för alla inom 

företaget som har kundkontakter.  
• Den utgör ett administrativt hjälpmedel som gör det möjligt att föra en kontakt med 

kunden. 
• Den ger beslutsunderlag som gör det möjligt att styra företaget mot en allt mer 

kundorienterad verksamhet.  
 

3.4 Kundperspektiv 

3.4.1 Konsumentens beslutsfattandeprocess 
 
Konsumentens beslutsfattandeprocess består av fem steg 77. Vid första steget, igenkännande 
av problemet, känner konsumenten igen att de har ett behov att någonting. Ett mål med 
                                                 
 
75 Rackham, 1998, sid 178 
76 Echeverri & Edvardsson, 2002, sid 197 
77 Mowen & Minor, 1995, sid 349f 
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marknadsföring är att ge upphov till att konsumenten känner igen ett problem. Om behovet är 
tillräckligt starkt motiverar det konsumenten att gå vidare till nästa steg. 

 
 

Igenkännand
e av problem 

Informations
sökning 

Alternativ 
utvärdering 

Val av 
alternativ 

Utvärdering 
efter köp 

 
Figur 7 Konsumtionens beslutsfattandeprocess  

Steg två, informationssökningen, kan bli antingen för omfattande eller för begränsad beroende 
på i vilken grad konsumenten involverar sig. Vid det tredje steg, utvärderar konsumenten de 
olika alternativ som de har identifierat för att lösa sitt problem. Vid val av alternativ, vilket 
utgör fjärde steget i processen, bestämmer konsumenten vilket alternativ den ska agera efter. 
Slutligen, konsumerar konsumenten produkten eller tjänster, som de har anskaffat. De 
utvärderar också resultatet av deras agerande och engagerar sig det slutgiltiga valet av inköpet 
i relation till utlägget.  

3.4.2 Kundbehov 
 
Ett viktigt mål för marknadsförare är att närma sig olika kunder på olika sätt. Utgångspunkten 
är då kundens olika behov och olika tillgång till resurser. 78 Wager tar upp en intressant fråga: 
Skapar marknadsförare konstlade behov? 79 Enligt hans resonemang anser vissa att det finns 
naturliga behov och skapade behov. Naturliga behov skulle enligt detta tankesätt vara 
grundläggande biologiska behov som alla föds med och som alla behöver tillfredställa. Sedan 
finns det skapade konstgjorda behov som ingen skulle ha trott sig ha om de inte blivit 
påtvingade behovet av en manipulativ marknadsförare. Det utbud av märken och varianter 
som finns inom en given produktkategori blir ett typiskt uttryck för skapade behov. 

3.4.3 Val av butik 
 
I generella drag är faktorerna som avgör val av butik: avstånd, innehåll, service, struktur, 
atmosfär och kunder.80   
 
Avstånd Om två butiker är tämligen likvärdiga är kunden benägen att välja den som ligger 
närmast. Avstånd handlar inte enbart om avstånden från bostaden, utan till stor del om hur 
nära kundens passerar butiken under sina dagliga rutiner.81  
 
                                                 
 
78 Wanger, 2002, sid 51 
79 Wanger, 2002, sid 53 
80 Engel & Blackwell, 1986, sid 520 
81 Wanger, 2002, sid 169 
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Innehåll Med innehåll avses vilket utbud butiken har, samt kvaliteten och priserna på 
produkterna.82  
 
Service I takt med att utbudet i vissa typer av butiker exempelvis livsmedelsbutiker blir 
alltmer likvärdigt ökar betydelsen av servicen. För de flesta svenskar innebär service att 
kompetent personal är lättillgänglig, men inte påträngande. 83  
 
Struktur Det är ovanligt att en butik väljs på grund av att hyllorna och avdelningarna är 
snyggt arrangerade. Om två butiker är likvärdiga i övrigt kan detta spela en viss roll. 84  
 
Atmosfär Atmosfär är det som skapas av musik, ljus doft och liknande85 Det finns visst stöd 
för att atmosfärer som skapar en positiv sinnestämning gör kunder mer benägna att förvänta 
sig positiva saker. Kunder blir då mer benägna att tänka efter och pröva nyheter. 86

  
Kund Det är lätt att variera den fysiska miljön, men svårare att bestämma vilka kunder som 
ska komma in i butiken och hur de ska agera när de är där. 87 Det finns inte så mycket 
forskning kring hur kunden påverkas av andra kunder. Wanger vet av egen erfarenhet han att 
han ibland försöker skapa sig en bild av vilka kunder en butik vänder sig till genom att titta på 
andra kunder som kommer in i butiken. 88  
 
Ett viktigt motiv till varför kunder väljer en butik är att om de kan lätt hitta en viss vara eller 
kategori av varor. Butikens struktur påverkar kundens benägenhet att utföra spontaninköp. 
Med spontantinköp menas oplanerade inköp som ofta adderas till de planerade inköpen, det 
vill säga kunden köper totalt sett mer.  I butiken som upplevs som trånga, röriga och svåra att 
hitta, brukar kunden köpa det de måste ha sedan snabbt lämna butiken. 
 
Tillgången på tid fungerar på samma sätt, enlig Wanger. En kund med ont om tid håller sig till 
de planerade inköpen. En rörig butik med långa köer ger kunden mindre tid till 
spontantinköp.89 Den kunden som är inne i en butik och har ont om tid lämnar ibland butiken 
utan att köpa något när han ser att köerna vid kassan är långa.90

3.4.4 Kundens lojalitet mot butiker 
 
Kundens relation till företaget handlar inte bara om köp och försäljning. Företagen bör ta 
hänsyn till kundens lojalitet som en del av deras konkurrensstrategi. Lojalitet och kundlojalitet 
betonar långsiktighet i de relationer vi har till andra människor och företeelser bland annat 
butiker och varumärken. Med lojalitet menas att vara solidarisk, pålitlig och att hålla fast vid 
någon eller något.91

 
                                                 
 
82 Antonides & van Raaij, 1998, sid 416 
83 Wanger, 2002, sid 170 
84 Ibid. 
85 Antonides & van Raaij, 1998, sid 417 
86 Wanger, 2002, sid 171 
87 Hawkins, Best & Coney, 2001, sid 614 
88 Wanger, 2002, sid 171 
89 Wanger, 2002, sid 175f 
90 Wanger, 2002, sid 183 
91 Holmberg, 2004, sid 2 
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Enligt doktorsavhandling angående kundlojalitet framgår att den gemensamma nämnaren 
mellan konsumenter som känner stark lojalitet är den personliga relationen till butiken. Dessa 
konsumenter pratar om ”sin butik”. Konsumenten vill bli sedd och uppmärksammad. En 
fördel som kunderna nämner med att vara lojal är att kunna få extraservice. Till exempel att 
butiken beställer hem en vara som inte ingår i sortimentet. Även om alla konsumenter inte vill 
ha en nära relation till de butiker de handlar i så är det viktigt för butikerna att vara lyhörda 
för konsumenternas relationsvilja om man vill öka kundernas lojalitet. 92  

3.4.5 Tid som värdekomponent 
 
De teknologiska framstegen har gett tiden ett nytt pris och i sin tur har den höjt kundernas 
förväntningar. Folk är trötta på att vänta på service. Dagens kunder vill ha service som är on-
line och omedelbar. När kunden frågar ”när?”, godtar den inte längre svaret ”snart”. 
Kunderna betraktar snabbheten som är kopplad till servicen som en viktig värdedimension. 
De önskar att marknaden tillgodoser deras behov snabbare. Om butikschefer inte gör några 
ändringar kommer kunderna själva att förkorta kassaköerna genom att handla någon 
annanstans. Ju högre värde kunderna sätter på sin tid, desto mindre överseende med problem 
blir de.93   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
92 Supermarket nummer 3, 2004, sid 11 
93 Tracy & Wiersema, 1995, sid 14f 
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4 Empirisk data  
 
Vi kommer här att beskriva uppsatsens empiriska del. Inledningsvis ger vi en bild av de 
aktuella aktörerna på marknaden. Sedan tar vi upp självscanningen på Coop Forums Shop 
Express för att därefter gå in på ICA:s Självscanning. Slutligen tar vi upp Axfood och deras 
syn på självscanningen.  

4.1 Aktörerna på marknaden 
 
Den svenska dagligvarumarknaden består idag till största del av tre aktörer, ICA, COOP och 
Axfood. År 2005 kontrollerade de tillsammans cirka 66 procent av marknadens andelar. ICA 
med 36 procent, var den största aktören. 
 
Marknadsandelarna i Sverige år 2005 var fördelade enligt följande: 
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Bergendahls 
Övriga 

Figur 8 Marknadsandelar i Sverige år 2005 94

4.2 COOP:s perspektiv 
 
Coop koncernen driver kedjorna Coop-Forum, Coop-Extra, Coop-Konsum och Nära. Coop 
Sverige äger ett antal stormarknader. Dessutom finns det flera stormarknader som heter Coop-
Forum, men är föreningsägda. Dessa har ett avtal mot Coop och får då kalla sig Coop- Forum. 
Kunden märker på det sättet ingen skillnad och profileringen av koncept som Coop- Forum 
och Shop-Express möjliggörs. 
 
Thorstensson, företagsrespondent, är projektledare inom Coop-Forum. Hans huvudsakliga 
arbetsuppgifter är att ansvara för självscanning inom företaget samt 
bemanningschemasystemet. Han var med när andra piloten infördes 2000. Tidigare var han 
stormarknadschef i Haninge så när de installerade självscanningen där såg han det från 
stormarknadschefshåll. Som projektledare har han installerat självscanningssystemet i ungefär 
30-35 olika stormarknader. 
 
 
 
 
                                                 
 
94 Axfoods årsredovisning 2005, sid 1 – Originalkälla: ICA-nyheter dec.2005  
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4.2.1 Shop-Express 
 
Alla Coop Sveriges 42 enheter har Shop-Express. ShopExpress är endast tillgängligt för 
kunder som har medlemskort och som har fyllt 18 år. Anslutning sker efter ansökan och 
särskild prövning. Som kund drar man sitt medlemskort kort och får loss sin skanner för att 
börja handla. Har man en gång blivit anmäld och registrerad som Shop-Expresskund på Coop 
stormarknad så kan man handla var som helst, från Kiruna i norr till Malmö i söder. ”Man kan 
bara gå in och drar sitt kort fast man kanske aldrig har varit där” förklarar Thorstensson.  
Anledningen till detta är att Coop har en central kunddatabas.  
 
Han tycker att Coop betalar alldeles för mycket för självscanningssystemet som han utrycker 
det: ”Det är ju en ointelligent pryl där du skickar en radiokommunikation och vi skickar antal 
artikeltext och ett pris”.  
 
Innan kunden går till självutcheckningskassan måste han/hon först betjänar sig själv med 
varor. Thorstensson förklarar att kunden klara sig själv och ger ett exempel utifrån sin egen 
upplevelse:  

”Man tankar med kort som alla andra gör. Hur många gånger går 
man in i macken och betalar? Hur många gånger lägger du dig på 
automattank? Ja, 95 procent går inte in i macken. Det vet jag själv. 
Jag kör mycket bil. Det är klart jag åker till automattanken. Sköter 
mig själv. Jag behöver inte gå in och stå i kö och vänta. Jag skickar in 
kortet, tankar bilen, tar kortet, och hejdå. Det kan inte gå fortare för 
mig. Vill jag däremot någonting, då finns ju butiken där. Och vill jag 
köpa spolarvätska, olja eller köpa tidning, då går jag in där.” 
 

Thorstensson tycker att självbetjäningen i Shop-Express är ungefär likadan. Han fortsätter 
med sin egen upplevelse, 

 
 ”Om jag har bråttom och jag känner inte för att stå och vänta eller 
prata med någon utan jag vill så fort som möjligt komma ut där, för 
jag hatar att handla. Och jag går efter en lista som jag hade en gång 
innan min fru tog över det där. Då gick man enligt den där listan. Jag 
köpte precis allting som stod där och sen så fort som möjligt ut och 
sen hem. Jag var den typen. Jag gör vågen naturligtvis när jag kan 
checka ut själv.”  

 
Men han har förståelse för de människor som vill ha den här personliga kontakten. De har 
den manuella utcheckningskassa, där de kan prata lite väder och vind eller om det var något 
problem att skanna. De som istället tycker att de vill stå i kö och handla väljer det 
traditionella sättet. Coop öppnar möjligheten för alla typer utav kunder.  
 
Coop ser att det är en enorm utveckling på självbetjäningen och Thorstensson uttrycker 
att ”Där går ju snart de flesta”. I självutcheckningskassan måste man betala via kort. Har man 
pengar går man till en manuell utcheckningskassa. Thorstensson hävdar att dessa kassor ändå 
går tre gånger så fort som en traditionell kassa.  
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4.2.2 Införandet av Shop-Express 
 
Situationen innan införandet 
 
Innan Shop-Express infördes var situationen den att man hade vanliga utgångskassor. Man 
jobbade i gammal hedlig stil som de i flesta andra butikerna. Självscanningssystemet som 
Coop tittade på kommer ursprungligen från Holland och Belgien och utvecklades sedan i 
England och exploderat ut i Amerika. Men det finns i rätt stor utsträckning ute i Europa i 
Italien och Österrike.  
 
Thorstensson resonerar kring alla för- och nackdelar med de vanliga utgångskassor man hade 
tidigare. Om man tar nackdelarna så var det ur kundperspektiv att kunden var tvungen att 
packa upp och sedan packa ner varor. För barnfamiljerna tog det ännu mer tid i kassan 
eftersom barnen hängde och klängde. Men framför allt var det väldigt mycket kö ibland. 
Thorstensson beskriver hur kunden upplevde kön:  

 
”Man kom in i en affär, hade inköpslistan med sig, det var fint städat, 
man hittade alla varor, man hittade dem till ett bra pris. Kunden är 
nöjd och tänkte: Oj vad bra det här är! Sedan kommer man till kassan 
där man fick stå en halvtimme i kö och packa upp och packa ner med 
griniga ungar. Det sista man kommer ihåg när man går ut från 
stormarknaden är den där kassakön. Hit ska jag inte gå fler gånger! 
Då har man glömt allt som var positivt. Det var verkligheten förut.”  

 
En annan nackdel man såg var ur personalsynpunkt. Kassörerna var anställda bara för 
kassaarbetet. Att sitta i kassan var ett väldigt enformigt jobb. De fick mycket 
belastningsskador och vridskador. En gång räknade företaget ut hur många kilo en kassör 
lyfte på en dag och det visade sig att summan var gigantiskt. Detta arbete försvinner när man 
flyttar ut den till självbetjäningen. 
 
Införandeprocessen 
 
När man åker utomlands upptäcker man ofta nya saker som inte finns hemma i Sverige. 
Samma sak upplever man på mässor man besöker. På Coop hände ungefär samma sak. Några 
människor inom företaget såg självscanningen och upptäckte att det var bra. De ville testa det, 
vilket Coop gjorde 1999 i Bromma. Coop var då först i Sverige med att införa 
självscanningssystemet. Man åkte till England och Holland där självscanningen redan fanns 
och tittade. Man tänkte att man borde kunna använda självscanningssystemet i Sverige också. 
Införandeprocessen avslutades förra året.  
 
Detta införande har också haft en ekonomisk process. Självscanningssystemet kostar att 
installera och det krävs ett investeringskapital för att installera detta på varje enhet. I och med 
investeringen försökte man få svar på frågor som: Hur mycket orkar man göra? Hur snabbt får 
företaget tillbaka de här pengarna? ”För det är klar någonstans måste vi få tillbaka pengarna 
vi investerar i form utav mindre kostnader eller ökad försäljning” uttrycker Thorstensson. 
 
Orsaken bakom införandet var kundnyttan. Idén var att kunden skulle handla enklare, 
rationellare och vinna tid inne i butiken. Och det är klart är man moderna, med moderna 
system så kommer man att få fler kunder också. Man ser att det är enkelt och rationellt att 
handla, ”ja men dit kan jag gå och handla, och jag kan storhandla där för det tar ju inte så 
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lång tid”. Det är ett incitament också. Så det är klart det ger fördelar för kunden och fördelar 
för företaget. 
 
Coop har lagt ut självscanningssystemet på alla sina enheter, även föreningar. Det har gett bra 
marknadsföring. I dagsläget kan man komma in på alla Coop-Forum var man än är i Sverige 
och handla med Shop-Express.  
 
Det finns inga stora nackdelar eller speciella hakar i självscanningssystemet, anser 
respondenten. För företaget finn det ingen nackdel. Angående investeringen så menar 
Thorstensson att Coop tar investeringen som när man investerar om allting annat. Allting de 
gör är för att tjäna pengar och öka försäljningen. Och självscanningen är ett instrument för att 
nå detta mål. Som Thorstensson uttrycker det: ”Istället för att spendera en massa pengar på 
att annonsera, så kan man använda det här som ett instrument.” De får fler kunder eftersom 
självscanningen är omtyckt.  
 
För att få kundernas synpunkter om självscanningen arbetar Coop med fokusgrupper. 
Utvecklingen av självscanningen bygger mycket på vad kunden tycker men naturligtvis 
hämtar Thorstensson själv inspiration från andra länder. Han anser att man likaväl måste titta 
på omvärlden. ”Företag i Sverige är inte centrum för allting utan då pratar man med dem. 
Vad är det ni har gjort, som är bra”. Han har varit i Italien och Österrike och tittat på deras 
installationer, för att se om Coop kan hämta någonting därifrån som är bra. Det bör vara något 
som både är bra för kundnytta och för företaget.  
 
Företagsrespondent tror inte att någon verkade emot Shop-Express införande. De förde en 
dialog med alla människor väldigt mycket. De som skulle kunna var emot det är personalen. 
De såg det som ett hot och trodde att företaget skulle rationalisera timmar. Men när företaget 
kommunicerade med personalen och förklarade hur det låg till, så blev det inte ett hot längre. 
Det vände det till det positiva istället. Det vill säga, istället för att sitta och få ryggskador och 
axelskador och ett monotomt jobb, så får man jobba mer omväxlande istället, förklarar 
Thorstensson.  

4.2.3 Effekter av införandet av Shop-Express 
 
Effekter på företag 
 
Coop får en mycket positiv feedback av kunden. ”För är man först på den orten så tycker den 
klara majoriteten att det här är det bästa som har hänt. Det här var ju kanonbra. Det finns 
alltid någon som tycker att det här är tråkigt.” Företaget mäter effekterna genom att se hur  
stor andel utav den totala försäljningen som man får in genom Shop-Express 
utcheckningskassor. Procenttalet man får varierar beroende på om man mäter i en storstad, en 
by, på landsorden och om stormarknaden är stor eller liten och så vidare. Men det finns inget 
som säger att en liten stormarknad alltid har lägre procenttal än en stor, hävdar Thorstensson.  
 
Shop-Express är väldigt lojaliserat, väldigt lojaliserat, betonar Thorstensson. Har man en gång 
börjat handla i en stormarknad eller butiken med Shop-Express så kommer man tillbaka, för 
man ser att fördelarna så stora. Det är därför båda Coop och ICA är intresserade att vara den 
första enheten i den staden. Dessutom får den första på orten mycket positiv press. 
Lokalpressen åtminstone i en liten ort tycker att införandet av självscanningen är något 
intressant att skriva om. Det är en stor händelse där. Thorstensson förklarar det starka 
sambandet mellan att vara först och att få publicitet. 
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” I Örebro där Coop installerade i somras var det en väldigt aktiv 
stormarknadschef som skickade ut pressreleaser till alla, både 
tidningar och lokalradion, TV4 därnere och SVT. Och han jagade. 
Effekter blev att han fick in artiklar i alla tidningar om införandet av 
självscanning …indirekt blir det ändå marknadsföring. Och det som 
var kul var att lokalradion flyttade dit och körde morgonprogrammet 
en timme på stormarknaden i direktsändning. Är man då först är det 
många som är intresserade.” 

 
En annan effekt av införandet av självscanningen är relaterad till personalen. Den tunga 
arbetsuppgiften som orsakar många belastningsskador försvinner. ”Sen är det ju så, det är inte 
något vi sticker under stolen med, att företaget naturligtvis behöver ha mindre personal, i 
kassorna.” Man måste dock ta hänsyn till att alla företag har lönsamhetskrav på sig inte bara 
Coop, tilläger Thorstensson.”Så det är inte med automatik man säger: ”ja, nu har vi tagit bort 
så här många timmar från kassan, nu får minska personal”.  
 
Men Coop säger å andra sidan att Shop-Express inte är ett rationaliseringsprojekt. De 
timmarna som frigörs flyttas ut till golvet istället. Stormarknadschefen äger dessa timmar och 
bestämmer således hur han/hon använder dem. Anser han/hon att detta är väl tilltaget kan 
han/hon använda de till att fylla på hyllorna mera, ha bättre skötsel i butiken. 
 
Effekter på kund 
 
Det är kundnyttan med självbetjäningen att man handlar rationellt modernt. Kund ser i 
skannern exakt vad de handlar för. När man går ut och ska åka hem så behöver man inte 
fundera på det där med köer utan man går till utcheckningen. Kund checkar ut sig själv och 
sen åker man hem. Det har ju rönt mycket positivt. Han berättar vidare:  

 
”Sen finns det väl de som inte tycker det är kul att gå med den där och 
blippa och dona, då har de vanliga kassorna, varsågod. Kund har 
företagets utbud i alla fall, men vill kund inte använda självscanning 
så kan de gå som vilken kund som helst. Vi stänger inte för kunder 
som vill handla på det gamla hedliga sättet.” 

 
När det handlar om kommunikationen mellan kund och personal, tror Thorstensson att 
kunderna i grunden vill klara sig själv. Många av kunderna går och frågar personal, om det är 
något de inte hittar. ”Men personalen finns där ute, minst lika mycket som den fanns innan”. 
Företaget har inte tagit bort någon personal från golvet, utan snarare tillfört timmar. Och när 
kund kommer till utcheckningen så finns det personal där som tar hand om dem. Thorstensson 
ser inte att kommunikationen påverkas. Kunden har lika många att fråga i dag som de hade 
innan införandet. 
 
En annan effekt som varit något negativt är människornas uppfattning av information genom 
radiovågor. Kunder kan vara rädda eftersom det är radiovågor som går i stormarknaden. En 
del människor är rädda för olika typer av kommunikation som inte sker via nät. Thorstensson 
förklarar att Statens Strålskyddsinstitut gjort en omfattande utredning hur det är med 
radiovågor och konstaterat att mobiltelefoner är flera gånger farligare än att gå med Shop-
Express. 
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4.2.4 Framtidens teknikutveckling  
 
Thorstensson tror att man kommer att bygga ut självscanningen mer därför att det spar tid för 
företag och fler kunder kommer att använda den. Han tror man kommer att titta mycket på de 
hinder som finns idag. I vissa lägen kan man inte i självbetjänings kassor ta verifikat 
(pantkvitton, premiecheckar). Det kommer företaget nu kortsiktigt att bygga ut. Vad han tror 
man kommer att titta på väldigt mycket mer på sen är det här med att kommunicera med 
kunden via skannern.  
 
Skannern har ett fönster och företaget vet vilken kund som har hämtat ut skannern eftersom 
kunden redan dragit sitt kort. Företaget kan skicka erbjudanden via det nätet till skannern. När 
kunden skannar en läsk för 12:90  så kommer det upp ett meddelande: ”Om du köper tre läsk 
så får du dem för 30 kronor.” Då står kunden framme vid produkten och kan ta ett beslut. 
Man sitter inte hemma och läser en annons utan står där och tänker. ”Ja just det, vänta ett tag 
12:90, om jag köper det? Det kan jag likväl göra då.” Företaget får en mer försäljning direkt. 
Det är ett sätt att kommunicera med kunden.  
 
Det andra sättet att kommunicerar med kunden, företaget vet ju var han/hon är i 
stormarknaden eftersom de sänder via punkter uppe i taket och då kan man mycket väl tänka 
sig att när man går in i en accesspunkt som det heter, då är man i blomavdelningen, det vet 
man för skannern är i blomavdelningen då kan man skicka ner: ”på lördag är det alla 
hjärtans dag, glöm inte att köpa en blomma”. Så man kan kommunicera mycket mer med 
kunden. När USA gjorde det här så skickade man hundra meddelanden och det gjorde att folk 
kastade skannern i väggen rätt fort. De orkade inte, den blippade hela tiden. Men 
Thorstensson tror att man skulle kunna skicka ett antal, kanske en fyra-fem stycken bra 
meddelande eller erbjudanden på en kundrunda. I framtiden tror han att skannern kommer att 
användas som en direkt marknadsföring mot kunden.  

4.2.5 Kundernas perspektiv95  
 
Vi frågade de kunder som handlade på traditionellt sätt varför de valt att handla på det sättet 
och inte genom Shop-Express. Här nedan har vi listat de orsakerna som kunderna lyfte fram: 
 

• Det är lite krångligt med Shop-Express. Man ska mata in och registrera varorna. Och 
idag har jag lite bråttom. Annars tycker jag att det är ett jättebra sätt att handla på. 

• Jag handlar inte här så ofta. 
• Jag har inget Coop kort, Medmera kort. Det måste man ha för att kunna använda 

Shop- Express. 
• Vi handlar så ofta här. Så det är därför. 
• Vi orkar inte bry oss om hur det fungerar. Vi vet att Shop-Express finns. Dessutom 

handlar vi på olika ställen. 
 
När vi frågade självscanningskunder, både de som gick genom den manuella 
utcheckningskassan och de som gick genom självutcheckningskassan, om varför de använde 
sig av detta system svarade dem: 
 
 
                                                 
 
95 Samtal med kunder på Coop Forum Bromma, 9 maj 2006 
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• Det går fortare.  
• Det går mycket fortare och är bekvämt. Man behöver inte stå i kö. 
• Jag tycker att det är enklare vid utcheckningen. Jag hatar att packa varor.  
• Jag tyckte att det verkade smidigt. Men jag är inte så säker att jag tycker det egentligen. 

Det går fortare i kassan i regel. Men det tar antagligen lite längre tid i butiken istället, 
så jag vet inte om det är så jättesmidigt egentligen. 

 
När vi frågade angående förbättringar i självscanningssystemet fick vi följande svar: 
 

• Ibland fungerar inte skannarna. De är dåliga på att läsa. De är för känsliga. Man skulle 
kunna förbättra dem.  

• Det skulle vara bra om extrapriser och med-mera priser låg inne i systemet. Så man 
inte behöver gå till en kassa. Skulle man kunna dra kort om det var någonting. Det är 
det enda jag ser. 

• Se till att det finns bra skanner-hållare på alla kundvagnar. För ibland får man en vagn 
utan hållare. Jobbigt! En förbättring skulle kunna vara möjligheten att skanna in sina 
rabattkuponger själv istället för att gå via en manuell kassa. Det borde kunna gå. Man 
har ju en scanner i handen. 

• Framförallt behövs det fler utgångskassor. Det är ofta de har för få bemannade kassor. 
Har jag kuponger eller någonting måste jag gå i en bemannad kassa. 

 
Kundernas synpunkter angående företagens möjliga direktreklam var varierande: 
 

• Nej, det vill jag inte ha. Det skulle bara vara jobbigt. Jag kollar in erbjudanden innan 
jag handlar. Då skulle jag allvarligt sluta upp att använda Shop-Express. Jag vet innan 
jag kommer hit vad jag ska köpa. Det är inget jag kommer på när jag är här.  

• Det är bra. Det tycker jag. 
• Ja, det skulle vara okej. Men jag skulle inte klappa händerna. 
• Nej, det vill jag inte alls. Då tror jag att man köper sådant som man egentligen inte 

behöver. Jag skulle definitivt bli irriterad. 

4.2.6 Personalens perspektiv           
 
Intervju med Thomas Karlsson Coop Bromma 
 
Orsakerna till att Shop Express infördes var flera: 

• Den nya tekniken var hemskt lojalitetshöjande bland kunderna. 
• De skulle vara först i Sverige med ny teknik. 
• Det passade bra ihop när de öppnade matmarknadskonceptet i Bromma. Det var en 

föregångare i Svensk detaljhandel. Då fann det sig naturligt att Shop Express var en 
del i det. 

• Givetvis för at bli effektivare och frigöra resurser ur kassan för att använda på golvet. 
• För att motverka de enformiga arbetsmomenten i kassan. Kassaarbetet är slitsamt och 

ju mer vi kunde få bort kassaarbetet ju bättre för medarbetarna när de blir 65 år och 
pensionärer. 

 
Innan Coop i Bromma bestämde sig för att införa självscanningen var de och tittade på hur 
självscanningen fungerade i England. De tittade och pratade med olika kedjeledningar och 

    32 
 



kunder i England. De antog att de borde få samma positiva effekter i Sverige som de fått i 
England. Och så blev det, säger Karlsson. 
  
Tillbaka i Sverige identifierades med hjälp av kunddatabasen de kunderna som var viktigast 
för företaget. Syftet var att introducera den nya tekniken på de kunder som hade störst behov 
av Shop Express. De kunder som valdes ut var de största kunderna som handlade mest. 
Förutom att de handlade mycket när de var i butiken, besökte de butiken frekvent. Dessa 
kunder gjorde sin veckohandel eller fjortondagarshandel på stormarknaden. Därefter skickade 
stormarknaden ut information till dessa ca 3000 kunder. Ett annat syfte till kundurvalet var att 
säkerhetsställa tekniken innan den började användas av alla kunderna. På detta sätt fick också 
personalen möjlighet att träna sig. Sedan spred det sig bland alla medlemmar. Folk började 
undra: Vad håller de där på med? Efter ett år släppte stormarknaden på alla kunder och hade 
ganska snabbt 8000 kunder. ”Sen spred det sig som en lavin”. Då behövde vi inte 
marknadsföra självscanningen så mycket. I dagsläget jobbar stormarknaden stenhårt med att 
marknadsföra självscanningen. De vill öka andelen användare ytterligare. ”Ju fler jag får in i 
Shop Express, ännu bättre service kan jag ha på golvet eller också välja att göra någonting 
annat. …35 procent utav vår omsättning går ut genom Shop-Express. Och 30 procent utav 
dem går via självutcheckningen”. När det gäller kundutbildningen berättar Karlsson att de har 
ett videoband som står och går. Stormarknaden ger kunden förutsättningarna för att använda 
systemet. De ger kunderna vägledning och utbildning.  
 
Det finns begränsningar i självutchekningskassan. Kunderna med bonuskuponger, eller 
pantkvitton kan inte gå checka ut sig i denna kassa. De får gå till kundtjänst för att få de 
pengarna.  
 
Effekterna av att vara den första stormarknaden i Sverige var att stormarknaden fick otroligt 
mycket publicitet vilket var otroligt positivt. De var med i varenda tidning i många tv- 
program. De intervjuade kunder. Det var aldrig någon kund som sa någonting negativt. Shop- 
Express är ett konkurrensmedel. Annars hade vi varit ensamma om det. Stormarknaden har 
mätt effekterna av självscanningens införande. Så här säger Karlsson. ”Våra nöjdaste kunder i 
de undersökningar vi gör både själva eller via institut var Shop-Expresskunderna.” Han tror 
att det är så för att de är nyfikna på teknik, rationella och för att systemet är rationellt och 
fungerar bra. Kunderna känner sig ”vippade”. Stormarknaden ger kunden ett förtroende också.  
Dessutom har självscanningen påverkat den totala butiksmiljön till de positiva. ”Det blir 
lugnare tempo.”  
 
Det har inte skett några personalnedskärningar som en effekt av självscanningens 
införande. ”Det är klart att det bidrar till det om man vill det”. säger Karlsson. Tiden 
stormarknaden sparar in i och med att kunden betjänar sig själv, ser Karlsson som en vinst till 
investeringen. De timmar som frigjorts tack vare Shop Express användes de första åren till att 
ta hand om kunden i butik. Men idag betyder det också att ju mer jag får in där, ju mer 
resurser kan jag frigöra, antingen till någonting annat eller också till driften. 
 
Effekterna på personalen har varit att de totalt sett sitter mindre i kassan. De medarbetare som 
jobbar mer än 20 timmar, de flödar mellan kassan. De sitter i kassan två timmar per 
åttatimmarspass. Vi sitter mindre i kassan i och med att det är färre kassor att bemanna ju fler 
jag får ut genom Shop-Express. Ur ren arbetsmiljösynpunkt är det jättebra. Personalen är 
positiv till Shop-Express. Karlsson har svårt att peka ut självscanningen som en 
rationaliseringsorsak. Det finns många orsaker till varför personalen blir färre. Till exempel 

    33 
 



att det kommer färdiga pallar som inte kräver att personalen plockar så mycket varor. ”Men 
många bäckar små. Det bidrar till att vi blir färre ändå”.  
 
För kunden finns det inga nackdelar med självscanningen, hävdar Karlsson. Kunden kan 
packa sina varor på ett sitt speciella sätt. Vidare slipper kunden i normalfallet stå i någon 
längre kö. Dessutom har kunden koll på hur mycket han/hon handlar för. När det gäller 
kundens upplevelse av självscanningen tar Karlsson upp att systemet inte passar för några 
promille. Kunderna känner att det inte passar dem när de har provat systemet. Dels för att de 
är rädda för tekniken. Men också för att vissa kunder inte klarar av mötet med kassören när 
det är en avstämning. De är rädd för att de har gjort fel. Då måste man försöka förklara för 
kunden att det inte spelar någon roll. ”Det är ny teknik men handla på som vanligt, då har du 
provat i alla fall!” Sen om det inte passar den kunden är det okej. Men det gäller ytterst få. 
 
Stormarknaden har räknat med att investeringen ska betala igen sig. Karlsson tycker att den 
betalas fort för att kunden blir trognare. De handlar oftare. Eller rättare sagt så här: Man åker 
inte och är otrogen i lika stor omfattning om man är Shop Express kund som en vanlig kund. 
Det är konkurrensfördelen som vi nämnde innan. Kunden gillar systemet. ”Det som är bra för 
kunden och det som är bra för oss. Då är det bra för bägge parter. Det som inte är bra för 
kunden ska man inte investera i.  
 
Om framtiden säger Karlsson att det skulle vara något positivt att skicka meddelanden direkt 
till skannern med erbjudanden till kunden. Karlsson tror att självscanningen i en mer utveckla 
form kommer att blir standard i framtiden.  
 
När det gäller RFID96 säger Karlsson  
 

”Vi vet att det testas en ny teknik. Med att du bara kör kundvagnen ut 
genom kassan och så bara betalar. Du behöver inte skanna in dem 
själv. Det bygger på nya chips. Men det bygger på att alla artiklar 
märks med det chipet.” Men det är för dyrt för Coop än. ”Men i 
framtiden kommer vi någonstans till att vi måste bli ändå rationellare 
och enklare.” 
 

Intervju med kassörska på självscanningskassan på Coop Bromma 
 
Kassörskan jobbar inte heltid utan extra. När hon började hade stormarknaden infört Shop 
Express. Hon framhåller att självscanningen är mycket positiv eftersom kunden får öka 
kontroll. 
 
Skillnaden mellan att arbeta i en vanlig kassa och i en självscanningskassa är intensiteten i 
arbetet. I en vanlig kassa kommer det kunder hela tiden och som kassör måste hon skanna in 
alla varor hela tiden. I självscanningskassa är arbetet inte lika intensivt eftersom kassören bar 
behöver skanna varorna när systemet kräver en kontroll. Hon upplever arbetet i 
självscanningskassan som ” mycket skönare”.  
 
                                                 
 
96 RFID står för Radio Frekvent Identifiering. Varorna förses med chip som innehåller information om varan. 
Fördelen med detta chip är att läsaren inte behöver se chipen för att läsa av den. Informationen går genom 
radiovågor från chipet till läsaren. 
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Kunderna brukar ställa frågor som, ”Varför går det inte att dra mitt kort? Varför går inte den 
här varan att dra?” berättar kassörskan. Kunderna brukar göra fel men ibland är det inte 
kundens fel. Felet kan bero på att streckkoden eller kortläsaren inte fungerar. Det finns ingen 
streckkod på vissa styckvaror som till exempel en kiwi. Därför måste det sitta en skylt med en 
streckkod bredvid som kunderna kan skanna. Ibland saknas denna skylt. I vissa fäll är det 
kunderna som inte ser streckkoderna på varorna. 
 
Det är många som går via självutcheckningen. ”I helgen var det 31 % av kunderna som gick 
genom självscanningen.", berättar kassörskan. 
 
När vi frågar om de negativa aspekterna säger hon:  
 

”Man får mycket gnäll när de får kontroll, eller avstämning, särskilt 
kunderna som inte går igenom avstämningarna. De suckar mest. En 
del börjar skälla och gnälla och säga att de aldrig mer ska handla 
med Shop-Express. Och så har de gjort fel i slutändan och missat 
varor. Jag hade en dam som skällde ut mig för att de fick en kontroll. 
De hade skannat en ost för mycket. Så de tjänade 40 kronor på att få 
en kontroll. Då var hon inte arg längre. Det är mycket sånt.” 

 
Hon berättar att kunder brukar säga positiva saker om självscanningen.” Det kommer folk hela 
tiden och säger: Det här går så himla snabbt och är jättebra. Särskilt de kunder som har haft 
självscanningen länge och inte har kontroller så ofta.” Hon tycker att de flesta kunderna 
verkar vara nöjda med självscanningssystemet. Många kan tycka det är jobbigt att man inte 
kan ta pantkvitton och kupongerna själv, utan att man måste gå till kassan. 
 
När vi frågade hur hon trodde systemet skulle kunna förbättras säger hon:  
 

”De skulle kunna ha en maskin där man stoppar in kupongerna, så 
läses de av, det skulle vara praktiskt. Det skulle kunderna kunna 
använda själv. Och att streckkoderna alltid fungerade”.  

4.3 ICA:s perspektiv 
 
ICA-koncernen (ICA AB) är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2300 
handlarägda och egna butiker i Sverige och Norge. De svenska ICA-butikerna ägs och drivs 
av sina egna handlare och har ICA Sverige som huvudleverantör. 97 ICA har nästan 1500 
butiker. ICA - självscanning finns idag i 85 butiker. ICA har långt över 300 000 kunder per 
vecka som använder självscanningen i Sverige. 
 
Företagsrespondent som vi hade ett möte med heter Hellström och är projektledare för ICA - 
självscanningen på ICA. Han ansvarar för de delar som faller under avdelningen som 
butiksupport. De arbetar inte med tekniken bakom utan mer med rutiner i butiken. De anlitas 
av ICA butikerna för att starta upp och installera ICA - självscanningen. De enskilda 
butikerna anlitar Hellström för att vara projektledare över sin installation De bitar som ingår 
är bland annat att anlitar hantverkare, elektriker, tekniker, köpa in hårdvara åt dem och ser till 
att utbilda butiken noggrant. De åker ut till butikerna och har startmöten. De bokar elektriker, 
                                                 
 
97 Fakta om ICA-rapport om etik och samhällsansvar 2005, sid 2 
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köper in möbler och hjälper butiken tills de är igång. Hellström har till skillnaden från sina 
kolleger ett utvecklingsansvar och sitter mycket med IT-avdelningen och planerar hur de ska 
förbättra rutiner, utveckla och kommer framåt med självscanningen. De utvecklar material till 
personal- och kundutbildningar. 
 
ICA enheterna är indelade i profiler. Det finns i storleksordning: Nära butiker, Supermarket, 
Kvantum och Maxi. Och det är framför allt i de största profilerna, Kvantum och Maxi, som 
ICA har installerat självscanning på. De har även supermarketbutiker, ca 10 stycken, som har 
infört det i mindre storlekar.  

4.3.1 Införandet av ICA - självscanning 
 
Situationen innan införandet  
 
Innan införandet av ICA - självscanning var stormarknaden en standard. Alla stormarknader 
var likadana vare sig det var en COOP Forum eller en ICA Maxi. COOP var först att 
testasjälvscanningssystemet i Sverige. Självscanningen var en konkurrensförutsättning för 
ICA. 
 
ICA var medvetna om köproblemen och att kassalinjen var för liten. En butik som hade 15 
kassor hade väldigt mycket köproblem även om alla kassorna var öppna. ICA försökte 
implementera självscanningen, framför allt för att bli av med köerna. Kunderna har varit den 
främsta orsaken till införandet av ICA - självscanning. Som Hellström uttrycker det: ”Ja visst 
är det kunderna som styr detta. En nöjdare kund varje dag. Det är vårt mål. Kundnyttan är 
det allra största” 
 
ICA har fem kärnvärden: Det ska vara personligt, tryggt, enkelt, modernt och inspirerande att 
handla hos dem. Självscanningen passade in i dessa värden. 
 
Hos ICA måste man ansöka om självscanning i varje butik. Det är lagstiftning bakom varför 
det ser ut så här. ICA är ett företag, men så har vi 1500 andra företag. Varje butik är sin egen 
firma, sitt eget företag.  Det gör att Haninge och Solna till exempel får inte ha ett gemensamt 
system, för då delar de med sig av känslig information till varandra. De är enligt 
Konkurrensverket, konkurrerande företag och måsta hantera sin egen information.  
 
På ICA har man ett bonuskort, som inte är kopplat till några pengar, drar kunden bara för att 
samla bonuspoäng. Den kundinformation som är kopplat till det kortet är otillräcklig för att 
kunna använda det som underlag till ett bindande avtal. Därför måste kunderna istället teckna 
ett avtal genom att fylla i ett ansökningsformulär i den butiken kunden vill använda 
självscanningen. Trots detta upplever ICA inte det här som något problem med motiveringen 
att en kund ofta handlar i en enda ICA butik. Kunden behöver bara ansöka en gång och sedan 
använda scanner i den butiken i tio år. 
 
Det finns två standardkrav för att få använda självscanningen på ICA. Man måste ha ett ICA 
kort för de vill premiera sina stamkunder lite. Det ska vara lite finare att få handla med 
självscanning. Dessutom måste man fylla i avtalet. Sen är samtliga godkända. Kunden 
ansöker om ICA självscanning på en blankett och lämnar till butiken. Sedan ber butiken om 
identifikation och skriver under avtalet.  
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Införandeprocessen  
 
För att införa självscanningssystemet på ICA anlitade de först IBM som åtog sig att köpa in 
självscanningssystemet åt dem. I dagsläget har ICA förutom samarbetet med IBM också ett 
avtal med Symbol, det internationella företaget som tillverkar ”handtaget”.  
 
ICA:s införande av självscanningssystemet har krävt mycket resurser. Det visade sig att både 
ICA:s existerande kassasystem och backofficesystem, som specialbyggts åt dem av ett företag, 
på ICA:s premisser, inte var kompatibla. De fungerade inte ihop med självscanningssystemet. 
I dessa system ändrar ICA priser samt tar ut rapporter. ICA löste detta genom att låta göra en 
ombyggnad av självscanningssystemet för att passa ihop med de redan existerande systemen. 
 
Före det att en Maxibutik, inför självscanning det har de inblandade förs ett möte med IBM. 
De kommer där överens om hur många skanners och vågar det behövs. Eftersom ICA har lagt 
ut självscanningen på helentreprenad på IBM så löser de löser allting som har med 
självscanning att göra, det trådlösa nätverket, skannrarna, vågarna och servrarna. ICA bygger 
sedan själva om i kassalinjen och drar el och annat som behövs.  
 
Alla varorna måste vara skannade när kunden kommer fram till kassan. Självscanningen 
måste fungera på alla varor. Eftersom frukt och grönt inte har några streckkoder, går de inte 
heller att skanna. Det löste ICA genom att sätta upp vågar där kunderna kunde väga och 
skanna.  
 
ICA har egentligen ingen centralisering alls därför sker beslutet att införa självscanningen inte 
på central nivå. Varje stormarknad tar sitt eget beslut vad gäller införandet av självscanningen. 
Hellström förklarar att det beror på ICAs organisationsstruktur. ICA är ett detaljistföretag där 
köpmännen äger butikerna. Dessa köpmän, som finns utspridda i hela landet, har ett avtal med 
ICA och de får heta ICA och handlar varor från ICA. Bland annat driver de reklam 
tillsammans. Handlarna, de egna entreprenörerna, är alltid de drivande krafterna vad gäller de 
här stora införandena.  
 
För att stötta de enskilda butikerna vid införandeprocessen finns det en central avdelning på 
ICA som heter affärsutveckling. Där jobbar man för ständiga förbättringar och kommer med 
förslag. Men dessa måste alltid godkännas med handlaren.  
 
Följden av att varje butikshandlare själv väljer om de vill köpa in självscanningen till butiken 
är i längden, att butiken bli bättre. Att handlare i butiken är övertygad gynnar även 
självscanning, anser Hellström,  
 

”Är det handlaren eller butikschefen själv som tar initiativet så finns 
det ett väldigt starkt intresse i butiken från början att få det att 
fungera på ett bra sätt. Att de grundläggande rutinerna fungerar hela 
tiden.” 

 
På stora MAXI som de bygger upp idag. Där har de med det i något som heter typkalkyl. En 
kalkyl med investeringskostnaderna försjälvscanningen är inräknade från början. Innan någon 
handlare köp butiken. 
 
Vid införandet avsjälvscanningen hade ICA fördelen att de redan hade ett eget kort de kunde 
koppla tillsjälvscanningen. De hade således inga svårigheter med detta i och med deras redan 
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existerande ICA-kort. På det sättet tror Hellström att det var väldigt enkelt i och med att ICA 
äger sin egen bank. 
 
Det var dock inte självklart för ICA att införa självscanningen. De fick först ta ställning till 
investeringens för och nackdelar. ICA var tvungen att undersöka ordentligt frågor som: Är det 
en fördel för kunden? Är det en fördel för butiken? Får vi tillbaka vår investeringskostnad?  
ICA startade två pilotbutiker för ungefär två och ett halvt år där de testade självscanningen. 
Därefter var tog det lång tid innan de började installera på bred front. På de här pilotbutikerna 
har ICA gjort många kundenkäter och frågat kunder vad de tycker. ICA är medveten om att de 
aldrig göra någonting som inte kunderna gillar, för då använder de inte det. 
 
Även om kunderna var positiva, såg ICA att självscanningen inte passade för alla 
kunder. ”Det kan man inte sticka under stolen med . Det fungerar inte så. Vi är nöjda om vi 
får upp 30 procent av kunderna i en butik som vi startar. Då är det bra.” Därför har ICA 
bestämt att inte installera endast självscanning i någon butik. Det ska vara ett komplement 
eller alternativ för kunden. Kunden ska ha en valmöjlighet. ”Vill jag handla på traditionellt 
sätt eller vill jag handla med självscanning?” 
 
När det gäller investeringskostnaderna säger Hellström så här: Självscanning är så 
fruktansvärt dyrt. Det är en enorm investering för varje enskild butik. Varje enskild butik är 
ett eget företag, så de får betala detta om de vill ha det i sin butik. Hellström förklarar att det 
framför allt är hårdvaran som är dyr. Men det kostar också att dra nätverk i tak, elektricitet, 
möbler och byta kassor och hela den biten. 
 
Men det är inte bara hårdvaran som kostar.  När självscanningen införs i en stormarknad har 
ICA först en lång introduktionsperiod där personalen utbildar kunderna mycket noggrant. I 
stormarknaden har man mycket marknadsföring och reklam.  
 
De första tre till fem veckorna, när stormarknaden startar självscanningen har de en separat 
kundutbildning ute på golvet, ofta vid entrén, där det står två, tre personer ur personalen och 
utbildar kunderna hela tiden. De står med en scanner och visar kunderna hur man skannar, hur 
man tar bort en vara, hur allting fungerar vid vågarna, hur kombinationsköp går till, vad som 
händer med larmade varor, om det är en artikel som inte ligger inne i systemet, med mera. 
Detta skede är därför fruktansvärt personalkrävande och kostar många timmar för butiken. 
Men ICA anser att kvaliteten i denna utbildningsperiod är viktig. 
 
När det gäller antal kunder som använder självscanningen säger Hellström så här:  
 

”Kvalitet är mycket bättre än kvantitet. Om du har 10,000 kunder i en 
databas, men bara 500 använder självscanningen, då har du inte gjort 
ett bra jobb. Skulle du däremot bara ha 1,000 kunder i din databas 
och 900 använder det, då ha du gjort ett jättebra jobb.” 

 
ICA marknadsför inte självscanningen på TV. Främsta motivet är att självscanningen inte 
finns installerad i alla ICA butiker. Endast 90 butiker utav 1500 butiker har det. ”ICA 
reklamen som ni ser på TV med Stig är för alla ICA butiker, från de minsta till de största. Vi 
kan inte marknadsföra någonting på TV som gäller 90 butiker, det säger sig själv. Däremot 
har vi butiker som kört sina egna TV- reklamer” Hellström visar upp en reklamsnutt som 
visats på en lokal tevekanal i Södermanland och förklarar att varje enskild butik gör sin egen 
reklam. 
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Förutom ICA:s informationsblad som skickas ut till kunderna gör de stora butiker också 
radioreklam. Den är enskild för varje butik. Stora skyltar utanför butik, på väggar osv. 
Marknadsföringen är ganska massiv.  
 
Det är varje enskild butik som väljer hur den vill jobba med självscanning. Från central nivå 
kan ICA aldrig ställa ett krav på att kassorna i en butik måste se ut på ett visst sätt. Det enda 
de kan göra är att komma med synpunkter på vad de anser är den bästa lösningen som 
fungerar bäst i butik. Således har butiken full frihet att testa någonting annat än det som 
rekommenderats. 
 
Hellström tror att en möjlig orsak till att inte alla ICA-butiker är intresserade kan vara att 
systemet är dyrt. ”Det kostar fruktansvärt mycket pengar. Priset för en normal installation 
ligger på många miljoner. Man måste räkna på det ordentligt.” En del butikschefer som 
Hellström har mött har argumenterat på följande sätt: ”Även om det är en dyr investering som 
vi kanske aldrig räknar hem någon gång, att vi får tillbaka de här pengarna. Så är det ju så 
att vi gör det för att få en nöjdare kund” 
 
Man ser självscanningen som ett konkurrensmedel för att få en nöjdare kund kommenterar 
Hellström:  

”Ganska många kunder väljer butik efter om det finns självscanning 
eller inte… Det är roligare, spännande och inspirerande att handla. 
Det är många sådana mjuka värden som ligger i självscanningen. Det 
är inte det att vi ska dra ner personal i kassan eller vad det kan vara 
utan det är nästan så att det är tvärtom. Det kostar lite grann, men vi 
får mycket nöjdare kunder som kanske handlar mer eller oftare.” 

 
Det allra viktigaste är att rutinerna i butiken fungerar. För kunden förväntar sig någonting med 
självscanning. ”Idag när vi har 90 butiker igång och vi startar upp en ny butik, då finns det 
ofta någon annan butik i närheten som har självscanning sedan tidigare.  Självscanningen var 
en konkurrensfördel, nu vinner vi kunder för att vi har självscanning.” Så är det fortfarande i 
mindre orter. Men i de mindre orterna är detta en stor händelse. Det är ofta att lokaltidningen 
kommer och tar fotografier och ställer frågor. Införandet är en jättestor händelse. Men i 
storstadsregioner eller de tätbefolkade städerna som Stockholm, Göteborg och Malmö har 
utvecklingen med självscanningen gått från att var en fördel till att vara ett krav. I dessa 
områden måste butikerna ha självscanningen för att behålla sina kunder. Det har blivit en 
konkurrensförutsättning. Kunderna i storstäderna förväntar sig att det finns självscanning. 
Kunder förväntar sig att det ska gå fort och fungera bra. De vill bli bra bemöta i kassan.  

4.3.2 Effekter av införande av ICA självscanning  
 
Effekter på företag  
 
En fruktansvärd bra effekt som ICA ser är att de sparar på sin personal. Hellström 
tillägger: ”Då menar jag inte timmar utan axlar och leder och den här biten”. Detaljhandeln 
har idag ett problem med att mycket personal framför allt de som sitter i kassan blir utslitna. I 
ICA:s fall har mycket personal ute i butikerna som har varit sjukskrivna alltifrån 25 procent 
till 100 procent, kunnat komma tillbaka helt och hållet, genom att stå i självscanningen. ICA 
ser inte de som sitter i självscanningskassan som kassörer utan som värd eller värdinna. De är 
absolut främsta ansiktet utåt för butiken mot kunden. 
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De har bardiskar som kunden går fram till ”Kunden är kung! Jag brukar säga: Våra 
självscanningskunder är kungarnas kungar. De är gräddfilen, som vi kallar det, motorvägen 
ut ur butiken. De blir bäst behandlade. Och det ser de också. Det är stora kunder och mycket 
pengar som går ut genom självscanningskassorna”. Det är ICA:s stam- och storkunder som 
använder självscanningen flitigast.  
 
Det är förvånansvärt få kunder som blir irriterade över avstämningar.  
 

”Det beror på att vi utbildar kunden så pass väl. Det är väldigt noga i 
den här kundutbildningen att vi trycker på att det finns någonting som 
heter avstämning. Det betyder att man får lägga upp varorna på 
bandet i avstämningskassan, man handlar på traditionellt sätt. Det 
ska vara naturligt för kunden det här.”  

 
I de butiker som har misslyckats lite grann med sin kundutbildning har mer irriterande kunder 
än de som verkligen har utbildat. Det är otroligt viktigt att kunden är införstådd med i allting 
som kan hända. Hur de ska agera i olika situationer. Men vid en avstämning har det funnits 
kunder som bara släppt vagnen och gått därifrån för att de inte velat bli avstämda. Då har inte 
den kunden fått rätt information från början.  
 
Effekter på kund 
 
Under introduktionsperioden kommer de in många kunder som vill testa. Kundernas 
reaktioner till innovationen är varierande. En del kunder känner att det inte passar dem när de 
testar. De vill istället handla i en valig kassa. 
 
Det är första upplevelsen som avgör om kunden använder självscanningen. Hellström brukar 
säga: ”Marknadsföringen och reklamen får in kunden första gången. Sedan vill kunden 
uppleva det på sitt första runda med kundvagnen. Det avgör om kunden handlar gång två, tre, 
fyra och fem och så vidare. Så där lägger vi mycket tid och rutiner på. Just vid utbildning av 
kund och hur personal ska bemöta kund.” 
 
Som ett led i införandet av självscanningen har ICA sett att köpbeteendet förändrats något. I 
en familj som går och handlar har mannen kanske gått lite ointresserad innan och tyckt att det 
var tråkigt. Idag är det kanske han som är aktiv och går omkring och skannar. Barn i lämplig 
ålder är också lämplig att låta de skanna och sköta om detta. Sen för de inte vara för unga. Vi 
ser helt ärligt bara fördelar med självscanningen. Den stora majoriteten som startar med 
självscanning fortsätter också att handla med det 
 
Så här säger Hellström om de effekter självscanningen fört med sig:  
 

”Kunden får hela tiden en uppdaterad summa. Hur mycket har jag 
handlat för. Om du handlar som vanligt packar du ner i vagnen. När 
du kommer till kassan packar du upp. När du är klar packar du ner i 
påsen. När du kommer hem packar upp igen. I självscanningen packar 
du ner i påse, går igenom kassan och packar upp hemma.”  

 
Förutom att packningsmomenten blir färre sparar kunden tid i självskanninskassan. I de 
vanliga kassorna är det långa köer framför allt helgdagar. Men i självscanningskassan är det 
oftast ingen kö så kunderna kommer ut snabbt.  
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4.3.3 Framtidens teknikutveckling  
 
ICA har tittat på självutcheckningskassor. Hellström lyfter fram några av begränsningarna i 
samband med denna självutcheckningskassa. 
 

• Det får inte ha åldersansvar för då måste det vara personal som kollar legitimation.  
• Du får inte ha några larmade varor.  
• Du får inte ha någonting som du inte har kunnat skanna in.  
• Du får inte ha några pantkvitton.  
• Du får inte ha några kuponger.  
• Du måste betala med kort.  
• Du får inte ha några bonuscheckar. 
  

Den dagen ICA installerar, eller testar detta, kommer de nämnda problemen att vara lösta på 
ett smidigt sätt.  
 
ICA har infört RFID-tekniken i vissa lager för att underlätta inventeringen. Hellström tror att 
denna RFID märkning kommer att ta steget in i butiken en vacker dag. I dagsläget är RFID 
sändarna alldeles för dyra med tanke på att de måste sitta en sådan på varje artikel. De kan 
inte sätta ett en sändare som kostar 25 öre på ett tuggummi som kostar 50 öre. Kunden skulle 
inte betala. Sändarna måste ner till 1-3 öre styck för att det ska vara aktuellt över huvudtaget. 
Om 5 till 15 år, när tekniken kommer så långt och priserna gått ner, tror Hellström att det 
kommer att sitta sändare på varorna. ICA kommer att avvakta och se på RFID teknikens 
utveckling. Ett annat problem gäller identifieringen av artiklarna. Varje artikel måste tillsättas 
ett unikt nummer. I ett längre perspektiv tror Hellström att betalningsmomentet skulle kunna 
förändras. Kunder skulle kunna betala genom fingeravtryck eller via mobiltelefon. Pengarna 
skulle då dras från bankkontot.  
 
Risken i detta framtidsläge är att det personliga mötet försvinner mycket från butiken. 
Hellström menar att man måste vara väldigt försiktig och inte bara se till att effektivisera så 
mycket som möjligt utan också tänka på hur kunden känner sig. 

4.4 Kundernas perspektiv98  
 
Vi frågade de kunder som handlade på traditionellt sätt varför de valt att handla på det sättet 
och inte genom självscanningssystemet. Här nedan har vi listat de orsakerna som kunderna 
lyfte fram. 
  

• Det kan slå fel på siffrorna. Det har hänt. Och även om det bara är en 50-öring så är 
det i alla fall fel. Vi har använt självscanningen och vi har märkt det. I vår ICA butik 
nere i centrum i Tyresö så blev det så. Det är tråkigt! 

• Det beror på att jag ser ganska dåligt. Jag litar inte på mig själv när jag ska slår. För 
det mesta är det jag som går i kassorna. Min man ser bättre. När han är med får han 
rätta sig efter mig.  

• Jag tycker att det känns mera riktigt för mig att använda en vanlig traditionell kassa. 
Jag har inte heller satt mig in i självscanningssystemet. 

                                                 
 
98 Samtal med kunder på ICA Maxi Haninge 11 maj 2006 
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• Jag köpte så lite den här gången, så jag tänkte inte på det. Normalt brukar jag använda 
skannern när jag handlar. 

• Jag brukar inte handla här så ofta så därför använder vi inte självscanningssystemet. 
 
Vi frågade de kunder som handlade med självscanningen varför de använde sig av detta 
system. Här nedan har vi listat de orsakerna som kunderna lyfte fram 
 

• Det går mycket fortare. 
• Det går snabbare och bättre. Man slipper köer. 
• Det går snabbare med självscanningen. 
• Det är så skönt att slippa packa två gånger. Först ner i vagnen och sen ner i kasarna. 

 
När vi frågade angående förbättringar i självscanningssystemet fick vi följande svar: 
 

• På det stora hela fungerar systemet väldigt bra. 
• Det finns inget dåligt med systemet. 
• Jag tycker att det fungerar bra som det gör. 
• Jag har inte funderat på några förbättringar. Det har inte varit några problem hittills. 

 
Kundernas synpunkter angående företagens möjliga direktreklam var varierande: 
 

• Usch! Jag vet inte om jag kulle gilla det. Men man skulle nog bli van med tiden. 
• Det låter bra. 
• Jag tror att det skulle bli lite småjobbigt om det piper till hela tiden. För vi har ändå 

kundcentralen som man tittar i när man går igenom. 
• Det hade varit lättare att ha en översikt om man kunde titta på det via skannern istället 

för att få utskrifter. Om inte annat så är det mycket bättre för miljö att slippa 
pappersutskrifter. 

 

4.5 Personalens perspektiv 
 
Intervju med Marlen Robertsson ICA Maxi Haninge 
 
Malene Robertsson är drivsansvarig för kassalinjen och har jobbat i ICA Maxi Haninge sedan 
stormarknaden öppnade. Främst infördes självscanningen för vip- kunderna, för att förenkla 
för deras mest trogna kunder, underlätta deras inköp.  
 
För personal är självscanningen positiv för arbetsrotationen. Det är ett annat sätt att arbeta 
med självscanningen. För kund är det enklare och det går snabbare. Det är det som är 
fördelarna. 
 
Innan införandet hade de 18 stycken vanliga utgångskassor. Vid storhelger var det alltid kö, 
alltid, 30-40 meter kö. Sedan de börjande med självscanningen har de inte sådana köer. Nu 
har de 8 självscanningskassor och 15 vanliga kassor. 33 % av köpen går via självscanningen. 
 
När personalen har frågat kunderna om självscanningen har det framkommit mest positiva 
kommentarer. I början kände kunderna sig var anklagade för att ha stulit när det blev en 
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kontroll. Men så fort kunden blivit van med självscanningen förstod de att det inte har med 
det att göra. I dagsläget känner sig personalen och kunderna mer trygga med systemet.  
 
Stormarknaden var den första ICA butiken i Stockholm som började med självscanning. 
  

”Då fick vi personal gå iväg på en utbildning. Sedan byggde vi om i 
kassalinjen och satte vi upp information mot kunderna: Om två 
månader så kommer vi börjar med det här systemet. Och så skickade 
vi hem information, sådana här ansökningsfoldrar och information 
om hur man använde systemet. Så då kunde kunderna redan anmäla 
sig innan, så vi inte skulle ta alla anmälningar när de kom, för man 
måste registrera dem. Vi skickade ut endast till våra stamkunder, vi 
ser det via ICA-kortet. ” 
 

Två veckor innan kunderna fick använda systemet fick personalen använda systemet för att de 
skulle träna. Då var de både kund och sen fick personalen träna på att ta emot.  Men det var 
ingen bra start för de utan efter deras införande gjorde man om utbildningsprocessen. Nu finns 
det en utbildningsvideo. Personal från övriga Maxibutiker får komma till en Maxibutik som 
har självscanning och öva. 
 
Då hade de personal som stod där och utbildade kunderna när de kom in. Kunden måste förstå 
hur man ska använda systemet och att han/hon kan bli avstämd. Personalen hur man använder 
dosan till exempel hur man trycker bort en vara om man gör fel. Stormarknaden fick ta in 15 
stycken vågar till frukt- och gröntavdelningen. Kunderna började med att väga sina grönsaker 
själv och sen trycka fram en prislapp som de sen skannade. Kundernas invänjningsprocess var 
krävande för personalen. 
 
Enligt Robertsson har inte personalen blivit färre. Det betyder att de flyttat personalen, från en 
vanlig kassa till en självscanningskassa. De har växt betjäningsmässigt så butiken har anställt 
fler. Det här systemet är inte för att spara in personalkostnad. 
 
Som personal har man mer tid att prata med kund i självscanningskassan. I en självscannings 
kassa är personalen fokuserad på kund. I vanlig kassa är han fokuserad på vara. Så det har 
blivit mer personligt. 
 
Tekniskt sett passar inte självscanningen alla kunder. Vissa är rädda för tekniken. De är rädda 
för att göra fel. Det har kommit fram i de kundenkäterna de har gjort. Och sen är det jobb att 
anmäla sig, registrera sig. Kunden är bekväm. 
 
I framtiden hoppas Robertsson att det blir fler självscanningskunder. Arbetsskadorna minskar 
eftersom de inte behöver sitta och vicka på tunga kötråg och mjölkpacket. I ett längre 
framtidsperspektiv tror Robertsson att det kommer att finnas kombinationsjälvscanning och 
sen så finns det nog datasystem som läser av en kundvagn. De har haft det på prov förut, men 
tekniken var inte riktigt säker. 
 
Butiken gör mycket marknadsföring fortfarande. En gång i månaden utbildar personalen 
kunder som är nyfikna. När man står där och är tillgänglig, då känns det inte som om de stör. 
Då vågar kunderna ställa alla sina frågor. Dessutom skickar de ut meddelanden i ICA-
breven: ”Välkommen att använda vårt system”. Eller bifogar rabbatkuponger som kan 
användas om vara skannas.  
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Bemanningen är svår i självscanningskassan.  
 

”Det där är jättersvårt. Om jag kunde veta exakt vilken tid 
självscanningskunder kommer in då skulle jag kunna bemanna helt 
rätt. Nu får jag bolla. Jag sätter två stycken säger vi i 
självscanningskassa och så kanske det blir kö i valig kassa, då måste 
jag ta en därifrån till vanlig kassan eller tvärtom. Så jag bollar fram 
och tillbaka.”   

 
De har som regel det får inte vara kö i självscanningskassan. De kallar det vip-kassa och då 
vill de inte att kunden ska stå i kö.  
 
När de öppnade här var Copp mycket större. Nu är de större än Coop på matsidan. Sen om det 
beror på självscanningen eller butiken det vet hon inte. Det kanske är en kombination. 
Robertsson ser inte självscanningen som ett konkurrensmedel utan mer som en service.  

4.6 Axfoods perspektiv 
 
Axfood är ett svenskt koncernbolag som bedriver handel med dagligvaror inom detaljhandeln 
och partihandelsledet. Detaljhandeln drivs genom kedjorna Willys, Hemköp och Willys 
hemma. Därutöver samverkar Axfood med ett antal handlarägda butiker, bland annat inom 
Hemköpskedjan och Willys men också under varumärken som Handlar´n och Tempo.  
Koncern fattar alla beslut centralt och genomför de sen på valda delar av koncernen.  
 
Företagsrespondenten, Stefan Andersson, jobbar som chef för butiksutrustning. Detta omfattar 
allt det som Axfood använder sig av och som inte säljs i butikerna, från entrémattor, 
skyldiskar, belysning, kassadiskar, till truckar och lagerinredning. Däremot jobbar han väldigt 
mycket med sådana saker som har göra med IT. De pratar om självscanningen eller andra 
tekniska faciliteter i butikerna som påverkar butiken. Hans avdelning och IT avdelning jobbar 
tillsammans.  

4.6.1 Axfood situation på marknaden 
 
För Axfood är köerna det största problemet. När kunden är klar då vill han/hon bara ut. Det är 
ingen glädje av att stå i kö. Problemet för Axfood är att dimensionera det här. På en måndag 
förmiddag så är det kanske nästan tomt i butiken medan det en torsdag- eller fredagskväll är 
fullt. När det gäller bemanningen säger han: ”Har vi 10 kassor i butiken som alla är öppna, 
då finns det en acceptans att stå i kö, men har vi 10 kassor och fem öppna och det är köer, då 
blir folk förbannade”. Kunderna reagerar genom att säga: ”Där finns det tomma kassor. 
Varför är det ingen som sitter där?” Köer är det värsta, uttrycker Andersson. 
 
Axfood hanterar köproblematiken med att försöka bemanna när de vet att de har många 
kunder. Genom statistiskt kan de se vilka dagar i veckan det är många kunder. Ibland kommer 
det toppar när de inte anar det. Då får någon i komma till butiken och hjälpa till. Axfood 
försöker att ha diskarna bemannade när de vet att det är mycket folk. Det gäller att hela tiden 
optimera bemanningen trots att det är jättesvårt. 
 
Axfood tittar på teknikutvecklingen när det gäller kontanthanteringen. Idag finns det ett 
system som heter Cash-card. Det är det dominerande systemet i branschen. Men det finns nya 
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system som är på väg. Det handlar dels om effektivitet i hela hanteringen av kontanter men 
också om säkerhet. Vem hanterar pengarna? Hur kommer pengarna från butik till bank? ”Det 
nya systemet räknar pengarna åt oss”, berättar Andersson.  Man får det färdigt och serverat. 
Det finns en effektivitet i det. Men det finns också en trygghet och säkerhet. Ingen kommer åt 
pengarna. Kommer det in en rånare med kniv eller pistol så kan du inte göra någonting på gott 
och ont. Idag tar de emot pengarna i kassan och bär in dem till kontoret. Där paketeras de och 
läggs in i väskor och skickas iväg. Det finns risker med nuvarande system och kostnader med 
att sitta och hantera det här. Det är detta som de kan göra effektivare med de system som är på 
väg.  

4.6.2 Axfoods val  
 
När vi frågar varför de valt att inte införa självscanning framtagit, säger Andersson:  
 

”Vi följer naturligtvist allt det här. När det gäller självscanning Det 
är ett system som slagit igenom i Sverige, men inte internationellt. Det 
har testats internationellt och det har inte varit någon jättesuccé. Det 
är ett dyrt system som alltså kräver en hög användningsgrad. 
Någonstans mellan 30 - 35 procent av omsättning bör gå genom det 
här systemet, för att det ska betala sig. Det kräver att man jobba med 
att marknadsföra det värdigt aktivt i butiken mot konsument. Att sätta 
upp ett sådant här system kostar väldigt mycket pengar och sen om 
inte kunder använder det, så blir det väldig dyrt.” 

 
Utifrån ett företagsekonomiskt perspektiv är vinsten naturligtvis att man kan hantera fler 
kunder på färre personaler. Enligt Andersson handlar självscanningen egentligen om att det 
bli färre människor i kassalinje. Får man inte nyttjandegrad på systemet så kan man inte 
placera om eller ta bort personal. Kassalinje är den mest personalkrävande delen i butiken. 
Sen att man får en kundupplevelse som är positiv i många fall, det är en annan sak.  
 
Dessutom kräver självscanningen någon form av identifiering. Företaget måste veta vem 
kunden är innan de handlar. Man låter inte vem som helst använda självscanningen. Det här 
gör andra företag enkelt med sitt lojalitetskort. Axfood har valt att inte ha något lojalitetskort. 
Deras policy, är att de ger samma förmåner till alla oavsett om man har ett kort eller inte. Om 
ett företag ska installera självscanning måste det skaffa sig någon form av register för att veta 
vem kunderna är.  För det man gör i ett sådant här system är att man kontrollerar kunden. Man 
gör stickprovskontroller ofta. En kund som missköter systemet, får en liten parning i systemet 
och kollas oftare. En kund som sköter sig vid varje stickprovskontroll får färre kontroller. Det 
här är en metod men det är gräddfil för ett antal. Man måste vara betrodd på något sätt. Har 
man för mycket betalningsanmärkningar tror han man har svårt att få förtroendet. 
 
Axfood har inte något lojalitetssystem. Därför har Axfood valt att inte gå in i det nu. Kunden 
måste bestämma sig redan när de går in, hur de vill gå ut. Det är klart intressant att hitta olika 
sätt kommer ut ur butiken. Det kan man göra på olika sätt. Så att det är en spännande framtid. 
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Han tycker att Axfood ser hela problematiken som ett konkurrensmedel. 
 

”Att på något sätt underlättar för kunderna. Att göra det enkelt att 
hitta alternativa vägar att handlar på för kunden. Vi vill göra en 
attraktiv butik som kunden vill tillbringa tid i naturligtvis. Ja, det är ju 
en sak men när kund väl har bestämt sig för nu är jag färdig. Då vill 
man komma snabbt därifrån. Det är det grundläggande problemet 
som alla brottas med. Det vill man naturligtvis hitta lösningar på, men 
precis hur den ska ser ut, vet man inte idag”.  

 
Fördelar för butiken är naturligtvis, om man har en bra nyttjandegrad alltså många använder 
systemet, att det ger en ekonomisk fördel. Det är kundvänligt för många kunder. 
 
Däremot så är självscanningen en dyr investering. Det kräver mycket, för att räkna hem det. 
Det är inte bara det här ”handtaget” som kostar utan hela infrastrukturen i butiken, datasystem, 
kommunikationssystem, vågar som gör att det blir dyrare. Dessutom måste man alltid ha 
personal som är värdar och hjälper kunder att anmäla sig. Kunderna måste också utbildas. Det 
ska upp videoskärmar. Själva marknadsföringen kring införandet är inte heller billigt. 
Systemet som finns idagsläget är tämligen åldersstiget. Det har ju funnit i ungefär 10 år. 
 
Företagsperspektiv 
 
När det gäller hans synpunkt om införandet av självscanning, säger han, ”nyhetens behag är 
lite borta. Det är klart att den första butiken, om man tar en ort, en halvsvensk storstad så 
sätter den första butiken in det här så är det naturligtvis väldigt spännande. Men för butik 
nummer tre så är det inte någon succé. Det är ingenting som blir en publikmagnet. Företag 
vinner inga nya kunder på det. Utan det blir mera en standard där. Många kunder gillar inte 
hellre. Det är liksom upp till var och en att använda det. Det finns butiker som har väldigt 
hög nyttjandegrad”. Men Axfood har också sett butiker där självscanningsapparaterna hänger 
oanvända. Det pratar man kanske inte lika mycket om.  
 
Någon orsak som hindrar Axfood för att använda självscanning är att de inte har 
infrastrukturen riktigt. I och med att de inte har något lojalitetskort. Hade de haft det så hade 
de kanske funderat en gång till och testat det i all fall. Men de har en ganska lång startsträcka 
för att komma dit just för deras verksamhet. De andra företagen har inte skapat sitt 
lojalitetskort enbart för den här. ”Det är grundprincipen att vi vill behandla alla kunder lika”. 
Axfood vill att Willy, som har Sverige billigast matkasse, ska vara billig för alla, inte bara för 
några få. De vill attrahera alla kunder. Andersson kommenterar dagens situation: ”Folk har 
redan så många kort. Ett kort till är inte en hit” 
 
Kundperspektiv  
 
Om man tittar ur kundperspektiv så finns det ett antal fördelar. Kunden behöver bara plocka 
ner varorna en gång De kan strukturera sina kassar och sedan bara gå ut. Man kan packa  
allting som ska in i kylskåpet, frysen, frukt och grönt på ett visst sätt. Kunden har ganska bra 
koll i och med att de på den displayen ser hur mycket de handlar för. De har hela tiden koll på 
läget.  
 
Nackdelarna är att kunden naturligtvis måste göra ett större jobb. Kunden måste väga, märka 
sina frukter och grönt varor och skanna alla varor. Ibland har de berett sig på att bara gå ut 
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och så får de ställa sig någonstans och kontrolleras. Många upplever det som frustrerande att 
man ska bli kontrollerad ibland. 
 
När vi frågar om han upplevt krav/ önskemål från kunderna angående självscanning säger han 
att han inte har någon kontakt med kunderna på det sättet. ”Möjligt att man i butik har fått 
fråga. Jag har upplevt internt att det har ställts frågor från våra kedjor om var vi ligger” 
Andersson får informera de som frågar ungefär hur situationen ser ut, att de har tittat på 
systemet och vilka slutsatser de dragit hittills. Frågor har naturligtvis kommit både till 
Andersson och till de människor som jobbar i butiken. 

4.6.3 Effekter av självscanningens införande  
 
Andersson kommenterar effekterna av självscanningens införande på marknaden. ”I vårt fall, 
är effekterna att vi tappar gentemot våra konkurrenter. Eftersom vi inte själva har infört det”. 
Han berättar vidare att branschen är oerhörd konkurrensutsatt, även om man får en annan 
uppfattning när man läser tidningarna. ”Många tror av Sverige har någon sorts skyddad 
verksamhet när det gäller matpriser. Det är en värdigt tuff bransch, värdigt pressad.” Axfood 
märker naturligtvis att branschen har tuffar till sig, men tror att det beror på många olika 
faktorer. Främsta orsaken är de två nya aktörerna i Sverige som kommit de senaste två åren, 
Lidl och Netto.  
 
Det har blivit mycket fokusering på pris när det har blivit en mycket tuffare konkurrens. 
Axfood hade ett bra resultat men har tappat några procent i resultat om jämför med förra året. 
Men det ska ses mot bakgrund på hur hela branschen ser ut. Andersson förklarar: ”Vad som 
enskild effekt av införandet, det är omöjligt att säga. Sen kan man säkert på enskilda butiker 
se hur mycket man tappat eller tagit.” Han tror att det är ganska svårt dra några generella 
slutsatser.  
 
Han uttrycker också att det finns många kunder som inte gilla självscanningen: ”Det finns 
kunder som blir förbannade att andra har gräddfil och inte behöver stå i kö. Folk reagerar på 
olika sätt.” Han medveten om det finns kunder som väljer de här butikerna därför att de har 
självscanningssystemet. ”Men det är inte säker de var våra kunder från början.” 

4.6.4 Framtidens teknikutveckling  
 
Med modernare terminalerna skulle man kunna använda nya funktioner. Man skulle kunna ha 
någon sorts interaktiv kommunikation självscanningsapparaterna. Man skulle kunna hämta 
upp lite recept. Det är naturligtvis en lång väg dit. All information som man måste kunna få ut 
måste stoppas in någonstans och varuinformation. Kunden skulle kunna ta fram information 
om vad en vara innehåller, vilket skulle underlätta för till exempel nötallergiker.  
 
Andersson tror att konsumenterna i framtiden, generellt, kommer att erbjudas flera olika sätt 
att ta sig ut ur butiken när de är färdiga med inköpen.  I en nära framtid, några år, så kommer 
det att vara ett faktum, tror han. En annan idé vore att kunden betalar på ett annat ställe.  
 

”Om vi tittar på en kund som kommer med fem artiklar och en som 
kommer med tjugofem artiklar så tar betalmomentet lika lång tid. Det 
tar lika lång tid att betala fem artiklar som tjugofem. Kunden ska 
lämna fram pengar eller dra sitt kort, slå koden. Det momentet är 
statiskt. Den andra delen som handlar om registrering utav artiklarna 
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där kassören drar dem framför skannern eller väger dem, den är 
beroende av hur stor köpet är. Den här delen som är statisk kan man 
fundera om man ska lägga på ett annat ställe, alltså hantera på ett 
annat sätt. Det kan vara en tanke.”  

 
Han vet inte om det betyder att kunder behöver gå till två köer, men han tror att säkert går att 
lösa på olika sätt. I det långa perspektivet är RFID intressant:  
 

”Det betyder att du skulle kunna dra din kundvagn genom en båge 
som registrerar vad som finns i vagnen. Du behöver inte plocka upp 
varorna”. Du skulle kunna plocka dina varor gå igenom och så har 
den läst av allting som finns. Det är det ultimata.”   

 
Men det är en bit kvar dit. RFID-tekniken finns men kräver standards som måste bestämmas 
innan. Dessutom är priset på etiketten alldeles för dyrt. Den måste kunna sitta på minsta 
produkt och får därför inte kosta en krona. Då skulle varje vara bli en krona dyrare. Det blir 
mycket pengar. En annan sak som måste lösas gäller identifieringen av produkterna. 
Andersson förklarar, ”Om vi skulle ha ett RFID system måste jag skilja på flaskorna. Det är 
två olika individer. Om jag ska gå igenom med en vara i en kundvagn så måste jag skilja på 
flaskorna”. Detta kräver en annan standard. Även om man hittar standard skulle det ta lång tid 
att få den genomförd. 
 
Dessutom tillkommer problem med att avaktivera RFID-taggarna. De får inte släppa igenom 
någonting för sedan kan kunden skapa problem när den går in i en annan butik. Sådana här 
RFID taggar finns idag på dyrare produkter till exempel kläder. Går man in i en annan butik 
som har ett system kan det systemet börja registrera saker som kunden inte köpt där.  
 
Det finns många integritets- och säkerhetsfrågor runt det här som inte är lösta. Andersson 
kommenterar att man pratade om det här för tio år och trodde att det skulle vara infört idag. 
Men idag tittar man fortfarande tio år framåt i tiden. Det varierar mellan branscher. 
I klädbranschen finns många fördelar med det här systemet. När man inventerar ett lager är 
det bara att gå förbi med någon läsare så registreras alla artiklar.  Andersson ser otroligt 
många fördelar med det. RFID används idag på stora förpackningar, pallar, i lagerhantering 
på grossistnivå, där priset för RFID- etiketten inte spelar så stor roll för att produkterna i sig är 
så dyra. ”Men att få det till oss på dagligvarunivå, det är det som är den stora utmaningen”, 
säger Andersson.  
 
Andersson gissar att självscanningen är ett mellanled innan RFID- tekniken kommer. RFID-
tekniken är slutmålet som många hoppas på och färre tror på. Han fortsätter:  
 

”Men någonstans finns det en punkt där vi ser att det vore en dröm 
om vi kunde ha det så. Då kan du stoppa dina varor i fickan eller var 
du vill eftersom systemet läser av vad du har på dig. Och det sitter 
inte som en lös etikett utan det där chipet sätter man in i produkten, 
till exempel byggs in i plasten”.  

 
RFIDs införande kan ta tid, men alltig siktar fram dit ändå säger Andersson. 
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5 Analys och tolkning 
 
Med hjälp av de teorier vi samlat kommer vi att tolka de olika företagen var för sig.  Sedan 
kommer vi att ställa de olika företagens verklighetsuppfattningar mot varandra för att få fram 
en bild av aktörernas agerande vad gäller självscanningen. Vi analyserar deras agerande 
utifrån vår förförståelse för att få fram en helhetsbild av teknikutnyttjande.  
 

5.1 COOP:s perspektiv 

5.1.1 Införande av självscanningen  
 
Om vi granskar Coops införandeprocess med hjälp av Grönroos teori om 
tjänsteutvecklingsprocess finner vi att de stämmer överens relativt bra. Coop utvärderar 
kundnyttan genom att genomföra kundintervjuer i fokusgrupper. Dessutom hämtar man 
inspiration från utlandet för att se om det finns någonting därifrån som kan ökar kundnyttan 
här i Sverige.  
 
När det gäller steg två angående konkurrensanalys och marknadskommunikation har Coop 
inte behövt göra någon eftersom de var först på marknaden att införa självscanningen. Den 
externa marknadsföringen riktades i inledningsskedet till stormarknadens största kunder, 
enligt butikschefen på Coop Bromma. Nu riktas den mot alla kunder för att öka användningen 
av självscanningen. Den interna marknadsföringen gentemot personalen fördes via dialog. 
Man vände personalens negativa inställning till ett projekt som de trodde skulle medföra 
rationaliserade timmar till en positiv inställning genom intern kommunikation om 
självscanningens införandet. Den interaktiva kommunikationen mellan kund och personal har 
skett genom kundutbildningar. Den är mer intensiv under införandeprocessen av 
självscanningen när personalen står i entrén och svarar på kundernas frågor.  
 
Coop utvecklade sin grundtjänst, försäljningen av sina produkter, genom att erbjuda kunden 
alternativ till den traditionella kassan. De införde självscanning och självutcheckningen som 
vi ser som bitjänst för att göra inköpen mer attraktiv och konkurrenskraftiga. Dessutom har 
Coop anpassat utgångskassorna till dessa nya tjänster. Självutcheckningskassorna har blivit en 
kassa utan rullband. Det centrala i denna kassa är kortläsaren och kvittoutskrivaren som utgör 
stödtjänsten. För de kunder som vill betala med kort har de möjlighet att gå till 
självutcheckningskassorna i annat fall kan de välja den manuella utcheckningen. För att 
använda självscanningen krävs kundutbildningar och tekniks apparatur. Dessutom har Coop 
uppdaterats med en annan mjukvara sedan det infördes första gången. 
 
Sista steget i Grönroos teori avser planering av marknadskommunikation för att informera och 
övertyga kunderna att pröva tjänsten och bygga upp en positiv image. Innan införandet har 
butikerna gått ut med information till stormarknadens största kunder. Dessa kunder har 
muntligen fört informationen vidare till sina bekanta. Detta kunde till exempel 
Stormarknadschefen i Coop Bromma uppleva. ”Vi gick ut till de 3000 viktigaste kunderna… 
Sen spred det sig som en lavin. Efter ett år släppte vi på alla kunder och hade ganska snabbt 
8000 kunder”. Detta tyder på att Coops kunder har rekommenderat företaget till sina vänner 
och bekanta eftersom de själva blivit nöjda genom användningen av självscanningen. Om vi 
tittar på detta genom ”word-of-mounth” begreppet kan vi se att denna informella 
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kommunikationsväg har varit till stor hjälp för företaget. Det som hände på Coop är ett bra 
exempel på den informella kommunikationskanalens kraft.  
För att övertyga kunder att prova självscanningen satte många Coop butiker upp teveskärmar 
nära entrén som visar hur man som kund använder självscanningen. Under införandet har man 
butikerna försök att synas i lokalpressen, radio. Både den indirekta marknadskommunikation 
som skett muntligt mellan kunderna och den externa publiciteten har bidragit till att skapa en 
positiv image av Coop.  

5.1.2 Användningen av självscanningen och dess effekter  
 
Kundnyttan 
 
En orsak till införandet var att nackdelarna med de vanliga utgångskassorna var stor. Ur kund 
perspektiv var det mycket jobb i utgångskassorna, speciell för barnfamiljer. Även om 
företaget lyckades med att skapa en positiv butiksmiljö försvann denna känsla i och med 
kundens irritation i kassakön. Tiden kunden förlorade i kön och jobbet med att packa upp och 
packa ner varorna gjorde att kunderna fick en negativ upplevelse när han lämnade butiken. 
Företagets syfte med införandet var att vända denna negativa upplevelse till positiv. Genom 
skapa nöjda kunder ville de behålla företags marknadsandel. Enligt Rackham har företag som 
förlorat marknadsandelar till sina konkurrenter ofta brustit i omtanke om befintliga kunder. 
Enligt de synpunkter vi fått från kunderna framkommer att de är nöjda med införandet 
eftersom de slipper stå i kö och att packa varor. Om vi förutsätter att de kunder som använder 
självscanningen idag tidigare tyckte att moment vid kassan var besvärlig så är dessa kunder 
nu nöjdare. Vi ser tecken på att införandet har lyckats skapa mer nöjda kunder vilket var 
företagets mål. Dessutom har kunderna har fått bättre koll på hur mycket de handlar för.  
 
Frigjorda timmar  
 
Coop har velat frigöra timmar från kassalinjen med självscanningens införande. De timmarna 
företaget lyckats frigöra har flyttat ut till golvet istället.  Personalen har inte märkt utav några 
direkta personalnedskärningar i samband med införandet. De har dock märkt att det är färre 
kassor att bemanna nu än tidigare. ”Ju fler kunder som går ut genom Shop Express ju färre 
kassor behöver man bemanna” förklarar butikschefen på Bromma.  
 
Relationen till personalen 
 
Personalens belastnings- och vridskador med de vanliga kassorna var stora. Coop som är 
medveten om kassapersonalen flera ton tunga lyft under arbetsdag såg fördelarna i 
självscanningssystemet. Med införandet skulle detta tunga lyftmoment flyttas från de vanliga 
kassorna till självscanningskassan och på så sätt försvinna. Genom minskning av det 
slitsamma kassaarbetet ville Coop förbättra personalens hälsa. Enligt kassapersonal upplevs 
självscanningen som positiv. Arbetet har blivit mindre intensivt och behagligare. Kassaarbetet 
har blivit mer varierande eftersom man kan rotera från självscanningskassa till vanlig kassa. 
Coops mål att få personalen att må bättre anser vi är uppnådd genom införandet av 
självscanningen. Förutom att sjukskrivningen minskat och på så sätt ökat butikens effektivitet 
så har även relationen mellan personalen och ledningen förbättrats. Från att ha varit något 
spänt innan införandet så är den aktuella relationen mellan personalen och ledningen stärkt i 
och med att personalen känner sig uppskattade. Dessutom har blivit mer delaktig i och med 
möjligheten att påverka självscanningsststemet i olika möten. Enligt Hallgren är personalen 
marknadsförare på deltid. Så om personalen har en positiv attityd på jobbet så blir kunden 
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positiv påverkad och får samtidigt mer kundnytta. Ur företagsperspektiv var syftet till 
införandet att minska arbetsbelastningen i kassalinjen men resultatet blev bättre än förväntat 
eftersom den uppskattade personalen dessutom bidragit till att höja kundnyttan. 
 
Först på marknaden 
 
En bakomliggande orsak till att införa självscanning, som butikschefen lyfte fram, var att 
Coop ville vara först i Sverige med denna teknik. Självscanningssystemet användes redan i 
andra länder så Coops ledning åkte utomland och tittat på hur andra företag använt sig av 
självscanningen. De ville få samma positiva effekter i Sverige som man fått i England. Det 
vill säga de ville att kassaarbetet skulle bli effektivare och kunderna nöjdare. Eftersom 
kundernas köpbeteende generellt liknar varandra anser vi att det var meningsfullt att titta på 
självscanningskunder i andra länder. På detta sätt kunde Coop möta konsumenternas behov 
och önskemål på ett effektivare sätt. 
 
Om vi betraktar självscanningens införande genom McNairs ”wheel of retailing” teori kan vi 
uppfatta att Coops situation på marknaden med ökad priskonkurrens och ökad konkurrens om 
kunderna lett till att man börjat använda andra konkurrensmedel än pris. Genom detta 
agerande har Copps kundanpassningsnivå ökat vilket enligt Larssons konkurrensmodell skulle 
betyda att möjligheterna att konkurrera ökar. Vi håller med butikschefen om att Coop genom 
att underlätta köpen för kunden har förbättrar sin position på marknaden.  
 
En annan effekt för Coop av att infört självscanningen först på marknaden har varit att 
publiciteten varit stor. Allmänhetens intresse av självscanningen har gjort att många tidningar 
och tevekanaler närmat sig stormarknaden för att få veta mer om. Detta har gjort att 
stormarknaden har fått mycket marknadsföring gratis. Självscanningskonceptet har bidragit 
till att stärka stormaknadskonceptet Coop Forum. När företaget är först på marknaden har den 
större möjligheten att behålla kunderna eftersom kunderna vänjer sig vid att handla med 
självscanningen. 
 
Lojalare kunder 
 
En effekt av självscanningsanvändningen är att kundernas relation till butiken påverkas. 
Enligt Thorstensson är självscanningen mycket lojaliserande ” Har man en gång börjat 
handla i den enheten, stormarknad eller butiken med Shop Express så kommer man tillbaka. 
För man ser att fördelarna är så stora”. Stormarknadschefen på Coop Bromma bekräftade 
också att självscanningen gör att kunden blir trognare. Vi tror att de kunder som använder 
självscanningen vänjer sig vid detta annorlunda köpsätt och på så sätt känner sig mer hemma i 
denna butik. Enligt tidigare nämnd doktorsavhandling är ett tecken på att kunden känner stark 
lojalitet till butiken, att kunden pratar om butiken som ”sin butik”. Vi tror därför det är viktigt 
att stormarknaderna uppmärksammar om kunden pratar om butiken som ”sin butik”.  
 
Fler alternativ 
 
En effekt av självscanningens införande har varit att kunden fått fler alternativ. Den 
traditionella köpprocessen kan nu väljas bort. Kunden har också fått två andra typer av 
utgångskassor. Vi tror att kunder uppskattar när de får flera alternativ därför att de då känner 
sig friare. Detta skapar indirekt ett lugnare tempo i butiksmiljön. 
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Kommunikationen mellan personal och kund 
 
I och med scanningens införande har kommunikationen mellan personalen och kunden 
påverkats. För den vanlige kunden är kommunikationen den samma, men för 
självscanningskunden har den ändrats. Kassörskan i den manuella självutcheckningskassan 
har mer möjligheter att prata med kunden i och med att hon/han inte behöver fokusera på 
varorna. För de kunder som istället inte vill ha någon kommunikation med personalen utan 
vill sköta sig själv har det nu blivit möjligt med självutcheckningskassan. Så kunden kan själv 
välja hur mycket han/hon vill kommunicera med personalen. Tyvärr händer det att kunder 
som får genomgå en avstämningskontroll blir irriterade på kassören. 

5.2 ICA:s perspektiv 

5.2.1 Införande av självscanningen  
 
Enligt Grönroos börjar tjänsteutvecklingsprocessen med en analys och värdering av kundnytta.  
I ICA:s fall har detta steg kommit som ett andra steg i processen.  Som första steg har ICA 
istället fokuserat på konkurrensanalysen. De såg att det fanns butiker som utvidgat 
tjänsteerbjudandet med självscanningens införande och konkurrerade om kunderna genom 
denna förbättrade service. ICA presenterade förslag för införande av självscanningen vidare 
till sina butiker som tog beslut om de ville införa. Att beslutet inte kunde fattas centralt 
berodde på ICA:s organisationsstruktur, där varje butik är ett företag. På central nivå har ICA 
en affärsutvecklingsavdelning som hjälper butikerna att införa och installera självscanningen. 
  
ICA fokuserade vidare på kundnyttan med självscanningen. Med hjälp av kundenkäter som 
genomfördes på pilotbutikerna utvärderade de kundnyttan. De enkäterna som gjordes på 
pilotbutikerna visade som resultat att kunderna var positiva till självscanningen. De såg också 
att självscanningen inte passade alla kunder. Enligt Hellström är kundernas reaktioner till 
innovationer olika. Robertsson uttrycker att vissa kunder rädda för tekniken. Detta löstes 
genom att erbjuda självscanningen som ett alternativ och låta de traditionella kassorna vara 
kvar på ICA.    
 
Vi tror att ICA har fokuserat på konkurrensanalysen först på grund av de inte var först att 
införa självscanningen på marknaden. De såg självscanningen som en konkurrensförutsättning. 
 
När det gäller utvecklingen av grundtjänsten, det vill säga inköp av varor, har ICA infört 
självscanningen som bitjänst. Vi kallar den bitjänst eftersom butiken blivit mer attraktiv och 
konkurrenskraftig genom dess införande. Som stödtjänst räknar vi bland annat utbildning av 
kunderna och teknisk apparatur. 
 
ICA:s fjärde steg tjänsteutvecklingsprocess sammanfaller med steget i den nämnda teorin. 
Införandeprocessen kan se olika ut beroende på vilken butik man tittar på. På ICA Maxi i 
Haninge satte de upp information om självscanningen två månader innan införandet. De 
skickade också ut information med ansökningsfoldrar till stamkunderna. För att övertyga 
kunderna skickar de ut meddelanden via ICA-breven med kupongerbjudanden med billigare 
varor om man handlar med självscanningssystemet.  
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Integrerad marknadskommunikation  
 
Den externa kommunikationen mellan företaget och kunderna angående självscanningen har 
inte kunnat ske genom TV-reklam eftersom inte alla ICA:s butiker infört självscanningen. 
Däremot gör de enskilda butikerna egen reklam som till exempel skyltar på väggarna eller 
radioreklam.  
 
När det handlar om den interna kommunikationen, mellan företaget och personalen, förstärkts 
den genom den utbildning som ges till personal i butiker som ska införa självscanning. Denna 
utbildning har genom åren förbättrats och anpassats till personalens praktiska arbete.  
 
Den interaktiva kommunikationen mellan personal och kund har skett genom 
kundutbildningar. Personalen stod i entrén och informerade kunderna om självscannningens 
användning. På ICA Maxibutiken i Hanigen har man denna typ av utbildning en gång i 
månaden. Då ställer sig personalen till förfogande och finns tillgängliga för kundens frågor. 
När denna kommunikation har varit något bristfällig det vill säga kunden inte har förstått hur 
självscanningsystemet används, kan det få effekten att kunden blir irriterad. Malen ger ett 
exempel där kunden gäller sig anklagad. Vi håller med Hellström om att informationen bör 
hålla en hög kvalitet för att undvika konfrontationer mellan kund och personal. 

5.2.2 Användningen av självscanningen och dess effekter  
 
Konkurrensförutsättning 
 
Den främsta orsaken som vi ser till införande har varit konkurrensläget på marknaden. De 
ville erbjuda kunderna självscanning för att behålla kunderna. Kotler nämner flera fördelar 
som man nås genom att satsa på existerande kunden och göra dem nöjda, till exempel att 
kunden ägnar mindre uppmärksamhet åt konkurrenterna. Genom att införa självscanningen 
hoppades ICA på att göra kunden nöjdare så att rekommenderar företaget till vänner och 
bekanta och återkommer till butiken för att handla. I storstadsregioner där självscanningen 
redan finns har ICA märkt att kunderna förväntar sig självscanningen. Många kunder ställer 
krav på att systemet ska finnas i ICA:s stormarknader. Så från att ha varit en konkurrensfördel 
har självscanningen blivit ett krav.  
 
Kundnytta 
 
ICA är övertygad om att första kundupplevelsen avgör om kunden fortsätter att använda 
självscanningen eller inte. Detta är en orsak till varför ICA satsar på att ge kunden bra 
information och lära personalen att bemöta kunden på bästa sätt. Reklamen spelar en viktig 
roll för att få in kunden i butiken och skapa en positiv bild av ICA. Om vi tittar på detta som 
en del av den integrerade marknadskommunikationen, kan vi säga att företaget först satsar på 
den externa kommunikationen för att möjliggöra den interaktiva kommunikationen. Den 
externa kommunikationen lockar kunder och skapar förväntan genom att lova bra service.  I 
den interaktiva möter personalen kundens förväntningar. Att ICA är mån om att rutinerna i 
butiken fungerar visar att de inte vill göra kunden besviken.  
 
ICA-butikernas val 
 
Vissa ICA butiker har inte infört självscanningen trots dess fördelar. Ett möjligt skäl är att 
butiken anser att investeringen är för dyr. Eftersom varje ICA butik är ett eget företag fattar de 

    53 
 



sina egna investeringsbeslut. Varje krona företaget investerar på framtiden påverkar dagens 
resultat hävdar Margretta i sin investeringsdiskussion. Med detta i åtanke kan vi förstå att en 
mångmiljon investering är enorm investering för en enskild butik med tanke på risken. 
Investeringar kan sluta på mer än ett sätt och framtida penningflöden kan beror på ett antal 
saker, som vi tidigare nämnt i investeringsteorin. För ICA-butikerna kan oväntade händelser 
som ny teknologi, nya kundreferenser, nya konkurrenter så hårt mot investeringens resultat. 
 
Effekter av införandet av självscanningen 
 
Bemanningsfrågan har varit en utmaning för ICA. Eftersom företaget, när de marknadsfört 
självscanningen erbjudit snabbare service, kan de inte låta kunderna stå vid 
självscanningskassans kö och vänta. Detta ställer mer krav på rätt bemanning.  
 
Effekterna på personal med införande självscanningen är fördelaktigt. De sjukskrivande 
personal återkommer till arbetet på grund av de minskade arbetsbelastningarna. Det blir mer 
arbetsrotation, enligt personals upplevelse är självscanning annat sätt att arbeta på. Annan 
effekt kanske inte synligt är att man förebygger personalens arbetsskador, på så sätt förbättra 
relationen mellan företag och personal. När relationen förbättras bidrar det till att skapa en 
positiv stämning i butiken vilket i sin tur leder till att personalen är mer glada och vänliga mot 
kunden. Som ett led av införandet har kassaköerna har minskat i butikerna. Malens exempel 
på de 30 meter lång köerna existerar inte längre. I självscanningskassorna har kassapersonalen 
mer tid att prata med kunden eftersom de inte behöver fokusera på varorna. Vi är övertygade 
om att kunden upplever det som bättre service i takt med att kommunikationen ökar. 
 
För kunderna har effekterna varit att de fått bättre kontroll över inköpskostnaderna. De har 
också färre packmoment och sparar således tid vilket framkommit i vår kundrespons. 
Köpbeteendet har också ändrats. Enligt personalen tycker kunder det blivit roligare att handla. 
Kunder som förut var passiva och haft tråkigt har nu blivit aktivare. När barnfamiljer handlar 
tillsammans kan barnen aktiveras genom att låta dem skanna varorna. Vi tror att färre 
packmoment påverkar kunden positivt. Vi kan tänka oss att det underlättar att lämna butiken 
genom självscanningskassan för till exempel en kund som går med barn i handen. 

5.3 AXFOOD:s perspektiv 

5.3.1 Axfood situation på marknaden 
 
Köproblem 
 
Treacy och Wiersema betraktar tiden som en viktig värdekomponent för kunderna. Eftersom 
kunderna sätter mer värde på sin tid blir de mindre överseende med problem.  I Axfoods fall 
har kunderna inte tålamod att vänta i kö. Axfoods butiker försöker motverka dess negativa 
effekter genom att bemanna kassalinjen med hjälp av statistikanalys. Statistiken visar inte 
med säkerhet kundens beteende. Därför anser vi att detta hjälpmedel inte är den perfekta 
lösningen för att förutsäga kundflödet. Trots att förtaget försöker att göra kunderna nöjdare är 
det inte alltid de lyckas. Den optimala bemanningen är svår få fram eftersom det kan komma 
oväntade toppar som butiken inte kan förutsätta. När bemanningen inte är optimal drabbas 
kunderna av köproblem. Vi ser att Axfood också betraktar tiden som en viktig 
värdekomponent. De är medvetna om kundens önskemål att bli servade snabbt och satsar på 
kunderna genom att omfördela sina befintliga resurser. Tyvärr kan vi utifrån vårt material inte 
säga någonting om effekterna av deras åtgärder.  
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Kontanthantering  
 
Enligt Jacobsson, Hellströmsson och Reichel utgör kontantkassor ett stort säkerhetsproblem 
för butikerna. I Axfood fall satsar de nu på ny teknik inom ett annat område än kundköerna. 
De har fokuserat på säkerhetsaspekterna kring pengahanteringen. Cash- card, det system de 
använder nu, har nackdelar när det gäller säkerhetsrisken för personalen. Personalen räknar, 
paketerar och skickar iväg pengarna. Målet med den nya tekniken är att effektivisera 
hanteringen av kontanter och minska rån och överfallsrisker samtidigt som kostnaderna för 
pengahanteringen minskar. Vi ser att Axfood fokuserar på säkerhetsaspekten som är kopplad 
till personalen. Med den nya tekniken minskar de också kostnaderna för kontanthanteringen. 

5.3.2 Axfoods val  
 
Dyr investering 
 
Axfood lyfter fram två viktiga orsaker till varför de inte infört självscanningen. Den första är 
att självscanningssystemet är en dyr investering. Investeringen kräver förutom själva 
apparaten också marknadsföring och kringkostnader för installationen som vågar, 
videoskärmar, utbildning av personal och kunder. För att systemet ska vara lönsamt, och ge en 
ekonomisk fördel, kräver den en hög användningsnivå, vilket företaget har svårt att förutsäga 
innan investeringen. Margretta talar om att investeringar går hand i hand med osäkerheten 
eftersom det inte existerar några garantier för att investeringarna man gör någonsin kommer 
att betala sig. Axfood har tittar på hur användningsgraden har varit och de anser den är ojämn. 
Vissa butiker har väldig hög nyttjandenivå medan andra verkar ha låg eftersom självscannings 
apparaterna hänger oanvända. Vi tror att Axfood är försiktig när det gäller osäkerheten med 
framtida investeringar. De är inte säkra på att de får tillbaka pengarna om de investerar 
eftersom det finns en risk att kunderna inte använder självscanningssystemet. 
 
Krav vid införande av självscanning 
 
Den andra orsaken de nämner är att systemet kräver identifiering av kunderna innan de 
handlar. Axfood har inte infrastrukturen som krävs för självscanningssystemet. De har inte 
kort som identifierar kunderna som till exempel lojalitetskort. Detta går emot deras policy 
med att ge samma förmåner till alla kunder. Axfood är måna om att deras kunder ska känna 
sig lika behandlade. Det skulle inte känna sig värdefulla om de såg att vissa kunder hade 
tillgång till självscanningen. I dagsläget ger Axfood alla sina kunder samma möjlighet att 
handla hos dem. Om de införde ett nytt system skulle de vilja ge sina kunder samma möjlighet 
att använda det, även de med till exempel betalningsanmärkningar, eller utan eller tillfälliga 
personnummer, turister. Det aktuella självscanningssystemet ställer krav på identifiering, 
vilket skulle stänga ute ett stort antal kunder. 
 
Trots fördelarna med självscanningen som gör att butiken kan hantera fler kunder med färre 
personaler och därmed öka vinsten har Axfood efter överväganden valt att inte införa 
självscanningen. Vi tror att den främsta orsaken inte har varit den finansiella utan en 
infrastrukturell fråga eftersom de hade varit villiga att prova systemet om de hade haft ett 
lämpligt kortsystem. 
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Konkurrensmedel 
 
Enligt Andersson vill alla butiker bli mer attraktiva för kunderna. De vill att kunden tillbringar 
tid i butiken. Vi tror att han menar att kunden ska ha roligt medan han/hon handlar. Eftersom 
alla butiker brottas med problemet att göra butiken attraktiv för kunden och underlätta för 
kunden blir metoder som löser detta väldigt intressanta. Självscanningen, som är en sådan 
metod, blir därför ett konkurrensmedel. Vi ser att denna syn sammanfaller med Knee & 
Walters syn på konkurrensen. Den butiken som vill öka sina marknadsandelar måste möta 
konsumenternas behov och önskemål på ett bättre sätt. 
 
Kundperspektiv 
 
Om man tittar ur kundperspektiv är fördelarna kundnyttan. Kunderna får färre packmoment 
eftersom de inte behöver packa upp vid utgångskassan. De har bättre koll på hur mycket de 
handlar för. Nackdelarna är att kunden behöver göra ett större jobb. De måste väga, märka 
frukt och grönt varor och skanna alla varor. En annan nackdel är att systemkontrollerna ibland 
orsakar frustration bland självscanningskunderna 

5.3.3 Effekterna av självscanningen på marknaden 
 
Utifrån vårt material från Axfood kan vi inte med säkerhet fastställa vilka effekter införandet 
av självscanningens på marknaden haft på Axfoods verksamhet. Det beror på att företaget blir 
påverkade av många olika faktorer. För Axfood själv är det svårt att veta vad som är effekter 
av införandet och vad som är effekt av till exempel den tuffare branschen med prispress och 
nya konkurrenter. En förändring det senaste året är att de tappat några procent i resultat. 
Axfood är medveten om att det finns kunder som väljer andra butiker än deras på grund av att 
dessa erbjuder självscanning, men är inte säker om dessa var Axfoods kunder innan 
införandet. 

5.4 Olika agerande vad gäller självscanningen  

5.4.1 Förutsättningar för införande av självscanningen  
 
Genom studie av dagligvaruhandelns teori och utvecklingshistorik anser vi att självscanning 
är ett steg av utveckling av dagligvaruhandeln, ett resultat av teknikanvändning inom 
dagligvaruhandeln. Det vill säga att den början av självbetjäning vilken uppkom för femtio år 
sedan är den största förutsättningen för införande av självscanning.  
 
Utifrån all våra insamlade data har vi fått fram de förutsättningarna som krävs för att 
införande självscanning systemet. Det kräver framför allt medlemskort för kunderna, och en 
kunddatabas för företaget. Coop och ICA har egna kunddatabaser och system för 
medlemskorts vilken Axfood saknas. Detta är den största hinder för Axfood som inte har 
infört självscanning.  
 
Att skapa långsiktig lojalitet hos kunder kan vara svårt får stormarknaden, eftersom varje 
butik erbjuder nästan lika typer av varor, pris har inte varit stor skillnad. De tre största företag 
nu på marknaden har avsträngat sig mycket för att överlever i den tuffa konkurrensen. Med 
hjälp av kunddatabas har förtagen kunna behandla sina kunder bättre. Kunddatabas med 
medlemskortsystem är ett vanligt sätt att försöka skapa en närmare relation till kunden. De tre 
funktionerna för databasananvänding som Echeverri och Edvarsson nämner är till stor hjälp i 

    56 
 



företagens kundvård. När kunden ansöker om ett kort lagras kundens personlig information i 
databasen. Coop och ICAs databasanvändning har varit en fördel för att införa 
självscanningen i jämförelse med de andra företagen. Fördelarna som vi kan se med 
medlemskort är att butiken registrerar de inköp kunder gör med sitt kort. Butiken har då 
möjligt att anpassa sin verksamhet till kundens behov. Information om kundens inköpsvanor 
ger beslutunderlag för företag som utför kundorienterad verksamhet, vilken har vi tidigare 
nämnt tidigare i teorikapitlet.     
 
Under arbetes gång såg vi att det var stora skillnader mellan företagen när det gäller deras 
förutsättningar att införa självscanningen. För Coop har förutsättningarna varit bäst eftersom 
de hade databas och kundkort. Dessutom hade de mycket att vinna ur konkurrensperspektiv 
genom att bli först på marknaden. För ICA har förutsättningarna varit bra. Fördelen var att de 
redan hade ICA kortet i drift, vilket var ett systemkrav för att införandet. Dessvärre var ICA 
tvungen att bygga om självscanningssystemet i inledninsskedet för att få det att passa med 
deras existerande system. Axfood som valt att inte införa självscanningen har inte så bra 
förutsättningar. De saknar infrastrukturen med bland annat kunddatabas. Om de införde 
självscanningen skulle de inte få samma respons som om de varit först på marknaden, 
eftersom de nu ses som en standard. 

5.4.2 Företags självscanningsprocessen  
 
Skapa ett behov hos konsument  
 
Självscanning är ett system som erbjuds som en extra tjänst. Företagen vill ge kunden fler 
alternativ. När självscanningen infördes hade kunderna inget behov av att scanna. Trots 
irritationsmomentet i kassan klarade sig kunderna med de vanliga kassorna. Med 
självscanningens införande skapade Coop genom marknadsföringen ett behov hos kunden. 
Andersson, Axfoods respondent tycker att det är dyrt system som kräver en hög 
användningsgrad. Företag som införa systemet måste marknadsföra det väldigt aktivt. När vi 
tittar på Coop och ICA, hade båda företagen en kampanj för att lansera systemet genom till 
exempel, TV-reklam. Utifrån Wangers naturlig och konstlat behov teorin betraktar vi 
självscanningen som ett konstlat behov eftersom kunden inte är tvungen att köpa in den här 
tjänsten. Kunden har i stort sett valt att använda självscanningen på grund av Coop och ICA:s 
aktiva marknadsföring.  
 
Erbjuder en tjänst  
 
Å företags sida, hur utvecklingsprocess ser ut vad gäller erbjudandetjänst - självscanning? 
Både Coop och ICA har analyserat och värderat kundnyttan genom marknadsundersökning, 
exempelvis fokusgruppintervju vilken har Coop gjort helt utifrån kundperspektiv.  
 

5.4.3 Företagens val vad gäller användningen av självscanningen  
 
Inställning till införande av självscanning  
 
Inställning till självregistrering har redan bevisas är positivt. Enligt Jacobsson, Hellströmsson 
och Reichel visade enkäten man gjort i början av 90-talet att kunder, personal och 
butiksledning var positivt inställda till en av omläggning där kunden själv registrera sina varor. 
Det är en av drivkrafter för företagets införande. Vår undersökning visar att alla parter 
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fortfarande har en positiv inställning. De ansvariga tycker det är bra, de kunderna som vi 
frågade är generellt nöjda även om de har förslag för förbättringarna. Personalen är positiv 
eftersom enformiga arbetsmoment försvinner.  
 
Konkurrensfördel v.s. Konkurrensförutsättning 
 
En annan orsak är konkurrensen mellan stormarknaderna. För att kommunicera med sina 
kunder och göra dem nöjda använder stormarknaderna sig av olika element. Vad vi kan se 
använder de sig av de så kallade fyra P i sin marknadsföring. För att vinna kunder har vi 
exempelvis sett att de försöker hålla hög kvalitet på produkterna, låga priser och göra reklam i 
TV, radio och i medlemsbrev. När det gäller marknadsföringen av självscanningen har vi sett 
att ”physical evidence” varit en viktig marknadsföringsfaktor. De marknadsför butiken genom 
att förbättra butiksmiljön. De nya självscanningsapparaterna gör att kundens besvärliga 
väntetid i kassan förkortas och i vissa fall försvinner. Dessutom skapar självscanningen en 
modern stämning inom butiken. 
 
Stormarknaderna ser införandet av självscanningen som ett sätt att konkurrera om kunder. 
Hela branschen brottas med köproblemet. Coop som var först i branschen att införa 
självscanningen tycker att självscanningen är ett konkurrensmedel. Det förbättrar och 
förenklar för kunden. Axfood som valt att inte införa självscanningen håller med om att det 
underlättar för kunderna att komma ut ur butiken och gör butiken mer attraktiv. Men ICA ser 
lite annorlunda på saken. I och med att många kunder i storstäderna har vant sig vid att 
använda självscanningen så tycker ICA:s respondent att självscanningen snarare blivit en 
konkurrensförutsättning. 

5.4.4 Aktörerna som påverkas med införande av självscanning  
 
Förbättrad kontanthantering  
 
Istället för att öka kortanvändning tittar Axfood på nya system vad gäller kontanthanteringen. 
Axfood tittar dels på effektivitet i hanteringen av kontanter, men också på säkerhetsaspekten. 
Det handlar om rån och överfallsrisker. Fördelarna med det nya systemet som är på väg är att 
personalen slipper hantera pengarna eftersom systemet räknar själv. Men det finns också en 
trygghet och säkerhet eftersom ingen kommer åt de här pengarna.  
 
Resultaten i Jacobssons, Hellströmssons och Reichels undersökning visar att den enda 
hanteringen som är något billigare än kontanter är elektroniskt korthantering med pinkod. 
Självscanningen på Coop med obemannade utcheckningskassor, där kunden betalar med kort 
och pinkod, främjar minskningen av kontanter, vilken är statens och företagens mål. Här kan 
man se gott hopp om en bättring av samhällssäkerhet, till exempel, butiksrån minskar nog.  
 
Effekten när det gäller arbetskraftsbehov  
 
Vi har inte sett något tydliga tecken på personalminskning. För nästan tjugo år sedan trodde 
man att förändringarna i betjäningsgradens utveckling påverkande arbetskraftsbehovet 
påtagligt. Våra insamlade data visar inte några tydliga tecken på att arbetskraftbehovet ändras.  
De timmar som företagets har sparat in genom självscanningen har i stället flyttas ut till golvet 
för att disponeras på att fylla på varor och hålla bättre skötsel i butiken.  
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Att se saker från andra sidan 
 
Det har framkommit många fördelar för kunden med användningen av självscanningen. En 
nackdel som vi kan se är att kundens privata utrymme blir invaderad. I och med att kunden 
måste identifiera sig för att kunna få loss en självscanningsapparat innan köprundan kan börja 
får företaget vetskap om vilken kund som köper vad, vilket inte alltid är önskvärt från 
kundens sida. En kvinna kanske köper tidningar som hon inte vill att hennes man ska känna 
till. Då vill hon inte att det kommer rabatterbjudande hem som gäller den tidningen. Med 
självscanning har man svårt att dölja sina konsumentsvanor. Vi tror inte att man som kund är 
medveten om att företaget kan koppla köpen till individen. Men vi kan med säkerhet säga att 
det finns kunder som inte vill dela sina köpvanor med vem som helst. Axfood som inte infört 
självscanningen har klart för sig att många kunder skulle känna sig obekväma och inte vilja 
identifiera sig, om de införde självscanning.  

5.4.5 Utveckling av teknikanvändning inom dagligvaruhandeln  
 
Effektivisering är företags ständigt eftersträvande mål. För att kunna öka vinsten måste 
företaget öka resursanvändningen genom effektivisering. Enligt Savås ökade införandet av 
kassaregistret kontrollen av penningflödet i lanthandeln. Vi ser inte detta som en 
effektiviseringsåtgärd. När självbetjäning infördes och utgångskassorna började används tog 
kunden över en del av jobbet. I utredningen kunde man läsa att tanken bakom självbetjäning 
var att effektivisera dagligvaruhandeln.  
 
Med självscanning som är en del av självbetjäning vill företagen effektivisera ännu mer. 
Företagen effektiviserar kassaarbetet samtidigt som man får lättare att konkurrera. Dessutom 
får kunde bättre koll på pengarna och kortare köpprocess. Självscanningen överför ännu ett 
jobbmoment från företaget till kunden. Med självbetjäningens införande hade kunderna redan 
tagit över en del jobb från företaget. Vi ser självscanningen som en ännu mer utvecklad form. 
Med hjälp av teknikutvecklingen har kundens självbetjänings nivå utökats. Om vi ser på 
betjäningens utveckling upptäcker vi att självbetjäningen har utvecklats från att ha utgjort en 
liten del av handelsprocessen till att utgöra hela handelsprocessen.  
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Figur 9 Betjäningens utveckling 

 
När det gäller effektivisering kunde vi läsa i utredningen att man ville effektivisera genom att 
frigöra personal som jobbade över disk och istället införa självbetjäningen. I dagsläget strävar 
man åt att få mer kunder genom självscanningen för att frigöra resursen. Den tiden som 
stormarknaden vinner på att kunden betjänar sig själv utgör en vinst för företaget. När vi 
genomför dåtidens mål med dagens mål ser vi att effektivisering genom att flytta personal 
fortfarande är hög aktuell. Stormarknaden har använt sig av tekniken för att nå detta mål.  
 
Mer individanpassad tjänst 
 
I och med självbetjäningens utveckling har kunden fått mer val vid köpprocessen Utbudet har 
blivit mer individanpassad. Kunden kan välja att handla traditionellt eller med 
självscanningen. Att köpprocessen blivit individ anpassade kan vi se från intervju som 
ansvarig för självscanning på Coop. Där framgår att företagets utbud blivit bredare. 
 

”Sen finns det väl de som inte tycker det är kul att gå med den där 
och blippa och dona, då har de vanliga kassorna, varsågod. Kund 
har företagets utbud i alla fall, men vill kund inte använda 
självscanning så kan de gå som vilken kund som helst. Vi stänger 
inte för kunder som vill handla på det gamla hedliga sättet.”  
   

– Thorstensson, projektledare på Coop 
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Framtidsvisioner 
 
Axfoods vision 
Enligt Andersson, kommer att konsumenterna erbjudas flera olika sätt att ta sig ut från butiken. 
Betalningsmomenten skulle kunna flyttat utifrån butiken. Som vi ser det skulle detta betyder 
att kunden betalar sina inköp hemma eller på Pressbyrå som man i dagsläge gör med 
trängselskatten. Om man betalar hemifrån till på Internet då slipper kunden står i ännu en kö 
för att göra betalningen. Betalningsmoment skulle bli friare vad gäller tid och plats och bli 
mer anpassat till kundens vilja. Exempelvis skulle det bli möjligt att betala sina inköp gjorde i 
olika affärer och vid olika tillfällen på en och samma gång. 
 
Med RFID tekniken skulle kunderna plocka ner varorna i kundvagnen och gå genom en båge 
som registrerade varorna. Men förutsättningarna saknas. De aspekter som måste lösas är 
identifieringen av de enskilda produkterna och avaktiverring av RFID-taggarna. Dessutom är 
priset för högt.  Dessutom måste integritets- och säkerhetsfrågor lösas. På lagerhanteringen 
där RFID har införts fanns inga problem när det gäller integritet. Om det används i 
dagligvarubutiker måste integritetsfrågan lösas på ett sätt som är praktisk för kunden. Därför 
tror vi att avaktiveringsfasen är nödvändig för att kundens privatliv ska kunna behållas så att 
dessa varor kan konsumeras utan företagens inblandning. Eftersom denna teknik möjliggör att 
varorna stoppas i kundens kläder, till exempel fickor redan inne i butiken tror vi att många 
kunder skulle känna sig friare utan varukorg, varuvagn eller påse. För att införa RFID-
tekniken har vi sett att det är många villkor som måste uppfyllas. Vi anser inte att det kommer 
att införas inom 10-15 år.  
 
Andersson ser självscanningen som en teknik som är något ålderstiget. Han tror att det bara är 
ett steg till ett bättre system, som RFID-tekniken. Därför tror vi att de vill satsa på ett 
förbättrat eller nytt system när förutsättningarna är uppfyllda och timingen är perfekt. 
 
Coops vision 
Thorstensson tror att användning av självscanningssystemet kommer att öka i framtiden. På 
kort sikt kommer självscanningen att utvecklas så att de problem som finns vid 
självutcheckning försvinner. Man kan inte ta emot pantkvitton, premiecheckar mm i 
själutcheckningskassorna. På lite längre sikt tror Thorstensson att man kommer att titta på 
kommunikationen med kunden via skannern. 
 
Företagens idé är att påverka konsumenternas beslutsfattandeprocess. Genom att skicka 
erbjudanden direkt till skannern skapar de en informationskanal direkt till den enskilda 
kunden. Som vi tidigare nämn i teorikapitlet består konsumentens beslutsfattandeprocess av 
fem steg. Företaget vill påverka konsumenten i informationssökningssteget för att få kunden 
att fatta ett visst beslut. Vi tror att företaget dessutom sparar på reklamkostnader. De kan 
skicka ut uppdaterade erbjudanden. Företagen tror att det är lättare att påverka kunden om 
informationen kommer in vid rätt tidpunkt i köpprocessen, det vill säga, precis innan de ska ta 
ett köpbeslut. Reklam som skickas hem till kund eller visas på TV kan ignoreras eller 
glömmas bort av kunden. 
 
När vi frågade kunderna på ICA och Coop om deras inställning till att få direktreklam via 
skannern, var reaktionerna blandade. De som var negativt inställda hävdar att det skulle bli 
jobbigt och att de skulle bli irriterade. Vi tror att de som var negativ inställda redan får 
tillräckligt med erbjudanden genom reklam till exempel teve, tidningar, hemskickad direkt 
reklam. Vi tror inställningen till denna typ av reklam är varierande eftersom kunderna har 
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olika synpunkter på hur informationssökningen ska gå till. Vissa vill få information innan de 
går in i butiken medan andra föredrar att titta på erbjudandena i butiken innan de bestämmer 
sig att köpa. Omfattningen av informationssökningen är också individuell. Vi tror att det är 
orsaken till att vissa kunder tror att skulle bli jobbigt.  
 
I den externa kommunikationen mellan företaget och kunden har marknadsföringens en viktig 
uppgift enligt Echeverri & Edvarssons kommunikationsteoretiska perspektiv. Att använda 
skanners om en direkt marknadsföring mot kund. Den externa kommunikation mellan företag 
och kund blir effektivare eftersom rätt person får ett erbjudande. Företaget kan då anpassa 
budskapet till varje kunds individuella önskemål, vilket inte behöver vara fallet när man 
skickar reklam via posten.  
 
ICAs vision 
ICA glimtar på självutchekningskassor. De tycker att lösningen är intressant men tyvärr har 
den många begränsningar. Dessa måste lösas innan ICA kan tänka sig att införa 
självutcheckningskassorna. 
 
Även om det inte finn några planer på att införa RFID-tekniken så ser ICA självscanningen 
som ett steg på vägen mot RFID-tekniken införande i butikerna. I dagsläget är de små 
radiosändarna alldeles för dyra. Prishöjningarna skulle bli för stora på de billiga varorna.  
Om de tog bort kassapersonalen skulle det inte finnas så mycket personal total i butiken vilket 
skulle få som effekterna att det personliga mötet mellan kund och personal eventuellt skulle 
försvinna. Vi håller med Hellström om att företag måste vara försiktig när man har effektivitet 
som mål eftersom effekterna går ut över kunden och deras känslor. Detta går tvärtemot den 
integrerade marknadskommunikationens funktion att skapa balans mellan företaget, 
personalen och kunden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    62 
 



6 Avslutande diskussion  
 
Det här kapitlet inleds med egna reflektioner och erfarenheter om projektet följt av projektets 
slutsatser. Vi gör en sammanfattning av projektets slutsatser och resultat och sätta in den i 
sitt rätta sammanhang med hjälp av våra forskningsfrågor: Hur använder företagen 
självscanningen? Varför använder företagen självscanningen? Det vill säga att i vilken grad 
påverkas företagen av de olika aktörerna? Hur påverkas de andra aktörerna exempelvis 
kunden av de nya teknikerna? Vi presenterar sedan förslag på framtida forskning för att 
sedan för att sedan avsluta med en kritisk granskning med reflektioner kring vald 
forskningsansats och metod. Vi återknyter till begreppen validitet, objektivitet och djup som vi 
tidigare behandlat i metodkapitlet. 

6.1 Reflektioner och erfarenheter 
 
Att prata med kunderna var en rolig erfarenhet eftersom det flesta kunderna var mer stressade 
än vi hade trott, speciellt de som gick genom självbetjäningskassorna. 
Enligt våra upplevelser under en testrunda med självscannings märkte vi att inköpsvanorna 
inte är så lätta att ändra på. Som kund är man van att lägga varorna direkt i varukorgen eller 
vagnen. Med självscanningen lägg det till ett moment innan man kan lägga ner varorna i 
korgen, det vill säga man måste skanna de först. Som ny användare man lätt gör fel eftersom 
de gamla inköpsvanorna hänger kvar. Detta visar att man som kund vänjer sig att bete sig på 
ett visst sätt. Att ändra på dessa rotade vanor tar tid. Vi tyckte att det var roligt att upptäcka 
hur ofta vi gjorde fel och glömde skanningsmomentet så fort vi tappade uppmärksamheten på 
skannern. 

6.2 Slutsatser 
 
Som vi tidigare sätt påverkades stormarknaderna av flera olika aktörer och faktorer vid 
införandet av självscanningen. Stormarknadens relation till kunderna, personalen och 
konkurrenterna har varit betydelsefulla att ta hänsyn till. Men om inte stormarknaden har 
förutsättningarna för införandet klara kan inte införandet bli verklighet. Vi ser att företagen 
agerat olika när det gäller införandet av självvscanningen. Bland de orsaker som lyfts fram 
emot införandet har varit att investeringens kostnad och olika negativ inställningar till den nya 
tekniken. 
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Figur 10 Påverkande faktorer och aktörer vid införandet 

 
• Kunder Kundnyttan har varit en drivande orsak till självscanningen införande. Genom 

att effektivisera kassalinjen hoppades stormarknaderna att köproblemen skulle minska. 
Effekter av införandet har varit positiva för kunden som nu slipper stå i kö. Med 
självscanningens införande har betjäningutvecklingen tagit ett steg framåt och blivit 
mer individanpassad. Kunden kundbetjäningsnivå har ökat. Individanpassad 
verksamhet är något som vi kan se i andra branscher till exempel försäljning av 
paketresor som kunden själv sätter ihop. En nackdel är att kunden nu gör mer jobb.  
En annan negativ effekter som kom fram var att kundens privata utrymme blir 
invaderad.  

  
• Personal Att effektivisera kassalinjen för att öka kundnyttan har haft effekter på 

personalen. Personalen har fått mer variation i kassaarbetet och de tunga arbetslyften 
har minskat. Sjukskrivningen har minskat. Relationen mellan företaget och personalen 
har förbättrats och personalen känner sig uppskattade. 

 
• Konkurrenter I studiens tre företag har konkurrenssituationen varit en faktor att ta 

hänsyn till för att behålla kunderna och sina marknadsandelar. I Coops fall var 
konkurrenssituationen sådan att införingen av självscanningen var en konkurrensfördel.  
För ICA var situationen att inte var för på marknaden vilket gjorde att införandet var 
en konkurrensförutsättning. I Axfood fall som valt att inte införa självscanningen 
konkurrerar de om kunderna med andra instrument som till exempel pris, Willys- Den 
billigaste matkassen. Vi ser att företagen som infört självscanningen har fått större 
möjligheter att konkurrera om kunderna. 

 
• Förutsättningar Om stormarknaden inte har förutsättningar för införandet klara kan 

inte införandet bli verklighet. Axfood har saknat infrastrukturen. En förutsättning för 
systemet är att den höga installationskostnaden kan finansieras. 

 
• Stormarknaden Arbetskraftsbehovet i kassalinjen har minskat. En viktig lärdom som 

gäller införandeprocessen och som också får stöd i litteraturen är att företag som tagit 
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hjälp av den informella informationskanalen mellan kunderna har fått mycket 
kraftfulla resultat.  

 
• Framtidsvisioner De framtidsvisioner som framkommit ser RFID som nästa naturliga 

steg i utvecklingen. Fördelarna med detta system är att scanningsmomenten skulle 
försvinna eftersom bågar vid utgången skulle läsa av alla varuartiklar på en gång. 
Varken personalen eller kunden skulle behöva skanna produkterna. För att detta 
system ska kunna införas måste dock priserna för radiosändarna ner. 

 
• Samhällseffekter Vi ser att samhällseffekterna är mycket positiva. Staten vill minska 

detaljhandels kontanthantering genom att öka kortanvändningen, det handlar om att 
öka säkerheten i butik och värdetransporter. En av självscanningens fördelar är att man 
slipper betala vid kassa utan bara drar sitt kort vid utgången när man handlat färdigt. 
Användningen av självutchekningskassorna är en faktor som påverkar 
pengavolymerna på stormarknaden. Med en ökning av självscanningsanvändningen 
sjunker kontantvolym. Studiens båda fall visar på ett tydligt sätt att alla i samhället 
drar nytta av självscanningsanvändningen utom de som inte kan eller vill identifiera 
sig. 

 

6.3 Forskningsförslag 
 
Det här projektet utgör ett steg mot en ökad kunskap kring självbetjäning. In vår studie har 
dock inte självscanningen införs i alla butiker. Utifrån material som vi haft tycker vi att den 
effektmättning som företagen har gjort över självscanningens användning inte varit tillräcklig. 
Det vore därför intressant att göra en undersökning direkt mot kunderna om deras användning 
av självscanning.  
 
Eftersom vår studie fokuserat på företagets införande av ny teknik har vi inte samlat in så 
mycket material angående kundernas ställning till ny teknik. I mycket litteratur som fokuserar 
på kunden hävdas att kunderna inte gillar köer. Vi vet att reaktionerna bland kunderna har 
varit blandade och i vår undersökning framgår att endast 30 % av kunderna använder sig av 
tekniken trots att det minskar kötiden. Vad beror detta på?  
 
I vår undersökning framgår bland annat att kunderna är rädda för tekniken. Detta skulle kunna 
tyda på att det förutom tidsaspekter finns andra aspekter som kunden värderar högre än att 
vinna tid. Genom att göra en studie på stort ett antal kunder skulle det vara möjligt att studera 
eller få fram vilka aspekter som, tid, pris, kvalitet och service som kunderna uppskattar och 
sätter värde på. Vidare vore det intressant att se om stormarknaderna verkligen satsar på dessa 
aspekter.  
 
En annan intressant aspekt vore att göra en jämförande studie om självscanningsanvändningen 
i andra länder. I samband med en av våra intervjuer fick vi information om att en kedja i norra 
Italien har 98 procents användsningsnivå. På vilket sätt har kommunikationen mellan kund 
och personal påverkats? Enligt modellen om integrerad marknadskommunikation bör företag 
sträva efter en balans i kommunikationen till personalen och kunden samt mellan kunden och 
personalen. Varför är användningsnivån så hög? Vilka effekter har denna höga 
användningsnivå haft på de olika aktörerna? 
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6.4 Kritisk granskning  

6.4.1 Validitet och reliabilitet  

Validitet och reliabilitet måste värderas på ett delvis annorlunda sätt i studier med kvalitativ 
inriktning jämfört med studier med kvantitativ inriktning. Inom kvalitativ forskning kan man 
inte skatta tillförlitligheten med siffror. Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ 
inriktning handlar om att kunna beskriva att man har samlat in och bearbetat data på ett 
systematiskt och hederligt sätt.99  

Validitet  
 
När det gäller den inre validiteten, förmågan att kommunicera hur forskningsprocessen 
påverkar kunskapens giltighet har vi försökt att uppnå den genom att beskriva vår igen egen 
erfarenhet som kunder. Vi har också beskrivit hur datasamlingen gjorts och hur företagen valt 
ut. Dessutom har vi gett gjort en deltagandekontroll, det vill saga att vi har gett de intervjuade 
personerna möjlighet att korrigera eventuella felaktiga uppfattningar och missförstånd. Vi har 
skickat över utdrag på intervjuerna till de tre ansvariga på Coop, Ica och Axfood . 
Vi har intervjuat olika personer för att få olika synvinklar på självscanningen. Vi har 
exempelvis intervjuat de ansvariga, kunder och personal som har olika relationer till 
självscanningssystemet. Så kallad källtriangulering.100

När det gäller den yttre validiteten så tillämpas den olika beroende på vald forskningsansats. 
Förenklat kan man säga att i en studie med kvantitativ ansats är det forskaren/författaren som 
definierar generaliserbarheten. Läsaren kan sedan avgöra om de håller med författaren eller ej. 
I en kvalitativ studie definierar inte forskaren/författaren generaliserbarheten utan presenterar 
vägen och de fynd som gjordes vid slutet av vägen. Läsaren avgör sedan 
generaliserbarheten.101

Om vi till exempel tittar på studiens resultat kan man fråga sig hur studiens resultat kan 
tillämpas. Vi anser att vår studie lämpar sig för att öka förståelsen för varför företagen tar 
hjälp av tekniken och för att förstå vilka aktörer som påverkade företaget att agera på följande 
sätt. Vi har fått fram mycket information om effekterna av införandet både på företaget, 
kunden och konkurrenterna. Resultaten är tillämpbara för systemleverantören och andra 
företag i detaljhandelnsbranschen som funderar på att införa självscanningen, men också för 
stormarknadens kunder som använder självscanningssystemet. Resultaten kan också tillämpas 
av de stormarknaderna som i dagsläget har självscanningssystemet i drift. Resultaten går att 
tillämpa på den svenska marknaden i nutid och för framtida tekniska införanden inom denna 
marknad.  

Reliabilitet 
 
Reliabiliteten handlar om mätinstrumentens pålitlighet. I studier med kvalitativ ansats 
används både teknisk utrustning och människor som "instrument". Båda måste fullgöra sin 
uppgift på ett pålitligt sätt. 102 Den tekniska utrustningen vi har använt oss av för att mäta är 
                                                 
 
99 http://infovoice.se/fou. 2006-06-01 
100 Ibid 
101 Ibid 
102 Ibid 
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bandspelaren. Vi har använt oss av två bandspelare eftersom ljudkvaliteten kan variera från en 
intervjuplats till en annan och från en bandspelare till en annan. Vidare har vi båda två 
erfarenheter av att göra intervjuer Vi har också varit noga med att hålla en följsam och jämn 
nivå på datasamlingens kvalitet under hela processen. 
 
Reliabilitet kan mätas eller bedömas genom att man upprepar mätningen. När det gäller 
människor kan en mätning inte alltid upprepas eftersom det kan ha skett en påverkan.103 Om 
vi upprepade intervjuerna tror vi att vi skulle få någorlunda lika svar. Några variationer skulle 
säkert uppstå i språket och i exemplen de gett men de centrala aspekterna av självscanningen 
skulle kvarstå. För att öka tillförlitligheten, reliabiliteten, i vår studie har vi använd oss av 
intervjufrågor av mer standardiserad karaktär. Vi har ställt snarlika frågor till de ansvariga på 
de olika företagen. Frågornas ordningsföljd har dock anpassats till de individuella 
respondenterna. Vi har också varit närvarande båda två vid intervjutillfällena. På detta sätt har 
vi kontrollerat överensstämmelsen av svaren, så kallad interbedömarreliabiliteten. Vi har 
använt oss av inspelningar i form av ljud som enligt Patel kan användas för att kontrollera 
interbedömarreliabiliteten. I och med att verkligheten är lagrad kan vi ta den i repris för att 
försäkra oss om att vi uppfattat allt korrekt. 104  
 
Objektivitet 
 
I många kvalitativa studier kritiseras forskaren för att förlora sin roll som forskare eller 
förledas av deltagarnas synsätt och leva och tänka som en av studiens aktörer. Denna kritik 
skulle kunna användas mot detta projekt eftersom vi, vid sidan av vår roll som studenter, 
också är aktiva kunder i de butiker som studerats. Vi är dock medvetna om att våra 
förutfattade meningar och erfarenheter som kunder i dessa butiker kan påverka vår 
objektivitet. Projektets mål har dock inte varit att vara helt objektiva utan inriktat sig mot att 
skapa en förståelse av handelns agerande. Vi håller med Bryman att detta är en oundviklig 
följd a det förhållningssätt som krävs för att få tillgång till aktörernas syn på världen.105 Vi 
tror att vår kunderfarenhet hjälpt oss att förstå hur kunderna upplever självscanningen. Bilden 
av den ”opartiska vetenskapsmannen” som Bryman kallar den inte har varit något vi strävat 
efter. 
 
Etik 
 
Ett viktigt inslag i forskningsetiken är att inte skada eller utlämna fen försöksperson.106 Under 
arbetets gång har vi också haft ett etiskt dilemma. Vi märkte att delar av informationen vi fått 
var något känslig. Inledningsvis ville vi ha kvar all insamlat material intakt, men under 
arbetes gång bestämde vi oss för att ta bort vissa nedlåtande kommentarer ur det presenterade 
materialet, som avsett konkurrerande företag och för att inte orsaka negativa effekter.  
 
 
 
 
 
 
                                                 
 
103 Wallén, 1993, sid 66 
104 Patel, 1991, sid 87 
105  Bryman, 1977, sid 116 
106 Wallén, 1993, sid 130 
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Bilagor  

Bilaga 1 En introduktion av självscanningssystem: Shop-Express 
 
Ansök om ShopExpress och handla snabbare! 
 

  
Ett smart sätt att handla med ShopExpress är att 
placera bärkassar i en kundvagn. Du packar dina 
varor inne i stormarknaden och betalar direkt i kassan 
utan att behöva lägga upp någonting på bandet. Du 
kan också sortera varorna så att t ex kyl- och 
frysvaror läggs i en särskild kasse.  

 
Så här enkelt handlar du med ShopExpress 

 
För att hämta en scanner drar du ditt MedMerakort för registrering.    Tag 
den scanner som lyser. Med scannern läser du själv av varorna du handlar.  
 
 
 
 
 
 
 
För att registrera en vara riktar du scannern mot varans streckkod och         
trycker in den gula scannerknappen. Du hör ett pip varefter varan och priset 
visas i displayen. Du kan hela tiden se summan av varorna du registrerat så 
att du vet exakt hur mycket du handlat för. 
 
 
 
 

 
Använder du MedMera som betalkort är köpet sedan klart. Betalning med 
annat betalkort eller kontanter går förstås lika bra. Sedan är det bara att ta 
ditt kvitto, köra ut kundvagnen till bilen och lasta in kassarna – 
färdigpackade och klara. Med ShopExpress handlar du  
både snabbare och bekvämare.  
 
 
 
 
 

 
. 
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Frukt och grönt som du köper i lösvikt packar du själv i påsar. Använd 

vågen och tryck på varans bild/text så får du en prisetikett med streckkod som du fäster 
på påsen. Kom ihåg att registrerastreckkoden med scannern 

 
 
 
 
 
 
 
 
När du handlat färdigt går du till ShopExpressutcheckningen. 
Lämna över scannern och ditt 
Med Mera-kort till kassören. Kom också ihåg 
att lämna fram eventuella pantkvitton, rabattkuponger 
och premiecheckar. Du kan även 
välja att checka ut själv: Läs mer under avsnittet 
”Vill du att det ska gå ännu snabbare?” 
 
 
På de flesta av våra stormarknader finns två typer av ShopExpress 
kassor. 
En bemannad ShopExpress-kassan där du betalar som vanligt till vår 
personal och en obemannad ShopExpress-kassan där du checkar ut själv. 
Du får reda på hur mycket du ska betala genom att läsa av en särskild 
streckkod med din scanner. Sedan betalar du med ett kort som har en 
pinkod t ex ett MedMera- eller bankkort. »Enkelt, snabbt och smidigt« 
säger våra kunder som använder ShopExpress Självutcheckning. Har du 
pantkvitton, rabattkuponger eller premiecheckar måste du dock välja en 
bemannad ShopExpress-kassan. 
 

Vill du att det ska gå ännu snabbare? 
Slumpvis avstämning i ShopExpress-kassan 
Använd ShopExpress Självutcheckning 

 
Någon av de första gångerna du använder ShopExpress kommer vi att skanna alla varor en extra gång 
vid utcheckningen. Detta är lika mycket för din säkerhet som vår, så att du exempelvis inte kommer 
hem och upptäcker att du registrerat någon vara för mycket. Fortsättningsvis kommer vi då och då att 
göra stickprovsmässiga avstämningar av samma skäl som ovan. När slumpen gör att du blir uttagen för 
avstämning får du besked om det vid utcheckningen. 
 
http://www.coop.se/upload/modul/coopse/om_coop/ShopExpress%20broschyr.pdf
Hämtat 2006-04-08 
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Bilaga 2 Intervjuguide för intervju med företagsrespondent 
 

• Personlig bakgrund (Namn, position i företaget, arbetsuppgifter) 
• Hur situationen ut innan ni införde Shop-Express? (SE) 
• Varför införde ni Shop-Express? Vad var orsaken/ursprungsproblemet? 
• Vilka krafter verkade för införandet? Fylla i cirkeln 
• Och vilka verkade emot?(inom och utanför företaget) 
 
 

Något 
svagare 

påverkan 

Stark 
påverkan 

Shop-
Express 

 
 

 
• Vilka krav ställde de olika aktörerna ? 
• Hur fick ni tillgång till den informationen?(kanske marknadsundersökningar) 
• Varför tror du att de ställde dessa krav? 
• Tycker du dessa krav var rimliga? 
• Har ni sett några direkta effekter av införandet av SE? I så fall vilka? 
• Hur har ni mätt dessa effekter? 
• Vilken roll tror du tekniken kommer att få i framtiden? 
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Bilaga 3 Underslag för intervju med butikschefer 
 

• Främsta orsakerna till införandet 
• Införandeprocessen 
• Hur tror du att kunden upplever självscanning systemet i butiken? 
• Hur tror du att kunden upplever denna butiks utbud/självscanningssystemet?   
• Finns det något som du tror kunderna vill förbättra när det gäller dessa? I sådana fall 

vad, hur?  
• Har självscanningen påverkat den totala butiksmiljön? 
• Har timmar frigjorts när självscanningen infördes? Vad har ni gjort med de timmarna.  
• Vilka effekter har införandet haft på personalen? 
• Thorstensson anser att kommunikationen mellan kund och personal inte har påverkats 

av självscanningen. Tycker butikschefer och personal likadant? 
• Servicen i denna butik 
• Framtidens utveckling 

 
 

Bilaga 4 Intervjufrågor till kund  
 
Till kunder som använder självscanningssystemet när de handlar: 
 

• Varför har du valt att använda självscanningskassan i stället för en vanlig kassa? 
 
• Hur kan självscanningssystemet förbättras 

 
• Vad skulle du tycka om butiken skickade meddelanden och erbjudanden till din 

scanner under tiden du går i butiken och handlar 
 
Till kunder som inte använder självscanningssystemet när de handlar. 
 

• Varför använder du en vanlig kassa och inte en självscanningskassa? 
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