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Abstract 
 
The purpose of this thesis is to examine how small shops do to get and retain customers. We 
have conducted a case study of two shops, and examined how the small shops do to find out 
their customers needs and wants and how the shops work to be able to meet those needs and 
wants. We found that the way they are conducting customer surveys not are the most 
appropriate way for small shops, since the answers tend to be too positive due to the fact that 
there is a personal relation between the customer and the personnel in the shop. We also found 
that small shops have realized the importance of specialization, since they can not compete 
with a low price. They need to niche themselves according to the needs and wants of the 
customers and also pay attention to what the customers ask for. 
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1 Inledning 
 
Detta kapitel ger en bakgrund till det problem vi valt att undersöka, samt en diskussion kring 
problemet. Kapitlet avslutas med att problemdiskussionen mynnar ut i ett syfte och två 
forskningsfrågor. 

1.1 Bakgrund 
 
Dagligvaruhandeln över hela världen har under de senaste decennierna genomgått en rad 
förändringar. Förr konkurrerade detaljhandlare inom dagligvaruhandeln med andra 
detaljhandlare inom sin egen kommun, men idag har det förändrats bland annat på grund av 
förbättrade transportnät, mer tidningsannonser och mer kunskap bland konsumenterna (Choe, 
Pitman & Collins, 1997). Konsumenter är idag mer medvetna, och det finns flera olika 
alternativ när det gäller dagligvaruinköp (ibid). 
 
På den svenska dagligvarumarknaden råder idag en oligopolsituation (SmåKom, 2005). Det är 
tre aktörer som dominerar marknaden, och de går under namnen ICA, KF/Coop och Axfood 
(ibid). De senaste åren har dock så kallade lågprisbolag börjat etablera sig mer och mer på den 
svenska marknaden, ett exempel på ett sådant företag är tyska Lidl, som år 2003 öppnade sin 
första butik i Sverige (ibid). Willys är en annan lågpriskedja, som dock ingår i Axfood. Willys 
har idag 98 butiker runt om i landet och deras affärsidé är ”Sveriges billigaste matkasse” 
(Willys, 2005).  
 
Dessa lågprisbolag utgör ett hot mot de mindre lokala detaljhandlarna, som inte kan 
konkurrera med priset på samma sätt. De mindre butikerna står nu inför utmaningen att 
differentiera sig från lågprisbutikerna för att attrahera och behålla kunder. 

1.2 Problemdiskussion 
 
Så kallad outshopping har idag blivit ett stort problem för lokala detaljhandlare. Outshopping 
innebär att konsumenten väljer att åka utanför sitt närområde för att handla varor och tjänster 
(LaForge refererad i Sullivan & Savitt, 1997). Enligt Engel, Blackwell och Miniard (1993, s 
602) innebär även outshopping att konsumenter spenderar en del av sin inkomst utanför 
kommungränsen. Det svenska språket har ingen etablerad motsvarighet till outshopping, vi 
väljer därför att i denna uppsats använda den engelska termen.  
 
Konsumenter är, enligt Choe et al (1997), idag mer utsatta för information om shopping som 
ligger utanför deras lokala område, alltså en bit ifrån hemmet. Choe et al (1997) skriver vidare 
att ny teknologi har bidragit till ett utökat lokaltrafiknät och det finns fler privatägda bilar. 
Detta har lett till en ökad mobilitet i samhället, i och med att människor kan transportera sig 
på ett lättare sätt och på grund av denna ökade mobilitet har även köpbeteende bland 
konsumenter förändrats; det är inte längre ett problem att köra en halvtimme för att handla 
mat (ibid).  
 
Enligt Sullivan et al (1997) är outshoppers unga, har hög inkomst och hög utbildning, medan 
de som mest handlar lokalt är människor med en relativt låg inkomst. Sim (1999) menar att 
det är äldre låginkomsttagare som inte har möjlighet att vara mobila som handlar lokalt, dessa 
konsumenter väljer ofta lågkvalitetsprodukter som innebär en låg vinstmarginal för butiken. 
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De människor som har en högre inkomst väljer alltså ofta att handla i större köpcentra, vilket 
innebär att dessa konsumenters ”hemmabutiker” går miste om vinstmarginaler (Choe et al, 
1997).  
 
Det är alltså småbutiker som förlorar på utvecklingen av nya lågprisbutiker, eller 
stormarknader. En småbutik definieras enligt Sim (1999) som en butik som har en relativt 
liten marknadsandel, är styrd av ägarna i en personlig stil, är oberoende av någon kedja och 
har få anställda. Vidare har vi i denna uppsats valt att dela in småbutiker i lanthandel 
respektive kvartersbutik för att se om det är någon skillnad beroende på om butiken är 
placerad centralt i en stad eller i en mindre by. Enligt Glesbygdsverket (2005) har invånare i 
en glesbygd mer än 45 minuter till närmaste tätort, som har mer än 3000 invånare. Denna 
definition gäller även för landsbygden. Det finns även tätortsnära landsbygder, som har 
mellan 5 och 45 minuter till närmsta tätort. Vi använder i denna uppsats följande definitioner: 
lanthandel är en dagligvarubutik på landsbygden eller i en tätortsnära landsbygd 
(Nationalencyklopedin) och kvartersbutik1 är en mindre dagligvarubutik belägen inne i en 
tätort. 
 
Små butikers styrka har förr varit deras läge nära konsumenternas hem samt tjänsterna de har 
erbjudit utöver varuförsäljning (Sim, 1999). Även långa öppettider, personlig service och 
rollen som ett socialt centrum är drag som har varit typiska för små butiker. Men, sedan ny 
teknologi har lett till etablering av stormarknader och lågprisbutiker och även ökade 
transportmöjligheter, har småbutikerna fått en ökad konkurrens. Som tidigare nämnts har 
konsumenter även fått ändrade preferenser. De mobila konsumenterna är villiga att offra tid 
och resurser för att erhålla andra kvaliteter som pris, kvalitet och variation (ibid). 
 
Sedan utvecklingen av stormarknaderna har småbutikernas roll förändrats. Från att ha varit 
det primära valet för konsumenter är de numera komplement till större butikskedjor; 
småbutikerna används för att komplettera veckohandlingen konsumenterna gör vid 
stormarknaderna (Sim, 1999). 
 
Rampersad (2001) säger att kundnöjdhet är en mycket viktig faktor i alla organisationers 
överlevnad, och därför måste företagare kontinuerligt undersöka och erbjuda vad kunderna 
vill ha. Flera författare förutom Rampersad (till exempel Mitchell & Kiral, 1998) poängterar 
hur viktigt det är för alla typer av företag att veta vad kunderna vill ha för att sedan kunna 
tillmötesgå kundernas behov och få nöjda kunder. Rampersad anser att kommunikation är ett 
av de viktigaste medlen för att ta reda på vad kunderna efterfrågar; företagare måste fråga sina 
kunder vad de vill ha och vad de anser att företaget erbjuder. Han menar även att de bör ta 
tillfället i akt att extra noga lyssna på svar som indikerar vilka delar som behöver förbättras 
såväl vad gäller produkt- och serviceutbud som relationer; av detta kan de sedan skapa ett 
register med kundinformation och klagomål från kunder för att ytterligare öka 
kundorienteringen i företaget. Rampersad ger exempel på hur denna information ska kunna 
samlas in: genom telefonintervjuer, fokusgrupper eller enkätundersökningar bland kunderna.  
 
Oavsett vilken form av undersökning som väljs kommer den att bestå av två tids- och 
resurskrävande delar vid sidan av själva genomförandet av undersökningen (McManus, 
2005). Dessa två delar består enligt McManus av förberedelser och utvärdering. I den första, 
menar McManus, ingår fastställande av vilken typ av undersökning som ska göras, vad som 
ska undersökas, vilka frågor som ska ställas och vilka som ska frågas. Den andra delen består 

                                                 
1 Egen definition då vi inte funnit någon befintlig definition i några ordlistor och liknande. 
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av genomgång och tolkning av svaren samt planering av hur den nyvunna kunskapen ska 
användas för att förbättra företagets kundrelationer (ibid).  
 
Hamilton (1989, s 16 f) påpekar att småföretag sällan har de resurser som krävs för att kunna 
genomföra några större kundundersökningar; de får istället förlita sig på sekundärdata eller 
egna erfarenheter. Enligt Härnqvist (1995, s 65 ff) samlar företagaren själv den unika 
kunskapen om sin marknad, genom att själv dokumentera och utvärdera sin marknadsföring. 
Dessa observationer görs vid kontakt med kunder eller besökare och information kan utbytas 
med kollegor eller affärsbekanta i samma bransch. Vidare menar hon att det är en allmän 
missuppfattning att kundundersökningar enbart går ut på att fråga vad kunder vill ha i fråga 
om utbud; dessa undersökningar är även ett bra tillfälle att fråga om andra saker och utbudet 
behöver inte ändras efter svaren, men resultatet ger en uppfattning om framgångsfaktorer 
respektive irritationsmoment som kan vara bra att rätta till. Härnqvist (1995, s 65) säger att 
marknadsundersökningar är en konst men att det alltid är bra att veta så mycket som möjligt 
om sin marknad och sina konkurrenter och att dessa undersökningar går att anpassa efter 
ekonomiska möjligheter och personalresurser företaget har.  Kunderna ger, enligt Härnqvist 
(1995, s 199), den bästa informationen om marknaden, då kunderna oftare besöker 
konkurrerande verksamhet, än företagarna själva, är de mer insatta i marknadens 
konkurrensförhållande. Vidare menar hon att det är mycket viktigt att ta informationsutbytet 
med kunderna på allvar. 
 
För att kunna vara fortsatt framgångsrika måste handlare förstå hur konsumenter spenderar 
sina pengar och vad som påverkar deras beslut att handla lokalt eller inte (Sullivan et al 1997). 
Det räcker dock inte med att veta vad det är som kunder vill ha och sedan försöka skaffa sig 
kunder, det är även viktigt att behålla de kunder man har och att se till att skaffa sig lojala 
kunder (Bloemer & de Ruyter, 1998). Det är viktigt att kunderna är lojala mot butiken och 
inte bara återkommer då och då för att handla (ibid). 
 
Härnqvist (1995, s 65-75, s 110 f) ger korta övergripande förslag på hur småföretag kan göra 
för att klara av att genomföra kundundersökningar, dock finns vad vi har kunnat hitta inga 
metodbeskrivningar i vare sig hennes eller andras tidigare litteratur. Flera författare, 
exempelvis Rampersad (2001), beskriver vikten av att veta vad kundernas behov och 
preferenser är och att det bästa sättet för att ta reda på dessa är att göra 
marknadsundersökningar. Dock är litteraturen inte anpassad för mindre företag med 
begränsad budget eller företagare utan utbildning inom detta område.  
 
För att kunna uppfylla kundernas behov och därigenom få nöjda och lojala kunder måste 
småbutikerna veta vad deras kunder vill ha. Vi kommer därför att undersöka hur småbutikerna 
gör för att få denna information. 
 
Bristen på litteratur inom ämnet marknadsundersökningar i små företag nämns även av Siu 
och Kirby (1999). De menar även att småföretagare inte alltid vet vilka av deras aktiviteter 
som räknas som marknadsföring eller kundundersökningar då de oftast gör saker på ren rutin 
eller samlar in data omedvetet i sina relationer med kunderna. Med anledning av detta anser 
Siu et al att det är svårt att få information från företagaren genom att ställa frågor. De menar 
att företagaren kan vara ovillig att dela med sig av sin erfarenhet eller att hela sanningen inte 
kommer fram då företagaren inte vet vad som efterfrågas. Siu et al ger förslaget att man 
istället ska följa företagaren personligen under en tid och studera hur han eller hon gör i 
praktiken och stegvis ta reda på mer och sedan föra en diskussion med företagaren angående 
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de observationer som gjorts för att ytterligare kunna utreda orsaker till olika aktiviteter. Denna 
form av undersökning är något som tyvärr inte ryms inom ramen för denna uppsats. 
 
Ovanstående diskussion visar att småbutiker tappar kunder till de större stormarknaderna med 
lägre priser. Konsumenternas preferenser har förändrats och dessa preferenser är av stor 
betydelse vid konsumenternas val av butik. Diskussionen visar även att det är viktigt för 
småbutiker att känna till vad just deras kunder har för preferenser, men det finns inte så 
mycket forskning kring hur de ska gå tillväga för att ta reda på detta. Vi anser därför att det är 
intressant att undersöka hur småbutiker gör för att ta reda på kundernas behov och preferenser 
och hur de sedan möter dessa. Detta har lett oss till följande syfte. 

1.3 Syfte  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur småbutiker gör för att få och behålla kunder. 
 
För att besvara detta syfte har vi delat upp det i två forskningsfrågor: 
 

– Hur gör småbutiker för att ta reda på vilka behov och preferenser deras befintliga och 
potentiella kunder har vid val av butik?  

– Hur gör småbutiker för att möta befintliga och potentiella kunders behov och 
preferenser? 
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2 Teori 
 
I följande kapitel beskriver vi tidigare litteratur i ämnet som vi finner relevant för att kunna 
uppfylla vårt syfte. 
 

2.1 Kundundersökningar 
 
När undersökningar görs finns det några saker att tänka på vid utformningen av frågorna till 
undersökningarna. Enligt Philips Electronics (refererad i Rampersad, 2001) är de viktigaste 
sakerna att tänka på att: 
 

• Frågorna bör leda till någon form av reaktion så att svaren måste leda till något 
användbart. 

• Frågorna måste ha svar. Kunden måste veta vad han eller hon ska svara. 
• Frågorna bör vara specifika. Det får inte gå att missförstå frågan, kunden ska inte 

behöva fundera på vad som menas och det ska inte krävas mer än en mening för att 
svara på frågan. 

• Undvik för detaljerade frågor. Det är bättre med följdfrågor eller en 
uppföljningsundersökning om någonting behöver förtydligas ytterligare. 

• Frågorna bör inte ha för många svarsalternativ. Kunden kan då svara snabbt och 
korrekt. 

• Kunden måste känna att frågorna är relevanta. Detta ger kunden incitament att svara 
ärligt och fortsätta svara på alla frågor. 

• Fråga kunden om hans eller hennes helhetsintryck. Till exempel: givet dessa aspekter, 
hur nöjd är du med företaget? 

 
Enligt Aaker, Kumar och Day (1998, s 73 ff) finns det finns flera olika metoder för få 
information om sina kunders önskemål, en är att genomföra kundundersökningar. De 
vanligaste undersökningsmetoderna är: personliga intervjuer, telefonintervjuer och 
enkätundersökningar (Aaker et al, 1998, s 225). Andra undersökningsalternativ de nämner är 
fokusgrupper och omnibusundersökningar. Det finns även en möjlighet att använda 
andrahandsinformation, sådan information består av till exempel tidigare gjorda 
undersökningar inom en närbesläktad marknad, andra organisationers databaser eller andra 
informationssystem (Aaker et al, 1998, s 107 f). Insamling av andrahandsinformation kallas 
ibland på svenska för skrivbordsundersökningar (Hamilton, 1989, s 16 f).  
 
Hamilton (1989, s 17) menar att småföretagare sällan har den marknadsföringsbudget som 
behövs för att täcka omfattande kundundersökningar, men mycket av den information de 
behöver finns att finna i sekundärdata. Att ställa ett par frågor i en omnibusundersökning kan 
också vara ett alternativ till en relativt låg kostnad eller så kan man sätta samman en mindre 
fokusgrupp för att få grepp om vad som är viktigt inom ett visst marknadssegment (ibid). 
Dessa undersökningsformer kan enligt författaren anpassas efter företagets resurser. Även 
Dwyer och Tanner (2002, s 137-139) nämner att fokusgruppers storlek och omfattning kan 
anpassas beroende på företagets storlek och marknadsföringsbudget. 
 
Nedan följer en kort genomgång av de olika undersökningsalternativ som nämnts ovan. 
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2.1.1 Fokusgrupper 
 
Fokusgrupper innebär enligt Dwyer et al (2002, s 137-139) att en grupp av kunder sätts 
samman för att diskutera ett specifikt område eller en viss fråga. Oftast samlar företagen en 
grupp kunder på till exempel ett hotell eller någon annan konferenslokal, det finns även 
speciella lokaler för marknadsundersökningar hos olika specialiserade företag (ibid). Dessa 
lokaler kan vara utrustade med envägsspeglar för direkt observation eller videoupptagning så 
att uppdragsgivaren kan se hur olika kunder reagerar på frågorna och hur diskussionen 
framskrider (ibid). 
 
Fokusgrupperna leds av en moderator, en person som är insatt i ämnet som ska diskuteras och 
som leder diskussionen, ställer frågor och följdfrågor, men låter i möjligaste mån gruppen 
diskutera fritt (Dwyer et al, 2002, s 137-139). Om undersökningen hålls av ett specialiserat 
marknadsundersökningsföretag är enligt Dwyer et al (2002, s 138) moderatorn oftast utbildad 
inom avancerad beteendevetenskap och erfaren av liknande undersökningar. Vidare menar de 
att eftersom gruppen oftast filmas kan slutsatser och övriga analyser dras i efterhand.  
 
Dwyer et al (2002, s 138) är noga med att påpeka att två fokusgrupper aldrig kommer att vara 
likadana, deltagarna är olika och diskussionen kommer att påverkas åt olika håll beroende av 
deltagarna. Fokusgrupper lämpar sig därför bäst för att få nya idéuppslag, för att testa 
marknadshypoteser eller för att få en närmare inblick i hur kunderna tänker och vad deras 
preferenser är (ibid). Enligt Dwyer et al (2002, s 139) kan fokusgrupper sättas samman både 
snabbt och relativt billigt, beroende på ersättningen till deltagarna och en eventuell moderator. 
De säger även att fokusgrupper nästan alltid leder till någon överraskande insikt i kundernas 
tänkande och några nya idéer. 
 

2.1.2 Intervjuer 
 
Konversation är grunden i en intervju och då det även är en naturligt för oss människor att 
vilja konversera, blir intervjuer ett naturligt val vid insamling av information (Hannabuss, 
1996). Intervjuns största fördelar ligger i att intervjuaren kan anpassa formuleringar och ge 
respondenten tid att svara beroende på respondent och miljö samt vad som undersöks (ibid). 
En annan fördel enligt författaren är att ytterligare information kan samlas utifrån hur 
respondenten använder sitt kroppsspråk, vilka formuleringar som används i svaren och hur 
mycket tid respondenten behöver för att kunna ge ett svar. 
 
Intervjuer karakteriseras framförallt av fyra saker: intervjuaren, den intervjuade, vad som 
undersöks och intervjumiljön (Aaker et al, 1998, s 235). Dessa interagerar och påverkar 
utfallet av intervjun. Om den intervjuade får ett dåligt intryck av intervjuaren eller 
intervjumiljön, eller känner sig obekväm med ämnet som undersöks kan resultatet av 
intervjun bli missvisande (ibid). Enligt Aaker et al (1998, s 235 ff) kan intervjuer utföras med 
öppna, halvöppna eller slutna svarsalternativ, där öppna svarsalternativ innebär att 
respondenten får svara helt fritt och slutna alternativ innebär att respondenten får ett par 
svarsalternativ att välja mellan.  En personlig intervju eller en telefonintervju kan alltså 
fungera ungefär som en enkätundersökning fast respondenten får frågor och svarsalternativ 
upplästa (Aaker et al, s 258 ff). Vidare nämner de att dessa till exempel kan användas i 
köpcentra när respondenterna behöver få provsmaka eller prova produkter som frågorna 
gäller.  
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En intervju kan se ut på olika sätt och varje sätt har sina egna specifika karaktäristiska. Här 
följer två exempel (Aaker et al, 1998, s 225): 
 
Personliga  
intervjuer:  Intervjuaren intervjuar respondenten personligen 

Intervjumiljön (respondenten och intervjuarens humör och inställning, tid och 
plats med mera) påverkar datainsamlingsprocessen till hög grad 
Den dyraste och mest tidskrävande formen av datainsamling 
  
 

 
Telefon- 
intervjuer:  Intervjun sker över telefon 
 Endast verbal kontakt mellan intervjuare och respondent 
 Intervjumiljön har relativt liten inverkan på datainsamlingsprocessen 
  

2.1.3 Enkätundersökningar 
 
Aaker et al (1998, s 259 f) säger att enkätundersökningar antingen kan skickas ut via e-post, 
post, fax, delas ut på plats eller läggas ut på Internet. Här har oftast intervjuaren och 
respondenten ingen kontakt förutom skriftligen. Enkäten består av ett antal frågor med 
antingen öppna, halvöppna eller slutna svarsalternativ (ibid). Vid utskickade enkät-
undersökningar riskerar svarsfrekvensen att bli låg om inte respondenterna känner att ämnet 
som undersöks berör dem, eller om de inte tror att resultaten av undersökningen kommer att 
göra någon skillnad. Intervjumiljön har ingen betydelse för datainsamlingsprocessen och 
enkätutskick är den billigaste formen av datainsamling även om det kan vara tidsödande att gå 
igenom insamlade data, speciellt om öppna svarsalternativ använts (ibid).  
   

2.1.4 Omnibusundersökningar 
 
Omnibusundersökningar består av undersökningar där intervjuguiden består av ett par olika 
delar som behandlar olika ämnen (Aaker et al, 1998, s 237 f). Omnibusundersökningar är 
regelbundet genomförda och frågorna är tillhandahållna av olika intressenter som köpt in sig 
för ett visst antal frågor (Hamilton, 1989, s16 f). Alla steg i undersökningen är standardiserade 
och schemalagda i förväg vilket leder till snabba resultat från undersökningen, till en minimal 
kostnad då de olika intressenterna delar på undersökningens totalkostnad. Omnibus är 
lämpligt när endast ett fåtal frågor behövs för att kunna utläsa ett resultat, regelbundenheten 
och schemaläggningen resulterar även i at dessa undersökningar lämpar sig bra för före- och 
efterundersökningar (Aaker et al, 1998, s 237).  
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2.1.5 Sekundärdata 
 
Sekundärdata (andrahandsinformation) är det enklaste och billigaste sättet att samla in data; 
det kan dock vara svårt att få tag i relevanta data till just det problem som ska lösas (Aaker et 
al, 1998, s 105 f). Mängden data som finns tillgänglig och den låga kostnaden leder dock till 
att en genomgång av sekundärdata är den mest logiska inledningen till en undersökning. 
Nästan alla undersökningsprocedurer följer ett specifikt mönster som börjar med den enklast 
tillgängliga och minst kostsamma informationen (Aaker et al, 1998, s 106; Hamilton 1989, s 
16 f). 
 
Enligt Hamilton (1989, s 16 f) kan sekundärdata samlas in från interna eller externa källor. 
Han nämner att interna källor kan vara företagets egen försäljningsstatistik, tidigare 
undersökningsrapporter, bokföring, produktionsrapporter eller klagomål/förslag från kunder. 
Externa källor kan till exempel vara statliga utredningar, offentlig statistik, branschstudier, 
bibliotek, databaser, ekonomiska översikter eller medieundersökningar (ibid).  
 
Enligt både Hamilton (1989, s 16 f) och Aaker et al (1998, s 106 ff) ger skrivbords-
undersökningar antagligen inte hela svaret till det som ska undersökas, men de kan minska 
behovet av den efterkommande undersökningens omfattning, till exempel genom att ge en 
bättre bild av marknaden och de potentiella kunderna så att inga ”onödiga” intervjuer behöver 
göras. Detta spar både pengar och tid åt det undersökande företaget (ibid). 
 

2.2 Hur uppfyller småbutiker kunders behov och preferenser vid val 
av butik? 
 
Vid val av butik har konsumenter olika preferenser, värderingar och behov. Personliga 
värderingar har, enligt Erdem, Oumlil och Tuncalp (1999), en stor betydelse. De menar att 
konsumenter som sätter upp olika mål utifrån sina värderingar också föredrar att vissa attribut 
finns tillgängliga i den butik de väljer att konsumera i. Erdem et al (1999) menar vidare att 
konsumenters olika preferenser för olika butiker kan förklaras av olikheter i konsumenters 
värderingar. Genom att kombinera dessa värderingar med demografisk information om 
konsumenterna kan butiken utforma butikens image och de kan sedan basera marknads-
föringsstrategier utifrån denna image. Förstår butiksledningen kundernas värderingar kan 
detta förbättra effektiviteten av marknadsföringen. Strukturen på butiken och dess 
marknadsföringsaktiviteter kan vidare leda till att attributen i butiken upplevs av 
konsumenterna på ett sätt som tillfredsställer deras behov och värderingar. 
 
Konsumenters inställning till att handla i en butik beror alltså på deras värderingar, men även 
på psykografiska faktorer och produkttyper. Engel, Blackwell och Miniard (1993) har skapat 
en modell som anger vilka kriterier konsumenter har när de väljer vilken affär de vill handla i. 
Olika kriterier som är av vikt är läge, bredd och djup av utbudet, pris, annonsering och sales 
promotion, butikspersonal, tjänster samt annat. Engel et al (1993) menar att butiksval är en 
funktion av fyra variabler: utvärderingskriterier, upplevda karaktäristika i butiken, en 
jämförande process samt accepterade eller icke accepterade butiker. Konsumenterna har ett 
antal utvärderingskriterier och de upplever ett antal butikskaraktäristika. Kunden avgör om 
butikens karaktäristika lever upp till deras kriterier i en jämförande process. Slutligen 
accepterar kunderna butiken eller ej; de väljer endera att handla i butiken eller inte. 
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Figur 1. Avgörande kriterier vid val av butik 
Efter “Consumer Behaviour” of J.F. Engel, R.D. Blackwell and P.W. Miniard, 1993, Fort Worth: The Dryden 
Press, s 618. 
 
Engel et al beskriver vad som är viktigt under varje kriterium. Läget är viktigt för att locka 
kunder. Om två butiker med exakt samma innehåll jämförs, med den ena placerad centralt på 
till exempel en gågata och den andra ett kvarter bort, ser man att den centralt belägna butiken 
har 10 till 20 procent mer försäljning. Vad gäller utbudet av varor är det viktigt att ha ett brett 
och djupt utbud med hög kvalitet på varorna. Priset är viktigt beroende på vilken typ av 
produkt det är. Engel et al menar att förr var inte priset så viktigt, utan det satsades mer på ett 
brett utbud och service. Idag, med en ökad konkurrens, har priset blivit betydligt viktigare. 
Annonsering och sales promotion beror också på vilken typ av produkt det är. Hur kunderna 
tar till sig annonsen beror också på om det är kvinnor eller män som läser den, eftersom de 
tilltalas av olika saker. Personalen är mycket viktigt enligt Engel et al. De menar att kunnig 
och hjälpsam personal är viktigt för konsumenter vid val av butik. När det gäller olika tjänster 
är det självbetjäning, hur lätt varan kan reklameras, leverans, kreditmöjligheter och överlag en 
god service som påverkar konsumenterna. Annat som är viktigt för konsumenter vid val av 
butik är fysiska butiksattribut såsom ljus, ventilation, layout, placering i gångarna och så 
vidare. Andra viktiga delar är den övriga kundkretsen, atmosfär i butiken samt service och 
nöjdhet även efter köpet (ibid). 
 
Alla dessa kriterier kan inte påverkas av vad butiken gör, till exempel kan inte en butik 
påverka läget, om det är nära konsumentens hem eller inte, dock kan detta hållas i åtanke vid 
nyetablering av en butik. Däremot kan butiken påverka vilket utbud de väljer att hålla, vilket 
pris de sätter på sina varor, hur butikspersonalen uppträder och så vidare. 
 
Baltas och Papastathoupoulou (2003) menar att det är kvalitet som är det viktigaste kriteriet 
vid konsumenters val av butik. Enligt deras undersökning anser 61 procent av deras 
respondenter att varukvalitet är det viktigaste, och även service, variation av utbudet, läge och 
butiksatmosfär är viktiga kriterier. Pris är ett kriterium som inte har fullt så stor betydelse. 
Även Miranda, Kónya och Havrila (2005) skriver om kriterier som är viktiga vid val av butik, 
och de nämner bland annat läge, kvalitet på varorna, pris, personal och lojalitetskort.  
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Brennan och Lundsten (2000) visar även de att läge och variation är mycket viktigt. Det är 
dock en väsentlig skillnad om man väljer att titta på lågprisbutiker eller på mera 
specialiserade butiker. Lågprisbutiker har många fördelar gentemot specialiserade butiker. De 
har relativt låga kostnader, en snabb varulagersomsättning och stora försäljningsvolymer. 
Tack vare detta kan de hålla ett pris som ligger under marknadspriset (Brennan et al, 2000). 
För de konsumenter som handlar vid lågprisbutiker är det just lågt pris som är det absolut 
viktigaste kriteriet för att välja butik, vilket gör att det räcker för lågprisbutiker att hålla ett 
generellt, men stort, utbud av varor och de behöver inte specialisera sig. Specialisering är 
dock en strategi som, enligt Brennan et al (2000), är något som mindre nischade butiker bör 
ägna sig åt. Lokala små butiker har ofta en låg varulagersomsättning, små försäljningsvolymer 
och ofta små lokaler med begränsat utrymme (ibid). De kan inte köpa in lika stora volymer 
som lågprisföretag, vilket innebär att de får hålla ett högre pris och detta ger de mindre 
butikerna en nackdel gentemot lågprisbutikerna. Brennan et al (2000) menar att de mest 
lyckade strategierna för småbutiker är att erbjuda specialiserade tjänster, högre kvalitet på 
produkterna samt en god kundservice. De menar vidare att dessa återförsäljare bör nischa sig 
genom att erbjuda varor och tjänster som är av värde för konsumenten. Brennan et al (2000) 
rekommenderar också att småbutiker inte ska försöka konkurrera ”head-to-head” med 
lågprisbutiker och framförallt inte konkurrera med prissättning. 
 
Konsumenter handlar i specialiserade butiker framförallt för att de har unika produkter som 
konsumenten inte hittar någon annanstans. Men specialiserade butiker väljs också på grund av 
att de kan erbjuda bättre kvalitet, bättre variation och de ligger närmre hemmet. Vanliga små 
livsmedelsbutiker kanske inte erbjuder unika produkter som inte finns någon annanstans, men 
deras läge som ofta är nära konsumenters hem, bättre service och bättre kvalitet gör ändå att 
de kan liknas med Brennan et als (2000) beskrivning av specialiserade nischbutiker.  
 
Om företag ska klara av utmaningen att möta individuella konsumenters behov är det viktigt 
att se till att deras förväntningar uppfylls så bra som möjligt. Förväntningarna byggs upp av 
behov, motiv och preferenser och dessa påverkar beslutsprocessen (Teare, 1998). Enligt 
Brennan et al (2000) är det lågt pris och stort varusortiment som konsumenter dras till. Detta 
är dock behov som är svåra för en mindre butik att uppfylla. Istället, anser Brennan et al 
(2000), bör små butiker fokusera på de konsumenter som värdesätter specialiserade produkter 
och den goda service som är möjlig i en mindre butik. Genom att differentiera sig kan de 
minska påverkan från lågprisbutikerna. Vidare ger Brennan et al (2000) förslag på vad 
småbutiker konkret kan göra. De menar att butiken kan sänka priset på en del varor som är 
viktiga för kunder, då de inte kan hålla ett lågt pris överlag. Genom att öka produktutbudet i 
nyckelkategorier och tillhandahålla varor av märken som inte lågprisbutikerna kan göra kan 
småbutiker konkurrera med dessa; helt enkelt marknadsföra butiken med kvalitetsprodukter, 
service, tjänster, lågpris på vissa utvalda varor samt framhålla vad butiken bidrar med till 
samhället. Brennan et al (2000) menar att det viktigaste dock är att småbutiker differentierar 
sig från lågprisbutiker genom att lägga tonvikt på att de tillhandahåller produkter med ett 
mervärde.  
 
Det är dock så att bara för att man uppfyller kundernas förväntningar så de blir nöjda betyder 
inte det att kunderna är lojala. Utökade kringtjänster kan förbättra kundnöjdheten, men kanske 
inte kundernas vilja till att vara lojala. För att konsumenterna ska vara lojala mot en butik 
finns det, enligt Miranda et al (2005), ett antal andra faktorer som påverkar: belöningssystem 
för ofta återkommande konsumenter, reseavstånd, manuell disk för köttprodukter, 
genomsnittlig matkostnad, igenkännandet i butiken samt nivån av assistans i butiken. Enligt 
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Mitchell och Kiral (1998) är det konsumenternas uppfattning av butiken som avgör hur lojala 
de är.  
 
Enligt Bloemer och de Ruyter (1998) är det skillnad på butikslojalitet och återkommande 
besök. De menar att det finns ett kontinuum där å ena sidan konsumenterna är fullt 
engagerade och man finner sann lojalitet och å andra sidan är det bara enstaka upprepade 
besök där konsumenterna inte är engagerade alls, det är en slags falsk lojalitet. Bloemer et al 
(1998) menar alltså att det är konsumenternas engagemang som avgör deras lojalitet, och 
genom att titta på hur engagerade konsumenterna är kan man sedan definiera vilken grad av 
lojalitet de har. Finns det inget engagemang hos konsumenterna är det enbart återkommande 
besök och inte lojalitet från konsumenterna. Vidare definierar Bloemer et al (1998) 
butiksengagemang som den förbindelse en individ har till sitt butiksval. Som resultat av ett 
noggrant beslutstagande och utvärdering blir konsumenten engagerad och därmed lojal. Bland 
de konsumenter som inte är lojala, utan som bara gör upprepade besök vid butiken, finns det 
inte lika stort engagemang och de kan lätt lockas av konkurrenter som till exempel håller lägre 
priser.  
 
Ett sätt för att skapa lojala kunder är enligt O’Malley (1998) att använda sig av så kallade 
lojalitetsscheman. Lojalitetsscheman erbjuder något slags belöning till kunden (Smith, Sparks, 
Hart & Tzokas, 2004). I många fall är det så att ju högre nivå av lojalitet, desto större 
belöning får kunden. Enligt Egan (2004) finns det, för företaget, ett antal motiv till varför man 
bör skapa lojalitetsscheman: 

- Skapa långvariga relationer med kunderna genom att belöna dem för deras lojalitet 
- Erhålla större vinster genom utökad produktanvändning och cross selling 
- Insamling av data om konsumenterna (och utveckling av data till information) 
- Differentiera märken från massan 
- Försvara marknadsposition (gentemot konkurrenternas lojalitetsscheman) 
- Förhindra konkurrens 

 
Egan (2004) menar vidare att genom att erbjuda konsumenten till exempel lojalitetskort kan 
en relation skapas med kunden. Han säger att kunden erhåller en slags psykologisk försäkring 
och kortet skapar en känsla av tillhörande, det skapas en högre nivå av kvarhållna kunder 
genom att de blir mer nöjda och erhåller ett högre värde. För butiken kan ett lojalitetskort 
innebära att de ovannämnda motiven uppfylls och det skapas konkurrensfördelar (ibid).  
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3 Metod 
 
I följande kapitel kommer vi att presentera våra metodval och hur vi har gått tillväga för att 
samla in information. Vi kommer även att beskriva vår intervjuguide och hur denna är 
uppbyggd.  
 

3.1 Litteraturstudie 
 
Enligt Svenning (2003, s 36) är litteraturstudier väsentligt i en undersökning, framförallt i 
början av en studie. Svenning menar att litteraturen visar vad som tidigare är gjort inom 
området, presenterar lämpliga teorier med mera. Genom att genomföra en litteraturstudie 
kommer forskaren in i forskningsområdet och kan då precisera vad han vill göra. Med hjälp 
av litteraturstudien kan man också formulera frågeställningar (ibid).  
 
Vi har använt oss av olika databaser vid Luleå tekniska universitets bibliotek, och kombinerat 
olika sökord för att specificera sökningarna. De sökord vi använt oss av är bland annat 
retailing, grocery, loyalty, customer satisfaction, customer needs, surveys, enkäter, research, 
customer research, methodology, med flera. Vi har även använt oss av referensförteckningar i 
tidigare skrivna artiklar för att få vidare uppslag till litteratur. 

3.2 Forskningsstrategi 
 
Vi har valt att genomföra en fallstudie för att skaffa de data som är nödvändiga för att 
uppfylla syftet med denna uppsats. Enligt Svenning (2003, s 95) innebär en fallstudie att ett 
eller ett fåtal företag som ska studeras väljs ut, och sedan väljs vilken typ av datainsamling 
man vill göra, till exempel intervjuer, surveyundersökningar eller observationer. Svenning 
menar vidare att en fallstudie väljs ut på teoretiska grunder och fall väljs efter vissa kvaliteter. 
Eftersom denna metod endast berör ett fåtal fall fås en tydlig bild av olika förlopp och 
detaljer. Vi ansåg att denna strategi var lämplig för vår uppsats, för att vi skulle kunna få en 
mer djupgående och detaljrik information. 
 

3.3 Datainsamlingsmetod 
 
Vi har valt att samla in information genom att genomföra intervjuer med två småbutiker; en 
lanthandel och en kvartersbutik. Det urval vi har gjort grundar sig på våra definitioner av 
lanthandel och kvartersbutik. Vi vill få en spridning och därmed kunna se om det är skillnad 
beroende på vilket läge butiken har. Vi sökte på Gula Sidorna för att hitta butikerna, och för 
att kunna se vart de låg i förhållande till andra, framförallt större, butiker. Vid vår sökning 
visade det sig att de flesta lanthandlare är ICA-butiker. Vi valde därför att även intervjua en 
kvartersbutik som tillhör ICA. Detta gjorde vi för att de har samma förutsättningar till centralt 
styrt stöd från ICA. Detta ansåg vi viktigt för att kunna jämföra butikernas egna insatser utan 
att hela tiden behöva ta hänsyn till att till exempel den ena butiken skulle ha haft stöd från en 
stor kedja medan den andra inte skulle ha haft det. Vid våra intervjuer fann vi att vi att denna 
tanke var befogad, då båda nämnde att de hade stort stöd av ICA framförallt vid 
kundundersökningar. Vidare har vi valt att genomföra intervjuer med butiker i Luleå 
respektive Piteå kommun för att vi ska ha möjlighet att besöka butiken och skaffa oss en bild 
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av hur stor butiken är, dess läge och så vidare. De vi har intervjuat är delägarna av ICA Nära 
Källan i Luleå och ICA Nära Olofssons Lanthandel i Lillpite.  
 
Vi har skapat en intervjuguide (se bilaga) som är uppbyggd av ett antal frågor som vi ställde 
för att få svar på de två forskningsfrågor vi har samt utifrån vårt teorikapitel. Vi ställde dels 
grundläggande frågor om vilken butik det är, deras läge, ägandeform, omsättning med mera. 
Sedan ställde vi mer ingående frågor om vilka de anser vara deras största konkurrenter och 
hur mycket de känner av konkurrensen. Vidare ställde vi frågor om hur de gör för att ta reda 
på vad deras kunder vill ha och vad de försöker göra för att uppfylla kundernas behov. 
Slutligen ställde vi frågor om hur de gör för att behålla de kunder de har och vad de uppfattar 
vara en lojal kund. 
 
Intervjuerna är genomförda vid två separata tillfällen. Intervjun med ägaren av Olofssons 
Lanthandel skedde den 8 december 2005 och intervjun med ägaren av ICA Källan den 12 
december 2005. Vi besökte de båda butikerna personligen och pratade vid båda tillfällena 
med en av ägarna. Intervjun vid Olofssons Lanthandel skedde med Lars Olofsson och 
intervjun vid ICA Källan med Lena Ek. Före intervjuerna ringde vi och bokade tid och 
berättade lite kort om vad intervjun skulle handla om, så att de var förberedda på att vi skulle 
komma och hade avsatt tid. Vi satte oss i ett avskilt rum med respondenten för att inte bli 
störda. En av författarna ställde frågor och både antecknade. Dock antecknade den som ej 
ställde frågor mer noggrant, men vi ansåg att båda ändå skulle föra anteckningar ifall någon 
av oss missat någonting. Frågorna ställdes på ett sådant sätt att det inte gick att svara ja eller 
nej, utan ett mer utförligt svar krävdes av respondenten. Om vi ansåg att svaret var 
otillräckligt bad vi respondenten att utveckla sitt svar. Då alla frågor var ställda frågade vi 
respondenten om denne hade något mer att tillägga samt om vi fick återkomma om det skulle 
visa sig att något svar var otydligt eller om vi behövde mer information om något. 

3.4 Metodproblem 
 
En undersökning är en metod för att samla in empiri. Oavsett vilken empiri det rör sig om 
finns det två viktiga begrepp att tänka på, nämligen validitet och reliabilitet. Med validitet 
menas förmågan att mäta det man avser att mäta. Validiteten ökar om resultatet av 
undersökningen är generellt. Hög validitet nås genom att man använder neutrala och generella 
frågor som är kopplade till forskningsproblemet i intervjuguiden (Wiedersheim-Paul & 
Eriksson, 1997 s 27-29). Det vi enligt syftet ska undersöka är hur småbutiker gör för att få och 
behålla kunder. De validitetsproblem som kan bli aktuella är att vi bara undersöker två 
butiker, och vi kan då inte ge en generell bild av hur alla småbutiker gör. Våra 
undersökningsobjekt kanske inte svarar för hela branschen.  
 
Med reliabilitet menas att resultaten av undersökningen skall vara tillförlitliga och ge 
trovärdiga utslag. Om samma undersökning genomförs igen med samma metodval och 
samma population skall man få fram samma resultat (Wiedersheim-Paul et al, 1997 s 27-29). 
Reliabilitetsproblem som vi ser är att vi undersöker en bransch där konkurrensen har 
förändrats mycket under senare tid, och den kan mycket väl fortsätta förändras vilket innebär 
att en ny undersökning kanske inte skulle leda till samma resultat. Dock menar Svenning 
(2003, s 68) att en kvalitativ undersökning är mer exemplifierande än generaliserande, vilket 
gör att det inte är lika höga krav på reliabilitet. 
 
Ett problem med vår undersökning är att det inte har funnits så mycket litteratur skriven om 
kundundersökningar och som också täcker in småbutiker eller andra mindre företag. Vi har 
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därför fått använda oss av mer generell teori, och detta har lett till att forskningsfråga ett har 
fått ett något mindre utrymme än forskningsfråga två. 
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4 Empiri 
 
I följande kapitel kommer vi att redovisa vad som sades under intervjuerna. Vi har valt att 
först redovisa intervjun med Olofssons lanthandel och sedan intervjun med ICA Källan. 
Vidare har vi  valt att dela upp de svar vi fått utifrån forskningsfrågorna. 
 

4.1 Företag A - ICA Nära Olofssons Lanthandel  
 
Butiken är belägen i Lillpite och den ägs av ett syskonpar; Lars och Maj Olofsson. De har i 
sin tur tagit över butiken efter sina föräldrar. Butiken har en omsättning på 10 miljoner kronor 
och de har en personalstyrka på sex personer varav Lars och Maj Olofsson utgör de enda 
heltidsanställda. Det täckningsområde de säger sig ha är invånare i och kring Lillpite, dock 
inte de som har närmare till tätorten än till butiken. Främst är det 320 hushåll i Lillpite som 
utgör kundunderlaget. 
 
De största konkurrenterna Lars Olofsson anser att de har är de stora butikerna inne i tätorten 
(Piteå). De upplever även konkurrens från andra lanthandlar i närheten, framförallt 
lanthandeln i Roknäs, men dessa utgör inte ett lika stort hot som butikerna i tätorten. Olofsson 
menar att de känner av konkurrensen från butikerna i tätorten genom att storhandlingen i 
Olofssons Lanthandel minskat, kunderna genomför inte längre sin fredagshandling här utan 
väljer att åka in till tätorten istället. 
 
De kunder Lars Olofsson anser att de har mest av är stamkunder. Det är i princip enbart dessa 
som handlar i butiken, endast på sommaren kan det inträffa att någon tillfällig kund handlar 
på väg till sin sommarstuga eller liknande. 
 

4.1.1 Kundundersökningar 
 
Olofsson anser att de någorlunda vet vad deras kunder vill ha, han menar att det de främst 
efterfrågar är ett lågt pris. Han menar vidare att de dock inte kan konkurrera med det, utan det 
är närheten till konsumenternas hem som är deras största fördel.  
 
För att ta reda på vad deras kunder vill ha använder sig Olofssons Lanthandel av enkäter. ICA 
genomför två gånger per år undersökningar bland kunderna. Dessa undersökningar kallas för 
Kundbarometern, de delas ut till var tionde kund av en butiks stamkunder och de får då fylla i 
denna enkät och svara på vad som är bra och dåligt. Dessa enkäter skickas sen till ICA för 
utvärdering och kunderna får ett paket kaffe som tack när de lämnar in enkäten i butiken.  
 
Lars Olofsson upplever dock att kunderna försöker vara snälla i sina utvärderingar. Av 80 
procent av kunderna får de nio av tio möjliga poäng, och så bra kan de ju inte vara menar han. 
Olofsson menar vidare att eftersom det är en sådan liten butik, med så litet kundunderlag, så 
skapas ett slags kompisförhållande mellan kunderna och personalen. Han anser att man borde 
hitta något nytt sätt att göra undersökningar för mindre butiker, då de som genomförs nu 
kanske inte ger ett helt korrekt utslag. Han har dock inga konkreta förslag. 
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4.1.2 Hur uppfyller småbutiker kunders behov och preferenser vid val av 
butik? 
 
Utbudet i Olofssons Lanthandel menar Lars Olofsson är ungefär lika brett som det utbud som 
större butiker har, dock är det inte lika djupt. De försöker, som han sa, att hänga med i 
trenderna och hålla ett brett utbud, men inte så många märken inom varje produkt. Han ger ett 
exempel med Tacos, där de har ett antal såser, men bara ett märke samt ICA:s eget märke.  
 
Om prissättningen säger Olofsson att de har ett högre pris än de stora konkurrenterna i 
tätorten, men de ligger på samma prisnivå som de mindre butikerna i närheten. Olofssons 
Lanthandel annonserar ingenting i dagstidningar. Däremot har de reklamblad med 
erbjudanden som delas ut, både centralt från ICA och egna flygblad som de trycker och delar 
ut själva. Enligt Olofsson är det de egna flygbladen som ger bäst effekt, men han säger också 
att de tyvärr delar ut dessa alldeles för sällan, att de kanske är lite för lata.  
 
Vad gäller personalpolicys har de inga speciella regler, Olofsson menar att de anser att sunt 
förnuft räcker för att personalen ska bete sig på ett lämpigt sätt mot kunderna. Personalen har 
dessutom relationer med de flesta kunderna eftersom de flesta känner varandra i byn. På det 
viset blir det naturligt att vara trevlig mot kunderna. Olofssons Lanthandel erbjuder ett antal 
tjänster förutom dagligvaruprodukter. De är ombud för apoteket, systembolaget, svenska spel 
och posten. De säljer bingolotter, bensin, bildelar och bildäck. De erbjuder även 
varuutkörning. Olofsson menar att de försöker leva upp till att vara en lanthandel, och kunna 
erbjuda mycket olika tjänster. 
 
En lojal kund, menar Lars Olofsson, är en kund som helghandlar i butiken. Han ser inte de 
som handlar lite grann i butiken, men som åker in till tätorten för att storhandla som lojala 
kunder. Han tror att de kunder som kommer till deras butik istället för att åka in till tätorten 
gör det på grund av att det finns en sammanhållning i byn. Befolkningen är sammansvetsad 
och det finns en känsla för byn, kunderna handlar i lanthandeln för att de vill att butiken ska 
finnas kvar. Eftersom det är en liten by känner alla varandra och på så sätt skapas det 
relationer till alla kunder. För att behålla kunderna anordnar Olofssons Lanthandel bland 
annat Lanthandelns dag, de bjuder på fika på skyltsöndagen, erbjuder provsmakningar i 
butiken om det kommit någon ny vara, och de bjuder på fika när det är kanelbullens dag.   
 
När en kund efterfrågar en vara, eller har någon åsikt som nämns i kundundersökningarna 
försöker de anpassa sig så långt de kan. Det enda de inte har gjort, som kunderna efterfrågar, 
menar Olofsson är att börja med söndagsöppet. Annars försöker de att till exempel ta hem 
efterfrågade varor. De har som regel att om en kund efterfrågar något tas det hem på prov en 
gång för att se om det fungerar. Gör det inte det har de i alla fall gett det en chans. 
 
Eftersom Olofssons Lanthandel är en ICA-butik används ICA:s kundkort. 
 
Vi frågade Lars Olofsson om han ville lägga till något och då påpekade han att om butiker på 
landsbygden ska få vara kvar tror han att det krävs att Kommunen eller Länsstyrelsen köper 
fastigheter som de sedan hyr ut till marknadspriser till handlare. Det är jobbigt att driva en 
butik på en så liten omsättning, och det blir inte lättare om man dessutom måste betala mycket 
för fastigheten. Han nämner även att trots att man kanske, som handlare, inte alltid är nöjd 
med ICA:s arbete och inte alltid ser fördelarna med att vara del av en större organisation tror 
han att man i dagsläget inte klarar att överleva på egen hand som lanthandel. Det ger fördelar 
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att vara med i en större organisation, då man till exempel får hjälp och stöd med 
kundundersökningar, marknadsföring, reklam med mera. 

4.2 Företag B – ICA Nära Källan 
 
Butiken är en kvartersbutik belägen på Kallkällan i Luleå, och är familjeägd av Lena Ek, 
hennes bror och hans fru. I butikens täckningsområde ingår stadsdelarna Kallkällan, 
Bergviken och till viss del även Östermalm i Luleå. Butiken har en omsättning på 17 miljoner 
kronor. De har fem heltidsanställda varav två är ägare och de har även en deltidsanställd 
genom arbetsförmedlingens ”arbetsanpassning” som arbetar fyra timmar per dag, och vars lön 
delvis är betald av arbetsförmedlingen. 
 
Lena Ek anser att deras största konkurrenter är ICA Kvantum och Storheden, där flera stora 
butiker finns samlade. Dessa stora butiker konkurrerar framförallt med lägre pris, något som 
de små butikerna inte klarar att jämföras med. Enligt Lena Ek finns det även en förutfattad 
inställning hos kunderna att små butiker är dyrare, även om de på ICA Källan sänker sitt pris 
till samma nivå som till exempel ICA Kvantum uppfattas de fortfarande inte som billiga av 
kunder med undantag av vissa stamkunder. Hon ser även att fredagshandeln har minskat de 
senaste åren och hon antar att det beror på att kunderna väljer att storhandla inför helgen på 
någon av lågprisbutikerna. Tidigare hade de dock en ökad kompletteringshandel på måndagar 
som nu även den avtagit till förmån för en mer jämn omsättning under alla veckodagar. Det 
märks tydligt att lågprisbutikerna lockar kunder från de mindre butikerna enligt Lena Ek, de 
såg ett tydligt fall i omsättningen när OBS! öppnade men sedan har omsättningen stabiliserats 
igen, dock på en något lägre nivå. 
 
Kunderna består enligt Lena Ek av en blandning av tillfälliga kunder och stamkunder. 
Tidigare hade de kanske fler tillfälliga kunder när de annonserade enstaka varor till 
kampanjpris, men de har slutat helt med sådan annonsering eftersom det inte ledde till merköp 
från de tillfälliga kunderna utan de kunder som ”jagar” lägsta pris kom i så fall endast dit för 
att köpa den enda varan. 
 

4.2.1 Kundundersökningar 
 
Lena Ek anser att de har ganska bra koll på vad deras kunder vill ha och de anser sig vara 
väldigt lyhörda för kundernas önskemål.  
 
ICA Källan genomför inga egna kundundersökningar för att ta reda på vad deras kunder 
efterfrågar utan förlitar sig på ”Kundbarometern” som ICA centralt genomför. Förutom detta 
lyssnar de på kundernas förfrågningar i butiken och för en dialog med sina stamkunder om 
vad som skulle kunna förändras och förbättras. De brukar få en hög poäng i 
kundundersökningarna för service, trevlighet och personal och bättre poäng än väntat för 
prisnivån i butiken. Lena Ek menar dock att de inte lägger så stor vikt vid undersökningarnas 
resultat, den senaste har de inte ens tittat på. 
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4.2.2 Hur uppfyller småbutiker kunders behov och preferenser vid val av 
butik? 
 
Utbudet i ICA Källan saknar många av de kringprodukter som finns på till exempel ICA 
Maxi. I dagsläget är utbudet inte så brett men de arbetar för att få ett så brett utbud av 
matvaror som möjligt samt lite olika varianter av grytor och pannor, men de kommer nog inte 
upp i samma bredd som stormarknaderna. På djupet försöker de däremot att tillhandahålla 
både etablerade märken och lågprismärken.  
 
Prismässigt anser Ek att de ligger på ungefär samma nivå som konkurrenterna, även om 
kunderna (speciellt tillfälliga) uppfattar dem som dyrare. De har en manuell charkdisk i 
butiken där kunderna kan köpa färska varor. Tidigare har ICA Källan även haft ett sortiment 
av egna produkter, till exempel Lena Eks släktrecept på inlagd sill, men de var tvungna att 
sluta med det då livsmedelsverket ändrade sina regler för separata tillredningsrum vilket det 
inte finns plats för i butiken. Detta tycker hon är synd då det var ett bra sätt att locka kunder, 
och det var väldigt bra marknadsföring då kunderna pratade med varandra om den inlagda 
sillen. Hon gav ett exempel på en kund som sagt att de var tvungna att skynda sig dit för att 
sillen inte skulle ta slut. 
 
ICA Källan annonserar ingenting förutom ICA:s utskick och den direktpost som går till 
stamkunder som handlar mycket, dessa består av personliga specialerbjudanden som ICA 
skickar ut baserat på hur mycket kunden handlar för och i butiken. De annonserar även i och 
utanför butiken med hjälp av specifik ”produktplacering” och ”trottoarpratare”.  
 
ICA Källan har en personalpolicy som gäller kläder och att personalen ska vara öppen, trevlig 
och tillmötesgående mot kunderna. Lena Ek menar också att personalen ska vara hjälpsam 
och visa kunderna till hyllan om det är något de inte hittar. Förutom dagligvaruprodukter 
erbjuder ICA Källan postens tjänster, Prepak som är en annan paketleverantör, Bingolotter 
och till vissa äldre stamkunder har de även utkörning. 
 
Lena Ek definierar en lojal kund som en kund som för en dialog med personalen i butiken 
angående önskemål och förfrågningar och som handlar mycket i butiken. Att kunderna väljer 
ICA Källan över konkurrenterna tror Ek beror på närheten till butiken från hemmet och det 
sociala mötet, det vill säga att personalen är trevlig och det personliga förhållande kunden och 
personal har. Hon tror också att öppettiderna spelar stor roll, de har öppet sju dagar i veckan, 
till 20.00 på vardagar och till 19.00 på helgerna, men deras starkaste konkurrenskraft är just 
servicen. För att få kunderna att komma tillbaka till butiken har de specialerbjudanden till 
stamkunder som handlar mycket, de skickar även ut födelsedagserbjudanden när en stamkund 
fyller jämt, det kan till exempel vara en chokladask eller liknande som kunden får hämta 
gratis i butiken. Varje dag bakar de eget bröd i butiken, något som Ek tycker att kunderna 
verkar uppskatta mycket, och de erbjuder smakprovning av varor i butiken cirka en gång per 
månad. Dessutom kan kunderna beställa en cateringliknande buffé från butiken till ett 
förmånligt pris. 
 
Personalen på ICA Källan arbetar aktivt för att bygga relationer med sina kunder, och de tar 
oftast hem varor som kunderna efterfrågar. Vissa av de varor som finns i butiken finns enbart 
eftersom en eller två stamkunder specifikt frågat efter den produkten och återkommande 
handlar den från butiken. Ibland känner Ek att förhållandet till kunderna nästan blir för 
kompisbaserat, kunderna kan komma in och öppet tala om att de bara ska köpa någonting litet 
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till fikat eftersom de ska åka till Kvantum eller OBS! senare på dagen, i sådana situationer tror 
Ek att kunderna inte ser henne alls som handlare på ICA Källan utan som kompisen Lena. I 
övrigt är Ek mycket noga med att hon som handlare ska finnas tillgänglig i butiken och inte 
sitta på ett kontor någonstans, detta för att kunderna ska veta vem de ska vända sig till med 
frågor och önskemål utan att det ska kännas krångligt och att informationen kommer till rätt 
person från början.  
 
Då ICA Källan är en ICA-butik används ICA:s kundkort. 
 
Vi frågade Lena Ek om hon ville tillägga någonting och hon sa då att detta, att vara handlare i 
en liten butik är kärvt, men de personliga relationer hon bygger med kunderna gör det värt att 
arbeta. Hon säger även att det känns som om folk börjar förstå att de måste handla i 
småbutikerna om dessa ska finnas kvar i framtiden. Det räcker inte med att tycka att det är 
bekvämt att det finns en närbutik och bara kompletteringshandla lite sporadiskt om man vill 
ha kvar butiken. 
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5 Analys 
 
I detta kapitel analyseras den insamlade empirin i jämförelse med teorikapitlet för att, dels se 
hur väl butikernas sätt att arbeta stämmer överrens med teorin, dels jämföra dem med 
varandra. 
 

5.1 Kundundersökningar 
 
Vi kommer här att jämföra butikernas tillvägagångssätt för att ta reda på vad deras kunder vill 
ha, både med teorin och mellan Olofssons Lanthandel och ICA Källan. 
 
Båda butikerna använder sig av enkätundersökningar som administreras centralt av ICA, 
ingen av butikerna gör några egna formella kundundersökningar. I jämförelse med teorin kan 
vi se att enkätundersökningar tillhör den billigaste och enklast administrerade typen av 
undersökningar vilket enligt Hamilton (1989, s 16 f) är ett bra alternativ för företag med 
begränsad marknadsföringsbudget.   
 
Olofssons Lanthandel anser sig ha bra koll på vad deras kunder vill ha, men eftersom de tror 
att kunderna är alldeles för snälla när de fyller i enkäterna lyssnar de hellre på kundernas 
önskemål och direkta frågor i butiken. ICA Källan lägger även de en större vikt på dialogen 
mellan handlare och kund än resultaten från enkätunderökningarna, men känner ändå att de 
har en relativt bra uppfattning om vad deras kunder efterfrågar.  Detta kan jämföras med 
Härnqvists (1995, s 65 ff) påstående att företagaren själv är den som har den största 
kunskapen om sitt område. Av erfarenhet och kontinuerlig kontakt har han byggt upp en 
magkänsla för vad som fungerar och inte fungerar, vilka kundförfrågningar som är värda att 
följa upp och vilka som inte är det. I övrigt finns inte så mycket tidigare skrivet om detta då 
det är högst personligt vilken relation en handlare har med sina kunder. 
 
Även om båda våra butiker följer teorin genom att använda den billigaste formen av 
undersökningar som ger förstahandsinformation dvs. enkäter lägger ingen av dem någon 
större vikt vid resultatet av dessa. Detta beror på att de, dels inte har personalresurserna att 
noggrant gå igenom och anpassa sig efter resultaten, dels att de känner att kunderna inte 
svarar helt ärligt i undersökningarna. Båda butikerna fokuserar istället på att bygga relationer 
med kunderna, de känner att en öppen dialog ger dem en bättre koll på kundernas önskemål 
och att kunder som har en bra relation med handlaren är mer måna om att butiken ska finnas 
kvar och därmed blir de mer lojala kunder.  
 

5.2 Hur uppfyller småbutiker kunders behov och preferenser  vid val 
av butik? 
 
Vi kommer här att utgå från Engel et als modell och titta på varje kriterium som kunder har 
vid val av butik och jämföra det med hur noga Olofssons Lanthandel och ICA Källan 
uppfyller dessa kriterier. 
 
Läge: Olofssons Lanthandel ligger långt från tätorten, men för byborna ligger den 

centralt, eftersom kunderna inte behöver ta bil till affären. När det gäller ICA 
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Källan har de ett relativt centralt läge, butiken är placerad mitt i ett 
bostadsområde. Det är dock väldigt nära till en av deras största konkurrenter, 
ICA Kvantum. Ingen av butikerna ligger mitt i en tätort, men de har ändå ett bra 
läge sett utifrån deras kundkretsar. 
 

Bredd &  
djup av  
utbud: Olofssons Lanthandel försöker hålla ett lika brett utbud som de större butikerna i 

tätorten. De har dock inte ett lika djupt utbud, då de kanske bara har ett eller två 
märken inom varje produktkategori. ICA Källan har inte ett lika brett utbud som 
de större butikerna, utan här satsas det istället främst på att tillhandahålla det 
som behövs för matlagning, som livsmedel och en del kastruller och pannor. De 
försöker dock i båda butikerna att ta hem de varor som efterfrågas av kunderna, 
och genom detta hålla ett så pass brett utbud att deras kunder hittar det de vill ha 
och behöver. Båda butikerna har också manuella charkdiskar vilket breddar 
utbudet ytterligare, och de får då även kvalitet på utbudet tack vare de färska 
produkterna. På ICA Källan försöker de att hålla ett visst djup i utbudet då de 
dels tillhandahåller etablerade varumärken som efterfrågas, men också 
lågprismärken som bland annat studenter vill ha. 

 
Pris: Olofssons Lanthandel har ett högt pris jämfört med större butiker i tätorten, men 

jämfört med deras närmare konkurrenter har de relativt lika prisnivå. ICA 
Källan har priser som är på ungefär samma nivå som de större ICA-butikerna, 
men här har de problemet att kunder upplever dem som dyrare i alla fall. 
Kunderna har helt enkelt förutfattade meningar om att det är dyrare i en 
kvartersbutik. Priset är ett kriterium som är mycket viktigt när konsumenter 
väljer butik. Även om en butik, som i fallet med ICA Källan, kan hålla en lika 
prisnivå kan de dock inte sänka priset så pass mycket att de hamnar på en lägre 
nivå än lågprisbutikerna. Det är alltså omöjligt, enligt handlarna, för småbutiker 
att konkurrera med priset, och även om de ligger på samma nivå upplevs man 
som dyrare. 

 
Annonsering 
& Sales 
Promotion: Ingen av butikerna annonserar i dagstidningar. Detta dels på grund av att de inte 

behöver nå ut till så många som dagstidningar når och dels, som i ICA Källans 
fall, för att det då lockas tillfälliga kunder som enbart köper det som annonseras 
och detta ger ingen vinst till butiken. Däremot skickas ICA:s reklamblad ut till 
båda butikernas kunder. På Olofssons Lanthandel trycks även egna flygblad upp 
som delas ut till de 320 hushållen i byn. ICA Källan har även de ett ytterligare 
sätt att annonsera, då de skräddarsyr erbjudanden till stamkunderna baserade på 
hur och vad de brukar handla. På ICA Källan använder de sig även av att skylta 
varor bra inne i butiken, till exempel genom att placera kampanjvaror på 
kortändorna av hyllorna där de syns och säljer bra. 

 
Butiks- 
personal: Båda butikerna har insett vikten av att ha en trevlig personal och ett gott 

bemötande mot kunderna. På Olofssons Lanthandel har de inga direkta policys 
för hur personalen ska uppträda, men där känner istället de flesta i byn varandra 
så personalen har relationer till de flesta kunderna. På ICA Källan vill de att 
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personalen ska vara hjälpsam mot kunderna och de satsar även på att ha en 
gemensam klädsel. Vid båda intervjuerna nämndes ofta att det de satsar på är att 
kunna erbjuda god service och en hjälpsam och trevlig personal, vilket är 
mycket viktigt vid kunders val av butik. 

 
Tjänster: Det är framförallt på Olofssons Lanthandel som de har mycket olika tjänster 

utöver livsmedelsförsäljningen. De satsar på att framstå som en typisk 
lanthandel med mycket olika tjänster som till exempel apoteksombud, 
systembolagsombud, bensin med mera. De kan erbjuda leverans till kunderna i 
form av utkörning till hemmen, vilket även ICA Källan gör till vissa 
stamkunder. ICA Källan har inte lika många kringtjänster, utan återigen är det 
framförallt att kunna tillhandahålla produkter som behövs för matlagning som 
de satsar på. 

 
Annat: Båda butikerna försöker hålla en god butiksatmosfär och satsar på att kunderna 

ska känna sig nöjda.  
 
 
För att sammanfatta de olika kriterierna kan vi se att det finns stora likheter mellan Olofssons 
Lanthandel och ICA Källan, trots att de är två ganska olika butiker. Den ena butiken ligger 
relativt centralt medan den andra ligger i en by med 320 hushåll. Den ena satsar på att 
tillhandahålla basvaror för att laga mat, medan den andra har mycket olika kringtjänster som 
egentligen inte har med livsmedel och matvaror att göra.  
 
Det som då är lika butikerna emellan är att varken Olofssons Lanthandel eller ICA Källan kan 
konkurrera med ett lågt pris gentemot de stora lågprisvaruhusen som är centralt belägna. I 
båda fallen satsas det istället på att ha en mycket god personlig service och en trevlig 
personal. De har insett att de måste anpassa sig noga efter kundernas behov och vad de 
efterfrågar. Alltså, de kriterier som Olofssons Lanthandel främst uppfyller är att de har ett 
brett utbud, trevlig butikspersonal och många kringtjänster. ICA Källan har även de en trevlig 
och hjälpsam personal, ett relativt djupt utbud och de erbjuder även en del kringtjänster. 
Gemensamt för de båda är att de inte uppfyller kriteriet med att hålla ett lågt pris. 
 
Båda butikerna har alltså insett vikten av att specialisera sig, dock på lite olika sätt. Ingen av 
butikerna har möjlighet att köpa in så stora volymer att de kan konkurrera med en 
lågprisstrategi.  Istället satsar de på att differentiera sig på andra sätt.  
 
Olofssons Lanthandel vill leva upp till att vara en lanthandel och satsar därför på att 
specialisera sig med ett antal kringtjänster förutom livsmedelsförsäljningen. Lanthandeln är 
den enda butiken i byn och vill då erbjuda invånarna dels dagligvaror, men även andra viktiga 
varor och tjänster som apotek, bensin och posttjänster. Man har en hög kundservice och 
personalen har en relation med de flesta kunderna, då alla känner alla i den lilla byn. Utifrån 
teorin i denna uppsats kan vi se att Olofssons Lanthandel specialiserar sig på ett lämpligt sätt 
för att uppfylla sina kunders behov och för att kunna överleva som butik. 
 
Även ICA Källan satsar på att specialisera sig. Butiken ligger i ett bostadsområde, vilket gör 
att kunderna har nära till butiken från hemmet. Butiken satsar också på att ha varor med hög 
kvalitet genom att till exempel erbjuda en manuell charkdisk och färskt bröd. Man har valt att 
hålla ett utbud som täcker behovet att laga mat. Man har insett att då butiken är liten med ett 
begränsat utrymme har man inte möjlighet att hålla andra produkter i lager, som till exempel 
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städprodukter, glas och porslin och andra liknande varor som man idag hittar i de flesta större 
butiker. Istället satsar ICA Källan på att ha en god service och hög kvalitet på matvarorna och 
butiken har också generösa öppettider. Enligt teorin bör småbutiker specialisera sig för att 
kunna konkurrera, vilket vi kan se att ICA Källan gör då man väljer att begränsa utbudet, men 
ändå tillhandahålla de varor som behövs för att kunna laga mat och en hög kvalitet på 
produkterna. 
 
Butiksägarna har olika synsätt på vad som är en lojal kund. Enligt Olofsson är en lojal kund 
en kund som gör sin fredagshandel i butiken och faktiskt handlar det mesta i butiken. Enligt 
Ek på ICA Källan är en lojal kund en kund som för en god dialog med butiken och som 
handlar mycket i butiken. Hon har dock inga krav på att en lojal kund ska handla allt i 
butiken.  
 
Enligt Miranda et al (2005) behöver inte en nöjd kund vara det samma som en lojal kund. Vid 
båda intervjuerna nämndes att de ofta får mycket god kritik när undersökningar genomförs. 
Dock sade också båda respondenterna att de upplevde att det var för att kunderna ville vara 
snälla. Kunderna har uppgett att de är väldigt nöjda med butiken men detta kan inte säkert ses 
som att de är lojala mot butiken. Miranda et al menar att det inte behöver vara hur nöjd 
kunden är som avgör om de är lojala eller inte, utan andra faktorer som belöningssystem, 
reseavstånd, manuell disk för köttprodukter, genomsnittlig matkostnad, igenkännandet i 
butiken samt nivån av assistans i butiken. Dessa faktorer är sådana som båda butikerna strävar 
efter att uppfylla. De försöker framförallt att ha en hög nivå av assistans i butiken, de har 
manuella köttdiskar och även belöningssystem i form av ICA-kort. Reseavståndet är 
framförallt en viktig faktor för Olofssons Lanthandel, då deras kunder har nära till butiken 
men långt till de större butikerna i tätorten. Även för ICA Källan kan det ses som en 
lojalitetsfaktor, även om det är så att deras kunder har relativt nära till de större butikerna 
också. För till exempel äldre människor är det viktigt att de har nära till butiken då de kanske 
inte har möjlighet att åka till en lågprisbutik. Den faktor som kan vara negativ för butikerna är 
den genomsnittliga matkostnaden, då de inte kan hålla ett lika lågt pris som de större 
butikerna.  
 
När det gäller lojalitet kan man även titta på skillnaden mellan butikslojalitet och 
återkommande besök. Enligt Bloemer och de Ruyter (1998) handlar butikslojalitet om hur 
engagerade kunderna är. Här ser vi en skillnad på de båda butikerna. Enligt Olofsson är deras 
kunder engagerade i att ha kvar butiken i byn, det finns ett gemensamt intresse bland 
invånarna och det finns en sammanhållning. ICA Källans kunder är inte lika engagerade i 
”sin” butik då de till och med kan säga till kassörskan att ”jag ska bara handla det här lilla för 
jag ska åka till ICA Kvantum och handla senare”. Det finns inget engagemang hos deras 
kunder, därmed kanske de bara gör upprepade besök och har också lättare för att lockas av 
lägre priser hos en lågprisbutik. Lena Ek har dock ett annat synsätt på vad som är en lojal 
kund, och har inga krav på att de ska handla allt i butiken. Hon vill ändå att de kunder hon 
betraktar som lojala ska hålla en dialog med butiken och uppge vad som är bra och vad som är 
dåligt, så ett litet engagemang krävs av kunderna.  
 
Lojalitetsscheman nämns i teorin som ett sätt att skapa lojala kunder. Genom att erbjuda 
kunden någon belöning för att de handlar i butiken kan man få kunderna att förbli lojala. 
Lojalitetskort i form av ICA-kort används av båda butikerna, så de använder sig av 
lojalitetsscheman. Dock är ICA-korten centrala vilket gör att de kan användas även på ICA 
Maxi och ICA Kvantum. De är inte unika för respektive butik, och därför läggs inte så stor 
vikt vid att använda dessa kort för att kunderna ska vara lojala. Kunderna som är lojala mot 
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Olofssons Lanthandel och mot ICA Källan är det av andra orsaker än den belöning de får tack 
vare ICA-kortet.  
 
De lojalitetsfaktorer som vi har upplevt vara viktigast för Olofssons Lanthandel är att de 
erbjuder en god service, hög kvalitet på produkterna, många kringtjänster samt engagemang 
från kunderna. Vad gäller ICA Källan erbjuder man en hög kvalitet på varorna, hjälpsamhet i 
butiken och man vill ha ett visst engagemang från kunderna genom att föra en dialog med 
dem. 
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6 Slutdiskussion 
 
I följande kapitel kommer vi att beskriva de slutsatser vi kan dra utifrån vår undersökning för 
att besvara vårt syfte och våra frågeställningar. Vi kommer även att ge våra egna reflektioner 
kring uppsatsen. 
 
Syftet med denna uppsats var att undersöka hur småbutiker gör för att få och behålla kunder.  
 
De frågeställningar vi arbetat utifrån är följande: 

– Hur gör småbutiker för att ta reda på vilka behov och preferenser deras potentiella 
kunder har vid val av butik?  

– Vad gör småbutiker för att möta befintliga och potentiella kunders behov och 
preferenser? 

 
Vad gäller den första forskningsfrågan kan vi se att småbutikerna inte använder sig särskilt 
mycket av kundundersökningar. På grund av att resurserna inte räcker till att göra egna 
undersökningar förlitar de sig på ICA:s centralt utskickade enkätundersökningar. Dock känner 
inte någon av ägarna till butikerna att resultaten av dessa undersökningar är särskilt pålitliga, 
då de upplever svaren som för positiva. De har ofta relationer med sina kunder, vilket gör att 
kunderna vill vara snälla och svara vad de tror att handlarna vill höra. På grund av att svaren 
inte är helt tillförlitliga lägger ägarna inte så stor vikt vid dessa undersökningar och följer 
heller inte svaren så noga. Vi anser att kunderna kanske är rädda för att svara negativt om 
butiken, då de kanske tror att det är ICA som centralt behandlar uppgifterna och att det finns 
risk för negativa följder om ICA uppfattar att butiken inte uppfyller kundernas behov.  
 
När det gäller den andra forskningsfrågan fann vi att småbutiker försöker att vara lyhörda och 
lyssna på sina kunder. Efterfrågas någonting tar butiken hem detta på prov, även om det bara 
är en kund som frågat efter varan. Det satsas på att erbjuda en god service och ett trevligt 
bemötande. Vid båda intervjuerna nämndes att det främst är priset som är viktigt för 
kunderna, men då de alltså inte kan konkurrera med priset satsar de på andra kvaliteter. För 
småbutiker är det viktigt att specialisera sig och hitta sitt eget sätt för att behålla sina kunder. 
Specialiseringen måste dock inriktas mot kundernas behov och preferenser, då man inte kan 
erbjuda ett lågt pris. 
 
Vår undersökning visar att generella undersökningar kanske inte är den lämpligaste under-
sökningsformen för småbutiker, då det ofta finns en personlig relation mellan kund och 
handlare. Vi har kommit fram till en metod som vi tror skulle kunna vara mer lämplig för 
småbutiker. Vårt förslag är att småbutiker använder sig av fokusgrupper. Genom att sitta ner 
med ett antal utvalda stamkunder, med olika demografisk bakgrund, och diskutera frågor som 
är relevanta för butiken tror vi att handlaren kan få fram mer givande svar än genom att skicka 
ut enkäter. Detta genom att det skapas en diskussion där kunderna får tycka till om olika 
delar, och sedan kan handlaren ställa följdfrågor och diskutera kring de olika svaren. På detta 
sätt måste kunderna som sitter med i fokusgruppen motivera sina svar och de får en möjlighet 
att förtydliga vad de menar. Dessa fokusgrupper kan även ledas av en objektiv moderator om 
handlaren till exempel misstänker att kunderna kommer att finna det svårt att påpeka negativa 
saker direkt till honom eller henne. I och med att en moderator är mer objektiv kan denne till 
exempel ställa frågor som handlaren kanske inte tänker på som relevanta och denne vågar 
också ställa frågor som är av lite känsligare karaktär.  
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Denna typ av undersökning tror vi kan gynna både handlaren och kunderna. Handlaren får 
reda på vad kunderna tycker mer utförligt och han eller hon får också chans att försvara sina 
beslut om varför de till exempel inte väljer att ha söndagsöppet även om kunderna önskar 
detta. Handlaren får även möjlighet att delge kunderna vad som faktiskt krävs av dem för att 
en sådan förändring skulle vara möjlig. Kunderna får kanske mer förståelse för vissa beslut, 
och inser att det krävs en insats även från dem för att butiken ska kunna finnas kvar. Väljer 
småbutiker att använda fokusgrupper för att genomföra kundundersökningar behöver inte det 
betyda att det krävs så stora resurser i förhållande till vad som krävs för att genomföra en 
omfattande enkätundersökning. Vi anser att det kanske räcker att det samlas en fokusgrupp 
två gånger per år för att diskutera aktuella frågor. Som ersättning för att deltaga i en 
fokusgrupp tror vi att en kund skulle nöja sig med att få lite fika under diskussionen och 
kanske samma kaffepaket som kunderna idag får när de deltar i en enkätundersökning. 
 
Efter att ha skrivit denna uppsats har vi fått en god insyn i hur småbutiker arbetar för att få 
och behålla sina kunder. Vi fann att småbutiker främst använder sig av service och personlig 
kontakt när de vill attrahera kunder. De har inte samma möjlighet till att hålla ett lågt pris som 
större butiker gör, vilket gör det omöjligt för dem att konkurrera med priset. Vi tycker att de 
två butiker vi undersöker gör detta på ett sätt som är rimligt för att de ska kunna överleva. De 
butiker vi har undersökt, Olofssons Lanthandel och ICA Källan, har båda insett att de är 
småbutiker och att de måste specialisera sig för att överleva, vilket är vad som har 
förespråkats i den litteratur vi har läst. 
 

6.1 Förslag till fortsatt forskning 
 
Vi fann att den litteratur som finns skriven om kundundersökningar inte på ett 
tillfredsställande sätt täcker in området småbutiker. Detta har lett till att vår första 
forskningsfråga inte har kunnat få så mycket utrymme i denna uppsats. Vi tror dock att detta 
kan vara ett intressant område för fortsatt forskning, vilket bland annat framgår av vår 
diskussion kring fokusgrupper tidigare i detta kapitel. Ytterligare ett intressant ämne till 
fortsatt forskning anser vi vara att undersöka småbutikers marknadskommunikation, till 
exempel deras reklam. Det nämndes bland annat vid båda intervjuerna att de inte annonserar 
något i dagstidningar, och de engagerar sig inte så mycket i marknadsföringen. På Olofssons 
Lanthandel nämndes till och med att de ser tydliga resultat när de trycker upp egna flygblad, 
men ändå är inte detta något som det satsas så mycket på.  
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7 Sammanfattning 
 
Dagligvaruhandeln i Sverige, och i hela världen, har genomgått olika förändringar genom 
åren. En av dessa förändringar är uppkomsten av så kallade lågprisbutiker som etablerar sig 
mer och mer. Dessa lågprisbutiker kan konkurrera med ett lågt pris då de har möjlighet att 
köpa in stora volymer av varor och hålla detta i lager. Detta leder till att människor har fått 
förändrade preferenser och kan tänka sig att åka en bit för att handla billig mat. Denna nya 
förändring innebär ett hårt slag mot småbutiker, då de får svårt för att överleva när de inte kan 
konkurrera med lika pressade priser som lågprisbutikerna.  
 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur småbutiker nu gör för att få och behålla kunder. 
Vi har valt att titta på två olika typer av butiker; en lanthandel och en kvartersbutik. Vidare 
ska vi undersöka, dels hur småbutiker gör för att ta reda på kundernas behov och preferenser 
vid val av butik, dels vad småbutiker gör för att möta dessa. 
 
Vi har genomfört intervjuer med två ICA-butiker, ICA Nära Olofssons Lanthandel i Lillpite 
och ICA Nära Källan i Luleå. Då båda tillhör ICA-koncernen har de mycket central hjälp från 
ICA vad gäller kundundersökningar. Det skickas ut enkäter till ett antal stamkunder två 
gånger per år. Båda menar dock att dessa undersökningar känns missvisande då de tror att 
kunderna svarar positivt för att vara snälla. I övrigt genomför de inte själva så mycket 
undersökningar för att ta reda på vad deras kunder vill ha. 
 
Vi fann att båda butikerna har insett att de inte har möjlighet att konkurrera med ett lågt pris 
och att de därför måste specialisera sig på något annat. De satsar båda på att tillhandahålla en 
god personlig service och hjälpsamhet i butiken. Olofssons Lanthandel vill framstå som en 
typisk lanthandel och erbjuder därför sina kunder mycket kringtjänster förutom livsmedel, 
bland annat bensin, apoteksombud, systembolagsombud och mycket mer. ICA Källan satsar i 
sin tur på att hålla ett utbud som täcker behovet matlagning, de har alltså vad man kan kräva 
för att kunna laga mat och inte så mycket andra kringtjänster.  
 
Våra slutsatser av denna uppsats är att de båda butikerna gör rätt i att specialisera sig för att 
kunna erbjuda kunderna det de vill ha och för att kunna överleva. Vi anser dock att de båda 
skulle kunna göra mer när det gäller att ta reda på vad kunderna faktiskt vill ha och inte bara 
förlita sig på ICA:s enkäter, som ändå inte är så tillförlitliga. 
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Intervjuguide 
 
Bakgrundsfrågor: 
 
Butik: 
 
Läge: 
 
Täckningsområde: 
 
Ägandeform: 
 
Omsättning: 
 
 
Allmänna frågor: 
 
Vilka anser ni vara era konkurrenter? 
 
På vilket/vilka sätt anser ni att de utgör ett hot mot er? 
 
Vad för slags kunder anser ni att ni har mest av, stamkunder eller tillfälliga kunder? 
 
 
Frågor som hör till forskningsfråga ett markeras med en etta, och frågor kopplade till 
forskningsfråga två markeras med en tvåa. 
 
1. Anser ni att ni vet vad era kunder vill ha? 

- Kan ni utveckla vad det är de vill ha 
 
1. Hur gör ni för att ta reda på vad era kunder vill ha? 
 

- 1. Om undersökningar: 
o 1. Vad för slags undersökningar?  
o 1. Hur ofta genomförs de? 

- 2. Hur noga följer ni vad undersökningarna visar? 
- 2. Vad krävs för att en förändring ska ske utifrån undersökningarna, till 

exempel hur många måste efterfråga en vara innan ni tar hem den? 
 
2. Om ni skulle jämföra med till exempel stormarknader, hur brett är ert utbud av 
varor? 

- Antal varor 
- Inom varje typ av vara 

 
2. Vad anser ni att ni har för nivå på er prissättning? (Högt eller lågt) 
 
2. Hur mycket annonserar ni? 
 



 II

2. Hur annonserar ni? 
- Lokalt i tidningar? 
- Reklamblad? 
- Annat? 

 
2. Har ni några policys för hur personalen ska till exempel klä sig, uppträda mot 
kunder etc.? 
 
2. Har ni några andra tjänster ni kan erbjuda era kunder, såsom post, svenska spel, 
systembolag o.s.v.? 
 
2. Vad anser ni är en lojal kund? 
 
2. Varför tror ni att era kunder kommer till er istället för till lågprisbutiker? 
 
2. Hur gör ni för att behålla de kunder ni har? 

- Jobbar ni med att skapa relationer med era kunder? 
- Har ni något kundkort? 

 
 
 
 




