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SAMMANFATTNING 
 

Sammanfattning 
Informationssystem är numera vanligt förekommande i de flesta sammanhang och en 
variant på stark frammarsch är de marknadsorienterade informationssystemen. Ett 
MOI skiljer sig från ett traditionellt informationssystemen på så sätt att det används 
av verksamhetens kunder i stället för verksamhetens medlemmar. 
 
I denna uppsats har vi, i enlighet med vårt syfte, undersökt vilka faktorer som på-
verkar användningen av ett marknadsorienterat informationssystem. Den empiriska 
studien är gjord mot användarna av en kundkiosk på ICA Kvantum, Luleå. Slut-
satserna visar vilka faktorer som påverkar användningen av en kundkiosk och som 
det bör läggas stor vikt kring när ett marknadsorienterat informationssystem ska in-
föras. En slutsats som kan dras av denna uppsats är att om användarens erfarenheter 
av kundkiosken är en direkt motsats till dennes förväntningar, kommer användningen 
av kundkiosken att påverkas. När användaren förväntar sig att kundkiosken ska 
minska kostnader för matinköp, men istället inser att kundkiosken leder till fler im-
pulsköp och därigenom en högre matkostnad, kommer användningen av kundkiosken 
att påverkas negativt. 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Abstract 
Information system (IS) is relatively common in most context and market oriented 
information system (MOI) is a kind of information system that is expanding. A MOI 
is different from the regular IS in the way that a MOI is used by the companies 
customers instead of the companies members. 
 
In this report the authors will, according to the purpose, study factors that influence 
the customers’ use of a MOI. An empiric study is made towards the users of a kiosk 
in ICA Kvantum, Luleå. This empiric study will lead to conclusions that show which 
factors that are important for the developer to have in mind when this person im-
plements a MOI and which factors determine the use of such IS. One conclusion that 
the authors made from this report is that if the users experience of the kiosk is the 
contrary to their expectations, it will affect the use of the kiosk. When the user expect 
lower costs, due to the kiosk, when purchasing food and instead realizes that it leads 
to more unplanned buing and therefore higher costs, the use of the kiosk will be 
affected negativly. 
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1. Inledning 
Nedan kommer vi att beskriva vår bakgrund, syfte och disposition. Bakgrunden 
börjar på en generell organisationsnivå för att sedan övergå till marknadsorienterad 
nivå där vårt syfte ligger. I dispositionen beskriver vi uppsatsens struktur. 

1.1 Bakgrund  
Under vår tid här på Universitetet har vi insett att användarens interaktion med ett 
informationssystem är något som intresserar oss. Efter att ha läst litteratur om ämnet, 
till exempel Albinsson & Forsgren (1997); Levén (1995) och Levén (1997), har vi 
fått klart för oss att användarens roll är väsentlig därför att användandet ökar när 
inställningen hos användaren är positiv. Det är vanligt förekommande, enligt Axén-
Ruzicka (2002), att användarna motsätter sig ett informationssystem. Enligt Axén-
Ruzicka (2002) och Smith (1997) fortsätter informationssystemprojekt att misslyckas 
på grund av att engagemanget från användaren fortfarande ej är tillräckligt stor. Detta 
gäller för traditionella informationssystem men även för marknadsorienerade infor-
mationssystem (MOI) (Axén-Ruzicka, 2002). 
 
Enligt Albinsson & Forsgren (1997), NetWorld Alliance (2004) och Levén (1995) 
väljer många företag idag att införa så kallade marknadsorienterade informations-
system. Dessa utgör en del av den kontakt som finns mellan ett företag och dess 
kunder, med andra ord används ett MOI av företagets kunder och användandet av 
dessa ökar stadigt. Volvo har sedan ett par år arbetat med ett sådant, likaså Ikea. Även 
ICA har nyligen infört ett MOI. Enligt Albinsson & Forsgren (1997) och Levén 
(1995) är ett MOI ett system som kunder kan nyttja antingen själva eller med hjälp av 
verksamhetens personal. 
 
Något vi har insett när vi läst litteratur, till exempel Albinsson & Forsgren (1997); 
Levén (1995) och Levén (1997), om marknadsorienterade informationssystem är att 
det är svårt att avgöra vilka faktorer och omständigheter som har en avgörande roll 
för användningen av ett marknadsorienterat informationssystem. En av de faktorer vi 
funnit i den litteratur vi studerat, Albinsson & Forsgren (1997) och Levén (1995), 
som påverkar användningen är att inte sätta för hög komplexitetsnivå på ett MOI. An-
vändaren kan då anse att det marknadsorienterade informationssystemet blir för svårt 
att använda och undviker då att använda sig av det. 
 
Levén (1995) skriver att ett marknadsorienterat informationssystem ska vara kvali-
tetsmässigt gentemot kunden, vidare säger han också självkritiskt att han inte riktigt 
lyckas komma fram med bra slutsatser om relationen marknadsorienterade informa-
tionssystem och mänskliga verksamheter. Från detta har vi valt att gå vidare och un-
dersöka människans användande av ett marknadsorienterat informationssystem. 
 
I vår studie upptäckte vi att litteraturen om marknadsorienterade informationssystem 
var begränsad. Vi kunde dock finna material men det var då ofta vinklat från system-
utvecklarens perspektiv. Att betrakta informationssystem utifrån användarens 
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perspektiv är enligt Levén (1995) det dominerade synsättet, vilket även är vårt pers-
pektiv. 

1.2 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka faktorer som påverkar en användares an-
vändning av ett marknadsorienterade informationssystemet, i form av en kundkiosk.  

1.3 Disposition 
I denna uppsats börjar vi med att ge en introduktion till vårt ämnesval och visar vårt 
syfte med uppsatsen. Efter detta beskriver vi metoden, vilket tillvägagångssätt vi an-
vände oss av. I teorikapitlet förklarar vi vad litteraturen säger om vårt syfte och vi vi-
sar även våra tolkningar, hur vi kopplar teorin mot vårt syfte. I vår empiriska studie 
som vi utfört på ett antal respondenter för att undersöka om verkligheten stödjer 
teorin visar vi i det efterföljande kapitlet. Den empiriska studien följs av analyskapi-
tlet där vi analyserar empirin mot teorin samt diskuterar hur vi tycker att resultatet 
blev. Analysen och diskussionen följs av våra slutsatser för att sist avsluta med kapi-
tlet förslag på fortsatt forskning. 
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2 Teori 
Vi kommer i detta avsnitt att skriva om marknadsorienterade informationssystem för 
att sedan gå in på faktorer som påverkar användarens inställning till dessa. Vår 
fokusering är marknadsorienterade informationssystem men vissa faktorer är gene-
rella och dessa anser vi kan påverka både i ett marknadsorienterat informations-
system och i en traditionell verksamhet. Dessa benämns i fortsättningen som infor-
mationssystem. För att läsaren ska förstå texten har vi även förklarat vår definition 
av vissa begrepp såsom dessa ska tolkas i denna uppsats. 

2.1 Begreppsdefinition 
• Informationssystem: Anderséns (1994) definition av informationssystem är 

att det är sammansatt av två ord: information och system. Infomation innebär 
upplysningar om faktiska eller tilltänkta problem och system som utgör ett 
organiserat mönster. Ett informationssystem är ett system som genom ett 
organiserat mönster behandlar data och information. 

 
• Marknadsorienterade informationssystem (MOI): Denna variant av infor-

mationssystem används av en verksamhets kunder och utgör en del av länken 
mellan kund och verksamhet. 

 
• Kundkiosk: En kundkiosk är en typ av ett marknadsorienterat informations-

system som en verksamhet väljer att införa i verksamhetens butiker, kontor 
eller på andra ställen som har anknytning till företaget. Exempel på olika 
kundkiosker kan vara bankomater, självincheckningsautomater på flygplatser 
och informationscentraler. I dessa kundkiosker kan kunder nyttja erbjudanden 
eller olika tjänster genom assistans från företaget eller på egen hand. (Levén, 
1995) 

 
• Användare: Användare kan delas upp i flera olika kategorier beroende på hur 

de använder informationssystemet (Avison & Fitzgerald, 1993). Albinsson & 
Forsgren (1997) och Levén (1995) menar att det finns skillnader mellan 
användare som använder sig av ett marknadsorienterat informationssystem 
och den så kallade traditionella användaren. Den traditionella användaren har 
en relation till informationssystemet och verksamheten där informations-
systemet verkar. Detta gäller inte på samma sätt användaren av ett MOI 
eftersom de på eget initiativ använder sig av ett MOI och inte är inne i 
verksamheten. Användaren av ett marknadsorienterat informationssystem kan 
också välja att lämna det när denne vill. Användaren av ett MOI måste också 
välja att komma tillbaka med jämna mellanrum för att en relation ska uppstå 
medan en traditionell användare rutinmässigt följer de regler verksamheten 
har satt ut. Vi kommer att följa ovanstående definitioner genom hela upp-
satsen. När vi använder begreppet ”användare” är det en person som använder 
ett MOI och när vi använder oss av begreppet ”traditionell användare” menar 
vi användaren av ett informationssystem inom en verksamhet. 
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• Kund: Dessa är kunder till en verksamhet och de har ännu inte använt sig av 
det marknadsorienterade informationssystemet.  

2.2 Marknadsorienterade informationssystem 
Levén (1995) anser att marknadsorienterade informationssystem är något som har ko-
mmit in sent inom IT-branschen. Det var först på tidigt 90-tal som man började dis-
kutera att utforma och införa informationsteknologi på områden där allmänheten och 
inte inarbetade användare skulle börja använda sig av ett MOI. Men i och med att 
vidareutveckling sker inom det multimediala området blir det lättare att utveckla och 
införa sådana informationssystem som ska kunna användas av allmänheten. 
 
Enligt Albinsson & Forsgren (1997) är ett MOI ett system som används av företagets 
kunder. MOI är något som sammanlänkar företag och kund och dess huvudsakliga 
syfte är att främja kunderna. Författarna skriver vidare att ett marknadsorienterat in-
formationssystem byggs från en vision som företaget har om hur kontakten mellan 
kund och företag ska se ut. Ett marknadsorienterat informationssystem är som det 
låter ett orienterat informationssystem mot ett företags marknad, därav namnet MOI. 
Levén (1995) menar att dessa typer av informationssystem utgör en del av kontakten 
som finns mellan ett företag och dess kunder. Varianter av dessa informationssystem 
är bankomater, biljettautomater, informationskiosker och kundkiosker. Vidare skriver 
Albinsson & Forsgren (1997) att ett MOI är ett hjälpmedel för kunden att fatta beslut 
angående planerade eller oplanerade inköp. Ett marknadsorienterat informations-
system ska ge kunden ett mervärde som de ska anse att de inte vill vara utan i fram-
tiden. Enligt Albinsson & Forsgren (1997) beror verksamhetens vinst och överlevnad 
på att kunden har en relation till verksamheten, är nöjd med den och vill fortsätta rela-
tionen eftersom de är nöjda med verksamhetens produkter och tjänster.  
 
Ett marknadsorienterat informationssystem har kunden i centrum och systemutveck-
laren ska tänka sig ett MOI ur ett kundperspektiv. Den stora skillnaden enligt Levén 
(1995) mellan ett kundorienterat perspektiv och ett verksamhetsperspektiv är att 
kunden har ett samband med företaget, men kan samtidigt ha andra samband med i 
stort sett hur många verksamheter som kunden vill och har intresse av. Kunden ger 
inte lång tid till varje verksamhet och är inte på samma sätt beroende av utformning 
och uppbyggnad av verksamheten som en anställd inom verksamheten är. Där ligger 
skillnaden mellan marknadsorienterade informationssystem och så kallade tradi-
tionella informationssystem som införs inom en verksamhet för dess anställda. 
 
Albinsson & Forsgren (1997) och Levén (1995) skriver att ett marknadsorienterat 
informationssystem ska passa de flesta kunder och användare och inrikta sig till så 
stora kundgrupper som möjligt. Ett MOI kan i vissa fall vara diskriminerande på ett 
sätt som bara främjar vissa grupper och att vissa kundintressen sätts framför andra. 
Med detta menar författarna att vissa kundintressen inte finns tillgängliga i ett MOI. 
Den kan också vara missriktad för att den i vissa fall främjar andra kundintressen än 
vad den var tilltänkt att främja från början göra.  
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Det är användaren som står för det totala ansvaret över det marknadsorienterade in-
formationssystemets handlingar när denne använder sig av ett sådant. Användaren an-
svarar alltså för både sina egna och det marknadsorienterade informationssystemets 
handlingar. När användaren första gången använder sig av ett marknadsorienterat in-
formationssystem kan det ses som lättförståeligt. Betydligt svårare är det att sätta sig 
in i ett MOI på en djupare nivå, det vill säga, för att analysera ett marknadsorienterat 
informationssystems värderingar som ligger till grund för dess inre uppbyggnad. 
(Albinsson & Forsgren; 1997; Levén, 1995) 
 
Enligt Levén (1995) kan ett marknadsorienterat informationssystem i de flesta fall 
liknas vid ett hjälpmedel som hjälper användaren med att göra den handling denne 
vill utföra mer specialiserad. Detta kan genom en kundkiosk ge användaren hjälp och 
vägledning för verksamhetens produkter och tjänster. Ett dataverktyg, exempelvis en 
kundkiosk, är också beroende av användaren för det är denna som initierar till att 
datorn ska utföra något. Användaren har även ett mål som denne vill uppnå genom att 
använda dataverktyget. För att denna process ska kunna genomföras är det viktigt att 
användaren kan använda sig av datorn och förstå vad som händer när denne utför ett 
kommando. Det är såtillvida också användaren som är ansvarig över dataverktygets 
handlingar. 

2.3 Faktorer som påverkar användaren av ett MOI, på en 
generell och marknadsorienterad nivå 
I detta avsnitt har vi valt att visa faktorer som påverkar användaren av ett MOI men 
dessa faktorer kan också påverka användaren av ett traditionellt informationssystem. 
Dessa har vi valt att visa eftersom de är viktiga för påverkan hos en användare och 
dennes användning. Vi har funnit teori som stödjer detta inom ett marknadsorienterat 
informationssystem, till exempel en kundkiosk, vilket vi inriktar oss på. 

2.3.1 Normer och värderingar 
Axén-Ruzicka (2002) skriver om faktorer inom en verksamhet, där ett informations-
system är till för dess anställda, och faktorer i ett marknadsorienterat informations-
system. Vårt fokus ligger på en marknadsorienterad nivå och därför ser vi att vi kan 
använda de faktorer som beskrivs på en generell nivå även till vårt fokus. Vi kommer 
därför, när källan är Axén-Ruzicka, att skriva informationssystem men det gäller även 
för ett marknadsorienterat informationssystem. 
 
Enligt Axén-Ruzicka (2002) finns ett samband mellan sociala och tekniska faktorer 
när ny teknik ska införas vare sig det är på ett företag eller till allmänheten. Normer 
och värderingar finns överallt. När man inför ny teknik förändrar man även det män-
skliga beteendet och vid de flesta införandena av den nya tekniken kan man utläsa ett 
motstånd från användarna som verkar i den miljö där informationssystemet ska in-
föras (Brehm, Fein & Kassin, 2002). Enligt Hirschheim & Newman (i Smith, 1997, s. 
158) är motstånd vid införandet av informationssystem från användare väldigt vanligt 
förekommande. Det kan visa sig på olika sätt till exempel som sabotage på informa-
tionssystemet eller att de inte använder informationssystemet. Orsaken till detta 
skriver Brehm et al (2002) är att människor har en tendens att till en början motsätta 
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sig förändringar även fast de innebär något positivt. Värderingar och normer som 
människor har mellan varandra översätts i många fall till beteenden och i vissa fall 
tillkommer nya värderingar och normer. Dessa regler, normer och värderingar ligger 
till grund för vårt mänskliga beteende och har i de flesta fall en påverkande effekt på 
människors inställning. 
 
Vår definition av detta är att när en verksamhet bestämmer sig för att implementera 
och införa ny teknik för sina kunder på ett marknadsorienterat plan är det mycket 
viktigt att man tar hänsyn till i vilken miljö det marknadsorienterade informationssy-
stemet kommer att verka. Vilken kundkrets inriktar man sig på? Vilka normer och 
värderingar råder generellt hos dessa kundgrupper? Detta är några av de frågor man 
måste ställa för att få svar på vad som påverkar användaren för att det marknadsorien-
terade informationssystemet ska passa användarna och för att de ska vilja använda sig 
av det. 

2.3.2 Sociala sammanhang 
Axén-Ruzicka (2002) skriver att en faktor som har stor betydelse är det sociala 
sammanhanget. Man måste tänka på vart användaren befinner sig, i vilket samman-
hang processen ska utföras och i vilken miljö informationssystemet ska införas. Vilka 
grupper företaget inriktar sig på har även betydelse för ändamålet med informations-
systemet (Sauer, 1994). 
 
När man inför och designar ett informationssystem menar Levén (1995) och Smith 
(1997) att systemutvecklaren ofta inte fokuserar tillräckligt på de sociala aspekterna, 
till exempel användarnas värderingar, där ett informationssystem ska införas. Levén 
förespråkar faktorer kring marknadsorienterade informationssystem och Smith skri-
ver om generella faktorer. Vi kan dock se att i de sociala faktorerna är påverkan den-
samma. Faktorer enligt Levén (1995) som kan försvåra införandet av ett marknads-
orienterat informationssystem är politiska och etiska faktorer. Ett systemförslag kan 
vara bra men behöver inte alltid passa alla. Förändringar som ett systemförslag 
medför innebär ofta försämringar för vissa grupper eftersom vi människor inte alltid 
tar emot förändringar med en till en början positiv inställning (Brehm et al, 2002; 
Levén, 1995). Även om förändringen i de flesta fall kan vara positiv (Levén, 1995). 
 
Child (i Axén-Ruzicka, 2002, s. 29) som utfört studier på vilken inverkan sociala 
faktorer har på införandet av nya informationssystem, har kommit fram till att de 
mänskliga och sociala faktorerna är det väsentliga när man inför nya informations-
system. Ett av dessa perspektiv kallas ”Strategic choice-perspektivet” och detta syn-
sätt fokuserar på det mänskliga perspektivet. Förespråkare för detta synsätt, Child (i 
Axén-Ruzicka, 2002, s. 29), säger att människan är den mest påverkande faktorn när 
en verksamhet ska införa ny teknik, exempelvis ett nytt informationssystem. Utifrån 
den miljö där informationssystemet ska införas kan användaren här välja om denne 
vill ta till sig informationssystemet eller avstå från att använda det. Studier som 
Lovén, Leijon & Stoltesz (i Axén-Ruzicka, 2002, s. 29) har gjort på beteende-
förändring pekar på att när man infört ny teknik som innebär att människan måste 
ändra sitt beteende har motstånd visats. Förändring av ett mänskligt beteende innebär 
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att människor måste förändra sin förståelse och en del av sina inarbetade rutiner och 
sitt beteendemönster. Författarna skriver om generella informationssystem. Vår tolk-
ning av detta är att det även kan ses utifrån ett marknadsorienterat informations-
system. 

2.3.3 Förtroende & tillit  
Enligt Brehm et al (2002) & Ingman (1997) måste människan i de allra flesta fall i 
livet känna tillit och förtroende för saker i deras omgivning för att kunna hänföra sig 
till dessa. Dennes tillvaro skulle inte fungera som den borde om vi inte kände tillit, då 
skulle vi heller aldrig kunna gå framåt i vår utveckling såsom person eller samhälle. 
Människor behöver också vara medvetna eller ha kunskap för att kunna känna tillit 
och förtroende. Att lita på och känna förtroende för vissa faktorer eller som i detta fall 
ett informationssystem ingår, enligt Ingman (1997), i människors inställning till dem 
själva och omvärlden. Det människan är medveten om och känner sig säker på kan 
denne välja att ta till sig eller inte. Författarna skriver också att människor har ett 
behov av att vara medvetna för att lita eller tvivla på, känna misstro eller förtroende. 
Att kunna lita på sin omvärld och andra ting som ingår i en människas vardag är 
viktig för att vi ska kunna våga prova och lära oss nya saker, däribland ett nytt 
informationssystem. Enligt Levén (1995) och NetWorld Alliance (2004) gäller även 
detta människans förhållande till ett marknadsorienterat informationssystem, där man 
behöver ha erfarenhet för att kunna lita på och känna förtroende för dessa. Vår 
tolkning av detta är att en användare måste känna tillit och förtroende för det 
marknadsorienterade informationssystemet för att denne ska vilja använda sig av det 
och för att denne ska fortsätta använda sig av det. 

2.3.4 Kunskap och erfarenhet 
Levén (1995) menar att för att människor ska kunna förstå och hitta vägar om hur 
man ska handla i livet, försöker vi hitta nya synsätt som gör dessa vägar möjliga. 
Detta handlar om att försöka hitta nya möjligheter som gör vår vardag lättare och be-
hagligare. Vi försöker förstå det nya genom att associera och hitta lösningar i gammal 
kunskap som vi sedan tidigare besitter (Brehm et al, 2002; Ingman 1997). Enligt 
Schön (1987) innebär handlingsprocessen att när en användare ställs framför en 
situation uppstår ett intryck för situationen som helhet. Den upplevelse som uppstår 
är något individuellt men kan även upptäckas genom yttre observationer. Författaren 
menar att varje person har en repertoar av bilder, förståelser och handlingar och varje 
gång vi människor möter nya situationer aktiveras vår repertoar. Den nya situationen 
tolkas som en situation eller erfarenhet som redan finns i individens repertoar. Reper-
toaren är en central del vid formandet av vår känsla för situationen i dess helhet och 
den hjälper oss att se vad det är för en situation som vi befinner oss i. Vi tolkar detta 
utifrån ett marknadsorienterat informationssystemperspektiv, där användaren ställs 
inför ett nytt marknadsorienterat informationssystem. Detta kopplas till tidigare 
erfarenheter som denne fått genom att använda sig av andra marknadsorienterade 
informationssystem därför att tidigare erfarenhet ger tillit och förtroende. 
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Enligt Ingman (1997) behöver inte erfarenhet alltid ge en känsla av kontroll utan att 
användaren oftast bara trycker på en knapp och ser resultatet och ser inte vad som 
egentligen händer. Detta kan vara en orsak till varför många väljer att inte använda 
sig av informationssystem. För en annan användare kan erfarenheter av informations-
system göra användaren positivt inställd till informationssystemet och lita på vad in-
formationssystemet utför när denne trycker på vissa knappar. 
 
Enligt Brehm et al (2002) och Ingman (1997) får en människa förtroende för olika 
faktorer i vår omvärld genom kännedom av just det man ska lita på. Människan måste 
känna till den artefakt som denne har förtroende för. Detta förtroende är också 
beroende av kunskap som människan sedan tidigare besitter. Enligt Ingman (1997) 
och Levén (1995) får användarna förtroende för ett informationssystem genom kun-
skap och förståelse för informationssystemet men också genom erfarenheter. Detta 
innebär att användarna genom att trycka på knappar och använda informationssy-
stemet får erfarenhet, kunskap och ökad kontroll över informationssystemet. Genom 
detta blir de också varse om informationssystemets begränsningar och oron som an-
vändarna kan ha mot informationssystemet försvinner i de flesta fall på detta sätt. 
(Ingman, 1997; Levén, 1995). 

2.3.5 Genomskinlighet 
Ingman (1997) och Levén (1995) skriver att i början kan många nya användare känna 
motstånd till att trycka på knapparna eftersom de vet att det kan hända saker när de 
trycker men de vet inte vad och de förstår inte varför. Detta fenomen kan bero på 
graden av genomskinlighet på informationssystemet. Vid låg genomskinlighet, ”black 
box”, ger artefakten inte användaren någon insyn hur den fungerar (Lövgren & 
Stolterman, 1998).  
 
”Datorer är något väldigt konstigt – alltså hur man kan trycka på några knappar och så kommer det ut 
en massa saker – som man inte förstod någonting av i början.” (Ingman, 1997, s. 60) 
 
Enligt Ingman (1997) kan användaren känna rädsla att de ska göra fel när de trycker 
på knapparna i informationssystemet eller att de ska förstöra något i datorn kan vara 
en av orsakerna till att många i början känner sig rädda för att använda ett nytt in-
formationssystem. Författaren anser även att många användare är rädda för att börja 
använda informationssystem. Rädslan övervinns ofta då användaren fått information, 
kunskap och erfarenhet om informationssystemet. Då ter sig oftast rädslan som 
ogrundad i deras ögon. De flesta användare kommer då fram till att de inte längre 
tycker att datorer är så märkvärdiga. Vidare anser författaren att detta kan vara en av 
orsakerna till att människor i början motsätter sig informationssystem, en del männi-
skor tror att datorer har någon sorts självständig intelligens. Ingman skriver om dessa 
faktorer kring generella informationssystem. Vi kan dock tolka att dessa faktorer är 
densamma även på en marknadsorienterad nivå, därför att användare för ett mark-
nadsorienterat informationssystem också kan känna rädsla för att trycka på knappar 
och börja använda sig av en nytt marknadsorienterat informationssystem kan ses som 
obehagligt. Och kan på samma sätt komma över denna rädsla genom att använda sig 
av det marknadsorienterade informationssystemet. Och användarens inställning blir 
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då positiv desto mer denne använder sig av det marknadsorienterade informationssy-
stemet och får erfarenhet av det. 

2.3.6 Funktionsrelaterade faktorer 
En teknisk faktor som Axén–Ruzicka (2002) skriver om är funktioner. Detta kan på-
verka användaren på sådant sätt att om det nya informationssystemet är komplext och 
oöverskådligt med svåra funktioner och komplicerade kommandon blir användarens 
inställning negativ och risk finns för att denne inte kommer att fortsätta använda info-
rmationssystemet. Författaren skriver även att ifall informationssystemet kräver att 
användaren har stor kunskap och erfarenhet för att klara av att använda informations-
systemet kan det vara bra om användarna får genomgå en utbildning eller introduk-
tion av informationssystemets funktioner och hur de olika kommandona ska utföras. 
Ifall användaren inte får den typ av introduktion eller utbildning denne behöver med-
för detta brist på kunskap och overklig uppfattning om det nya informationssystemet 
(Axén-Ruzicka, 2002). Det kan leda till vad Leijon (1988) kallar ”Mäster-skräddar-
fenomenet” som innebär att användningen minskar successivt när man försöker för-
ändra rutinerna för dess användare. Vår tolkning av detta är att om ett marknads-
orienterat informationssystem är för komplext med många och svåra funktioner kan 
användarna tycka att det är svårt och därför inte vilja fortsätta använda det.  

2.3.7 Första intrycket 
Enligt Axén – Ruzicka, (2002) är det första intrycket användaren får när denne använt 
informationssystemet, till och med den första anblicken, en viktig faktor när det gäller 
dennes fortsatta inställning till informationssystemet. När en användare uppmärksam-
mat informationssystemet gör denne sig mentalt mottaglig för information och fakta 
som tillsammans med tidigare införskaffad erfarenhet och kunskap bearbetas för att 
slutligen bli nya slutledningar som omvandlas till nya erfarenheter (Ingman, 1997).  
 
Karlsson & Lindbäck (1996) skriver att om det marknadsorienterade informationssys-
temet är svårt och hinder uppstår som inte användaren kan ta sig över kan detta leda 
till minskat intresse och det kan hända att användaren vänder det marknadsorien-
terade informationssystemet ryggen och inte orkar ödsla mer tid på det. En annan vik-
tig aspekt som författarna anser om användarens inställning är att språket i det mark-
nadsorienterade informationssystemet ska vara läsbart och överskådligt och om det 
inte är det kan användaren även i detta fall tappa intresset. 

2.4 Faktorer som påverkar användaren av ett MOI, på en 
marknadsorienterad nivå  
I detta avsnitt visar vi faktorer som är viktiga att beakta när det gäller ett MOI. 
Dessa har vi valt att visa eftersom de är viktiga för påverkan hos en användare och 
dennes användning.  

2.4.1 Utformning 
Enligt Levén (1997) är det viktigt att inte fylla ett marknadsorienterat informations-
system med för många knappar eller klottrig design. Ett marknadsorienterat informa-
tionssystem ska heller inte vara för avancerat med många olika funktioner eftersom 



TEORI 

10 

det kan upplevas som förvirrande och störande för användaren och det finns risk för 
att dennes intresse avtar. Författaren menar vidare att det ska vara lätt att få en över-
blick över de olika alternativ som finns i det marknadsorienterade informationssy-
stemet, att det ska vara överskådligt och lätt att navigera. Levén (1997) skriver vidare 
att detta är speciellt tydligt när det handlar om ett marknadsorienterat informations-
system som ska nå ända fram till användarna. Dock är det aldrig säkert om dessa möj-
ligheter accepteras och verkligen leder till ett förändrat handelsmönster. Ett problem 
som finns vid design av ett marknadsorienterat informationssystem är att kunna välja 
rätt komplexitetsnivå. Det är även viktigt att tydligt visa de möjligheter marknads-
orienterat informationssystemet har för att användarna lättare ska förstå syftet med 
det. 
 
Levén (1995) menar att när en användare använder sig av ett marknadsorienterat 
informationssystem gör denne det med avsikten att förverkliga sina handlingar. Det är 
användaren som har motivationen att utföra något med det marknadsorienterade info-
rmationssystemet, med andra ord, användaren har ett mål som denne har för avsikt att 
utföra. För att detta ska gå enligt användarens planer är det viktig att användaren 
besitter kunskap om verktyget och kan styra detta mot den riktning denne vill. Vidare 
skriver också författaren att ett bra dataverktyg, marknadsorienterat informations-
system, ska vara följsamt och snabbt svara på små impulser. Om detta i något led inte 
fungerar klarar inte användaren att hantera verktyget och det finns då en risk att 
användaren inte upptäcker de oönskade handlingar som detta verktyg för med sig. Ett 
exempel på detta kan vara om användaren trycker på en knapp och förväntar sig att en 
viss händelse ska ske men resultatet blir något annat och användaren inte förstår det. 
Om detta inträffar skriver Levén (1995), vilket vi samtycker med, att användaren 
tycker att denne har bra kunskap om det marknadsorienterade informationssystemet 
och detta handlar mot dennes förväntningar uppstår en motsättning för användaren 
om vad som ska ske och vad som faktiskt sker. 

2.4.2 Personliga inställningar 
En viktig faktor som kan påverka inställningen hos användaren är enligt Albinsson & 
Forsgren (1997), Levén (1995) och NetWorld Alliance (2004), som vi också sam-
stämmer med, att låta denne göra personliga inställningar så att det marknadsorien-
terade informationssystemet blir personligt och passar användarens intressen och 
behov. Genom att låta användaren få göra personliga inställningar blir anpassningen 
bättre och användaren kan få en bättre upplevelse av det marknadsorienterade in-
formationssystemet.  

2.4.3 Marknadsföringsfaktorer 
Som användare är man intresserad av produkten, i ICAs kundkiosk är det rabatt-
erbjudanden och recept, som företaget har att erbjuda och därför använder man sig av 
denna typ av marknadsorienterat informationssystem. Produkten ska locka använd-
aren att använda sig av det (Levén, 1995). Vi tolkar detta och knyter an till den faktor 
som vi anser är väldigt relevant för att påverka användaren till att använda det nya 
marknadsorienterade informationssystemet. Verksamheten måste noga förmedla 
syftet med det nya marknadsorienterade informationssystemet, så att användaren blir 
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medveten om och nyfiken på artefakten och verksamhetens produkter och vill därför 
använda sig av artefakten (Norén, 1987).  
Det är relativt vanligt att det uppstår missuppfattningar med det marknadsorienterade 
informationssystemets syfte och detta kan i många fall leda till att användaren inte 
fortsätter att använda sig av informationssystemet då det inte motsvarar dennes för-
väntningar. Användaren får en negativ bild av informationssystemet och dennes in-
ställning blir då också negativ. För att undvika att detta ska inträffa tycker vi i 
enlighet med Levén (1995) att det är ytterst viktigt att man noga och tydligt klargör 
syftet med det marknadsorienterade informationssystemet så att eventuella missupp-
fattningar och felaktiga tolkningar inte kan uppstå.  
 
För att en verksamhet som infört ett marknadsorienterat informationssystem ska 
kunna få positiv feedback av användaren är det viktigt att verksamheten noga tänker 
ut vad syftet med det marknadsorienterade informationssystemet är. Detta ska ske för 
att målet inte ska bli annorlunda än vad man från början tänkt sig. Vad vill verksam-
heten få ut av införandet? Vilka kundgrupper vill de nå ut till och vad är kund-
gruppens krav på ett bra informationssystem? (Albinsson & Forsgren, 1997) 

2.4.4 Helhetsintryck 
Albinsson & Forsgren (1997), Levén (1995), och NetWorld Alliance (2004) skriver 
att andra faktorer som i större utsträckning kan påverka användarens upplevelser och 
helhetsintryck av det marknadsorienterade informationssystemet är servicen kring sy-
stemet. Personal ska helst finnas lättillgänglig ifall användaren har problem med det 
marknadsorienterade informationssystemet eller har frågor gällande dess funktioner 
och erbjudanden. Författarna anser också att det är viktigt att den tillgängliga perso-
nalen är kundserviceinriktad och ger användaren ett trevligt bemötande. Viktigt är 
också att personalen har kunskap om det marknadsorienterade informationssystemet 
och att de kan hjälpa användaren med de frågor eller problem denne har. Det är också 
viktigt att personalen verkligen anstränger sig för att tillfredsställa användarens be-
hov. Albinsson & Forsgren (1997) och Levén (1995) menar att användaren som ska 
använda det marknadsorienterade informationssystemet ofta lägger sin bedömning på 
det totala handlandet och bemötande från verksamheten och det marknadsorienterade 
informationssystemet som helhet. Det är en total tjänst och kundgränsyta som blir be-
dömt. 
 
”Employees’ happiness is a critical consideration because they can make or break a deployment with 
their attitudes” (NetWorld Alliance, 2004, s. 7) 
 
NetWorld Alliance (2004) skriver att om inte placeringen av kundkiosken stämmer 
överens med vad kiosken har att erbjuda är den inte bra placerad. Det är inte alltid 
den bästa lösningen att sätta kundkiosken framför affären utan författaren menar att 
man kan göra kunden varse om kundkiosken på annat sätt till exempel genom plakat 
och marknadsföring. För att få kunden att återkomma och använda den igen är det 
enligt NetWorld Alliance (2004) viktigt att verksamheten lägger stor vikt vid att 
behålla gamla kunder medan de försöker fånga nya kunder till att börja använda 
kundkiosken.  
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Levén (1995) anser att det inte räcker med att göra ett marknadsorienterat informa-
tionssystem funktionellt och lättanvänt. Man måste också fundera på hur de på olika 
sätt kan göra ett bra helhetsintryck till exempel trovärdigt och personligt. En viktig 
aspekt som bör tas hänsyn till är hur det marknadsorienterade informationssystemet 
ska anpassas till och samverka i den miljö där det ska införas och där det ska bemötas 
och användas av många olika användare. Författaren menar att för att användarens 
inställning till det marknadsorienterade informationssystemet ska bli positiv är det 
viktigt att personal som ska introducera och hjälpa användaren med kundkiosken är 
väl insatt i dess funktioner. Dessa kan då påverka användarens inställning till och 
uppfattning om det marknadsorienterade informationssystemet. 

2.4.5 Placeringen av produkterna 
En annan viktig faktor som Levén (1995) och Albinsson & Forsgren (1997) skriver 
om är att efter att användaren använt sig av kundkiosken och ska gå vidare in i bu-
tiken för att handla varan denne läst om eller fått erbjudande om ska varan vara lättill-
gänglig och lätt att lokalisera. Författarna skriver vidare att om det är lätt att hitta 
varan i det marknadsorienterade informationssystemet ska det också vara lätt att hitta 
den i verkligheten. Om varan inte är lätt att hitta kommer användaren att få en negativ 
bild av det marknadsorienterade informationssystemet. Det finns då stor risk att 
denne inte kommer att använda sig av det igen, då det verkar som att det marknads-
orienterade informationssystemet ger falska förhoppningar om erbjudanden som 
verksamheten inte kan uppfylla. En dålig erfarenhet enligt NetWorld Alliance (2004) 
av ett MOI kan leda både till att kunden slutar använda den men även att användaren 
genom ”Word of mouth” (djungeltelegrafen) sprider ut att det marknadsorienterade 
informationssystemet är dåligt. Vår tolkning av detta som fokuserar på vårt syfte är 
att användaren kan få en negativ bild av det marknadsorienterade informations-
systemet eftersom systemet inger förväntningar som inte kan uppfyllas. Därför på-
verkas användarens inställning till det marknadsorienterade informationssystemet. 

2.5 Sammandrag generella & marknadsorienterade faktorer 
• Normer & Värderingar: Etiska och politiska aspekter spelar roll i denna faktor. 

Vilka kundgrupper inriktar sig verksamheten på och hur kan man på bästa sätt 
anpassa det marknadsorienterade informationssystemet efter dessa? 

• Sociala sammanhang: Det är viktigt att ta hänsyn till vilket socialt sammanhang 
ett MOI ska införas, vilka politiska och etiska regler råder bland användarna? 
Människan är den störst påverkande faktorn när ny teknik ska införas. 

• Förtroende & tillit: Användarna måste känna förtroende och tillit för ett infor-
mationssystem för att de ska vilja använda sig av det. Genom att använda sig av 
systemet får man kunskap och erfarenhet vilket leder till förtroende och tillit. 

• Kunskap & erfarenhet: Kunskap och erfarenhet behöver en användare känna för 
att denne ska använda sig av ett informationssystem. Detta får denne genom att 
använda sig av systemet och associera till tidigare datorvana när de använder sig 
av nya informationssystem. 

• Genomskinlighet: Motstånd från användarna kan uppstå om denne inte förstår 
vad som händer när denne trycker på knapparna. Detta kan försvinna om använ-
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daren får information och kunskap om det marknadsorienterade informationssy-
stemet. 

• Funktionsrelaterade faktorer: Om ett informationssystem är för komplext med 
svåra funktioner kan användaren tröttna och vill därför inte fortsätta att använda 
informationssystemet. 

• Första intrycket: Detta är en viktig faktor för att användaren ska använda infor-
mationssystemet eftersom en användare bildar sig en uppfattning om informa-
tionssystemet vid första anblicken. 

2.6 Sammandrag marknadsorienterade faktorer 
• Utformning: Det är viktigt att inte sätta för hög komplexitetsnivå på det mark-

nadsorienterade informationssystemet. Användaren kan då tycka att det är för 
svårt och använder sig därför inte av det marknadsorienterade informationssyste-
met. 

• Personliga inställningar: Personliga inställningar kan vara bra att låta använ-
daren få göra då det marknadsorienterade informationssystemet blir personligt 
och kan anpassas efter användarens behov. 

• Marknadsföringsfaktorer: Vid marknadsföring av ett MOI måste verksamheten 
vara noga med att kommunicera ut syftet med detta så att användarna/kunderna 
vet vad det marknadsorienterade informationssystemet har att erbjuda. 

• Helhetsintryck: En helhetsbedömning som görs av användaren baseras oftast i 
hur de blir bemöta av personalen. Därför är det viktigt att personalen är service-
inriktad och trevlig mot användaren/kunden för att dessa ska få en positiv inställ-
ning till det marknadsorienterade informationssystemet vilket leder till att de fort-
sätter att använda sig av kundkiosken. 

• Placering av produkter: Om en användare brukat ett MOI och fått erbjudande 
eller information om produkter eller tjänster ska dessa vara lättillgängliga i bu-
tiken. Om produkten inte är lätt att finna kan användaren bli negativt inställd till 
det marknadsorienterade informationssystemet och därför inte fortsätter att använ-
da det. 
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3. Metod 
Nedan kommer vi att beskriva vilket angreppssätt och vilken forskningsansats vi an-
vände oss av i denna studie. Vi kommer även att redogöra för hur vi gjorde vår fall-
studie, litteraturstudie, våra intervjuer och vilken analysmetod vi använde.  

3.1 Hermeneutisk angreppssätt  
Lundahl & Skärvad (1992) anser att målet med ett hermeneutiskt angreppssätt är att 
uttolka och förstå sociala företeelser. Författarna anser även att när man studerar vad 
som sker ska man ha förståelse för att sina egna erfarenheter och sitt engagemang på-
verkar de tolkningar man gör. ”… Människor har intentioner, avsikter, som yttrar sig 
i språk och handling, och som det går att tolka och förstå innebörden av” (Patel & 
Davidson, 2003, s. 26). Vi anser att vi hade ett hermeneutiskt angreppssätt för att vi 
tolkade de svar om sociala företeelser, med andra ord hur användarna använder kund-
kiosken, som vi fick genom den empiriska undersökningen. Vår forskarroll var öpp-
en, subjektiv och engagerad vilket härleder till det hermeneutiska synsättet. Det inne-
bar att vi tog hänsyn till att våra egna värderingar och tolkningar påverkade de be-
dömningar vi gjorde. Att ta hänsyn till våra värderingar genom arbetet med denna 
studie kan till exempel visa sig på sådant sätt att de fick påverka vår empiriska studie, 
analys och diskussion samt slutsatser. Påverkan skedde genom de tolkningar vi gjorde 
som i sin tur påverkades av våra tidigare erfarenheter och värderingar. 
 
För att ta ut vårt syfte följde vi den hermeneutiska spiralen. Enligt Ejvegård (2003) 
innebär den att man först gör en första problemformulering för att sedan läsa in sig på 
ämnet. Efter det gör man en andra problemformulering som man får synpunkter från 
handledaren på. En tredje problemformulering görs vilket följs av att man skriver på 
uppsatsen och bearbetar materialet. När detta är gjort gör man en sammanställning av 
allt material och gör språkliga justeringar för att slutligen få fram den problemformu-
lering som ska vara gällande.  
 
Vi anser att vi har lyckats nyttja det hermeneutiska tänkandet genom hela arbetet. När 
det gäller användandet av den hermeneutiska spiralen blev antalet omformuleringar 
av problemområdet betydligt fler än vad som beskrivs i den hermeneutiska spiralen. 
Till slut lyckades vi ändå finna en problemformulering som passade denna uppsats 
och som även var precis det som vi ville undersöka. Genom att läsa litteratur om 
ämnet kunde vi hitta ett kunskapshål som vi tyckte var av intresse för oss. Detta kun-
skapshål gjorde att vi kunde närma oss vår slutgiltiga problemformulering. För att få 
en bra uppsats itererade1 vi uppsatsens olika delar gång på gång för att få en röd tråd 
genom hela arbetet och säkra att de övriga delarna var sammanhängande. Den 
iteration vi genomförde gick till på sådant sätt att vi kontinuerligt läste igenom de 
olika delarna och förändrade dessa när vi såg att ett behov fanns. Vi lät även utom-
stående personer läsa och ge respons på uppsatsen. Detta gav att vi fick vetskap om 
eventuella fel eller andra konstigheter som vi annars kanske inte hade upptäckt. Den 

                                                 
1 Upprepade/upprepning (Nationalencyklopedin, 2004) 
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respons vi fick använde vi som en fördel för att uppsatsen skulle bli så bra som 
möjligt. 

3.2 Kvalitativ ansats 
I den kvalitativa forskningen, enligt Denscombe (1999) och Merriam (1994), anses 
ord vara det centrala att analysera medan den kvantitativa forskningen fokuserar på 
siffror, med andra ord att man vill mäta något. Det som observeras eller registreras 
vid den kvalitativa forskningen omvandlas till skrivna ord. Kvalitativ forsknings-
metod innebär att den fokuserar på processer, innebörd och förståelse, med andra ord 
syftet är att förstå meningen med en viss företeelse eller upplevelse (Merriam, 1994). 
Den kvalitativa metoden innebär, enligt Holme & Solvang (1997) att man som 
forskare försöker sätta sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån hans 
eller hennes synvinkel. Det är ett synsätt som går ut på att det finns saker och ting 
man som samhällsforskare inte kan förstå om man inte sätter sig in i situationen. 
Forskaren försöker på så sätt se den företeelse som studeras inifrån.  
 
Enligt Merriam (1994, s. 31) är utgångssynsättet att ”det finns många verkligheter, att 
objektivitet inte finns utan att världen är en funktion av varseblivning och samspel 
med andra människor”. Författaren anser även att verkligheten behöver tolkas istället 
för att mätas. Åsikter och uppfattningar är det som prioriteras istället för fakta 
(Merriam, 1994). Kvalitativ forskning, enligt Denscombe (1999) & Merriam (1994) 
strävar efter att se hur delar samverkar för att bilda en helhet. En uppfattning som 
finns om kvalitativ forskning, enligt Denscombe (1999), är att forskaren är det cen-
trala ”mätinstrumentet” och den data som samlas in och tolkas påverkas av forskarens 
tidigare erfarenheter, värderingar och övertygelser. Han anser även att kvalitativ fors-
kning ofta förknippas med mindre studier.  
 
Innebörden i vårt syfte var att undersöka vilka faktorer som påverkar användningen 
av ett marknadsorienterat informationssystem. Eftersom en kvalitativ forskningsan-
sats fokuserar på att förstå innebörden av en företeelse och vi är intresserade av slut-
användarnas upplevelse av informationssystemet ansåg vi att en sådan var mycket bra 
att använda. Vi försökte sätta oss in i den undersöktes situation med den information 
vi fått genom kvalitativa intervjuer och se världen utifrån deras synvinkel. Eftersom 
vi också hade använt den kundkiosk som vår empiri byggde på fick vi en uppfattning 
om hur det var att använda kundkiosken. Detta gav oss en förståelse för våra respon-
denter som vi annars hade saknat. Då verkligheten är subjektiv behöver den tolkas 
snarare än mätas och det ville vi göra. För oss var åsikter och uppfattningar det som 
var viktigt. Vår studie var en mindre studie och därför ansåg vi att det var bra att an-
vända både en kvalitativ ansats, som enligt Denscombe passar just till små studier, 
samt att vi såg en nytta av att använda en fallstudie av samma skäl. 



Metod 

16 

3.3 Fallstudie 
Syftet med fallstudien, enligt Ejvegård (2003), är att ta en del av ett stort förlopp och 
genom det beskriva verkligheten och fallet får då representera den. Författaren menar 
också att genom att välja ut en del av fallet kan man beskriva den aktuella situationen. 
Lundahl & Skärvad (1992) anser att sociala informationssystem är något som fall-
studien ofta är inriktad på och det som studeras är effekter av mänskligt handlande 
och motiv för och bakgrund till mänskligt handlande vilket innebär att vi ska få kun-
skap om hur respondenterna uppfattar och tolkar verkligheten. Det som utmärker 
fallstudier, enligt Denscombe (1999, s. 43), är att det inriktas på en enda 
undersökningsenhet i syfte att ”…erhålla en djupgående redogörelse för händelser, 
relationer, erfarenheter eller processer som uppträder i denna speciella undersök-
ningsenhet”. Fördelar, enligt författaren, med detta synsätt är att man kan skaffa sig 
insikter som kan få vidare konsekvenser och att dessa annars hade undgåtts ifall man 
hade använt sig av en undersökningsstrategi som inriktar sig på att tänka ett stort an-
tal enheter. Syftet är att ”belysa det generella genom att titta på det enskilda” 
(Denscombe, 1999, s. 41). Enligt författaren utförs undersökningen på en mindre av-
gränsad grupp. Patel & Davidson (2003) anser att ett fall kan vara en eller en grupp 
individer, en organisation eller en situation. I fallstudier är det vanligt att information 
av olika karaktär samlas in för att ge en så fyllig bild av det aktuella fallet som möj-
ligt. Enligt Denscombe (1999) ska fallet vara något som redan existerar. Det ska inte 
vara en konstlad situation eller ett experiment.  
 
Vi använde oss av en fallstudie för att beskriva hur slutanvändarna använder sig av 
kundkiosken. Vår fallstudie utförde vi enligt Ejvegårds synsätt, det vill säga att man 
tar ett stort förlopp och genom det beskriver verkligheten. Fallet får då representera 
den aktuella situation. Denscombes synsätt, att belysa det generella genom att titta på 
det enskilda, är något vi även baserade vår fallstudie på. Vi genomförde den på ett 
mindre antal människor som hade använt kundkiosken på ICA Kvantum. Enligt 
Merriam (1994) är det särskilt vanligt att använda en fallstudie vid mindre studier. 
Utan fallstudien fanns möjligheten att vi inte skulle ha uppmärksammat användandet 
av kundkiosken. Genom fallstudien ville vi belysa slutanvändarnas användning och 
använda detta i ett generaliserat sammanhang genom att analysera den information vi 
fick fram från respondenterna. För att kunna gå på djupet med vilka faktorer som var 
viktiga och som påverkade användarnas användning av kundkiosken ansåg vi att fall-
studien var en bra metod som passade vårt arbete.  
 
Enligt Denscombe (1999) är det vanligt förekommande att en fallstudie ifrågasätts. 
Det som vanligast ifrågasätts är om det är ett lämpligt fall som används och om det 
verkligen går att generalisera då undersökningen endast baseras på ett fall. Vi ansåg 
att kundkiosken på ICA Kvantum var lämplig att använda vilket vi baserade på att 
kundkiosken inte är särskilt situationsspecifik och därför går att relatera till användare 
av andra liknande kundkiosker. 
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3.4 Litteraturstudier 
Ejvegård (2003) anser att det vanligaste sättet att införskaffa information är att ta 
hjälp av litteratursökning. Patel & Davidson (2003) och Ejvegård (2003) menar att 
det bästa sättet att införskaffa information är genom att använda bibliotekens data-
baser. Därför är det viktigt att ta ut aktuella sökord för att få så precisa träffar som 
möjligt (Ejvegård, 2003). De vanligaste kunskapskällorna enligt Patel & Davidson 
(2003) är böcker, vetenskapliga artiklar samt rapporter. I böcker är det lättast att finna 
teorier och modeller som är sammanställda och systematiserade inom ett visst pro-
blemområde.  
 
Litteraturstudier enligt Patel & Davidson (2003) är mycket tidskrävande. Först ska 
man finna litteratur som känns relevant och då ska den även finnas tillgänglig, med 
andra ord den kan vara utlånad eller att ett fjärrlån måste skickas från andra bibliotek. 
När man funnit och mottagit litteraturen tar det tid att läsa igenom den. Mängden 
litteratur som finns tillgänglig kan bero på ämnesområdet. Författarna anser även att 
vid ett nytt ämnesområde är det inte särskilt troligt att många författare hunnit skriva 
om det. Eftersom det inte är rimligt att läsa igenom alla böcker kan man läsa bak-
sidestexten, innehållsförteckningen och sakregistret (Patel & Davidson, 2003). Via en 
genomgång av litteraturen upptäcker man snabbt vilken litteratur som är relevant.  
 
Eftersom marknadsorienterade informationssystem är på frammarsch blev vi med-
vetna om att det var svårt att finna relevant litteratur. Våra litteraturstudier genom-
förde vi genom att vi lånade böcker på Luleå Tekniska Universitetets bibliotek, Luleå 
Stadsbibliotek samt fjärrlån från Umeå Universitet och övriga universitetsbibliotek. 
Genom att se i andra litterära verk inom samma ämnesområde kunde vi finna nya 
referenser. Vi tog även hjälp av sökverkstaden som finns på universitetets bibliotek 
för att hitta så bra material som möjligt. De litteraturstudier som vi genomförde var 
både att läsa metodböcker samt böcker som vi byggde vår teori kring. Patel & 
Davidson (2003) anser att för att kunna göra en korrekt bedömning av den informa-
tion som införskaffats är det viktigt att vara källkritiskt. När vi införskaffade infor-
mation försökte vi vara källkritiska men vi var dock medvetna att allt material som vi 
använde oss av påverkades av våra intressen för att få en bra uppsats. Våra intressen 
kan påverka litteraturstudien på sådant sätt att vi endast väljer litteratur som stödjer 
våra åsikter. Vi har dock inte gjort något sådant direkt val då vi använt all litteratur vi 
funnit som haft ett användarperspektiv och som skrivit om relevanta faktorer som 
fokuserar mot vårt syfte. I vår teori har vi införskaffat litteratur som innefattar både 
traditionella informationssystem och marknadsorienterade informationssystem. Dessa 
har vi valt att visa för att vi ansåg att faktorerna kan gälla för de båda typerna av 
informationssystem. Några av de sökord vi använde oss av var kundorienterat infor-
mationssystem, marknadsorienterat informationssystem, customer oriented, market 
oriented information system. De databaser som vi använde oss av var Academic 
Search Elite, Artikelsök och All Academic. Dessa databaser var inte till någon större 
hjälp i sökandet av litteratur. 
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3.5 Intervjuer 
Intervjuer kan anses vara enkla att utföra men verkligheten är dock en annan. Det 
finns många faktorer man bör ta hänsyn till. Dessa faktorer är bland annat att frågorna 
ska vara rätt utformade det vill säga ej ledande eller negationer, som intervjuare ska 
vara väl förberedda och omsorgsfullt välja den eller de man ska intervjua. (Merriam, 
1994). Målet med att använda kvalitativa intervjuer var att kunna förstå vilka faktorer 
som påverkade slutanvändarnas användning av kundkiosken. Kvalitativa intervjuer 
innebär att intervjufrågorna är enkla och konkreta men att respondenternas svar är 
komplexa och innehållsrika (Trost 1997). När en intervju enligt författaren är klar ska 
man ha mycket material där det går att finna åsikter så som uppfattningar och 
värderingar.  
 
Vår studie utförde vi på ICA Kvantums kundkiosk efter att ha kontaktat dem och ICA 
gav sitt godkännande att vi namngav dem i vår uppsats. Vi genomförde våra inter-
vjuer med en individ i taget. Vi hade tänkt genomföra fyra intervjuer men insåg att de 
inte gav ett tillräckligt uttömmande intervjumaterial och därför valde vi att göra åtta 
intervjuer. Detta gav ett bättre underlag till vår analys och våra slutsatser och då vi 
har ett kvalitativt angreppssätt vill vi få så mycket information som möjligt. Dessa 
åtta, oberoende av ålder och kön, fick svara på frågor angående deras användning av 
kundkiosken på ICA Kvantum, Luleå. 
 
Genom att läsa om hur man skriver intervjufrågor och hur man genomför en intervju 
försökte vi undvika de vanligaste felen till exempel negationer. Innan vi påbörjade 
intervjun förklarade vi syftet med vår undersökning för att respondenten skulle bli 
motiverad att svara på våra frågor och även få en bild över vårt problemområde. För 
att registrera intervjuerna använde vi en bandspelare. Vi genomförde våra intervjuer 
på några olika, men lugna och rofyllda, platser eftersom vi försökte underlätta så 
mycket som möjligt för respondenten så att denne inte behövde förflytta sig mer än 
nödvändigt. Vår ståndpunkt var att vi skulle ha så stor objektivitet som möjligt men 
vi var ändå medvetna, genom att ha ett hermeneutiskt angreppssätt, att våra erfaren-
heter och dylikt påverkade hela arbetet. Vi försökte vara så neutrala i våra betoningar 
och ansiktsuttryck samt att vi försökte välja neutrala platser att utföra våra intervjua 
på. 
 
Frågorna som ställs till respondenterna kan vara mer eller mindre standardiserade, 
alltså att de på förhand är givna. Vid hög standardisering innebär det att alla får 
samma frågor samt att det är förutbestämt vilka frågor som ska ställas, hur de ska 
formuleras och i vilken ordning. Vid låg standardisering väljer man ordningsföljd och 
frågeformulering allt eftersom intervjun fortskrider. (Merriam, 1994; Lundahl & 
Skärvad, 1992) Det finns, enligt Patel & Davidson (2003), en standardisering som är 
mitt mellan hög och låg standardisering som kallas semistandardisering. Det innebär 
att intervjun innehåller vissa förutbestämda frågor. Valet att ha semistandardiserade 
frågor gjorde vi för att få en bra dialog med respondenterna men ändå vara den som 
styrde intervjuerna i viss mån. Genom att vara den som styrde intervjuerna såg vi till 
att respondenten framförde sina åsikter inom de ämnesområden som var relevanta. 
Att vi valde att använda oss av semistandardiserade frågor berodde också på att en 
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högre grad av standardisering, enligt Patel & Davidson (2003), är mer relaterat till 
kvantitativa intervjuer, vilket vi inte använde. Våra frågor formulerade vi efter vår 
teori och vårt syfte. 
 
Strukturering styr om svaren ska vara bundna eller öppna. Låg strukturering innebär 
öppna svar, med andra ord att respondenten får svara fritt. Bundna svar, som kallas 
hög standardisering, är svarsalternativen endast till exempel bra, dåligt eller vet ej. 
(Merriam, 1994) Vi använde oss av hög strukturering. Hög strukturering kopplas ofta 
till enkäter men vi ansåg att om vi hade gjort en enkät fanns det stor risk att respon-
denterna inte skulle ta sig tid att svara utförligt på våra frågor. Det är oftast betydligt 
enklare, enligt vår åsikt, att få respondenter att svara muntligt än skriftligt. Vi såg 
gärna varierande svar som ej alltid var förutsägbara eftersom vi hoppades finna 
faktorer som påverkade en användares inställning till ett marknadsorienterat 
informationssystem.  
 
Vid en intervju enligt Patel & Davidson (2003) är tillförlitligheten relaterad till inter-
vjuarens förmåga. Flera bedömningsfel kan uppstå när intervjuaren registrerar res-
pondenternas svar. Vid intervjuer kan, enligt författarna, en viss intervjuareffekt in-
finna sig. Det innebär att det sätt som intervjuaren beter sig på kan leda till att respon-
denterna förstår vad som förväntas av med andra ord, att respondenterna förstår vilka 
svar intervjuaren är ute efter och att de försöker tillmötesgå de förväntningarna. Vi 
försökte vara så neutrala som vi kunde för att inte intervjuresultatet skulle bli 
påverkat. Däremot var vi dock medvetna att det är svårt att vara helt neutral och att en 
viss påverkan alltid sker.  
 
För att öka tillförlitligheten på våra intervjuer utförde en av oss intervjun och den 
andra var närvarande för att registrera respondentens svar. Genom att vi spelade in 
intervjuerna på band kunde vi lyssna på intervjuerna om och om igen så många 
gånger som var nödvändigt för att veta att vi uppfattade det respondenten sagt på rätt 
sätt vilket gav en bättre tolkning. Dock var vi medvetna om att respondenten kunde 
uppleva det som obehagligt att deras svar skulle sparas på band men för att få ut så 
mycket information som möjligt från intervjuerna gjorde vi ändå valet att använda 
bandspelare. Det var viktigt för oss att respondenterna godkände att vi använde band-
spelare för att dokumentera deras svar. Enligt Thomsson (2002) kan några anled-
ningar till att respondenten känner obehag vid bandinspelning vara till exempel att de 
känner mer krav på att formulera sig rätt eller att de sedan tidigare erfarenhet tycker 
att ”de låter konstiga” när de pratar. Vi var medvetna om detta och gjorde allt för att 
respondenten skulle känna sig avslappnad och inte uppleva obehag. Respondenterna, 
enligt vår upplevelse, kände inget obehag av att deras svar skulle bli inspelade. 
Fördelar med att spela in på band jämfört med att enbart ta anteckningar är, enligt 
Thomsson (2002), att det är nästan omöjligt att hinna anteckna allt vad respondenten 
säger vid intervjuer där det önskas uttömmande svar. Vi grundade vårt val att 
använda bandspelare på detta eftersom vi inte ville gå miste om information som 
respondenten delgav oss vid intervjun då vi hoppades på långa och uttömmande svar.  
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Vi lät även intervjuerna vara konfidentiella för att respondenterna skulle kunna ge sitt 
godkännande av vår sammanställning av intervjusvaren innan den användes i vår c-
uppsats. Att respondenterna är konfidentiella innebär, enligt Patel & Davidson 
(2003), att man vid en intervju ber om namn och adress till respondenterna. När ett 
godkännande av intervjuresultatet inkommit ska namn och adressuppgifter förstöras. 
Vi ansåg inte att det tillförde något värde till vår uppsats att utge respondenterna med 
namn. Detta förklarade vi för respondenterna innan vi började med intervjun för att 
de inte skulle vara nervösa över att alla som läser uppsatsen ska veta vad de tycker 
och tänker. 

3.5.1 Omvänd tratt-teknik 
Enligt Patel & Davidson (2003) är omvänd tratt-teknik en teknik för hur man ställer 
sina intervjufrågor. Intervjuaren börjar med att ge specifika frågor och avslutar med 
övergripande frågor. Författarna menar att denna teknik är mycket bra att använda för 
att ta reda på en respondents inställning till ett visst ämnesområde. Vi ansåg därför att 
denna teknik passade bra att använda eftersom vi skulle göra kvalitativa intervjuer för 
att undersöka respondenternas användning av ett marknadsorienterat informations-
system. För att se hur en intervju med omvänd tratt-teknik är utformad finns vår inter-
vjuguide som bifogas som bilaga A. 
 
Den omvända tratt-tekniken var inte någon bra teknik enligt oss. Det var väldigt svårt 
att i början ställa snäva frågor för att sedan avsluta intervjuerna med att ställa breda 
frågor. Vi fick inte riktigt så uttömmande svar som vi hoppats på och vi tror att en 
vanlig intervjuteknik hade varit bättre att använda och att en sådan oftast ger mer ut-
tömmande svar. De svar vi fick när vi använde den omvända tratt-tekniken var ändå 
tillräckligt bra för att vara kunna användas i denna studie. Ett annat problem som vi 
upplevde med denna teknik var att det kändes som att det blev en krock mellan att 
inte ha hög standardisering på frågorna och att kunna utföra den omvända tratt-tek-
niken. Skälet till att vi inte ansåg att vi skulle ha hög standardisering var nämligen att 
den mest riktar sig mot ett kvantitativt resultat och att det ej var något vi efter-
strävade.  

3.5.2 Urval av respondenter 
Enligt Patel & Davidson (2003) är det bra att göra slumpmässiga urval för att få en 
grupp som får representera en miniatyr av populationen. För att resultatet ska vara 
giltigt är det en förutsättning att urvalet har skett på rätt sätt. Vårt urval av respon-
denter skedde genom slumpvist utvalda på Luleå Teknska Universitet samt slumpvis 
utvalda bland allmänheten. Vi frågade om deras ålder och kön men detta använde vi 
ej som en påverkande faktor för vår analys. Skälet till att vi valde att påvisa ålder och 
kön var enbart för att ge läsaren en rikare bild av respondenterna. Ett krav vi ställde 
på respondenterna var att de måste ha använt kundkiosken som finns på ICA 
Kvantum. Vissa personer som vi tillfrågade kunde vi inte intervjua för att dessa inte 
uppfyllde kravet att ha använt kundkiosken  
 
Respondenterna var alla stamkunder på ICA Kvantum och hade använt sig av kund-
kiosken. Sex av våra respondenter är studenter på Luleå Tekniska Universitetet och 
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de övriga två kontaktade vi bland allmänheten. Valet att intervjua två personer bland 
allmänheten var att vi ville få ett bredare urval. Genom urvalet påverkades studien på 
sådant sätt att datorvanan hos studenterna var en aning högre än hos allmänheten men 
samtidigt ansåg vi att datorvanan är så pass utbredd i dagens läge att det inte gör 
någon större skillnad. Vi kunde bland studenterna ändå se en variation i deras dator-
vanor. Studenter har oftast sämre ekonomi än de som arbetar vilket kan påverka 
resultaten på sådant sätt att de inte gör lika stora inhandlingar. Samtidigt finns det en 
del studenter som är väldigt duktiga på att storhandla för att få ett så billigt matkonto 
som möjligt. Vi frågade däremot inte respondenterna något om detta och därför har vi 
inte lagt någon större vikt vid detta. 

3.6 Analys 
I vår analys har vi använt oss av en metod som kallas Reflexiv metod. Enligt 
Thomsson (2002) innebär en reflexiv metod att vi, som intervjuare, ständigt gör tol-
kande analyser. Dessa analyser sker konstant under den tid som en intervju pågår. 
När intervjuerna är klara måste dessa genomarbetas. Författaren anser även att fak-
torer som påverkar hur grundlig en analys blir bland annat beror på syftet med under-
sökningen. Ett vanligt förfaringssätt är att man i en undersökning söker efter något 
som är förutbestämt. Det är även vanligt förekommande att i den slutgiltiga analysen 
bara använda vissa delar av sitt material. För att kunna arbeta med intervjuerna i 
analyserna måste informationen på banden skrivas ned och bli till datafiler och 
papperskopior. Ett bra sätt är att lyssna igenom intervjuerna en gång först för att 
sedan lyssna på banden igen och slutligen skriva ner det som sägs. (Thomsson, 2002)  
 
Vi valde att använda reflexiv analysmetod för att genom den metoden blev intervju-
materialet grundligt genomarbetat vilket gav en bra och tydlig analys. Vårt tolkande 
av intervjumaterialet påbörjades redan under intervjun men det var först när vi skrivit 
ner intervjumaterialet på papper som vi verkligen hade påbörjat analysen. Varje gång 
vi granskade intervjumaterialet skrev vi ner kommentarer då det sker en ständig 
analys. Dessa kommentarer kunde vara både minnesanteckningar och spontana tankar 
till exempel viktiga faktorer vi upptäckte eller andra tankar vi kunde använda oss av i 
diskussionen där vi tolkade skillnader och likheter mellan empiri och teorin. För att 
inte glömma bort de tankar vi fick under tiden vi granskat intervjumaterialet var detta 
en viktig del i analysen. De kommentarer vi gjorde under genomgången av intervju-
materialet var viktiga då vi kunde använda oss av dessa när vi utarbetade analysen 
och diskussionen. Vi insåg då att vissa intervjuer kändes mer fulltäckande än andra 
och fokuseringen lades först på dessa innan vi fortsatte att analysera de övriga inter-
vjuerna. I analysen tog vi ut teman kring de faktorer vi funnit i teorin och empirin för 
att belysa de delar av empirin som vi ansåg var viktigast samt kopplade dessa mot 
teorin och slutligen förde vi en diskussion kring ämnet. Dessa utvalda teman kunde vi 
se som påverkande faktorer i ett marknadsorienterat informationssystem och de är 
därför viktiga att belysa. Dessa teman var förändrat handlingssätt, utformning och in-
förande, personliga inställningar, tillit och erfarenhet, marknadsföringsfaktorer, 
placering och bemötande samt förväntningar. 
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Den reflexiva analysen innehåller, enligt Thomsson (2002), två moment som kallas 
lodrät och vågrät analys. För att komma igång med analysen tar man ut ett antal 
nyckelintervjuer. Dessa läses sedan noggrant igenom och analysen blir mer ordentlig 
än på de övriga. Nyckelintervjuerna är de intervjuer som inleder analysarbetet. Alla 
intervjuer ska dock läsas igenom och i viss mån tolkas men olika mycket tid och en-
gagemang offras. Varje intervju ses som ett eget verk som ska analyseras för sig och 
måste betraktas som en del av något större. I den vågräta analysen, analyseras de 
olika frågorna med alla de gemensamma svar som framkommit under den lodräta 
analysen. (Thomsson, 2002) 
 
Vi gjorde en analys, enligt den lodräta analysen, men vi ansåg att det blev mer över-
skådligt för läsaren om vi redogjorde intervjusvaren fråga för fråga. Den lodräta ana-
lysen har vi redogjort för i empirin. Vårt arbetssätt i den lodräta analysen var sådant 
att vi först valde ut fyra nyckelintervjuer som vi analyserade noggrant. Därefter 
arbetade vi genom de övriga intervjuerna och analyserade dessa. Eftersom att vi inte 
redogjorde intervjumaterialet ord för ord skedde det en analys redan i empirikapitlet. 
Arbetssättet vi använde oss av för att slutligen kunna skriva ihop respondenternas 
svar skedde i tre steg. I det första steget skrev vi ned varje intervju för sig, sen skrev 
vi ned respondenternas svar uppdelat fråga för fråga men tydligt utskrivet vad 
respektive respondent svarat. Slutligen kunde vi, genom det andra steget, skriva ihop 
respondenternas svar. I empirin skrev vi samman vissa av svaren från följdfrågor med 
svaren från den övergripande frågan och de frågor vi valde att publicera hade 
anknytning till vårt syfte. Detta gav en lättare och trevligare läsning av det empiriska 
kapitlet. I analyskapitlet redogjorde vi för den vågräta analysen. Den innebar att vi 
ställde teorin mot empirin och sedan förde vi en diskussion om de eventuella skill-
nader vi kunde se. Genom kapitlet analys och diskussion kunde vi komma fram till 
vissa slutsatser och vi gav även förslag till fortsatt forskning.  
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4. Empiri 
I detta avsnitt kommer vi att presentera den empiriska undersökningen som vi genom-
fört. Empirin har genomförts med fokus på ett marknadsorienterat informationssy-
stem från ett användarperspektiv. Genom intervjuer med användarna av kundkiosken 
på ICA Kvantum har vi undersökt deras användning av en kundkiosk. 

4.1 ICA 
ICA är en matvarukoncern, som har butiker över hela landet med bland annat ICA 
Kvantum och ICA Maxi. Om en kund väljer att bli stamkund hos ICA får denne ett 
ICA kundkort. Detta är ett bonuskort där kunden samlar poäng genom att dra sitt kort 
när denne betalar för sina varor och den slutgiltiga summan blir således insamlade 
poäng. Som kund hos ICA kan man även avsätta en summa varje månad och då blir 
kundkortet ett kombinerat kort för betalning och insamling av poäng.  
 
Att vara stamkund hos ICA innebär att kunden får ett kundbrev hemskickat varje 
månad, med sina poäng och en troligen intjänad värdecheck beroende på vilken sum-
ma denne handlat för. I samband med detta får kunden även en ICA tidning som heter 
Buffé, som innehåller middagstips och ett antal rabattkuponger med förmånliga priser 
och erbjudanden. 

4.1.1 Kundkiosken på ICA 
ICA har utvecklat ett marknadsorienterat informationssystem, även kallat kundkiosk, 
för sina stamkunder. Denna kiosk finns på ICA Kvantum och ICA Maxi över hela 
landet och finns inne i butiken brevid där du tar din korg eller kundvagn samt kan 
panta flaskor. I kiosken drar kunden sitt ICA kort och får då upp vilka rabattkuponger 
kunden kan skriva ut. Om kunden väljer ett av dessa erbjudanden minskas rabatten på 
övriga. Kunden kan även välja att skriva ut dagens middagstips, men möjlighet finns 
också att gå tillbaka till tidigare veckor om denne har missat dessa. Rabattkupongerna 
och de erbjudanden man väljer att skriva ut kommer ut i form av ett kassakvitto med 
en streckkod på som man ger till kassören när man ska betala och rabatten avdrages. 
Även recepten kommer ut i form av kassakvitton. 

4.2 Våra respondenter 
Våra respondenter är både studenter från på Luleå Tekniska Universitet och två av 
dem är arbetsverksamma på företag i Luleå. Deras ålder varierar från 20 till 55 år. 
Bland respondenterna finns både män och kvinnor. Gemensamt för alla respondenter 
är att de är medlemmar i ICA och har använt kundkiosken på ICA Kvantum. 
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4.3 Intervjuer 
Vi kommer att beskriva våra intervjuer som vi gjort genom att fråga för fråga återge 
vad våra respondenter svarat. De svar som vi redovisar nedan är de svar som vi anser 
har relevans mot vårt syfte.  
 
1. Vad tyckte du var bra med kundkiosken? 
Nästan alla respondenter tyckte direkt att den var enkel att använda. De tyckte även 
att den var överskådlig. Alla ansåg att det var bra att få erbjudanden, billigare priser 
och recept utom en respondent som ansåg att denne kunde få tag i recepten bättre på 
annat sätt. De flesta tyckte också att det var bra att få fler erbjudanden än vad de får 
genom ICA-tidningen som verkligen gäller på ICA Kvantum. En respondent ansåg att 
det var bra att man inte får reklamen i brevlådan utan att man själv får välja om man 
vill se erbjudanden som finns och ifall man vill använda dem. Man slipper bli 
”påprackad en massa”. En annan respondent ansåg att det för miljöns skull är bra 
med en kundkiosk eftersom det inte blir lika mycket pappersåtgång då man bara 
skriver ut de erbjudanden som man vill ha. Denne respondent ansåg också att det var 
skönt att slippa gå till återvinningsstationen med alla de papper som ej var intressanta. 
 
2. Vad tyckte du var mindre bra med kundkiosken? 
Ett problem som två respondenter upplevt är att rabattkupongerna försvinner efter 
utskriften. Detta har ICA Kvantum löst på sådant sätt att det finns en lapp som talar 
om var man kan hitta kupongerna. En respondent tyckte först att det var bra att man 
kunde få en vara gratis men efter att respondenten tagit ut varan skulle denne också 
skriva ut rabattkuponger. Till sin förvåning upptäcktes då att rabatterbjudandena hade 
fått ett lägre värde jämfört med rabattkupongerna för en annan person som inte tagit 
ut gratisvaran. Detta var något som respondenten upplevde som väldigt irriterande 
och missvisande eftersom det inte beskrevs någonstans att något sådant kunde hända. 
Att stå på ICA Kvantum och ta ut rabattkuponger var något som en respondent tyckte 
kändes obekvämt, men ansåg ändå att det nog bara var en vanesak. En annan 
respondent tyckte att kortläsaren var känslig för magnetremsans kvalitet på kortet, 
vilket skapade problem för respondenten att använda kundkiosken. En av respon-
denterna tyckte dessutom att skärmen var felvinklad, denne tyckte att den skulle 
kunna vara vinklad bakåt lite mer. 
 
3. Hur upplevde du gränssnittet? 
Alla respondenter tyckte att det var bra upplägg och lätt att förstå men en respondent 
tyckte att det var svårt att förstå att man skulle trycka på skärmen och inte på 
knappar. Två respondenter trodde att det kunde vara svårt för äldre att förstå att man 
skulle trycka på skärmen och inte på knappar. En respondent tyckte däremot att även 
de äldre lätt skulle kunna förstå hur man använder kundkiosken. Två respondenter 
ansåg att det var bra att man fick se bilder på produkterna. En respondent tyckte att 
ikonerna på skärmen var för små, att de som såg dåligt skulle ha problem med att se 
vad det var för något. 
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4. Hade du möjlighet att göra personliga inställningar? 
Ingen av respondenterna hade möjlighet att göra egna inställningar men om de skulle 
få möjligheten att göra inställningar var det fem stycken som ansåg att det var en bra 
möjlighet. En respondent tyckte att det skulle vara bra att ha möjlighet att få göra 
personliga inställningar, som att kunna logga in och ta ut den värdecheck som stam-
kunder får varje månad, eftersom denne tyckte att det var lätt att glömma den hemma. 
Fyra respondenter tyckte att det skulle vara bra om de kunde få göra en personlig 
profil, för att bara få de erbjudanden de var intresserade av. De tre respondenterna 
som inte tyckte att det var nödvändigt att ha den möjligheten motiverade det med att 
systemet var så litet. 
 
5. Saknade du något i kundkiosken? 
Fyra respondenter kunde inte se något de saknade. En respondent kunde inte svara på 
frågan eftersom denne tyckte att systemet vara så pass nytt och att denne inte hade 
använt kundkiosken tillräckligt många gånger. De förslag som fyra respondenter gav 
var att de ville ha möjligheten att välja vilken typ av erbjudanden man ville ha, att det 
skulle finnas fler erbjudanden och att man skulle kunna skriva in någonting till 
exempel lämna kommentarer till ICA Kvantum. Det tredje förslaget var att funk-
tionerna borde utökas lite. Samtidigt tyckte denna respondent att enkelt var bra. Det 
sista förslaget var att genom kundkiosken ha möjligheten att ge sina kommentarer till 
ICA. 
 
6. Fick du någon introduktion till kundkiosken eller hjälp av personalen? 
En respondent fick en introduktion av en demonstratör som stod bredvid kundkiosken 
för att visa och hjälpa kunderna med funktionerna. Introduktionen upplevdes som bra, 
demonstratören var mycket hjälpsam och trevlig. Respondenten tyckte det var bra för 
att denne snabbare lärde sig de olika funktionerna men tyckte inte att det hade be-
tydelse för användandet utan denne hade nog använt den i alla fall. En annan respon-
dent fick hjälp av personalen när dennes kort inte fungerade. Alla de övriga respon-
denterna, som inte fick någon introduktion, utom två tyckte inte att det behövdes nå-
gon introduktion eller hjälp av personalen, eftersom att kioskens komplexitetsnivån 
upplevdes väldigt enkel. 
 
• Hur fick du vetskap om kundkiosken? 
Två respondenter trodde att de läst om kundkiosken någonstans men var minns res-
pondenterna inte. Alla respondenter utom en såg annonsering på plats om kund-
kiosken och blev nyfikna, två respondenter hade dessutom hört talas om den och 
ytterligare en respondent hade sett reklam om den på TV4. En annan respondent 
visste inte att den fanns förrän denne kom in i affären. Vid frågan om ICA gjort dem 
medvetna om kundkioskens existens svarade alla respondenter enat att ICA inte gjort 
dem medvetna om kundkiosken på ett bra sätt. En respondent tyckte ändå att ICA 
gjort denne medveten om existensen men inte tillräckligt. Alla respondenter utom en 
svarade att de ansåg att ICA borde ha marknadsfört kundkiosken bättre. De ansåg att 
ICA skulle ha gjort dem mer uppmärksamma genom till exempel reklam eller mark-
nadsfört den i Buffé, vilket en respondent ansåg hörde till kundservice. 
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• Hur upplevde du placeringen av kundkiosken? 
Tre av respondenterna tyckte att placeringen var utmärkt eftersom den fanns vid in-
gången till själva butiken, vid kundkorgarna vilket gjorde den mycket svår att missa. 
Två andra respondenter tvekade, de tyckte att den var bra placerad när man kom in 
genom den ena ingången men om man gick in genom den andra entrén kunde man 
lätt missa den. En respondent tyckte inte alls att den var bra placerad eftersom den 
bara fanns vid en ingång. Ytterligare en respondent ansåg att den var svår att hitta 
första gången och en annan respondent tyckte att placeringen inte var bra eftersom att 
den kom i skymundan av två andra aktiviteter och att trängsel lätt kan uppstå. 
 
• Hur upplevde du kundkiosken första gången du använde den? 
Alla respondenter tyckte att den var lätt att använda och överskådlig, några tyckte 
även att det var roligt och positivt att den fanns. Alla tyckte också att det var positivt 
att få rabatter och bra erbjudanden förutom en respondent som tyckte att det var lite 
krångligt att förstå att man skulle trycka på skärmen och inte på knappar. Vid frågan 
om hur det kändes att trycka på knapparna/skärmen första gången svarade alla 
respondenter att de tyckte det var roligt och enkelt att trycka på knapparna/skärmen. 
Några av dem hade en vana att trycka på alla knappar, de var inte rädda för att något 
skulle inträffa. 
 
7. Känner du att du har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att använda 
kundkiosken? 
En respondent tyckte att denne hade kunskap och erfarenhet eftersom den var så an-
vändarvänlig. Kupongerna som skrevs ut såg ut som ett vanligt kassakvitto och på det 
stod receptet och/eller streckkoderna för rabattkupongerna som man sedan kunde ge 
till kassören. Tre respondenter ansåg att de hade tillräckligt med kunskap och erfaren-
het för deras behov eftersom de använder kundkiosken när de handlar på ICA 
Kvantum. Den enda kunskap och erfarenhet en respondent ansåg att denne hade var 
endast det som var självinlärt. Mer erfarenhet och kunskap än vid första användartill-
fället ansåg en respondent att denne hade. En respondent ansåg att det inte behövs nå-
gon kunskap eller erfarenhet för att använda kundkiosken eftersom den är så enkel. 
Vid denna fråga svarade en respondent att denne kände kunskap och erfarenhet ge-
nom sin vana att bland annat använda självincheckning på flygplatser och relaterade 
då den erfarenheten till kundkiosken. 
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8. Har användandet av kundkiosken påverkat ditt sätt att handla? 
Några av respondenterna ansåg inte att deras sätt att handla har blivit påverkat och då 
oftast med motiveringar som att de inte använder kundkiosken så ofta eller att de inte 
handlar särskilt ofta på ICA Kvantum. En respondent ansåg också att det inte hade 
förändrat dennes sätt att handla men säger ändå att denne kan tänka sig att köpa en 
vara bara därför att rabattkupongen fanns tillgänglig och ”om det finns en kupong på 
något som jag ändå ska ha så är det ju jättebra, då det blir mycket billigare”. En annan 
respondent ansåg sig ha blivit påverkad till viss del, det kan då både vara medvetet 
och omedvetet, att man påverkas mer än vad man själv tror. Fyra respondenter ansåg 
att deras handlande hade blivit påverkat på sådant sätt att antalen impulsköp ökat. Det 
har även genom kundkiosken tillkommit ett nytt moment i handlingen, att det första 
som ska göras när de kommer till ICA Kvantum är att gå till kundkiosken vilket de 
inte behövde göra tidigare. 
 
• Vad tyckte du var bättre för att få erbjudanden – hemskick eller kundkiosk? 
Fyra respondenter ansåg att det bästa var att få både hemskickade rabatterbjudanden 
och att använda kundkiosken. De motiverade detta genom att förklara att de ansåg att 
det var bra att, i lugn och ro, kunna se på de erbjudanden de får hem om det verkligen 
var någon/några varor som de behövde för att få ett så planerat varuinköp som möj-
ligt. Att kunna få erbjudanden på ICA Kvantum tyckte de också var bra för att det är 
lätt att glömma kupongerna hemma. Det var även bättre att få kupongerna på plats för 
då kommer de ihåg att använda dem vilket annars lätt glöms bort fastän de har dessa 
med sig. En respondent tyckte att det var bra att de kuponger som finns i kundkiosken 
gäller just för de dagarna som man besöker affären. Vid hemskick är de alltid tids-
bestämda och då är det ytterligare en sak att hålla reda på. 
 
Två respondenter tyckte att det bästa alternativet till hemskick är kundkiosken. De 
baserar det på att när de använde kundkiosken visste de att rabattkupongen gällde i 
just den affären de var i. De ansåg även att ett vanligt problem med att få rabatt-
kupongerna hemskickade var att dessa glöms bort så att de rabatterna inte kan ut-
nyttjas. Det fanns en respondent som enbart föredrog att få sina rabattkuponger hem-
skickade. Motiveringen till det var att kunna planera sin handling för att undvika att 
köpa en vara som denne egentligen inte behövde eller hade råd med. Att kundkiosken 
var bra vid en oplanerad handling för att kunna se vilka erbjudanden som finns var 
alla våra respondenter överens om. En respondent tyckte att det var bekvämt att 
slippa besväret att klippa ut och spara rabattkupongerna. 
 
• Har du för avsikt att använda kundkiosken igen? 
Alla våra respondenter hade för avsikt att använda kundkiosken igen eftersom de an-
såg att den fyllde en bra funktion. 
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9. Vilka förväntningar hade du innan du använde kundkiosken första gången? 
Respondenterna hade över lag inte några förväntningar på kundkiosken innan första 
användandet. Det fanns dock en respondent som hade en förväntan om att det skulle 
vara någon typ av informationscentral men ansåg ändå att några andra förväntningar 
inte fanns. En annan respondent hade som förväntning att kunna få rabatterbjud-
anden. Ytterligare en respondent hade inte heller några förväntningar men tyckte 
samtidigt, när denne såg kundkiosken, att den påminde om andra biljettautomater. 
Två respondenter ansåg att kundkiosken motsvarade deras förväntningar. De övriga 
respondenterna svarade inte på frågan eftersom de inte hade några förväntningar. 
 
10. Har din tidigare datorvana påverkat din användning av kundkiosken? 
Alla våra respondenter ansåg sig ha god datorvana. Däremot kan den skilja sig från 
enbart god och alldaglig datoranvändning till de som ansåg sig ha stor kunskap om 
datorer och använde sig av datorer i yrket. En respondent ansåg inte att sin använd-
ning hade blivit påverkad av sin datorvana. Däremot var det ett överraskande moment 
att ICA använde touchscreen. En annan respondent ansåg att det mer var teknikny-
fikenheten som påverkade än datorvanan. Alla de övriga respondenterna tyckte att de 
påverkades av sin datorvana. Deras motiveringar har varit lite olika men här ges 
några exempel. Det finns inte någon rädsla för att till exempel börja använda ett nytt 
system och att trycka på knappar. ”Denne trodde också att för en person med låg 
datorvana kan denne bli mer konfunderad och rädd för vad som kan hända om man 
trycker på en viss knapp”. Två respondenter ansåg att den påverkar upplevelsen för 
att de genom sin datorvana kritiskt kan granska gränssnitt och designlayout. 
 
11. Vad fick dig att använda kundkiosken? 
Fem respondenter svarade att det var nyfikenheten som gjorde att de testade kund-
kiosken första gången. Två respondenter hade hört att man kunde få rabatterbjud-
anden och ville, kombinerat med nyfikenheten, därför använda den. För en respon-
dent var det slumpen som avgjorde att denne började använda kundkiosken. Ytter-
ligare en respondent svarade att det var pojkvännen som gjorde att denne började 
använda kundkiosken. 
 
• Vad var ditt mål med användandet av kundkiosken? 
För alla respondenter utom en var målet att få rabattkuponger för att kunna handla 
billigare varor. För en respondent var dock från början det primära målet att se vad 
kundkiosken var för något med andra ord, nyfikenheten väckte intresset. En respon-
dent ville även bli inspirerad att laga god mat genom att hitta bra recept i kund-
kiosken. För en annan respondent var målet att testa kundkiosken. 
 
12. Är det något mer du vill tillägga? 
Det var endast tre respondenter som ville tillägga något. En av dessa respondenter an-
såg att ICA borde satsa mer på marknadsföring och att det borde ske en vidareutveck-
ling av kundkiosken med funktioner som personlig sida. Den andra respondenten 
tyckte att det var ett bra sätt att locka kunder till att köpa mer och ansåg att den borde 
fortsätta vara som den är. Den tredje respondenten tyckte att det var en kul idé med 
kundkiosken men att placeringen var lite undanskymd.  
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5. Analys & Diskussion 
I teorin framhävs olika faktorer som är viktiga för att få användaren att bli postivt 
inställd till ett marknadsorienterat informationssystem. De teman vi kommit fram till i 
detta kapitel är baserade utifrån den teori vi läst och den empiriska studie vi 
genomfört. I empirin har vi undersökt hur användarna upplever de faktorer vi visar i 
teorin för att se ifall dessa överensstämmer och om vi kan finna andra faktorer. Detta 
samt en diskussion kommer vi att redogöra nedan. 
 
Förändrat handlingssätt 
Några av respondenterna ansåg inte att deras sätt att handla hade blivit påverkad och 
då oftast med motiveringar som att de inte använder kundkiosken så ofta eller att de 
inte handlar särskilt ofta på ICA Kvantum. En respondent ansåg också att det inte 
hade förändrat dennes sätt att handla men medger ändå att denne kan tänka sig att 
köpa en vara bara därför att rabattkupongen finns tillgänglig och ”…om det finns en 
kupong på något som jag ändå ska ha så är det ju jättebra, då det blir mycket 
billigare”. En annan respondent ansåg sig ha blivit påverkad till viss del, det kan då 
både vara medvetet och omedvetet, att man påverkas mer än vad man själv tror. Fyra 
respondenter ansåg att deras handlande hade blivit påverkat på sådant sätt att antalen 
impulsköp har ökat. Det hade även genom kundkiosken tillkommit ett nytt moment i 
handlingen, att det första som skulle göras när de kom till ICA Kvantum var att gå till 
kundkiosken vilket de inte behövde göra tidigare.  
 
Enligt Levén (1995) kan ett marknadsorienterat informationssystem i de flesta fall 
liknas vid ett hjälpmedel som hjälper användaren med att göra den handling denne 
vill utföra mer specialiserad. Detta kan genom en kundkiosk ge användaren hjälp och 
vägledning för verksamhetens produkter och tjänster. Vidare skriver Albinsson & 
Forsgren (1997) att ett MOI är ett hjälpmedel för kunden att fatta beslut angående 
planerade eller oplanerade inköp. 
 
Förändrat handlingssätt är en faktor som vi tycker är mycket relevant. Däremot har vi 
endast kunnat finna lite litteratur som tagit upp detta. Vi anser att detta är viktigt för 
att om användaren tycker att det blir besvärligt att få ytterligare ett moment i hand-
lingen undviker de att använda kundkiosken. Vi tolkar det teorin skriver att använ-
darens handlingssätt blir påverkat samt att det bland respondenterna fanns ett visst 
stöd för detta. Däremot kan vi tolka att vissa av respondenterna inte vill medge att de 
får ett förändrat handlingssätt då de först anser att de inte får någon förändring för att 
sedan medge att de kan tänkas köpa en vara enbart för att det fanns en rabattkupong. 
En annan viktig del i detta är att, som flera respondenter styrkte, impulsköpen ökar 
vilket leder till att matkostnaderna ökar. Att matkostnaderna ökar på grund av att man 
genom impulsköp inhandlar varor som respondenterna menade att de inte hade behov 
av att handla, är inte en önskvärd effekt för kunden. Däremot kan detta vara en 
önskvärd men dold effekt för ICA Kvantum. 
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Utformning och införande 
De flesta respondenter ansåg att kundkiosken var enkel och upplevde inte någon 
avsaknad av en introduktion eller någon slags hjälp av personalen. Det fanns dock 
önskemål hos vissa respondenter att utöka kundkioskens funktioner. Den respondent 
som fick en introduktion var nöjd med den, men ansåg ändå att denne skulle ha klarat 
av att använda kundkiosken utan en introduktion. En känd faktor enligt Levén (1995) 
är att marknadsorienterade informationssystemets komplexitetsnivå inte får vara för 
hög eftersom att det kan leda till att användaren kan känna att det är för svårt för att 
använda. Genom intervjuerna märks det tydligt att detta är något som ICA har lyckats 
bra med då de valt en låg komplexitetsnivån. Visserligen fanns en önskan från vissa 
respondenter att det skulle finnas fler funktioner men de hade ändå förståelse för att 
så inte var fallet av den anledningen att informationssystemet skulle passa så många 
olika användare som möjligt. Axén-Ruzicka (2002) anser att det är viktigt att utbilda 
användaren vid införande av ett nytt informationssystem om informationssystemet är 
komplext med svåra funktioner och kommandon. För att användaren enligt Levén 
(1995) inte ska känna motstånd på grund av okunnighet och rädsla, då kundkiosk är 
ett verktyg som alla ska klara av att använda, kan man erbjuda kunderna en demon-
stration eller introduktion. Dessa kan antingen en personal som är kunnig om infor-
mationssystemet eller en anlitad demonstratör genomföra. 
 
Vi tolkar genom intervjumaterialet att ICA har valt en bra komplexitetsnivå för att 
kunna nå ut till så många användare som möjligt. Eftersom de flesta användarna 
tyckte att kundkiosken var enkel och lättöverskådlig kan vi tolka att en introduktion 
inte är ett särskilt stort behov. Att respondenterna inte ansåg att en introduktion var 
nödvändig anser vi beror på att ICA har valt en låg komplexitetsnivå på sin kund-
kiosk. Om ICA hade valt att införa en komplicerad kundkiosk skulle svaren högst 
sannolikt vara annorlunda. 
 
Personliga inställningar 
Bland respondenterna i vår undersökning var det fem stycken som ansåg att de ville 
ha möjlighet till personliga inställningar. De inställningar som respondenterna ansåg 
sig ha behov av var att kunna göra en personlig profil och genom den skulle varor in-
om deras intresseområde först och främst uppmärksammas. Ett annat förslag var att 
ha möjligheten att ta ut sin värdecheck genom kundkiosken. Många respondenter 
tyckte att det fanns erbjudanden i kundkiosken som de inte var intresserade av. De 
ansåg därför att det skulle vara bra om de kunde lägga upp en personlig profil som 
gjorde att de inte behövde få onödiga rabatterbjudanden. De resterande responden-
terna ansåg inte att det fanns något behov av personliga inställningar. En viktig faktor 
som Levén (1995) skriver är att inställningen hos användaren kan påverkas positivt 
om denne har möjligheten att göra personliga inställningar så att det marknadsorien-
terade informationssystemet blir personligt och passar användarens intressen och be-
hov. Genom att låta användaren få göra personliga inställningar blir anpassningen 
bättre och användaren kan få en bättre upplevelse av informationssystemet. 
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Vi anser att skillnaden mellan respondenternas svar beror på att vissa tyckte att kund-
kiosken endast var lämplig för recept och rabatterbjudanden och att kundkiosken var 
för liten och enkel för att förändras. De respondenter som ville förändra kundkiosken 
ville inte begränsas av hur kundkiosken är idag utan beskrev hur de egentligen ville 
att kundkiosken skulle ha varit utformad. Vi anser att skillnaden mellan vad teorin be-
skriver och de respondenter som inte ville ha möjligheten att göra personliga inställ-
ningar beror på antalet funktioner och användarnas nyttjande av kundkiosken vilket 
kan skilja mellan olika sorter av kundkiosker. En annan orsak som kan inverka på 
detta är vilken miljö kundkiosken är ämnad för. 
 
Tillit och erfarenhet 
De tillfrågade svarade att de upplevde att de hade kunskap om kundkiosken. Några 
respondenter tyckte att de hade tillräckligt med kunskap eftersom kundkiosken var ett 
enkelt informationssystem. En av dessa respondenter vågade till och med säga att in-
formationssystemet var så litet att det varken behövdes kunskap eller erfarenhet för 
att använda den. En viktig faktor, enligt Ingman (1997), är att den som ska eller redan 
använder ett informationssystem lättare tar till sig och använder det om man känner 
förtroende för det, vilket man får genom kunskap och erfarenhet. När människor 
hamnar i en ny situation försöker de förstå det nya genom att associera och hitta lös-
ningar i gammal kunskap som man sedan tidigare besitter (Brehm et al, 2002). 
Ingman (1997) menar också att det kan finnas ett motstånd till att trycka på knapp-
arna/skärmen men detta är inget som styrks av respondenterna. Deras upplevelse var 
att det kändes roligt att trycka på knapparna/skärmen.  
 
Att associera till gammal kunskap och datorvana första gången de använde sig av 
kundkiosken är något vi kan se att vissa av respondenterna har gjort genom att bland 
annat jämföra kundkiosken på ICA Kvantum med de självincheckande automater 
som finns på flygplatser. Respondenternas datorvana är god men än- dock varierande. 
Respondenterna tyckte att deras tidigare erfarenheter och kunskap om datorer hjälpte 
dem vid första användandet av kundkiosken då de lättare kunde förstå informations-
systemets funktioner och uppbyggnad. En respondent ansåg däremot att det kunde 
vara värre för vissa som inte hade datorvana eftersom de inte vet vad som kommer att 
hända när de trycker på vissa knappar och de kan därför känna rädsla för att förstöra 
något i systemet. 
 
De flesta respondenter tyckte att kundkiosken var liten och användarvänlig och att det 
inte behövdes någon speciell datorvana. Vi tolkar att varför många av respondenterna 
tyckte så var för att de allra flesta idag har någon form av datorvana. Kundkiosken är 
så pass enkel att till och med en person med liten datorvana ska klara av att använda 
den. Respondenten som ansåg att det inte behövdes kunskap och erfarenhet för att 
använda kundkiosken anser vi mest baserade sina åsikter på att denne själv hade stor 
datorvana och därmed hade svårt att relatera till de med liten datorvana. En vanlig 
uppfattning vi kan se bland våra respondenter är att det är vanligt förekommande att 
personer med låg datorvana känner osäkerhet inför att trycka på knapparna/skärmen. 
Eftersom våra respondenter har relativt bra datorvana kan vi tolka att detta påstående 
beror på att våra respondenter har övervunnit den osäkerhet de hade när de själv bör-
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jade använda datorer och olika informationssystem. Dessa faktorer gäller för gene-
rella informationssystem men vi ville i vår undersökning se om de även gäller för ett 
marknadsorienterat informationssystem. De tolkningar vi kan göra är att hur stor på-
verkan tillit och förtroende har är beroende på komplexitetsnivån på det marknads-
orienterade informationssystemet och användarnas datorvana. 
 
Marknadsföringsfaktorer  
Alla respondenter ansåg att ICA Kvantum kunde ha gjort kunderna uppmärksamma 
på kundkioskens existens mycket bättre. Förslag på detta var bland annat att de borde 
göra mer reklam. I empirin styrks hypotesen (Levén, 1995) om att intresset styr an-
vändningen av flera respondenter. De använde kundkiosken från början av nyfikenhet 
för att se vad kundkiosken hade att erbjuda men fortsatte sedan att använda den för att 
de var intresserade att få rabatterbjudanden och recept. En viktig faktor, enligt Levén 
(1995), är att syftet med kundkiosken bör kommuniceras ut. När en användare ska 
börja använda ett informationssystem är de intresserade av produkten som företaget 
har och därför använder de sig av informationssystemet. 
 
Eftersom flera av våra respondenter var väldigt intresserade av datorer och andra tek-
niska verktyg blev de intresserade av kundkiosken och använde sig därför av den. 
Frågan vi ställer oss baserad på att ICA inte lyckats nå ut med information om kund-
kiosken till sina kunder är; hur många kunder har gått miste om kundkiosken på 
grund av att de inte blivit medvetna om den? Vi tolkar detta som att ett flertal av kun-
derna kan ha sett kundkiosken men eftersom att de inte har någon aning om vad 
kundkiosken är för något eller är intresserade av datorer, har de bara passerat den och 
fortsatt in i butiken för att göra sina inhandlingar och därför har de inte använt sig av 
kundkiosken. Word of mouth (djungeltelegrafen) kan visserligen leda till att fler 
kunder får vetskap om kundkiosken men vi anser att detta inte är något som en verk-
samhet, i detta fall ICA, ska förlita sig på. 
 
Placering och bemötande 
Respondenternas bedömning av det marknadsorienterade informationssystemet var 
blandad. De flesta fick ingen hjälp av personal men de som fick hjälp var nöjd med 
den. Gällande placeringen av kundkiosken ansåg två respondenter att den var bra 
placerad medan två andra respondenter tvekade. De menade att den var lätt att missa 
eftersom den var placerad endast vid den ena ingången till butiken men ansåg ändå att 
det var en relativt bra placering. Ett annat skäl som en respondent uppgav som orsak 
till att denne tyckte att kundkiosken var dåligt placerad var att den stod i skymundan 
av två andra aktiviteter och att man därigenom lätt kunde undgå att se den eller att det 
åtminstone kunde leda till trängsel. Vid en bedömning av ett informationssystem 
finns det faktorer som egentligen inte är direkt kopplade till informationssystemet 
men som slutanvändarna ändå kopplar ihop och tar med i sin bedömning. Detta kan 
till exempel vara hur de upplevde personalens bemötande eller hur kundkiosken var 
placerad. (Albinsson & Forsgren, 1997; Levén, 1995; NetWorld Alliance, 2004) 
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Personalen som hjälpte två respondenter verkar ha förstått hur viktigt det är att göra 
ett bra intryck. Däremot kan resultatet påverkas av att det endast var två respondenter 
som fick hjälp. Dessa två respondenter kan också ha haft tur och fått hjälp av personal 
som har bra bemötande mot kunder. Vi kan se att det var delad uppfattning om 
huruvida placeringen var bra eller dålig. Vi tolkar detta i enlighet med ovanstående 
litteratur att placering är en viktig faktor som kan orsaka ett irritationsmoment hos de 
som ska använda informationssystemet. Frågan om hur placeringen upplevdes väckte 
många åsikter och vi kan tolka att det Albinsson & Forsgren (1997), Levén (1995) 
och NetWorld Alliance (2004) skriver överensstämmer med verkligheten. Att vissa 
respondenter ansåg att placeringen var bra medan andra upplevde den som dålig tol-
kar vi att det delvis beror på hur känslig man som person är för en störande omgiv-
ning men kan även bero på kunskap inom ämnet. 
 
Förväntningar 
Ofta uppstår det enligt Levén (1995) missuppfattningar med det marknadsorienterade 
informationssystemets syfte vilket kan leda till att användaren inte fortsätter att 
använda sig av systemet då det inte motsvarar dennes förväntningar. En negativ bild 
av informationssystemet kan då uppstå och dennes inställning blir negativ. För att 
undvika att detta ska inträffa är det enligt författaren ytterst viktigt att man noggrant 
och tydligt klargör syftet med det informationssystemet så att eventuella missuppfatt-
ningar och felaktiga tolkningar inte kan uppstå. Respondenterna har över lag inte haft 
några förväntningar på kundkiosken. Dock hade en respondent en förväntan om att 
det skulle vara någon typ av informationscentral men ansåg ändå att några andra för-
väntningar inte fanns. Ytterligare en respondent hade inte heller några förväntningar 
men tyckte samtidigt, när denne såg kundkiosken, att den påminde om andra biljett-
automater. En annan respondent hade som förväntning att kunna få rabatterbjud-
anden. Två respondenter ansåg att kundkiosken motsvarade dennes förväntningar. De 
övriga respondenterna svarade inte på frågan eftersom att de inte hade några förvänt-
ningar.  
 
Eftersom många av respondenterna inte visste vad kundkiosken innebar för något 
fanns inte några speciella förväntningar. När de insåg att de fick rabatterbjudanden 
förändrades deras förväntningar till att få så bra rabatterbjudanden som möjligt för att 
kunna få en billigare handling. Detta leder då till att användningen av kundkiosken 
fortsätter eftersom de tycker att kundkiosken ger relativt bra erbjudanden. Detta kan 
kopplas till att ICA inte har marknadsfört kundkiosken på sådant sätt att respon-
denterna fått kännedom om den. 
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6. Slutsatser 
Syftet med denna uppsats var att undersöka vilka faktorer som påverkar en använd-
ares användning av ett marknadsorienterat informationssystem, i form av en kund-
kiosk. Genom uppsatsen har flera slutsatser kunnat dras gällande vilka faktorer som 
är viktiga för användningen av en kundkiosk. Dessa faktorer är viktiga att beakta vid 
utveckling och införande av en kundkiosk eftersom de har en betydande roll för hur 
användaren kommer att använda sig av det marknadsorienterade informationssy-
stemet. Slutsatserna redogörs nedan. 
 

♦ Om användarens erfarenheter av kundkiosken är en direkt motsats till dennes 
förväntningar, kommer användningen av kundkiosken att påverkas. När an-
vändaren förväntar sig att kundkiosken ska minska kostnader för matinköp, 
men istället inser att kundkiosken leder till fler impulsköp och därigenom en 
högre matkostnad, kommer användningen av kundkiosken att påverkas nega-
tivt. 

 
♦ En användares förväntningar gällande kundkioskens funktioner och innehåll 

påverkar dennes användande av kundkiosken.  
 

♦ Marknadsföring av en kundkiosk är väldigt viktigt och ska inte underskattas. 
Dålig eller missriktad marknadsföring kan leda till att kundkiosken inte 
används eller ens upptäcks.  

 
♦ Individens teknikintresse är en faktor som är viktig för användandet av en 

kundkiosk. 
 

♦ Flexibilitet är en viktig faktor som ger användaren en positiv upplevelse. Per-
sonliga inställningar ska därför finnas tillgänglig i kundkiosk. 

 
♦ Placering av kundkiosken och bemötande från personalen är en bidragande or-

sak till varför en användare använder kundkiosken. Det är viktigt att alla in-
blandade i införandet av en kundkiosk förstår att användaren bedömer hel-
heten. 
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7. Förslag på fortsatt forskning 
I vår uppsats har vi undersökt faktorer som får en användare att använda kundkio-
sken. En vidare forskning skulle vara intressant att göra för att se vad som skulle ha 
en avgörande betydelse för att kunden ska börja använda kundkiosken.  
 
Vidare vore det intressant att undersöka hur olika faktorer som påverkar använd-
ningen bland olika populationer till exempel ålder och kön. Finns det skillnader eller 
har populationen ingen påverkan. 
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Intervjuguide 
Funktioner: 
 
Vad tyckte du var bra med kundkiosken? 
 
Vad tyckte du var mindre bra med kundkiosken? 
 
Hur upplevde gränssnittet? 
 
Hade du möjlighet att göra personliga inställningar? 

- Om ja, hur då? Utveckla! 
- Om nej, skulle du vilja ha möjligheten? 
- Vilka inställningar skulle du vilja göra? 

 
Saknade du något i kundkiosken? 
 
Information/Introduktion: 
 
Fick du någon introduktion till kundkiosken? 

- Om ja, vad innefattade den? 
- Hur upplevde du den? 
- Om nej, hade du velat ha en introduktion? 

 
• Fick du någon hjälp av personalen? 

- Om ja, hur upplevde du den? 
- Om ja, hade det någon betydelse för att du började använda 

kundkiosken?  
- Om nej, vilken hjälp hade du velat få? 

 
• Hur fick du vetskap om kundkiosken? 

- Anser du att Ica har gjort dig medveten om kundkioskens existens? 
- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, anser du att Ica borde ha gjort dig medveten? 
- Hur upplever du placeringen av kundkiosken? 
- Hur upplevde du kundkiosken första gången du använde den? 

 
• Hur kände du inför att börja trycka på knappar (på kundkiosken)? 

 
Förtroende: 
 
Känner du att du har tillräckligt med kunskap och erfarenhet för att använda kund-
kiosken? 

- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, varför inte? 
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Handlande: 
 
Har användandet av kundkiosken påverkat ditt sätt att handla? 
 

- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, varför inte? 

 
• Vad tycker du är bättre för att få erbjudanden – hemskick eller kundkiosk? 

Motivera! 
 

- Anser du att du lättare får tag i recept och rabatterbjudanden via 
kundkiosken, än tidigare? Motivera! 

 
• Har du för avsikt att använda kundkiosken igen? 

 
Övrigt: 
 
Vilka förväntningar hade du innan du använde kundkiosken första gången? 
 

• Motsvarade kundkiosken dina förväntningar?  
- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, vad var skillnaden mellan dina förväntningar och 

”verkligheten”? 
 
Hur är din tidigare datorvana? 

- Har din tidigare datorvana påverkat din användning av kundkiosken? 
- Om ja, på vilket sätt? 
- Om nej, varför inte? 

 
• Har din tidigare datorvana påverkat din upplevelse till kundkiosken? 

- Om ja, hur då? 
- Om nej, varför inte? 

 
Vad fick dig att använda kundkiosken på Ica Kvantum? 
 

• Vad var ditt mål med användandet av kundkiosken? 
 
Är det något som du vill tillägga? 
 




