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SAMMANFATTNING  

 

Titel:   Business Intelligence - det stora kartläggningspusslet  

Författare:   Robin Dousa & Alexander Pers 

Handledare:  Lars Vigerland 

Nyckelord:   Business Intelligence, konsumentbeteende, BIG DATA, kartläggning 

Syfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag, med hjälp av den moderna 

alltmer avancerade och utvecklade teknologin, systematiskt kartlägger 

konsumenternas köpbeteenden, genom s.k. business intelligence. Uppsatsen 

ämnar ta reda på hur teknologin appliceras hos företag samt hur och i vilken 

mån den data som samlas in används för att få konsumenter till önskade 

köpbeslut. 

Teori:  Arbetets teoretiska kärna utgörs dels av ett teoretiskt ramverk, i vilket 

redogörs för business intelligence, samt ett avsnitt där teorier om 

konsumenternas köpbeteende presenteras.  

Metod:  Arbetet har sin metodologiska utgångspunkt i en kvalitativ forskningsansats 

där fokus ligger på semistrukturerade intervjuer. För att besvara 

forskningsfrågorna har ett djupgående angreppssätt används. 

Empiri:  Intervjuer med respondenter, i form av ämnesspecifik expertis, från IBM 

Sverige, HUI Research och Coop Sverige AB har genomförts.   

Resultat:  Resultatet som presenteras i undersökningen visar på att konsumentförståelse 

i huvudsak genereras ur kundkortsdatan vilken fungerar som såväl 

informationsinsamlare som relationsskapare. Utöver det finns det ett växande 

intresse för kartläggning av rörelsemönster i butik. Vidare påvisar resultatet 

att det föreligger en problematik vad gäller resursutnyttjandet av data vilket 

främst grundar sig på att företag inte förmår att utnyttja den insamlade datan 

på effektivt sätt, något som bl.a. förklaras av såväl en resurs- som 

integritetsmässig problematik.  

Slutsats:  Studien visar att den teknologiska utvecklingen har medgett en datainsamling 

större än vad som i många fall kan hanteras och utnyttjas på ett för 

verksamheter och organisationer maximalt sätt. Företag utnyttjar inte den 

data de har tillgång till i proportion till den kapacitet som de teknologiska 

verktyg man har för datainsamling besitter. 



 

 

ABSTRACT 

 

Title:  Business Intelligence - det stora kartläggningspusslet 

Authors:                       Robin Dousa & Alexander Pers 

Mentor:   Lars Vigerland 

Key words:  Business Intelligence, consumer behavior, BIG DATA, mapping 

Purpose: The purpose of this thesis is to examine how companies, with the help of 

advanced and developed technology, are able to understand consumer buying 

behavior through so called business intelligence. The purpose is also to find 

out how this technology is applied within the companies and the extent to 

which data is gathered in order to lead get consumers to desired purchasing 

decisions 

Theory: The theoretical core consists partly of a theoretical framework that describes 

business intelligence, as well as a section in which theories of consumer 

buying behavior is presented. 

Method: The thesis has its methodological basis on a qualitative research approach 

where focus is pointed at semi-structured interviews. A profound approach 

has been used to answer the research question. 

Data: Interviews has been conducted with topic-specific expertise, the respondents 

are from the following companies: IBM Sverige, HUI Research and Coop 

Sverige AB. 

Result: The results presented in the thesis show that the understanding companies 

have of consumer behavior mainly are extracted from data that loyalty cards 

can produce. The information from these cards can be collected in order to 

build a better relationship with the customers. Beyond that, there is a 

growing interest in identifying patterns of customer movement in stores. 

Furthermore, the results indicate that there is a problem concerning 

utilization of data resource, which mainly is based on the fact that companies 

are not able to utilize the data collected in an efficient manner which partly 

can be explained by problems concerning effective utilization of resources as 

well as the privacy concerns of customers. 

Conclusion: The study shows that technological improvements have made it possible to 

obtain a larger amount of data than most companies are able to utilize in an 

efficient way. Companies do not use the data they have access to in 

proportion to the capacity of the technological tools the companies possesses 

making it possible to obtain large amount of data. 



 

 

BEGREPPSLISTA 

 

 

Business Intelligence (BI)  Systemlösning som möjliggör för företag att konsolidera och 

utnyttja den stora mängden data inom organisationer samt 

förbättra beslutsfattandet. 

 

BIG DATA  En term som används för att beskriva tillgången på strukturerad 

samt ostrukturerad data 

 

Business Performance Management  Avser de affärsprocesser, metoder, uträkningar och tekniker 

som används av företag för att mäta, övervaka och hantera 

verksamhetens resultat. 

 

Dashboard  Program som dynamiskt visar hur företaget i ett kortsiktigt 

perspektiv utvecklas inom olika områden. 

 

Data mining  Statistiska och matematiska tekniker som används för att 

identifiera kunskap och mönster ur stora mängder data. 

 

Data Warehouse (DW)  En speciellt förberedd, integrerad förvaringsplats för data i 

syfte att användas till organisatoriskt beslutsfattande.  

 

Executive Information System (EIS) En teknik som utvecklades under 80-talet som kunde förutse 

och förutsäga trender och beteenden. 
 

Management Information  

System (MIS) Föregångaren till EIS och påståendevis första utvecklingen av 

vad som idag är BI. 

 

Scoreboard  Program som främst används av chefer och beslutsfattare för att 

se hur väl det pågående arbetet överensstämmer med de 

långsiktiga målen inom företaget. 
 

Självscanning/ 

självscanningsutrustning   När vi talar om självscanning eller självscanningsutrustning 

syftar vi alltid på den utrustning som i matbutikerna används av 

kunderna för att scanna varorna direkt när de tas från hyllan (se 

bilaga 2).  
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1. INLEDNING 

I bakgrunden presenteras först allmän intresseväckande fakta för att sedan belysa de problem som 

forskningsfronten identifierat, vilka legat till grund för utformandet av arbetets syfte och 

frågeställningar. Kapitlet avslutas med en diskussion i vilken presenteras hur resultatet i denna 

undersökning kan bidra till forskningen inom området.  

 

1.1 Bakgrund 
 

Företag arbetar ständigt för att bättre lära känna och förstå sina kunder. För en mindre butik med en 

trogen kundkrets sker detta naturligt till följd av en återkommande personlig interaktion mellan säljaren 

och köparna. En stor butik eller ett stort företag har emellertid inte samma möjligheter. En direkt 

personlig interaktion där butiken lär känna alla kunder och deras individuella behov och önskemål är 

knappast möjligt för en butik av exempelvis Ica Maxi Stormarknads eller Coop Forums storlek. Den 

kunskapsbrist om företagets kunder som i och med detta uppstår belyser ett av de många exempel på 

skal- och breddmässiga nackdelar som ett stort företag har jämfört med ett litet företag (Besanko, 

Dranove, Shanley & Schaefer 2013, s. 77). Denna nackdel kan emellertid vara på väg att försvinna. Den 

informationsteknologiska eran har skapat möjligheter att kunna ta välkända marknadsföringsteoretiska 

skolbildningar som bl.a. ”Buyer Behavior School of Thought” (Sheth, Gardner & Garrett 1988, s. 110) 

ett steg längre.   

 

Hur mycket vet egentligen företag om sina kunder? Hur mycket vet egentligen kunderna om vad 

företagen vet om dem? På dessa frågor finns inga entydiga svar. Ett kvalificerat antagande är dock att 

företag, i stor utsträckning, nog vet mer om sina kunder än vad kunderna själva tror, något som belyses 

av följande: 

 

”De flesta uppskattar gratis wifi i butiker, gallerior och städer. Få vet däremot att nätet används för att 

kartlägga alla köp och rörelser.” (Ny Teknik, 2014). 

 

Kanske håller marknadsföringen på att utvecklas till ett slags spioneri och övervakande av kunderna i 

likhet med det klassiskt myntade begreppet ”storebror ser dig” från George Orwells bok ”1984” (1949, 

s. 7). Eller är detta bara ännu ett naturligt steg i den allt mer datoriserade värld vi lever i? 

Oavsett svar på dessa frågor så står det klart att den teknologiska utvecklingen tagit in marknadsföringen 

i en ny fas, inte minst vad gäller studiet av konsumentbeteendet.  
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Abreua, Vinhasa, Mendesa, Reisa och Garganta (2010, s. 467) skriver i sin forskning om den bristande 

teknologiska utvecklingen som funnits historiskt vilken tillsammans med konsumentbeteendets 

oförutsägbarhet, har gjort det oerhört svårt att kunna förutspå beteenden hos människor. De menar att 

företag nu, tack vare den teknologiska utvecklingen och de kraftfulla datorer som finns att tillgå, vilka 

möjliggör en större datainsamling, har en större möjlighet att faktiskt förstå sig på beteendet hos 

människor och på så vis också konsumentbeteendet än vad som tidigare varit möjligt. Med hjälp av 

kameror utplacerade i exempelvis butiker finns det nu möjlighet att lokalisera och spåra konsumenters 

rörelse- och beteendemönster i så kallade “consumer pattern recognitions” (Abreu et al. 2010, s. 468). 

 

Precis som nämndes inledningsvis så finns det en problematik med de större butikerna i jämförelse med 

de mindre. Den problematiken belyser Shrivasata (2011) i sin artikel “Applications of Business 

Intelligence Tools in the Retail Industry in Indian Context: An Approach to Tap Profitable Customers” 

där hon förklarar hur den pågående demografiska förändringen i Indien påverkar hur detaljhandeln 

fungerar. Många indier har idag helt andra ekonomiska möjligheter jämfört med tidigare, något som lett 

till att stora detaljhandelskedjor har vuxit fram i rask takt de senaste åren. Shrivasata menar dock att det 

här resulterar i problem som företagen inte har någon tidigare erfarenhet om - nämligen att de förlorar 

en stor del av den nära kundrelationen som tidigare mycket lättare kunnat skapas med mindre butiker 

och färre besökare. Hon ser emellertid detta som en möjlighet för de nyetablerade företagen att ta vara 

på datan som de har möjlighet att erhålla och utnyttja den på bästa sätt för att på så vis skapa en fördel 

gentemot sina konkurrenter. Någonting som i modern tid kallar för “Business Intelligence”. 

Under 2012 genomförde “Harward Business Review” en studie (Barth & Bean, 2012) som innefattade 

företag från “Fortune 1000 companies”, dvs. de tusen största företagen i USA. Denna studie ville 

påvisa hur företagsledare och beslutsfattare inom dessa företag såg på BIG DATA och dess utnyttjande i 

praktiken. Vad som kunde utläsas av detta var att hela 85 % av företagen redan på något sätt arbetade 

eller hade framtida planer på att börja arbeta med BIG DATA. Problematiken låg dock i hur 

företagsledare såg på den praktiska användningen av datan. Undersökningen utformades kring tre 

separata frågeställningar till företagsledarna vilket gav följande resultat: 

● 15 % ansåg att de samlade in tillräckligt med data 

● 21 % ansåg att deras analytiska förmåga var tillräcklig 

● 17 % ansåg att de applicerade den analytiska datan som tillhandahållits på ett effektivt sätt inom 

verksamheten 

Vad som konstaterades utifrån dessa resultat var att det i företagen fanns stora brister i såväl 

insamlingen av data som i den analytiska förmågan av befintlig data men också vad gällde den slutliga 

användningen av den analyserade datan i verksamheten. 
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Berson et al. (2002) betonar att med tanke på den allt mer dynamiska utvecklingen inom företagsvärlden 

kommer endast de mest konkurrenskraftiga företagen stå som vinnare. Med andra ord är det bara 

företagen som lyckas sticka ut från mängden i form av bäst information om sin marknad, sina kunder 

och sina konkurrenter som i slutändan kommer lyckas överleva. 

 

Enligt Ranjan (2007) är just information den andra viktigaste tillgången för ett företag efter människor. 

Han säger att företag med hjälp av business intelligence har möjlighet att ta del av den informationen, 

vilket kan hjälpa dem ta korrekta beslut och välja rätt vägar att gå. Detta då business intelligence bl.a. 

kan ge indikationer på förändring i konsumentbeteende i form av förändrade vanor samt hur 

förutsättningarna ser ut på marknaden, framtida trender, demografi och ekonomisk information. 

Förutom det kan business intelligence även identifiera de mest lönsamma kunderna, lojalitet, identifiera 

framtida kunder, analysera potentiella utvecklingsmöjligheter hos kunder, fastställa vilken kombination 

av varor kunderna är mest benägna att köpa osv.  

 

Det kan konstateras att det finns många fördelar med business intelligence då den information som 

erhålls kan används inom flera olika områden, dock måste företag ta integritetsaspekten i beaktning. 

Graeff & Harmon (2002, s. 303) redogör i sin artikel "Collecting and using personal data: consumers’ 

awareness and concerns" för att dagens teknologi möjliggör en mer omfattande datainsamling, men 

också ett djupare intrång i privatlivet, än vad som tidigare varit fallet. De belyser även det faktum att 

enkla databasprogram kan slås samman och skapa en djupgående bild av en individs köpbeteende. 

 

Graeff & Harmon (2002, s. 303) redogör för att marknadsförare, genom att koppla samman den s.k. 

scannerdatan, dvs. information om vad konsumenten köpt, med sponsrade lojalitetsprogram och 

kundkort, kan samla in, använda och t.o.m. sälja information om konsumenters köpbeteendemönster.     

 

Det finns två huvudsakliga orsaker till den ökade datainsamlingen; ökad konkurrens samt konsumenters 

ökade behov av individuell uppmärksamhet och personlig kommunikation. Jämfört med mer 

traditionella konsumentundersökningar, såsom intervjuer med konsumenter på handelsplatser, 

telefonintervjuer etc. vilka enbart mäter konsumenternas påstådda köpintentioner och attityder så kan 

exempelvis automatiska datainsamlingssystem förse marknadsförare med information om det faktiska 

köpbeteendet. Denna information är även nödvändigt för att kunna skräddarsy erbjudanden efter 

konsumentens specifika intressen. (Graeff & Harmon, 2002, s. 303) 

 

Graeff & Harmon (2002, s. 303) menar att det idag inte finns så mycket kunskap om hur konsumenter 

ställer sig till hur information om dem samlas in och används eller hur konsumentens synsätt på detta 

influerar deras köpbeslut. I artikeln presenteras en intressant undersökning genomförd i USA där 480 

konsumenter tillfrågades varför de tror att livsmedelsbutiker erbjuder rabattkort (medlemskort) till sina 
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kunder. Enbart 16,5 % av respondenterna svarade att de trodde att detta var p.g.a. att butikerna ville 

samla in konsumentinformation. Vidare ställdes frågor rörande hur konsumenterna ställde sig till hur 

personlig information samlas in och används. Resultatet visade att konsumenterna starkt värnade om sin 

integritet, där en majoritet av de tillfrågade bl.a. ansåg att staten ska reglera hur företag använder den 

insamlade informationen om konsumenternas köpbeteende, att informationen inte ska kunna säljas 

vidare till andra företag samt att konsumenten ska informeras om hur företag använder informationen 

om deras köpbeteende. (Graeff & Harmon, 2002, s. 307-309) 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Den teknologiska utvecklingen gör hela tiden stora framsteg. Frågan är i vilken mån företag utnyttjar 

detta när det kommer till att kartlägga konsumenternas beteende. Komplexiteten i att förstå det 

mänskliga beteendet i allmänhet och köp- och konsumentbeteendet i synnerhet belyses bl.a. av det 

faktum att det inte har kunnat bestämmas huruvida ”Buyer Behavior School of Thought” hör hemma i 

marknadsföring, beteendevetenskap eller om det rent av ska vara ett eget ämne (Sheth et al. 1988, s. 

110). Av detta skäl är det intressant att undersöka i vilken mån företag har börjat integrera den moderna 

teknologin i sin marknadsföring (exempelvis genom kartläggning av kundernas rörelsemönster i butik 

samt olika former av personligt riktade kundklubbserbjudanden baserat på information om vilka varor 

kunden köper ofta) för att överbrygga de kunskapsbrister om konsumenterna som den beteendemässiga 

komplexiteten skapar.  

 

Kostnaden för att erhålla och lagra data har minskat kraftigt enligt Chaudhuri, Dayal och Narasayya 

(2011, s. 89). Vidare menar de att detta lett till en väsentlig ökning av mängden data företag samlar in i 

syfte att utveckla konkurrensfördelar. 

 

Problemet ligger dock inte enbart i vilken mängd data företag samlar in, utan det finns även en tydlig 

problematik kopplad till hur företag effektivt utnyttjar den erhållna datan. Som tidigare nämnts säger 

Barth och Bean (2012) att det finns en brist i hur företag går från att samla in data till att slutligen 

applicera den på verksamheten. Detta är någonting som även Reinschmidt och Francoise (2000, s. 3) 

belyser där de nämner att 93 % av data som finns tillgänglig inte används i beslutsprocesser inom 

verksamheter. 

 

Frågan som kan ställas är hur exempelvis livsmedelsbutiker använder och utnyttjar teknologi för att 

driva en konkurrenskraftig verksamhet. Vad finns det för informationsinsamlingsverktyg som kan 

användas för att bättre förstå sig på konsumentbeteendet och kan denna information exempelvis ligga till 

grund för hur livsmedelsbutiker arbetar med butiksutformning? Som forskningen ovan påvisat så värnar 
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konsumenter starkt om sin identitet. Hur närvarande är integritetsaspekten när företag arbetar med 

datainsamling, hur väl beaktas den och var dras gränsen för ett överskridande? 

 

1.3 Syfte 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur företag, med hjälp av den moderna alltmer avancerade och 

utvecklade teknologin, systematiskt kartlägger konsumenternas köpbeteenden, genom s.k. business 

intelligence. Uppsatsen ämnar ta reda på hur teknologin appliceras hos företag samt hur och i vilken 

mån den data som samlas in används för att få konsumenter till önskade köpbeslut. 

 

1.4 Frågeställning 
 

Hur använder företag datainsamling för att analysera beteenden hos kunder och utifrån detta utveckla 

teorier för hur försäljningen kan maximeras. Detta kan konkretiseras i följande frågeställningar:  

● Hur kartlägger företag sina kunder med business intelligence? 

 

● Hur omsätter företag kunskapen från den insamlade datan, genererad av business intelligence, till 

faktiska åtgärder? 

 

1.5 Avgränsning och metod 
 

Uppsatsen är tänkt att avgränsa sig till studiet av hur och i vilken mån de största livsmedelskedjorna på 

den svenska marknaden, dvs. Ica och Coop (Delfi, DLF & Fri Köpenskap, 2013), använder sig av 

business intelligence för att kartlägga sina kunder och hur de omsätter informationen, genererad ur den 

insamlade datan, till faktiska åtgärder såsom exempelvis butiksutformning, produktplacering och 

personligt riktade erbjudanden.  

 

Valet av livsmedelsbranschen som studieobjekt grundar sig på det faktum att branschen har en rad 

aktörer vilka på ett konkret sätt använder sig av business intelligence för att samla in information om 

sina kunder och använda den i olika säljfrämjande åtgärder. Ofta sker denna insamling med likartade 

verktyg och tillvägagångssätt, exempelvis genom kundkort, något som gör sättet på vilket företagen 

använder sig av och utnyttjar informationen till ett centralt konkurrensmedel. Vidare kan sägas att valet 

härrör från tanken att kombinationen mellan ett allmänt känt studieobjekt med hög igenkänningsfaktor, 

dvs. livsmedelsbutiker och ett fenomen tillämpat inom studieobjekt med troligtvis låg 

igenkänningsfaktor, dvs. den informationsinsamling som sker inom ramen för det som benämns 

business intelligence, torde vara någonting som skulle kunna väcka intresse hos läsaren. 
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Det tänkta tillvägagångssättet för att ta reda på den här informationen är en kvalitativ studie i form av 

intervjuer med ansvariga inom detta område på respektive företag.  

 

1.6 Avslutande introduktionsdiskussion   

Avslutningsvis är det viktigt att såväl belysa som att ställa sig själv frågan vad detta arbete är tänkt att 

bidra med. Arbetets bidrag kan sägas vara ett konkretiserande och exemplifierande av hur resultatet av 

vetenskaplig forskning inom såväl företagsekonomi som teknologi sammankopplas och implementeras 

hos företag i praktiken. På detta sätt påvisas också hur två skilda forskningsområden kan kombineras för 

att överbrygga kunskapsluckor exempelvis vad gäller förståelsen av konsumenters beteende i allmänhet 

och deras köpbeteende i synnerhet. Tidigare forskning vad gäller den rent tekniska delen av business 

intelligence finns, men vad gäller forskning på hur det implementeras och används hos svenska företag i 

allmänhet och i den svenska livsmedelsbranschen i synnerhet är relativt, för att inte säga kraftigt 

begränsad – åtminstone när det kommer till studiet av hur BI kan fungera som ett verktyg inom 

marknadsföringsområdet. Kanske bör detta arbete även ses som en intresseväckare för studiet av de 

gränslösa möjligheter som den ständigt utvecklande teknologin för med sig för företag att kunna ta 

förståelsen av konsumentbeteende och därmed också marknadsföringen in i en ny fas. 

 

Ämnesvalet grundar sig till stor del på att belysa ett fenomen som speglar den tidsanda vi lever i och 

som för den stora massan kanske inte är så vida känt, men som den senaste tiden har börjat få allt större 

uppmärksamhet, inte minst i media där bl.a. NY Times, BBC, Vetenskapens Värld, Illustrerad 

Vetenskap, SVT nyheter, NyTeknik m.fl. belyst och rapporterat om detta.  

 

Arbetets bidrag kan således sammanfattas lika mycket i ljuset av ett mer allmänt samhällsmässigt 

perspektiv som direkt vetenskapligt, vilket kan belysas av det faktum att expertis länge har känt till den 

informationsinsamling som pågår, men där den intressanta frågan ligger i hur många konsumenter som 

faktiskt vet om att de blir kartlagda när de går och handlar i en matbutik. 

 

Vad som dock är mycket viktigt att poängtera är att syftet med uppsatsen inte är att påvisa eller 

undersöka informationsinsamlingen som sådan utan med en företagsekonomisk och businesstrategisk 

utgångspunkt studera och analysera de tekniska verktyg som finns att tillgå för att företag ska kunna 

analysera och få ökad insikt i konsumentbeteende för att på så vis bättre kunna utforma lönsamma 

verksamhetsstrategier i form av bl.a. butiksutformning och marknadsföringsåtgärder. Fokus för detta 

arbetes studie ligger inom ramen för hur företag inom livsmedelsbranschen arbetar med detta. 
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Bild 1) Teoretisk uppbyggnad 

 

2. TEORI 

 

I det teoretiska ramverket redogörs för vad business intelligence är, hur det är uppbyggt samt vilken roll 

och vilka användningsområden som finns. Ramverket utgör gränserna inom vilka tillämpningen av 

konsumentköpbeteendeteorierna sker.    

 

Det teoretiska kapitlet är strukturerat i enlighet med följande uppdelning: 

 

 

2.1 Teoretiskt ramverk 

2.1.1 Business Intelligence historia 

Uttrycket Business Intelligence (BI) myntades enligt Turban, Sharda, Delen och King (2011, s. 9) första 

gången i mitten av 90-talet av dåvarande Gartner Group. Själva konceptet har däremot existerat under en 

längre tid inom företagsvärlden. 

 

Turban et al. (2011, s. 9) påstår att BI härstammar från 1970-talet i någonting som heter Management 

information system (MIS). Problemet med detta system var dock att företagen knappt hade några 

analytiska möjligheter då datautvecklingen vid den här tiden inte hade kommit så långt.  Dessa 

möjligheter kom emellertid att växa fram i början av 80-talet med ett nytt uttryck; Executive Information 

System (EIS). Tack vare den mer utvecklade teknologin och bättre datorer kunde företagen vid den här 

tiden, i större utsträckning än tidigare, förutse och förutsäga trender och beteenden. 

 

EIS utvecklades därefter till ett nytt analytiskt system, som år 2005 kom att få det officiella namnet 

business intelligence. Skillnaden mellan BI och EIS var den mycket mer avancerade teknologi, bl.a. i 

form av artificiell intelligens och kraftfulla analytiska möjligheter vilket kom att skapa helt nya 

förutsättningar för företagen.   
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2.1.2 Begreppsdefinitioner 

 

Innan en fördjupning i det teoretiska ramverket påbörjas är det emellertid av största vikt att det finns en 

tydlighet i vad som menas med de begrepp som teorierna bygger på. Därför följer här en genomgång av 

det, för ämnet, mest fundamentala begreppet – Business Intelligence.  

 

Williams och Williams (2007, s. 2) menar att BI handlar om att utnyttja informationstillgångarna inom 

viktiga affärsprocesser för att uppnå förbättrade affärsresultat.
 
Det går med en koncis definition att säga 

att BI handlar om att omvandla information till handling och förbättrad prestation (Williams & Williams 

2007, s. 23). 

 

Turban et al. (2011, s. 8-9) menar i sin bok “Business Intelligence – A Managerial Approach” att BI är 

en s.k. ”paraplyterm” vilken sammanbinder arkitektur, verktyg, databaser, analytiska verktyg, 

applikationer och metodologier. De hävdar vidare att BI är ett innehållsfritt uttryck vilket har olika 

betydelser för olika människor. Denna otydliga definition till trots så finns det enligt författarna tre 

huvudsakliga syften med BI, nämligen att möjliggöra interaktiv tillgång till data, möjliggöra behandling 

av data och slutligen för att ge företagsledare och analytiker förmågan att ta fram lämpliga analyser för 

att på sikt kunna fatta mer välgrundade beslut. Mycket kortfattat kan sägas att BI är uppbyggt av en 

process baserad på transformering av data till information, vilken sedan omvandlas till beslut för att 

slutligen ta sig formen av handling (Turban et al. 2011, s. 9). 

 

Bob Collins (1997) ger i sin bok ”Better Business Intelligence – How to Learn More About Your 

Competitors” en tydlig definition av begreppet business intelligence. Collins beskriver BI som en 

process för att samla in information genom legitima medel om konkurrenter, kunder och marknader. 

Rådatan som detta ger omvandlas sedan till noggranna och fokuserade analyser vilka har till uppgift att 

stödja beslutsfattande i verksamheten. 

 

Som belysts i det historiska avsnittet så är BI ett begrepp i ständig utveckling. Därför kan det tyckas 

anmärkningsvärt att referera till en bok skriven 1997, men faktum är att detta påvisar en stark konsensus 

mellan dåtid och nutid. Om man studerar de tre olika definitionerna ovan så går det att finna ett par 

återkommande gemensamma nämnare; insamling och bearbetning av data samt omvandling av data till 

handlingskraftiga metoder vilka appliceras i syfte att stödja beslutsfattande i verksamheten. Denna 

indelning beskriver Turban et al. (2011, s. 8-9) och understryks även av Xia & Gong (2014, s. 302).    
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Översättning och omarbetning av figure 1.3 A high-level Architecture of BI, “Business Intelligence – A Managerial 

Approach” (Turban et al., 2011, s. 10). Modellursprung: The Data Warehousing Institute, Seattle, WA, USA 

2.1.3 Business Intelligence uppbyggnad 

Uppbyggnaden av ett business intelligence-system kan beskrivas med följande komponenter (Turban et 

al. 2011, s. 10-12):  

 

 

Data Warehousing (DW)  

När företag arbetar med BI är det många olika faktorer och steg som måste tas i beaktning. Gemensamt 

för alla företag som jobbar med BI är att de måste organisera och strukturera upp all den stora mängd 

data de har tillgång till (Turban et al. 2011, s. 32). Detta kan åstadkommas med hjälp av en effektiv 

användning av Data Warehousing (DW). Innehållet i DW består framförallt av historisk data som i sin 

tur har samlats in av företagets operativsystem. Syftet med DW är att slutanvändarna (chefer, 

företagsledare, beslutsfattare m.fl.) lätt ska kunna ta ut relevant information och applicera på den delen 

av verksamheten som informationen berör (Laberge, 2011, s. 18). 

 

Turban et al. (2011, s. 32) säger att det finns några fundamentala karaktärsdrag som förklarar DW. De 

beskriver att den måste vara: 

● Ämnesorienterad - Detaljerad förklaring på t.ex. försäljning, konsumenter, produkter osv. Den 

ska ge en bild av hur dessa ser ut inom verksamheten och även varför det ser ut på det sättet. 

 

● Integrerad - Datan som samlas in från olika källor måste placeras i ett enhetligt format. 

 

● Tidsvarierande - I de flesta fall innehåller den historisk data, men det finns även de verksamheter 

som använder sig av real-time systems. Med hjälp av den insamlade datan kommer användarna 

kunna upptäcka trender, avvikelser och långsiktiga prognoser samt jämförelser. 

 

● “Nonvolatile” - Efter att datan har trätt in i systemet är det omöjligt att ändra eller uppdatera den. 
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Business Analytics   

Kan beskrivas som en samling av verktyg för hantering, kunskapsutvinning och analys av datan och 

informationen i data warehouse (DW). Verktygen kan delas in i följande kategorier: reports & queries, 

data, text and web mining (Turban et al. 2011, s. 10). Med data mining avses en process vilken använder 

statistiska och matematiska tekniker såväl som tekniker härrörande från artificiell intelligens för att 

utvinna och identifiera kunskap och mönster ur stora datamängder (Turban et al. 2011, s. 137).    

 

Business Performance Management  

Business Performance Management (BPM) avser de affärsprocesser, metoder, uträkningar och tekniker 

som används av företag för att mäta, övervaka och hantera verksamhetens resultat (Turban et al. 2011, s. 

85). 

 

Dashboards and Scoreboards 

Både Dashboards och Scoreboards är väsentliga för att slutanvändarna av datan lätt ska kunna förstå 

och applicera viktig information. Även om uttrycken har mycket gemensamt finns det vissa skillnader 

som måste tas hänsyn till. Scoreboard används främst av chefer, företagsledare och anställda för att 

bevaka hur väl företaget uppnår de strategiskt långsiktiga målen. Dashboards har en mer dynamisk 

uppgift då det genererar information om hur företaget i ett kortsiktigt perspektiv utvecklas inom olika 

områden (Turban et al. 2011, s. 117-118).   

 

2.1.4 Business Intelligence roll och användningsområden 

 

 

 

Enligt Solomon Negash (2004, s. 189), vid Kennesaw State University, så kan BI användas för att förstå 

vilka funktioner som finns i företaget. Vidare menar han att BI kan generera kunskaper om den senaste 

tekniken, trender och framtida inriktningar på marknader på vilka företaget är verksamt. Avslutningsvis 

kan BI användas för att förstå konkurrenternas agerande och vilka konsekvenser det får för företaget. 

Negash (2004, s.190) menar vidare att business intelligence underliggande koncept med att använda 

informationsteknologin för att leverera användbar information till beslutsfattare är avgörande för att 

kunna hantera dagens globala affärer och företag.     

“Just as the eyes are the windows to the soul, business intelligence is a 

window to the dynamics of a business” 
 

Howson (2014, s. 1) 
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Det kan möjligtvis vara lätt att tro att BI, med sin starka tekniska integration, skulle vara något slags 

teknologiskt självspelande piano. Detta är emellertid inte fallet! Cindi Howson (2014, s.1) menar i sin 

bok ”Successful Business Intelligence – Unlock the Value of BI & Big Data” att BI inte uppnår 

någonting såvida det inte finns personer som kan tolka och agera på den information som samlas in. Hon 

menar därför att BI i större utsträckning handlar om företagskultur, kreativitet och huruvida data ses som 

en värdefull tillgång än om teknologin som sådan (Howson, 2014, s.1). 

Vikten av att tolka och transformera data för att göra den till en användbar resurs belyses även av Barth 

och Bean (2012) i sin artikel ”Who’s Really Using Big Data” i Harvard Business Review, då de säger: 

“Data must be transformed into information, and information must be transformed into knowledge.”  

Metaforiskt skulle detta kunna belysas med liknelsen att en snickare med stor verktygslåda 

nödvändigtvis inte är bättre än en snickare med en liten verktygslåda. Om varken kunskapen eller 

förmåga finns att utnyttja verktygen på rätt sätt så kan den större verktygslådan snarare bli en belastning 

än en tillgång. På samma sätt kan liknas en organisation med en stor BI-avdelning. Om organisationen 

samlar in stora mängder data men är oförmögen att förstå och tolka dess innehåll så går möjligheten att 

omvandla datan till värdefull beslutsgrundande information om intet. Detta leder till att organisationen 

drar på sig onödiga kostnader för såväl datainsamling och datalagring som hantering och administration, 

vilket i sin tur leder till att det skapas ett ineffektivt resursutnyttjande av arbetskraft då företaget avvarar 

personal till en avdelning som inte uppnår någonting – m.a.o. blir den stora verktygslådan såväl en 

kostnads- som resursmässig belastning för organisationen.         

 

För att kunna utnyttja och frigöra alla de fördelar som finns med BI måste organisationen dels, som ovan 

nämnts, vara förmögen att hantera och tolka den insamlade datan, men också vara kapabel att omvandla 

informationen, som genererats ur datan, till faktiska åtgärder. Datainsamlingen gör det möjligt att 

kartlägga vad konsumenterna faktiskt gör, exempelvis köper ett visst antal av en produkt eller rör sig på 

ett visst sätt i butiken. Emellertid måste beslutsfattarna i en organisation även kunna förstå hur 

konsumenterna tänker och förväntas agera i en köpprocess, för att de på ett framgångsrikt sätt ska kunna 

implementera de förväntat säljfrämjande åtgärderna. Det är mot denna bakgrund, tillsammans med det 

faktum att en ökad förståelse för den beteendevetenskapliga komplexiteten kan tydliggöra de 

kunskapsbarriärer som BI kan övervinna, som vi avslutar teoribeskrivningen av BI med en redogörelse 

för konsumentköpbeteendeteorier.        
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Översättning av figure 8.5 Stages in the innovation decision process of adaption, “Marketing” (Baines et al., 

2011, s. 310). Modellursprung: Rogers (1983) Free Press, New York, USA 

2.2 Konsumentköpbeteendeteori 

 

2.2.1 Theory of Buyer Behavior 

Sheth, Gardner och Garrett (1988, s. 110-111) menar i sin bok “Marketing Theory: evolution and 

evaluation” att det utan att överdriva kan påstås att “The buyer behavior school of thought” har varit en 

av de mest inflytelserika, om inte den mest inflytelserika, påverkansfaktorn inom 

marknadsföringsdisciplinen. Skolbildningen har försökt ta itu med frågan varför kunder agerar som de 

gör på en handelsplats (Sheth et al., 1988, s. 110). Sheth et al. (1988, s. 118) redogör för“Theory of 

Buyer Behavior”, som Sheth och Howard presenterade 1969, vilken bl.a. belyser det faktum att 

marknadsförare har mycket svårt att uppnå en universell kundnöjdhet på marknadsplatsen p.g.a. att 

tillfredsställelsen hos samma konsument såväl som mellan olika konsumenter varierar över tid.  

 

2.2.2 Adaptionsprocessen 

I boken “Marketing” redogör författarna Baines, Fill, och Page (2011, s. 310) för en modell över 

processen i vilken individer accepterar och använder nya produkter, den s.k. “adaptionsprocessen” 

(process of adaption). Processen delas in i följande fem steg: 

 

 

 

 

Kännedom (knowledge)  

I detta första steg blir konsumenten medveten om produktens existens, men har lite information och 

ingen direkt attityd till produkten. 
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Omarbetning av figur 2.1, “Marknadsföring 

i butik – om forskning och branschkunskap i 

detaljhandeln” (Nordfält, 2007, s. 24). 

Modellursprung: “Consumer behavior”, 

(Engel at al., 1995) The Dryden Press 

Uppfattning/övertygelse (persuasion)  

Efter att ha fått kännedom om produktens existens så blir konsumenten medveten om att produkten kan 

lösa potentiella problem, vilket motiverar konsumenten att undersöka produktens egenskaper, pris och 

tillgänglighet.   

 

Beslutsfattande (decision)  

När konsumenten nu fått såväl en kännedom som en uppfattning om produkten så skapas en attityd 

gentemot produkten och konsumenten bestämmer sig för huruvida den motsvarar dennes behov eller ej. 

Om produkten motsvarar förväntningarna går konsumenten vidare till testandet av produkten. 

 

Implementering/testande (implementation)  

Under detta steg får konsumenten möjlighet att testa produkten utan risk, något som kan ta sig uttryck i 

t.ex. smakprov eller provkörning. Beroende på erfarenheterna från testandet väljer konsumenten att 

antingen välja eller avvisa produkten. Som modellen visar, går det för konsumenten att ångra sig, då 

väljandet av produkten i första skedet kan omvandlas till ett avvisande i ett senare skede precis som ett 

avvisande i första skedet kan omvandlas till ett väljande av produkten i ett senare skede. 

 

Bekräftande (confirmation)  

Bekräftelsesteget fullbordas när konsumenten börjar köpa produkten på en regelbunden basis, på egen 

hand dvs. utan påverkan från s.k. “sales promotion” eller andra påverkande incitament.    

 

2.2.3 Konsumenternas köpprocess 
 

Jens Nordfält (2007, s. 24-25) presenterar i sin bok 

”Marknadsföring i butik – om forskning och branschkunskap i 

detaljhandeln” en modell för konsumentens köpprocess (se 

modellen till höger) vilken, enligt honom, är strukturerad som en 

typisk femstegsmodell.  Det första steget i modellen, dvs. 

”upplevt behov”, kan beskrivas som ett gap mellan det befintliga 

tillståndet och det önskade tillståndet. Gapet anses kunna uppstå 

på två vis; antingen genom att det befintliga tillståendet försämras, 

exempelvis när något går sönder, eller om det önskade tillståndet 

ökar, exempelvis ett ökat habegär uppstår när en ny produkt 

kommer ut på marknaden (Nordfält, 2007, s. 24). Nordfält (2007, 

s. 24) kritiserar emellertid det faktum att behovet anses uppstå, han 
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menar istället att behovsgapet finns där hela tiden. Enligt Nordfält innebär detta således att handlarnas, 

dvs. butikernas, uppgift blir att påminna kunderna om deras behov och inspirera till bra lösningar av 

dessa (Nordfält, 2007, s. 25) snarare än att skapa nya behov för kunden. 

 

Nordfält (2007, s. 25) redogör för att det finns två vedertagna s.k. branschsanningar inom studiet av 

handel. Den första handlar om att en majoritet av alla köpbeslut fattas eller låter sig påverkas på plats i 

butiken. Den andra handlar om att ett typiskt val av en produkt i en livsmedelsbutik verkställs på någon 

sekund, ofta utan analys av övriga faktorer såsom alternativa konkurrerande produkter, 

innehållsförteckning och hyllkantsetiketter. 

 

Nordfält belyser här en mycket intressant paradox, vilken kan vålla huvudbry hos beslutsfattarna i en 

organisation. Han ställer sig frågande till hur de två vedertagna branschsanningarna kan kombineras 

med de, bland marknadsföringspraktiker ofta använda, konsumentköpbeteendeteorier såsom den ovan 

beskrivna femstegsmodellen, då de är motsägelsefulla, vilket belyses av hans påstående: ”Hur skulle 

kunderna kunna fatta beslut enligt femstegsmodellen utan att ens titta på de olika alternativen” 

(Nordfält, 2007, s. 24-25) (syftandes till steg tre i femstegsmodellen och branschsanningen två) .  

 

2.2.4 Omvandlingsfrekvens & resursutnyttjande 

Paco Underhill (2009, s. 29) talar i sin bok “Why We Buy – The Science of Shopping” om något han 

kallar “conversion rate”, dvs. “omvandlingsfrekvens”, som handlar om att butikerna ska förvandla eller 

omvandla besökarna till köpare. Omvandlingsfrekvensen mäter vad butikerna gör med vad de har, 

annorlunda uttryckt så visar det hur företaget presterar där det räknas som mest – i butiken (Underhill, 

2009, s. 31). Underhill (2009, s. 31) belyser det faktum att många företag investerar i olika system för 

att samla in information om sina kunder men att de i många fall, fortfarande efter flera månader, inte vet 

hur de ska omvandla informationen till att bli ett kontinuerligt, proaktivt fungerande verktyg. Detta 

stärker insikten om betydelsen av det som tidigare presenterades av Howson, nämligen att business 

intelligence inte uppnår någonting såvida det inte finns personer som kan tolka och agera på den 

information som samlas in. 

 

2.2.5 Konsumentköpbeteendekaraktärer 
 

Dominic F. Wilson (2000, s. 788) redogör i sin artikel “Why divide consumer and organizational buyer 

behaviour?”, i European Journal of Marketing, för att konsumentköpbeteendet ofta anses karaktäriseras 

av vardaglighet och nöjesmässighet, där de bakomliggande köpmotiven, till skillnad från de hos 

professionella inköpare, utgörs av såväl sociala, rekreationella som terapeutiska faktorer. Wilson menar 
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Översättning av figure 1, A two- dimensional matrix of consumer buying, "Why divide consumer and 

organizational buyer behaviour?" (Wilson, 2000), European Journal of Marketing, volume 34 issue 7 

 

emellertid att detta inte är någonting som går att generalisera på alla typer av konsumentbeteenden, utan 

presenterar istället en tvådimensionell matris på detta, vilken, i översatt version, presenteras nedan: 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wilson (2000, s. 789) menar att matrisen indikerar att konsumenternas köpbeteende kan variera från att 

vara professionellt till att vara fritids- alt. nöjesmässigt. Det professionella köpbeteendet härrör till 

rutinmässigt planerade inköp, såsom exempelvis livsmedel och drivmedel, samt till försiktig 

prospektering och inköp av mer exceptionella sällanköpsvaror, såsom exempelvis bostad och bil. Det 

fritids- alt. nöjesmässiga köpbeteendet kan ta sig uttryck dels i slentrian- och impulsmässiga inköp men 

också som ett slags terapeutiskt shoppande i syfte att utgöra en terapi, exempelvis för s.k. “shopaholics”. 

De grå zonerna i matrisen föreställer just de gråzoner som finns mellan de ovan presenterade 

polariserade kategorierna.    

 

Wilson (2000, s. 785) menar dock att ju större förståelse och insikt i hur konsumenternas köpbeteenden 

de facto ser ut och fungerar desto större blir möjligheterna att kunna förklara beteendet, vilket kommer 

att stärka uppfattningen om köpbeteendet som rationellt – även om han medger att det är svårt att ändra 

den rådande uppfattningen av konsumenten som en individ vilken, av egen vilja eller genom 

manipulation, agerar i enlighet med ett semirationellt eller impulsivt köpbeteende.  Vidare hävdar han 

att konsumenternas något konservativa och rutinmässiga köpbeteende i många fall kan härledas till de 

byteskostnader, grundade på såväl förtrogenhets- som relationsskapade åtgärder, som det innebär att 

byta från en leverantör till en annan. 
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Utifrån Wilsons argumentation belyses vikten för företag att förstå sina kunder för att på bästa möjliga 

sätt, exempelvis genom personligt riktade erbjudanden, kunna tillfredsställa deras behov och på så vis 

skapa en relation som kan övergå till att bli ett, på regelbunden basis, rutinmässig köpbeteende. 

 

2.2.6 Kundkorgsanalys 
 

Fjeldstad talar i sitt kapitel i boken “Fundamentals of Retailing & Shopper Marketing” (Hillesland, 

Rudolph, Meise, Gisholt, Bendixen, Fjeldstad, Nordfält & Clement, 2013, s. 194) om vikten av den 

analytiska delen med konsumentinsikt och att profilindela konsumenterna efter deras köp som ett 

avgörande verktyg för att skapa en ökad försäljning. Nyckeln till detta, menar han, är att lära känna 

varenda kund. Om företag lär känna sina kunders behov och önskemål så kan de attrahera kundernas 

intresse och på så vis skapa såväl en ökad försäljning som en ökad besöksfrekvens till butiken. 

 

Genom ansökan om medlemskap i butiken eller kedjans kundklubb genreras grundläggande 

basinformation om kunden såsom kön, ålder och adress, vilket gör att butikerna/kedjorna till viss del 

kan börja segmentera i kunddatabasen. Vidare går det med s.k. Epos data (Electronic Point of Sales 

data) eller transaktionsdata dvs. information om konsumenternas köp, att segmentera konsumenterna 

efter tre parametrar; Tiden de varit kund (från senaste till första besöket), frekvensen (hur ofta de 

besöker butiken) och det monetära värdet (kundkorgens storlek eller kundkorgsstorlekens 

bruttomarginal). Fjeldstad (Hillesland et al., 2013, s. 194) menar att detta kan ge en klar bild över vilka 

som är de viktigaste kunderna samt var den största potentialen finns. Denna segmentering möjliggör i 

sin tur att butikerna/kedjorna kan ha olika mål för olika typer av kundgrupper. 

 

Fjeldstad belyser emellertid det faktum att en butik vet vilka egna behov och önskemål den måste 

tillgodose, men den stora utmaningen ligger i att förstå kunderna. Gör butiken inte detta så riskerar de 

att misslyckas med att attrahera kunder och tappar därigenom försäljning. Av den anledningen kan en 

butik inte enbart agera utifrån de tidigare redogjorda faktorerna, då dessa egentligen bara förser 

butikerna med insikt om vilka kunderna är, inte hur de är. 

 

 

 

 

 

 

Fjeldstad (Hillesland et al., 2013, s. 195) menar att studerande och analyserande av två till tre 

kundkorgar från en konsument kan generera en hel del information om vem de är, såsom exempelvis om 

de har barn, är hälsomedvetna eller huruvida de är budget- eller kvalitetsorienterade och om detta gäller 

 

 

“Show me your shopping basket and I will tell you who you are” 
 

Fjeldstad (Hillesland et al., 2013, s. 195) 



- 17 - 

 

alla produktkategorier eller bara vissa. Att utifrån analyserandet av en kundkorg genera information 

såsom ovan exemplifierats är inte speciellt svårt, däremot är det mer komplicerat när exempelvis mer än 

en miljon kundkrogar ska analyseras – något som kräver de bästa av analytiker (Hillesland et al., 2013, 

s. 196).  

 

Analysprocessen kan beskrivas enligt följande; till att börja med ges poäng på alla produkter utifrån 

relevanta parametrar, såsom exempelvis budget- kontra premiumprodukt, enkel- eller 

dubbelförpackning etc. Sedan ges varje konsument en slags DNA-profil, vilket byggs upp genom att 

varje köpt produkts poäng läggs till profilen. På detta vis poängsätts konsumenten själv utifrån samma 

parametrar som produkten. Detta gör att varje konsument får en egen unik poängsammansättning – en 

egen ”DNA”-profil (Hillesland et al., 2013, s. 196-197). Utifrån ”DNA”-profilen kan butikerna sedan 

segmentera in konsumenterna i större kategorier vilka utgör utgångspunkten för såväl kommunikations- 

som aktivitetsplaner, där olika erbjudanden kan riktas mot de olika segmenten såväl som skräddarsydda 

erbjudanden till varje enskild konsument utifrån deras respektive ”DNA”-profil. Med dessa verktyg som 

bas kan butikerna börja etablera och hantera relationen med sina kunder. (Hillesland et al., 2013, s. 198) 

 

2.2.7 Butiksutformning 
 

Hillesland talar i, den tidigare nämnda, boken “Fundamentals of Retailing & Shopper Marketing” 

(Hillesland et al., 2013, s. 229) om vikten av optimerad butiksutformning i allmänhet och 

produktplacering i synnerhet då så mycket som 70 till 80 procent av alla köp sker oplanerat, dvs. 

köpbesluten tas på plats i butiken. 

 

Hillesland (Hillesland et al., 2013, s. 231) menar därför att livsmedelsbutiker ur strategiska aspekter 

intresserar sig för hur konsumenterna rör sig i butiken, vilket gör att de måste identifiera de 

högtrafikerade områdena i butiken, dvs. de s.k. “varma zonerna” (hot zones eller hot spots) såväl som 

de “kalla zonerna” (cold zones eller cold spots). Detta då det oftast finns en korrelation mellan de 

platser i butiken som konsumenterna spenderar mest (varma zoner) respektive minst (kalla zoner) tid på 

och den faktiska försäljningen från dessa platser (Hillesland et al., 2013, s. 236). För att bättre kunna 

förstå de varma och kalla zonerna så är det viktigt att hitta de huvudsakliga konsumentströmmarna och 

gångriktningarna, dvs. vilka delar av butiken som i huvudsak besöks samt hållet åt vilket det 

huvudsakliga kundvarvet går etc., i butiken såväl som på enskilda avdelningar (Hillesland et al., 2013, s. 

237). För att göra de kalla zonerna mindre kalla så kan butikerna placera några av de attraktiva 

varumärkena på dessa platser, då konsumenterna tenderar att leta efter dessa varumärken oavsett vilken 

placering de har (Hillesland et al., 2013, s. 239).  Det är även viktigt att belysa att de varma respektive 
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kalla zonerna kan variera beroende på såväl tid på dagen som tid i veckan. Exempelvis finns studier som 

visar att de flesta människor storhandlar i slutet av veckan, torsdag till lördag, samt att 80 procent av 

skandinaverna handlar sin mat efter lunchtid. Genom att analysera besökarantalet och kundkorgarna vid 

olika tidsintervaller så kan butikerna anpassa butiksutformningen samt skräddarsy olika erbjudanden 

efter den efterfrågan och de behov och önskemål som råder vid olika tider på dagen, såsom exempelvis 

middagserbjudanden på eftermiddagen. (Hillesland et al., 2013, s. 234). Hillesland menar vidare att det 

enda säkra sättet att ändra på köparnas beteende är att ändra i butikens miljö och utformning (Hillesland 

et al., 2013, s. 81). 

 

2.3 Teoriimplementering 

Det finns en rad övergripande frågor, vilka kan härröras till samtliga presenterade teorier, som 

tillsammans med arbetets syfte och frågeställningar ämnar ligga till grund för de frågor som kommer att 

formuleras och ställas till ämnesspecifik expertis inom såväl det tekniska som det beteendevetenskapliga 

området och de faktiska slutanvändarna dvs. livsmedelskedjorna. Arbetar livsmedelskedjorna med 

teorier, likt de ovan presenterade, för att analysera och bearbeta den erhållna datan, vilken genererats 

från de teknologiska datainsamlingsverktygen, så denna kan omvandlas till insiktsfull information om 

butikernas kunder och deras beteenden? Ligger teorier som dessa till grund för utformandet av de 

datainsamlingsverktyg som används inom livsmedelskedjorna? Kan beslutsunderlag om 

butiksutformning i säljfrämjande syfte erhållas från den data som livsmedelskedjornas teknologiska 

utrustning förser dem med? Nedan följer redogörelser för hur respektive teori är tänkt att implementeras 

och kopplas.    

2.3.1 Theory of Buyer Behavior 

Denna teori är tänkt att kopplas till hur livsmedelskedjorna arbetar för att övervinna problematik såsom 

den skiftande tillfredsställelsen hos konsumenterna. Arbetar kedjorna aktivt med detta? Vilka verktyg 

används idag och vilka skulle kunna användas i framtiden? Använder kedjorna business intelligence? 

Kan självscanningssystem vara en del i lösning på detta? Dessa frågor kan kopplas till det som nämndes 

i inledningen av arbetet dvs. att BI kan ta “Buyer Behavior School of Thought” ett steg längre, då 

kedjorna med datainsamling och transformerandet av denna till vital information om sina konsumenter 

möjligtvis kan övervinna eller i vart fall minska problematik såsom den universella kundnöjdheten.      
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2.3.2 Adaptionsprocessen 

Adaptionsprocessen är viktig att belysa för att förstå hur konsumenter tar till sig nya produkter då detta 

kan kopplas till såväl butiksutformning som direktriktad reklam, där fokus i huvudsak kan läggas på de 

tre första stegen i modellen, dvs. kännedom, uppfattning/övertygelse samt beslutsfattande. Teorin är 

tänkt att kopplas till hur livsmedelskedjorna arbetar med att förstå och påverka denna process genom 

olika åtgärder.  

2.3.3 Konsumenternas köpprocess 

Nordfält belyser att handlarna ska påminna kunderna om deras behov snarare än att väcka och skapa nya 

behov. Detta kan, precis som i fallet med adaptionsprocessen ovan, kopplas till butiksutformning och 

personligt riktade erbjudanden. Hur arbetar kedjorna/butikerna med datainsamling i 

butiksutformningssyfte för att kunna påverka kunderna? Hur påverkar kedjorna/butikerna 

konsumenternas köpprocess genom riktade erbjudanden och hur samlar de in data, vilken bearbetas till 

information, som ligger till grund för de riktade erbjudandena?  

2.3.4 Omvandlingsfrekvens & resursutnyttjande 

Handlar om i vilken mån butikerna lyckas omvandla besökarna till konsumenter. 

Omvandlingsfrekvensen mäter således prestationen i butiken och därigenom också i vilken mån butiken 

lyckats med sin utformning. Underhill belyser vidare att många företag inte utnyttjar den 

informationstillgång de har. Hur är det i fallet med livsmedelskedjorna, utnyttjas informationen de har 

eller finns det brister i resursutnyttjandet? Om bristerna finns, vad beror de i sådana fall på? Teorin kan 

således kopplas till både butiksutformningen som en påverkansfaktor vad gäller omvandlandet av 

besökare till konsumenter samt till huruvida livsmedelskedjorna nyttjar den tillgängliga informationen.   

2.3.5 Konsumentköpbeteendekaraktärer 

Wilsons resonerar om att mycket av konsumenternas rutinmässiga köpbeteende kan härröras till de 

byteskostnader som uppstår när man byter från en leverantör till en annan, kostnader vilka exempelvis 

grundar sig på relationsskapande åtgärder. Detta kan kopplas till vikten av att butikerna och kedjorna 

arbetar med relationsskapande, exempelvis när man så att säga binder upp en kund för självscanning 

eller använder sig av riktade erbjudanden och rabatter. Teorin kan således användas för att se i vilken 

mån livsmedelskedjorna, direkt eller indirekt, använder sig av den konsumentinformation som olika 

tekniska lösningar kan förse dem med för att skapa och upprätthålla relationer med sina kunder.  
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2.3.6 Kundkorgsanalys 

Kundkorgsanalysen kan förse kedjorna och butikerna med mycket intressant och viktig information om 

sina kunder och möjliggör skapandet av en särskild “DNA”-profil till varje konsument, utifrån vilken 

det går att segmentera konsumenterna efter vad de köper. Hur fungerar datainsamlingen till sådana 

“DNA”-profiler rent tekniskt i praktiken? Vilka typer av verktyg används idag och vilka skulle kunna 

användas i framtiden?  Teorin kan således användas för att åskådliggöra det praktiska användandet såväl 

som de tekniska möjligheterna och begränsningarna för hur mycket information som kan erhållas från 

konsumentköp. 

2.3.7 Butiksutformning 

Då många köpbeslut fattas på plats i butiken, dvs. de sker alltså oplanerat, så är optimerandet av 

butiksutformningen av största vikt. Hur ser arbetet i livsmedelsbranschen ut vad gäller studerandet och 

identifierandet av en butiks s.k. varma och kalla zoner? Hur stor vikt läggs vid detta? Kan 

självscanningsutrustningen fungera som ett medel för att identifiera dessa zoner och förmedla 

information om rörelsemönster i butiken? Vilka andra verktyg finns? Teorin belyser såväl besöksflöden 

som de intressanta zonerna i en butik samt korrelationen mellan dessa och den faktiska försäljningen, 

vilket gör att den kan användas till att konkretisera sambandet mellan teknologi, ekonomi och 

konsumentbeteende.    
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Bild 2) Urval 

 

3. METOD 

Uppsatsen har sin metodologiska utgångspunkt i en kvalitativ forskningsansats där fokus ligger på 

semistrukturerade intervjuer. Metodkapitlet inleds med en förklaring av det valda studieobjektet samt en 

motivation till studiens population och urval. Därefter ges en beskrivning av hur strategin har sett ut 

och hur vi har valt att gå till väga. Efter det går vi igenom intervjuprocessen för att sedan avsluta 

kapitlet med att diskutera forskningskvaliteten.  

 

3.1 Studieobjekt  

Vi ämnar i vår undersökning att ta reda på hur företag kartlägger sina kunder för att använda 

informationen till att utforma konkreta strategier. Livsmedelsbranschen är vårt fokus eftersom de 

använder sig av olika intelligenta systemlösningar för att kunna kartlägga sitt stora kundunderlag samt 

för att effektivisera sin verksamhet. 

3.1.1 Undersökningens population och urval 
 

Population kan beskrivas som helheten av de enheter varifrån ett urval görs (Bryman & Bell, 2011, s. 

593) och utgörs i denna undersökning av ämnesspecifik expertis, såsom forskare och systemutvecklare, 

samt användare av BI.   

 

Urvalet kan beskrivas som den del av 

populationen som väljs ut för ett studium 

(Bryman & Bell, 2011, s. 597). Urvalet 

av ämnesspecifik expertis utgörs av 

universitetslektor Malin Sundström, 

akademisk föreståndare för Swedish 

Institute for Innovative Retailing (SIIR) 

vid Borås Högskola, Peter Sundberg, 

projektledare IBM samt Fredrik 

Kolterjahn, försäljningschef HUI 

Research. Urvalet av BI-användare 

utgörs av områdesansvariga inom 

livsmedelskedjorna Ica och Coop.  
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Intervjuerna med ämnesexpertis ger såväl en teknisk redogörelse för hur tekniken fungerar idag som en 

visionär sådan om vad som kan tänkas komma att bli morgondagens innovativa lösningar. Vidare ger de 

semistrukturerade intervjuerna med ansvariga inom Ica och Coop, dvs. användarna av BI, en insikt i hur 

den empiriska tillämpningen av såväl den teoretiska som den tekniska kunskapen går till och hur detta 

omvandlas i syfte att skapa resultatfrämjande åtgärder. Detta skapar ett väsentligt helhetsperspektiv över 

vad business intelligence egentligen är, hur det fungerar och vad det kan användas till. 

 

Utifrån förutsättningarna har det lämpat sig bäst med urvalsmetoden “snöbollsurval”. Metoden innebär 

att det initialt tas kontakt med personer som det antingen finns någon form av relation till, eller som det 

finns möjlighet att få kontakt med (Bryman & Bell 2011, s. 126). Genom dessa personer erhålls 

möjligheter att få kontakt med ytterligare respondenter. Snöbollsurvalet lämpar sig bra till vår 

undersökning eftersom det ger oss möjlighet att, med en mer tidseffektiv aspekt i åtanke, kunna få 

kontakt med respondenter vi anser vara relevanta för att kunna besvara studiens undersökningsfrågor. 

 

3.2 Forskningsstrategi  

När det talas om forskningsstrategi brukar det främst handla om den kvalitativa och kvantitativa. Vi har 

valt att inrikta oss på den kvalitativa strategin vilken enligt Jacobsen (2002, s. 142) definieras som att 

det skapas en förståelse för ett fenomen genom att exempelvis observera eller intervjua människor med 

insyn inom de områden som ämnas undersökas. Kvantitativ metod handlar istället om insamling av 

numerisk data som sedan behandlas med befintliga teorier och forskning (Bryman & Bell, s. 85).   

 

Det finns ett antal fördelar med en kvalitativ ansats enligt Jacobsen (2002, s. 142). Han nämner att det 

finns en öppenhet med en kvalitativ ansats som innebär att det i förväg inte behöver vara exakt klarlagt 

vilken information som behöver samlas in. Detta är till stor fördel för oss i vår undersökning eftersom 

ämnet är så pass komplicerat att vi från början inte vet exakt vad som kommer att behövas samlas in och 

genom att föra en kvalitativ ansats kan informationen bearbetas i efterhand vilket gör att vi kan ta ut det 

mest väsentliga för att besvara forskningsfrågorna. Då vi inte vet om vår frågeställning kommer vara 

den slutgiltiga när vi inleder undersökningen är det till fördel med en kvalitativ ansats då den är mer 

flexibel än en kvantitativ bl.a. eftersom möjlighet att ändra såväl frågeställning som 

datainsamlingsmetod under arbetets gång ges (Jacobsen, 2002, s. 142). Problemen som uppstår handlar 

främst om forskningskvaliteten och kommer diskuteras mer i avsnitt “3.4 Forskningens kvalitet”.  

Eftersom vår undersökning behandlar ett område som är svåranalyserat anser vi att det skulle vara 

problematiskt att undersöka området med en kvantitativ ansats. Med ett kvalitativt tillvägagångssätt kan 

vi istället undersöka fenomenet på en djupare nivå vilket gör att vi inte blir lika beroende av att få tag i 
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många respondenter och kan då, precis som Jacobsen (2002, s. 145) nämner, tydligare se samband 

mellan individ och kontext. 

 

Jacobsen (2002, s. 92) beskriver att det finns två vägar att gå för att förstå sig på ett fenomen. Antingen 

kan det försöka skapas en bredd genom att många olika delar undersöks för att besvara ett fenomen, 

eller så kan det försökas gå mer på djupet genom att undersöka färre delar men att dessa undersöks mer 

ingående. Han påstår vidare att även om många forskare vill gå båda vägarna är det oftast oerhört svårt 

då det innebär att datainsamlingsprocessen blir väldigt utdragen samt allt extraarbete runt omkring. Det 

är dels utifrån dessa argument vi har valt att inrikta oss mot ett mer djupgående angreppssätt. Detta 

eftersom vi dels förväntar oss svårigheter med att få tag i respondenter som vill ställa upp inom detta 

område men också för att vi värdesätter detaljeringsgraden vi kan få ut genom att göra en djupare 

undersökning, någonting som även Jacobsen (2002) menar på är en fördel. Nackdelen som återfinns är 

då istället att det blir svårare att jämföra de olika svaren vi erhåller genom hela processen. Som Jacobsen 

(2002) skriver blir det även svårt att generalisera resultaten vi får ut då stickprovet blir alldeles för litet 

för att kunna representera populationen.  

 

3.3 Forskningsmetod  

3.3.1 Definitioner & förklaring av metoder 

3.3.1.1 Semistrukturerad intervju 

Dalen (2007, s. 9) redogör i sin bok “Intervju som metod” för att innebörden av ordet intervju kan 

beskrivas som en utväxling av synpunkter mellan två personer som samtalar om ett visst tema. En 

semistrukturerad intervju har sin utgångspunkt i en generellt hållen intervjuguide, dvs. en lista över 

förhållandevis specifika teman som ska beröras (Bryman & Bell, 2011 s. 363), från vilken den 

intervjuande ställer frågor som oftast utformats på ett mer allmänt vis än i en strukturerad intervju 

(Bryman & Bell 2011 s. 595). Det kan kort sägas att den semistrukturerade intervjumetoden är mycket 

flexibel och anpassningsbar efter situation och intervjuperson (Bryman & Bell 2011 s. 363). Eftersom 

ämnet vi undersöker är så pass svårdefinierat och stort anser vi detta vara det mest lämpade 

tillvägagångssättet. Vidare låts respondenten, i denna typ av intervju, utveckla sina tankar och idéer på 

ett mer utförligt sätt, i jämförelse med en strukturerad intervju, vilket gör att svaren ges utrymme att bli 

mer öppna och uttömmande (Denscombe, 2012 s. 234-235). 
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3.3.1.2 Fysisk intervju 

Inom den kvalitativa forskningsmetoden är det vanligt att intervjuer används för att kunna besvara 

undersökningsfrågor. Denscombe (2012 s. 232) menar att intervjuer bäst lämpar sig som 

datainsamlingsmetod när de områden som ska undersökas kan uppfattas som känsliga och/eller om 

informationen som ämnas få fram är av priviligerad karaktär, alltså att det genom frågeformulär kan 

vara svårt att erhålla relevant information för undersökningen. Med tanke på att frågeställningen i vår 

undersökning berör områden som anses känsliga av många företag innebär det att vi kommer sträva mot 

att föra fysiska intervjuer i den mån det är möjligt.  

 

Även Ruane (2006 s. 175) nämner att fördelarna med intervjuer är att kunna föra mer djupgående 

diskussioner vilket vi i sin tur hoppas kommer medföra mer värdefull information för vår undersökning. 

Författaren hävdar också att många forskare riktar kritik mot enkätundersökningar då de lägger ord i 

munnen på respondenterna och menar att respondenterna inte tar sig tid att besvara öppna frågor i 

samma mån. Dessa nackdelar med en kvantitativ studie kommer vi kunna undvika genom att vi istället 

intervjuar våra respondenter.   
 

3.3.1.3 Telefonintervju 

Intervjuer behöver nödvändigtvis inte vara i form av fysiska intervjuer. Det kan också finnas skäl till att 

använda sig av telefonintervjuer som verktyg i en undersökning. Denscombe (2012 s. 30) påstår att det 

finns några påtagliga fördelar med att hålla intervjuer per telefon istället för i en fysisk form. 

Telefonintervjuer är enligt honom både billigare och snabbare, respondenter är lika ärliga som vid 

fysiska intervjuer, samt att det finns goda möjligheter att få ett representativt urval. En annan fördel som 

Bryman & Bell belyser (2011 s. 140) är att om intervjun hålls per telefon istället för i verkligheten finns 

det större möjligheter att undanröja s.k. “intervjuareffekter”, alltså egenskaper hos intervjuaren (kön, 

etnisk bakgrund etc.) som påverkar respondenten på ett negativt sätt (Bryman & Bell 2011 s. 157). 

Telefonintervjuer är inte något vi eftersträvar i första hand, men det komma att utgöra ett alternativ om 

det visar sig omöjligt att få till en fysisk intervju med respondenten.   

3.3.2 Intervjuprocessen 

3.3.2.1 Hur vi tog kontakt 

I första hand kontaktade vi respondenterna per e-post för att i vissa fall följa upp med telefonsamtal för 

att boka in en intervju. Varför vi valde att kontakta respondenterna per e-post istället för telefon var 

framförallt för att personerna skulle ges den tid de behövde för att besvara vårt meddelande. Fördelen 

med e-post var att vi kunde formulera de frågor vi hade på ett tydligt sätt vilket gjorde att 
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respondenterna kunde besvara, begrunda samt även förbereda sig inför en eventuell intervju i den mån 

de hade möjlighet. Nackdelen var att det i vissa fall blev en väldigt utdragen process samt att några av 

respondenterna inte svarade. Det fanns självfallet en problematik med att processen blev utdragen och 

datan vi samlat in kom in i ett senare skede än planerat, vilket innebar en fördröjning i arbetet. Samtidigt 

säger Jacobsen (2002) att många forskare anser det vara en fördel med insamling av data i ett sent skede 

då det är mer klart vad som eftersöks.  

 

När det visade sig att vissa personer inte kunde nås via e-post eller när vi kände att tiden började bli för 

knapp valde vi istället att ringa direkt till dem. Vi ringde till ungefär fyra tilltänkta respondenter och 

företag men lyckades dessvärre inte få kontakt med någon av de vi sökte. 
 

3.3.2.2 Förberedelser 

De förberedelser som gjordes var framförallt att utforma lämpliga intervjufrågor (se bilaga 1) som kunde 

hjälpa oss att besvara våra frågeställningar. Vi delade även upp ansvaret för intervjun, där den ena av 

oss förde själva dialogen med respondenten medan den andra fokuserade på att anteckna vad som sades. 

Plats och tid lät vi respondenterna bestämma i den mån de hade möjlighet samt att det även 

överensstämde med tider som passade oss. 

 

3.3.2.3 Intervjuerna 

Vi intervjuade totalt tre personer från tre olika företag. Dessa företag var: Coop, IBM och HUI 

Research. Vi kom även i kontakt med journalisten Ulrika Beck-Friis som skrev artikeln från NyTeknik 

vilken citerades i inledningen av arbetet.  

 

Coop: 

På Coop blev vi rekommenderade att ta kontakt med Fredrik Törn efter att först ha kontaktat Owe 

Sjöberg. Vi kom överens om tid för telefonkontakt eftersom han först ville veta mer vad vi skulle ställa 

för typ av frågor och om han kunde besvara dem. Efter att ha förklarat vilka frågor vi ville ställa gick 

han med på att försöka besvara dem via telefon i första hand. Intervjun varade ca 40 minuter och tack 

vare lämpliga svar som täckte det vi ansåg var relevant för vårt arbete beslöt vi oss för att nöja oss med 

det och inte gå vidare med en ytterligare intervju.  

 

IBM: 

Efter att ha kontaktat en person på IBM vid namn Patrick Couch  fick vi, genom en rad vidarebefordrade 

e-postmeddelanden, tips om att den som var bäst lämpad att besvara våra frågor var Peter Sundberg. 

Efter att ha skickat e-post till Sundberg och fått svar att han kunde ta emot oss på en intervju kom vi 
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överens om att träffas på hans kontor i Kista. Vi satte oss i en avskild del vid receptionen och inledde 

med att fråga om vi fick hans tillåtelse att spela in intervjun, vilket han godkände. Intervjun varade ca. 1 

timme och 40 minuter och gav oss en god insikt i framförallt de tekniska delarna. 

 

HUI Research: 

Jan-Eric Nilsson på Södertörns Högskola gav oss rekommendation om att ta kontakt med Fredrik 

Kolterjahn på HUI Research. Vi kontaktade honom via e-post och fick bekräftat att han gärna ställde 

upp på en intervju. Vi kom överens om att träffas och ställa de frågor vi hade till honom på hans kontor. 

Även Kolterjahn gick med på att låta oss spela in intervjun, som varade i ungefär en timme. 

 

Ulrika Beck-Friis: 

Idén till uppsatsen fick vi till stor del genom artikeln “Konsumenter kartläggs via mobilen” som 

publicerades av Ny Teknik (2014).  Av denna anledning ansåg vi det relevant att kontakta journalisten i 

fråga för att möjligtvis ta del av dennes erfarenheter kring detta ämne. Vi började med att skicka e-post 

till redaktionschefen för Ny Teknik för att fråga vem som hade skrivit artikeln, varpå svaret blev att den 

var skriven av någon på Tidningarnas Telegrambyrå (TT). Efter att ha kontaktat TT vidarebefordrade 

chefen för ekonomi/politik-redaktionen vårt e-postmeddelande till frilansjournalisten Ulrika Beck-Friis 

vilken var den som skrivit artikeln. Beck-Friis kontaktade sedan oss och kom att ge oss mycket 

värdefulla tips och idéer.   

 

3.4 Forskningens kvalitet 

Det är oerhört viktigt att visa på att de insamlade resultaten är “riktiga” för att det ska kunna skapas 

tilltro till dem (Denscombe, 2012, s. 378). Det är väsentligt att en forskning går att verifiera oavsett om 

det är en kvalitativ eller kvantitativ forskning (Silverman 2006, se Denscombe, 2012, s. 378). I den här 

delen kommer det därför diskuteras om trovärdigheten och forskningskvaliteten i undersökningen. 

Enligt Denscombe (2012, s. 378-379) finns det fyra grundläggande begrepp som kan användas vid 

bedömning kvaliteten i en forskning. Dessa är: validitet, tillförlitlighet, generaliserbarhet, objektivitet. 

 

3.4.1 Validitet 

Validitet handlar enligt Denscombe (2002, s. 378) om att den erhållna empirin ska vara lämplig i 

förhållande till forskningsfrågan som undersöks. Kort sagt handlar detta om huruvida det som ämnas 

mätas i undersökningen verkligen mäts (Ejvegård, 2009, s. 80). Jacobsen (2002, s. 256) nämner att det 
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finns två sätt att kontrollera validiteten på. Det ena är att jämföra sina slutsatser mot andra och det andra 

är att kritiskt granska källorna och resultaten i sin undersökning. 

 

Vi anser att validiteten i vår undersökning är av god kvalitet då det tydligt går att se likheter med de svar 

som erhållits från respondenterna i intervjuerna. Samtidigt är alla respondenter i undersökningen 

sakkunniga inom sitt område och att de då för samma eller liknande resonemang inom vissa områden 

tyder på en hög validitet, någonting som understryks av Jacobsen (2002, s. 257). Vidare talar han om att 

respondenter som står närmare fenomenet och därmed besitter en högre kunskap om ämnet har högre 

validitet än de som inte gör det. Detta visar också på hög validitet då samtliga av våra respondenter 

arbetar nära fenomenen vi ämnar undersöka. Avslutningsvis menar Jacobsen (2002, s. 263) att det är 

viktigt med korrekta kategoriseringar av den empiriska data i analysen. Med det menas att det krävs 

korrekta och lämpliga indelningar av datan som samlats in. I vår undersökning har alla respondenter en 

koppling till den bransch och det ämne vi undersöker, någonting som även det stärker validiteten i 

undersökningen. 

 

Någonting som Jacobsen (2002, s. 262) nämner är problematiskt för all kvalitativ forskning är att risken 

är relativt stor att respondenten undanhåller information. Det kan exempelvis bero på att ämnet är 

känsligt för respondenten av olika anledningar. Eftersom frågeställningen i vår undersökning behandlar 

ett mer eller mindre känsligt område finns risken att inte all information stämmer helt, eller kanske 

framförallt, att respondenterna inte berättar så mycket som de skulle kunna. Ett tillvägagångssätt som 

kan användas för att stärka validiteten i detta avseende är metodtriangulering. Jacobsen (2002, s. 275) 

hävdar att trovärdigheten hos respondenterna kan stärkas genom att även genomföra en kvantitativ 

undersökning och därefter jämföra resultaten med varandra. Detta är naturligtvis någonting vi har haft i 

åtanke och som skulle ha varit möjligt att genomföra om mer tid hade funnits. 

 

3.4.2 Tillförlitlighet 

Vidare måste även studeras om någonting i själva undersökningen har påverkat svaren som erhållits 

säger Jacobsen (2002, s. 270) och menar på att stimuli är en sådan sak. Stimuli är faktorer som påverkar 

respondentens svar och han nämner att intervjuareffekt är ett exempel på en sådan faktor (tidigare 

beskrivet av Bryman & Bell). Enligt Jacobsen innebär intervjuareffekt att det beroende på hur 

personen/personerna som intervjuar t.ex. klär sig, pratar, beter sig etc. kommer påverka respondentens 

svar på olika sätt (Jacobsen, 2002, s. 270). Detta är självfallet någonting som sänker tillförlitligheten och 

även någonting som kan vara svårt att undvika. Under våra intervjutillfällen försökte vi påverka 

respondenten så lite som möjligt genom att inte agera eller klä oss på sätt som skulle dra 



- 28 - 

 

uppmärksamhet från själva intervjun. Det är självfallet svårt att spekulera kring exakt hur liten eller stor 

påverkan vi hade på respondenterna. Någonting som kan ha sänkt tillförlitligheten och därmed 

forskningskvaliteten en aning har att göra med att vi valde att spela in intervjuerna. Detta kan i sin tur ha 

lett till att respondenterna var mer återhållsamma med information än om vi inte hade spelat in. En 

fördel var dock att en av våra intervjuer hölls per telefon vilket bidrog till att eliminera några av de 

intervjuareffekter som kan uppstå med en fysisk intervju. 

 

3.4.3 Generaliserbarhet 

Som tidigare nämnts har vi använt oss av en djupgående undersökningsmetod vilket medför vissa 

problem. Ett problem som Jacobsen (2002, s. 266) nämner är att det inte går att generalisera 

forskningsresultaten lika bra när det används en djupgående strategi som när en breddmässig strategi 

tillämpas. Detta nämner han beror på att de flesta av de kvalitativa studierna inte är representativa för 

populationen och därför blir svåra att generalisera Han säger även att kvalitativ undersökning ofta är 

nära sammankopplade med specifika personer, företag, samhällen osv. Utifrån Jacobsens påståenden 

kan alltså konstateras att valet av forskningsstrategi, till en viss del, har en negativ påverkan på 

forskningskvaliteten.  

 

3.4.4 Objektivitet 

En fjärde viktig aspekt när den insamlade datan ska verifieras har, enligt Denscombe (2012, s. 379), att 

göra med objektivitet. Han menar att det i princip är omöjligt att vara helt och hållet objektiv i en 

kvalitativ studie (Denscombe, 2012, s. 383). Under hela processen har vi försökt, till den grad vi anser 

det varit möjligt, att förhålla oss objektivt till datan vi erhållit för att därigenom skapa en högre 

trovärdighet till undersökningen. Vi har exempelvis uteslutit att analysera beteende och andra 

omkringliggande faktorer hos våra respondenter eftersom vi har en uppfattning om att det lätt skulle 

kunna feltolkas och skada forskningskvaliteten. Denscombe (2012, s. 385-386) påstår att det är viktigt 

med ett öppet sinne och att inte förbise data som inte överensstämmer med den förväntade analysen. 

Han menar istället att detta är någonting som bör undersökas och analyseras för att se om det kan finnas 

någon förklaring till detta avvikande som kan kopplas till analysen. Vi anser oss ha lyckats med detta på 

ett oproblematiskt sätt.   
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4. EMPIRI 

Kapitlet inleds med en beskrivning av de företag som har kontaktats under processen med insamling av 

empiri. Dessutom ges en kort presentation av de respondenter som intervjuats. Vidare presenteras den 

information som insamlats där intervjufrågorna utformats i enlighet med uppsatsen syfte och 

frågeställningar.   

4.1 Företagen 

4.1.1 IBM  

IBM är ett av de ledande företagen i världen när det kommer till behandling och bearbetning av 

information och har idag ca 400 000 medarbetare och en omsättning på drygt 104,5 miljarder dollar. 

IBM satsar ungefär 5-6 miljarder dollar på forskning och utveckling inom områden som exempelvis 

BIG DATA, Analytics och Cloud Computing (IBM Svenska AB, 2010). 

 

På IBM kontaktades Peter Sundberg vilken arbetar som säljare på avdelningen Integrated Technology 

Services (ITS). Sundberg har, sedan IBM började arbeta med självscanningssystem i början av 2000-

talet, varit med och sålt in systemen i samtliga livsmedelsbutiker i Sverige, som har IBMs 

helhetslösning. Sundberg har varit och är även idag fortsatt delaktig i den ständiga utvecklingsprocessen 

av systemet. 

 

4.1.2 HUI Research 

Handelns Utredningsinstitut grundades 1968 och gick 2010 ihop med Turismens Utredningsinstitut och 

bildade HUI Research AB. Deras kunder finns bl.a. inom detaljhanden där de hjälper till att förstå vilka 

drivkrafter som påverkar konsumtion och samhällsekonomin. De erbjuder beslutsunderlag till sina 

kunder i form av fakta, analys och rådgivning. Förutom dessa saker utför de även avancerad forskning 

om detalj- och partihandel (HUI Research). 

 

På HUI Research kontaktades Fredrik Kolterjahn som är företagets försäljningschef.  

 

4.1.3 Coop Sverige AB 

Coop Sverige AB ägs av Kooperativa förbundet (KF) och har cirka 700 butiker i hela Sverige. Coop 

Butiker & Stormarknader är ett dotterbolag och ansvarar för ungefär 350 av butikerna (Coop). 

Resterande butiker drivs av detaljhandeldrivande konsumentföreningar. 2013 hade KF 3,4 miljoner 

medlemmar och omsatte drygt 38 miljarder kronor (Verksamhetsberättelse 2013). 
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Hos Coop kontaktades Fredrik Törn, chef för kundinsikt (Head of Consumer and Shopper Insight). Törn 

har bl.a. en bakgrund som forskare inom marknadsföring. På Coop arbetar han med att studera och 

analysera konsumenter, s.k. “consumer insight” något som ska ge råd till beslutsfattare så de kan fatta så 

snabba och korrekta beslut som möjligt. 

 

4.2 Insamling av empiri 

Under detta avsnitt tas den information upp som erhölls från intervjuerna med de ovan presenterade 

respondenterna. För att förtydliga har avsnittet delats i tre huvudsakliga delar där först empirin från IBM 

presenteras, sedan HUI Research och avslutningsvis Coop. Varje del är indelad i underrubriker vilka 

baseras på de frågor som ställdes vid respektive intervju, frågor vilka utifrån uppsatsens syfte och 

frågeställningar formulerats och anpassats efter respektive respondent.     

 

4.2.1 IBM 

Introduktion av självscanningsystemet 
 

Sundberg berättar att butikerna är uppbyggda kring en kassaserver, även kallad kassaapplikation, till 

vilken kan kopplas flertalet tilläggsapplikationer, exempelvis självscanningsapplikationen. När en kund 

handlar med hjälp av självscanning så är principen att kunden med handterminalen, dvs. själva scannern 

(se bilaga 2), scannar de önskade varornas streckkoder (med varans artikelnummer) vilket gör att det i 

kassaservern byggs upp ett s.k. kassakvitto. När handlingsrundan är slut så hämtas kvittot, elektroniskt, 

från kassaservern vilket möjliggör för kunden att checka ut, dvs. betala. Kassapplikationen 

kommunicerar sedan med den s.k. kontorsapplikationen, vilken oftast finns centralt hos kedjorna i 

anslutning till kunddatabasen. 

 

Självscanning kom år 2000, berättar Sundberg. Systemet skapades från början av Symbols Technologies 

(senare Motorola, numera Zebra Technologies) och var ett eget, proprietärt, system dvs. det var inte 

Windowsbaserat. Systemet bestod i början enbart av handterminalen och kunde, enligt Sundberg, sägas 

vara en ”dum terminal” då den enbart bestod av en display vilken inte kunde tillskansa mycket 

intelligens. Dagens handterminaler som kom år 2007 är utrustade med ett Windowssystem och kan 

sägas vara en Windowshanddator. Detta har möjliggjort för kassaapplikationstillverkare, såsom Extenda 

och Visma, att utveckla sina egna appar för självscanning. 

 

På frågan vad IBMs roll i etableringsprocessen av självscanningssystem är så svarar Sundberg att IBM 

ansvarar för en stor del av totalprojektet där företaget är återförsäljare av en stor mängd av produkterna 

vilka de konfigurerar och integrerar mot det bakomliggande systemet, exempelvis anpassar och 
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konfigurerar de servrarna. En del av systemkonfigurationen handlar exempelvis om att systemet ska veta 

var vilken scanner sitter, bland annat för att varje scanner måste hållas kvar en viss tid i 

laddningsvaggan, dvs. stället i vilken handterminalernas batteri laddas (se bilaga 2), för att den ska få en 

form av minimiladdning så att den håller en hel köprunda. IBM kan således sägas vara en integratör 

vilken levererar olika mycket av infrastrukturen – självklart handterminalerna (dvs. scannrarna) och 

laddningsvaggorna men också det trådlösa nätet.  

 

Innan en butik etableras går nätverkstekniker omkring i butikslokalen med antenner och mäter så att det 

ska bli så bra täckning som möjligt samt för att undersöka så att det inte finns några interferenser med 

andra nät. Utifrån detta bestäms sedan de platser där de s.k. accesspunkterna ska sitta för att det ska bli 

maximal täckning i hela butiken. En butik ser ut på ett visst sätt när den öppnar, exempelvis så står de 

s.k. skeppen, dvs. hyllraderna i vilka varorna står placerade, åt ett visst håll. Nätverksteknikerna kan 

med sin utrustning känna av vad det är för typ av varor som finns i skeppen, t.ex. om det är sådant som 

skapar radioskuggor, bl.a. varor som innehåller mycket järn, såsom ketchup. Sundberg beskriver att 

butiken blir som en levande massa då förändringar i butiksutformningen gör att förutsättningarna 

förändras. 

 

Sundberg menar att det är få som vet hur mycket IT det är i en storbutik och att kunderna troligtvis inte 

har en aning. I en butik finns många olika teknologiska funktioner som ska samsas om det trådlösa 

utrymmet. Förutom självscanningssystemet finns det bl.a. handdatorer som används för att inventera och 

orderlägga vilket ska samverka med det trådlösa nätverket. I många butiker finns det även speltjänster 

av olika slag, såsom exempelvis Svenska Spel och ATG, där butikerna bl.a. streamar resultat och 

travlopp till displayer över det trådlösa nätet. Detta gör att den datatrafik som uppstår måste kunna 

hanteras då det i en butik är många nätverksbaserade enheter som ska fungera samtidigt. Sundberg 

belyser här vikten av att försiktighet måste iakttas så att de trådlösa nätverken inte stör ut varandra. 

 

Utgångspunkt vid utformning av systemet 

Sundberg berättar att det från första början var Symbols Technologies som skapade systemet, rent 

tekniskt, och att det då fanns väldigt mycket idéer om vad systemet skulle kunna användas till samt vad 

som var själva vinningen med det. Systemet testades på ett fåtal butiker i Europa utan större framgång. 

De få installationer som gjordes hade olika typer av problem – det största problemet härrörde inte till 

tekniken utan det handlade om att få folk att använda det. Sundberg menar att människan har en naturlig 

tröghet och en misstänksamhet, vilket även var fallet när systemet introducerades i Sverige. En stor del 

av arbetet de första åren gick åt till att analysera vad det var som gjorde att kunderna inte tyckte att 

självscanningssystemet var bra, berättar han. I början frågade sig konsumenterna varför de skulle göra 
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butikens jobb och scanna varorna själva. Det handlade om att få konsumenten att förstå att 

självscanningen var tillräckligt bra, att det kunde spara tid, vilket ska väga upp att konsumenten gör 

jobbet själv. Sundberg berättar vidare att han och en kollega därför var tvungna att tillsammans med 

företagen dvs. butikskedjorna, innan projektet startade, komma fram till hur systemet skulle kunna 

fungera på bästa sätt. Han belyser därför det faktum att företag måste lära sig hur kunderna tänker, 

exempelvis hur de agerar i vissa situationer och menar att såväl de användarergonomiska som de 

tekniska aspekterna måste tas i beaktning då båda är avgörande för att ett sådant här system ska fungera. 

En grundförutsättning är givetvis att teknologin fungerar, men det handlar i slutändan om att få 

konsumenterna att använda systemet.     

 

För att få en bättre förståelse för konsumenternas beteende samt hur systemet skulle utformas på bästa 

sätt så jobbade IBM väldigt nära butikskedjorna och butikerna. Sundberg berättar att de i både fallet 

med Ica och Coop arbetade tillsammans med butiksutvecklingsavdelningen – mer än med IT-

avdelningen. Sundberg berättar även att man från IBMs sida pratade med konsumenterna när man var på 

plats i butikerna. Dessutom gjorde IBMs affärsavdelning, Global Business Services (GBS), på uppdrag 

av åtminstone en av kedjorna, intervjuer med kunderna vilket analyserades och sammanställdes i en 

rapport där de frågade sig: ”hur tänker kunderna?”. För att få allt att fungera samt för att kunna få 

ekonomi i användandet av systemet så måste en förståelse för konsumenternas beteende infinna sig.   

Vad som därför är viktigt, menar Sundberg, är att det finns kommunikation med såväl kunden som med 

butikspersonalen. Kommunikationen, menar han, är den absolut svåraste nöten att knäcka, tekniken är 

inget problem då den alltid går att fixa. 

 

Information som systemet kan tillhandahålla företaget med 

Sundberg berättar att det finns en central programvara i servern som förser användaren med statistik, 

exempelvis storlek på kundkorgar och antal köp per kund. Vidare finns ett sätt att direktkommunicera 

med kunden i butiken vad gäller riktade erbjudanden, vilket fungerar som så att om butiken har 

kampanjer så säger scannern till kunden att den får rabatt när en kampanjvara scannas. 

 

På frågan om det med hjälp av självscanningssystemet går att känna av butiksflöden så svarar Sundberg 

att det finns en sådan teknologi och har funnits länge, dvs. en teknologi som medger att det går att 

studera hur köprundorna i butiken har gått till. Detta menar han är intressant ur flera aspekter, inte minst 

när butiker ska planera hur varor ska placeras. Rent tekniskt fungerar detta som så att det skapas en 

triangulering mellan accesspunkterna och handenheten (dvs. själva scannern) vilket möjliggör att det 

kan räknas ut var konsumenten är någonstans i butiken, hur konsumenten har gått etc. Men Sundberg 

betonar dock tydligt att systemet inte är så finlemmat, utan att det bara grovt med ett par meters 
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felmarginal, kan utläsas hur konsumenten har rört sig i butiken, vilket gör att försiktighet med att dra 

slutsatser måste iakttas. Sundberg är emellertid inte säker på om något företag har den här typen av 

system idag, men säger att det har diskuterats om det.  

 

Däremot finns det annan typ av teknologi för det här idag exempelvis s.k. “Presence Zones”. Sundberg 

säger att han skulle kunna tänka sig att när tekniken med presence zones blir mer finlemmad, kanske 

kompletterad med annan teknologi, så skulle den kunna användas för att se var konsumenterna befinner 

sig i butiken vid olika tillfällen på dagen. Detta skulle kunna ge information om att det exempelvis vid 

tiden runt lunch behövs personal på ett visst ställe i butiken för att vara i närheten av det kundvarvet som 

är just då. Sundberg menar att det handlar om personalplanering – var personalen ska vara och när, där 

presence zones är uttrycket för denna typ av intelligens. Enligt Sundberg så används detta inte i en så 

stor utsträckning för självscanning så att butiksägaren eller butikschefen planerar vart personalen ska 

vara utifrån hur de ser att konsumenterna rör sig i butiken.  

 

På frågan om detta är någon typ av business intelligence så svarar Sundberg att det kan användas till det, 

dvs. det finns en teknik som möjliggör det. Om en person kommer in i en byggnad så vet någon var 

personen befinner sig hela tiden, så länge denne har gett sitt samtycke till detta. På det här viset skapas 

ett slags ömsesidigt utbyte exempelvis om en konsument använder en butiks wifi och får 

internetuppkoppling i utbyte mot att butiken kan kartlägga hur kunden har gått i butiken. 

 

På frågan om detta är någonting som exempelvis ICA och Coop använder sig av så svarar Sundberg att 

han inte tror det. Han menar dock att de skulle kunna använda sig av det om de drar nytta av den teknik 

som självscanning medger. I sådana fall, menar han, att de skulle kunna tänka i den typen av banor dvs. 

ett presence zones-tänk, där personal kan allokeras till rätt ställe i butiken. Det handlar alltså om att 

kunna balansera personalen i butiken och kommunicera med kunden. 

 

Sundberg menar att företag som använder sig av den helhetslösning som IBM levererar kan göra det 

mesta – givetvis inom rimliga gränser. Han säger att det som är motvikten är kunden, dvs. 

livsmedelskedjorna. Intelligensen finns, tekniken finns - det är bara frågan om vad som vill uppnås, 

finns det exempelvis pengar att tjäna eller spara. 

4.2.2 HUI Research 

Hur arbetar ni med datainsamling? 

HUI Research jobbar mycket med flödesanalys vilket handlar om att exempelvis kunna se hur folk rör 

sig i olika sammanhang såsom butiker och köpcentrum. Flödesanalysen möjliggör således att det går att 

se vart folk kommer ifrån, vart de är på väg, vad de har för syfte med besöket, hur de rör sig i butiken, 
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om det finns s.k. varma och kalla zoner etc. Kolterjahn berättar att det finns möjlighet att lokalisera 

enskilda individuella telefoner bara genom att de är påslagna och anslutna till en mast. Viktigt att 

påpeka här är dock att informationen som erhålls från telefoner via exempelvis wifi är anonym. 

 

Hur analyseras den insamlade datan? 

Verktyg för att kunna analysera data är på gång just nu i form av data mining och BIG DATA. Enligt 

Kolterjahn har vi bara sett början av denna utveckling och han är säker på att den kommer utvecklas 

mycket de kommande åren. 

 

Vilka användningsområden finns det? 

Kolterjahn säger att det genom att mäta information från wifi-signaler endast går att studera 

konsumenten beteende, dock säger detta inte så mycket om själva konsumenten.  Han berättar dock att 

livsmedelkedjorna lär sig mer om konsumenterna då de även vet vad de köper. Han menar att om 

företag både har information om hur konsumenterna rör sig och vad de köper så kan de med den 

informationen åstadkomma mycket.   

 

Kolterjahn säger att det har skett flera parallella utvecklingar där företag dels har blivit bättre på att mäta 

vad som är relevant men också blivit bättre på att utnyttja informationen på ett smartare sätt. Han menar 

att butikerna kan anpassa sin utformning så att den passar för just den konsumentgruppen som ofta 

handlar där istället för som tidigare endast förlita sig på reklamutskick – handelsplatsen anpassas alltså 

efter konsumenten.  

 

Kolterjahn menar att det egentligen inte är dagligvaruhandeln som ligger främst till i de här 

sammanhangen, utan e-handeln. Det troligtvis främsta företaget att utnyttja datan på ett effektivt sätt är 

Amazon. De har börjat prata om prediktiva analyser, alltså att de kan förutsäga vad du som konsument 

vill köpa innan du vet det själv. Utöver dessa användningsområden går det med hjälp av data att minska 

företagets kostnader markant. Företag kan exempelvis se på tidigare försäljning och andra faktorer för 

att räkna ut mer eller mindre exakt hur mycket av någonting som behöver beställas in för just den 

tidpunkten. 

 

Nästa steg är, enligt Kolterjahn, att gå in på mer individuell nivå för att kunna utforma 

marknadsföringsåtgärder för just den konsumenten. 

 

Vad finns det för problem? 

Som tidigare nämndes finns det med hjälp av exempelvis wifi-signaler möjlighet att lokalisera 

mobiltelefoner och därigenom ta del av viss information. Det finns dock problem med detta 

tillvägagångssätt eftersom informationen från wifi-signaler, endast kan studera kundens beteende. 
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Kolterjahn säger att vi, trots dessa teknologiska hjälpmedel, fortfarande inte vet så mycket om själva 

konsumenten. 

 

Utmaningen är densamma oavsett företag: Vad ska vi göra med all information? Det huvudsakliga 

problemet när det handlar om att undersöka konsumentbeteendet härrör till den stora datamängd som 

företag har tillgång till och det faktum att de måste kunna ta ut just den information som är relevant för 

det som ska undersökas. 

 

Kolterjahn berättar att dagligvaruhandeln idag arbetar mycket med automatiska ordersystem vilka är 

integrerade system som kan tillhandahålla information om exempelvis lagersaldo, hur mycket varor som 

finns i butiken samt hur mycket som har sålts. Fördelen med detta är att det underlättar arbetet i butiken 

men nackdelen är att det blir svårare att anpassa sortimentet i en enskild butik, menar han. Kedjor är 

tveklöst det mest framgångsrika konceptet i svensk detaljhandel de senast åren, säger Kolterjahn. 

Nackdelen med kedjedrift är dock att de tappar möjlighet att individualisera sitt utbud. Utmaningen 

menar han ligger i att det måste finnas ett mått av frihet inbyggt i systemet. 

 

På frågan om HUI Research ibland får i uppdrag av sina kunder, exempelvis livsmedelskedjorna, att 

undersöka vad konsumenterna anser om integritet och gränsen för denna så svarar Kolterjahn att de inte 

har fått några sådana uppdrag. Men han menar emellertid att företagen är väl medvetna om 

integritetsaspekten då de skulle kunna göra väldigt mycket mer, med den information de har, än vad som 

görs idag. Han resonerar vidare att det finns ett par faktorer som begränsar företagen från att utnyttja den 

insamlade datan mer. Till att börja med så är det dyrt, sen kan det även finnas praktiska förklaringar men 

i huvudsak handlar det om, den ovan nämnda, integritetsaspekten – var går gränsen? Gränsen för 

integritetkränkande kallar Kolterjahn “creepy lines”. Det handlar om att inte kränka personens integritet. 

Som exempel nämner Kolterjahn Ica och menar på de skulle kunna göra mycket mer med den 

informationen som de har tillgång till, än vad de faktiskt gör, om det inte vore för integritetsaspekten. 

Kolterjahn belyser emellertid att integritetsgränsen ser olika ut för olika individer, men att det oftast kan 

kopplas samman med olika generationer, där de yngre i högre utsträckning än de äldre generationerna 

tenderar att tillåta att mer information samlas in om dem. 

 

Ett ytterligare problem som han pratar om och som ligger på en mer konsumentbeteendenivå är att 

konsumenter inte lever som de lär. Många konsumenter tror de agerar på ett visst sätt men detta 

överensstämmer väldigt sällan med hur det ser ut i verkligheten. Ett exempel som Kolterjahn belyser är 

att många konsumenter säger att de gärna vill ha mer “udda” och speciella butiker i köpcentrum när de 

blir tillfrågade. När köpcentrum sedan lyssnar på konsumenterna och öppnar sådana butiker visar det 

sig, i de flesta fall, att väldigt få personer faktiskt handlar där. 
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4.2.3 Coop 

Hur arbetar ni med datainsamling för att tillskansa er kunskap om konsumenten? 

Fredrik Törn inleder med att berätta att kundkortet är nyckeln till förståelse om konsumenten. Han 

nämner att det finns det tre källor till kunskap om konsumenten: 

1. Försäljningsdata - Data som erhålls från varje försäljningstillfälle. Ganska svart och vit 

informationskälla som i princip fungerar så att om det visar sig att butiken säljer bra så kan 

slutsatsen dras att butiken gör någonting rätt. Det kan dock vara svårt att veta exakt vad det är 

som görs rätt. 

2. Kundkortsdata - Med kundkortsdata går det inte bara att se att någonting säljer bra, utan även 

koppla det till vem som köper vad. Coop har ett datalager där kvittotransaktioner kopplas till 

MedMerakortet som i sin tur ger analytikerna möjlighet att analysera datan. Utifrån detta går det 

exempelvis att se vem som är kunden till den enskilda varan och hur försäljningsutvecklingen ser 

ut för en enskild produkt och koppla detta till respektive kundsegment. Tack vare det kan en 

större förståelse till varför en specifik vara inte säljer samt vilka åtgärder som bör vidtas för att 

förbättra situationen genereras. 

3. Undersökningsverksamhet - Det finns flera olika typer av undersökningar, både traditionella och 

lite mer avancerade, som kan användas i en verksamhet. Exempelvis kan frågor om hur Ica och 

Coop uppfattas ställas direkt till kunden. Detta ligger dock mer inom “Competative Intelligence” 

än “Business Intelligence”. 

 

Hur analyserar ni den insamlade datan? 

Törn säger att det i samband med BI brukar talas om egen data vilket i Coops fall är samma sak som, 

den ovan nämnda, kundkortsdatan. När det talas om BI-utveckling handlar det mycket om egen data 

som kunder genererar. Han påstår att det går att göra väldigt mycket med den datan och att Coop även 

utnyttjar den till stor grad. Törn berättar att det på Coop finns en analysorganisation som jobbar med 

försäljningsdata och kunddata för att hjälpa butiker att förstå vilka som är deras kunder och för att förstå 

deras kundsegment bättre. Att analysera kunddata är något som både kan göras på nationell-, regional- 

och butiksnivå. 

Analysering av data har förändrats oerhört mycket bara på de senaste 10 till 15 åren. Törn berättar att de 

analyser som han och hans kollegor idag gör på 15 minuter, kunde ta veckor för ett konsultföretag att 

åstadkomma på den tiden. Området är under ständig utveckling och p.g.a. den hårda konkurrensen inom 

livsmedelsbranschen måste företag på marknaden hänga med i utvecklingen om de ska kunna vara 

konkurrenskraftiga.   
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Eftersom Coop har så pass stora mängder data krävs det att de tar ut och analyserar det som är mest 

relevant för att kunna kan dra nytta av det i verksamheten. Genom att ställa upp hypoteser går det att 

komma fram till vad som behöver analyseras och vilken data som behövs. Han säger att ju mer 

väldefinierad frågan är desto bättre analys kan göras av datan. För att kunna få ut värdefull information 

ur datan så menar Törn att företag dels måste ställa sig själva frågan vad de exakt vill få ut, samtidigt 

som de använder sig av en god analytisk approach. Med analytisk approach menas teorier som 

exempelvis konsumentbeteendeteori, marknadsföringsteori, ekonomisk teori osv. 

 

Vilka användningsområden finns det? 

Någonting som just nu håller på att växa ganska mycket är att kunna se hur kunder rör sig i butiker, 

någonting han kallar för kundmönster i butik. Detta är dock inget som Coop jobbar mycket med, sa han 

men tillade att det är någonting som borde arbetas mer med. Törn menar att en fördel som matbutiker 

har gentemot andra branscher inom detaljhandeln är att kunder ofta handlar fler än en eller två varor i en 

matbutik. I exempelvis klädbutiker är det vanligt att kunder handlar max en eller två varor, vilket gör att 

det kan vara av större vikt att förstå sig på rörelsemönster. En matbutik kan, endast genom kassadata, få 

information om ungefär hur kunderna har rört sig i butiken eftersom det går att se vad varukorgen 

innehåller och på så sätt få fram vilka hyllor varorna tagits från. 

En förutsättning för att en butik ska ha en bra ekonomi är att den lyckas hålla kostnaderna nere vilket 

öppnar upp för ytterligare ett användningsområde för datainsamling. En butik kan med hjälp av data 

effektivisera olika delar av verksamheten exempelvis minska transport- och lagerkostnaderna.  

Coop använder sig av externa partners för hantering och lagring av data till skillnad från Ica som sköter 

mycket av det genom egen kompetens. Han säger att mycket handlar om att skapa bekväma IT-miljöer 

som exempelvis att ge rabatter direkt vid köptillfället genom att allt är kopplat till kundkortet.   

Vi frågar honom vad han tror kommer bli nästa stora sak inom detaljhandeln. På det svarar han att det 

just är den förbättrade tekniken som gör det möjligt att kunna gå mer in på djupet än tidigare vad gäller 

konsumentinsikt. Enligt Törn är Netflix ett exempel där användardatan utgör en viktig resurs för 

företagets analytiker. Törn menar att det kommer bli mer fokus på data såväl i som utanför butiken och 

att man som konsument kommer bli mer kartlagda än tidigare. Han poängterade dock att det då handlar 

mer om att kartlägga konsumenter som grupp än som enskilda individer. 
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Vad finns det för problem? 

Törn nämner att det inte är brist på data som är det stora problemet för dem, utan det är tiden det tar att 

hantera och strukturera upp all data. Coop genererar oerhört stora mängder data och problematiken 

ligger till stor del i själva användandet av datan, dvs. vad som ska göras med den. Han belyser det 

faktum att det gäller att kunna göra någonting smart av datan som samlas in, så att det inte enbart 

stannar vid en rapport eller en rekommendation, utan att det faktiskt också leder till någon form av 

förändring.   

Det är dock inte endast bristen på analytiker och mantimmar inom företaget som bidrar till att 

datautnyttjandet inte är större menar Törn. Han ställer upp ett hypotetiskt scenario där Coop skulle haft 

tillräckligt med analytiker för att bearbeta all insamlad data. Problemet som då istället uppkommer, 

menar han, är att analytikerna utvinner väldigt mycket information ur datan, vilken måste utnyttjas på 

rätt sätt för att det ska ge någon positiv effekt. 

Vidare pratar han om att företag inte borde fråga sig vad de kan göra, utan snarare vad de klarar av och 

har resurser till att göra med all data som erhålls. Med hjälp av data kan företag förstå sig på 

konsumentbeteende relativt väl och utifrån det fatta lämpliga strategiska beslut, men det gäller att kunna 

få fram relevant data på ett lämpligt sätt.  

Inom detaljhandelsindustrin har det, historiskt sett, inte varit särskilt forskningsintensivt men det är 

någonting som håller på att ändras. Enligt Törn är det idag viktigt att kunna förstå sig på olika teoretiska 

perspektiv för att kunna dra egna slutsatser om exempelvis analyser och hur de ska tolkas. 

På grund av den, i samhället allt mer uppmärksammade, integritetsaspekten ansåg vi det nödvändigt att 

fråga hur han tror att det kommer påverka Coops sätt att arbeta med konsumentdata. Svaret vi fick var 

att alla i branschen har varit överens om hur frånvarande integritetsdiskussionen har varit. Människor 

verkar acceptera mycket mer än vad som trotts, givet att företagen använder informationen till någonting 

positivt. Han menar att integritetsdebatten däremot kommer skapa problem för de företag som 

missbrukar den information de har om sina kunder, exempelvis genom att sälja informationen vidare. 

Törn belyser det faktum att så länge kunderna känner att de får någonting tillbaka i utbyte mot 

utlämnandet av information så ses det inte som något problem. Två bra exempel på detta menar han är 

Amazon och Google. Amazon ses som ett respektabelt företag trots att de känner till oerhört mycket om 

sina kunder, medan Google, som också har mycket information om sina användare, inte alls ses på ett 

lika positivt sätt när det kommer till integritet eftersom användarna inte riktigt vet vad de får tillbaka av 

dem. Han säger att Coop till början var lite osäkra på hur det skulle bemötas när de började skicka ut 
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personligt riktade erbjudanden, men tack vare att kunderna uppskattade erbjudandena var det inte ett 

stort problem. 
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5. ANALYS & RESULTAT 

För att göra såväl analysen som resultatet mer visuellt överskådlig har kapitlet delats in i tre 

huvudsakliga delar; Tydliggörande av den insamlade empirin, sammankopplande av empiri och teori 

samt resultat. Kapitlet inleds med ett förtydligande och belysande av den, för besvarandet av arbetets 

frågeställning, mest adekvata informationen som erhölls från den empiri som presenterades i 

föregående kapitel varvid respondenternas svar sätts samman under gemensamma rubriker. I den andra 

delen presenteras en sammankoppling av den insamlade empirin med, de tidigare redogjorda, 

teorierna. Avslutningsvis redogörs för det resultat som studien kommit fram till.  
 

5.1 Tydliggörande av den insamlade empirin 

5.1.1 Datainsamlingsverktyg - hur samlas datan in? 

Nu                 

Sundberg redogjorde för att butikerna är uppbyggda kring en kassaserver till vilken kan kopplas flera 

olika tilläggsapplikationer där självscanningsapplikationen är en. När konsumenterna scannar sina varor 

skapas det i kassaservern ett kassakvitto. Kassaservern kommunicerar sedan med kontorsapplikationen 

vilken brukar finnas i anslutning till kedjornas centrala kunddatabas. Sundberg berättade även att 

information om konsumenternas rörelsemönster kan erhållas med hjälp av självscanningen, men 

betonade tydligt att systemet inte är så finlemmat, vilket gör att felmarginalen är så pass stor att det 

måste iakttas försiktig med att dra slutsatser utifrån detta. Törn berättade att man på Coop har tre källor 

till kunskap om konsumenten; försäljningsdata (data som erhålls från varje försäljningstillfälle), 

kundkortsdata (information om vem som köper vad) samt undersökningsverksamhet (olika typer av 

undersökningsmetoder exempelvis intervjuer). Vidare berättade Törn att Coop har ett datalager från 

vilket kvittotransaktioner kopplas till kundkortet dvs. MedMera-kortet. Datalagret utgörs till stor del av 

externa partners till skillnad från Ica som använder mycket mer egen kompetens. Kolterjahn nämnde 

också att det redan finns verktyg i form av wifi-lösningar för att kunna lokalisera och kartlägga 

konsumenter enbart genom mobilen. Vidare redogjorde han för att Data mining och BIG DATA är två 

verktyg som hjälper till att strukturera och analysera data. 

 

Framtiden  

Vad som kan utläsas från samtliga intervjuer vad gäller framtida informationsinsamlingsverktyg var att 

det nästan uteslutande handlade om rörelsemönster i butik. Sundberg belyste presence zones vilken, 

möjligtvis kompletterad av annan teknologi, skulle kunna användas för att se var konsumenterna 

befinner sig och utifrån detta allokera personal till det för tillfället rådande kundvarvet. Törn berättade 
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att Coop inte arbetar så mycket med det han kallar kundmönster i butik, men att det är någonting de 

borde arbeta med i större utsträckning än vad som görs idag. Kolterjahn utvecklade resonemanget vidare 

när han berättade om HUI Researchs arbete med flödesanalyser av olika slag för att se hur folk rör sig i 

exempelvis butiker och på så vis kunna identifiera de s.k. varma och kalla zonerna. Kolterjahn belyste 

också vikten av tillgång på information om konsumenternas rörelsemönster då den tillsammans med den 

ovan redogjorda konsumentköpinformationen möjliggör att butikerna och kedjorna kan göra väldigt 

mycket. 
 

5.1.2 Vilken information samlas in om konsumenterna?  

Sundberg förklarade att det i kassaservern finns en central programvara som förser användaren med 

statistik exempelvis storlek på kundkorgar och antal köp per kund. Törn redogjorde för att den 

huvudsakliga nyckeln till förståelse om konsumenten är kundkortet. Kundkortsdatan bygger på 

kvittotransaktioner och möjliggör att kunna se vem som är kopplad till vilken eller vilka inhandlade 

varor. Även Kolterjahn pratade om betydelsen och möjligheterna av att kunna koppla exempelvis 

information erhållen från wifi med kunders kundkort.  

 

Sundberg menade att det rent tekniskt även finns möjligheter att kartlägga konsumenter via wifi, men 

han trodde inte att det är någonting som varken Coop eller Ica använder sig av idag, men medgav att de 

skulle kunna dra nytta av den teknik som självscanningsutrustningen medger för att göra detta. 

 

Kolterjahn hade ingen klar insyn i om detta var möjligt, men berättade att det tekniskt sett skulle kunna 

vara något som butikerna använder sig av. Fredrik Törn på Coop påstod att det för tillfället är ett 

växande område med att kunna se kundmönster, men att det inte är någonting som Coop använder sig av 

då de för tillfället inte anser sig ha något större behov av det.  
 

5.1.3 Hur analyseras datan och vad gör företag med den? 

Törn redogjorde för att man på Coop har en analysorganisation vilken jobbar med försäljningsdata och 

kunddata för att kunna hjälpa butiker att förstå vilka som är deras kunder samt generera en bättre 

förståelse för kundsegmenten. Han berättade att detta är ett arbete som kan göras på såväl nationell- som 

regional- och butiksnivå. Han belyste även att analysområdet är under ständig utveckling och att 

företagen på marknaden, p.g.a. den hårda konkurrensen inom livsmedelsbranschen, måste hänga med i 

utvecklingen för att kunna upprätthålla sin konkurrenskraft.   

 

Törn berättade att det genom uppställandet av hypoteser går att komma fram till vad som behöver 

analyseras och vilken data som behövs. Med utgångspunkt i en väldefinierad frågeställning samt genom 
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tillämpandet av en god analytisk approach, dvs. användande av olika teorier inom exempelvis 

konsumentbeteendeteori, marknadsföringsteori och ekonomisk teori, så menade Törn att det går att få ut 

värdefull information ur datan. Han belyste emellertid att den stora tillgången på data kräver 

prioriteringar där analyser av det som anses vara mest relevant är nödvändigt för att det ska kunna vara 

till nytta för verksamheten.   

 

Sundberg berättade att det finns ett sätt att direktkommunicera med kunden i butiken vad gäller riktade 

erbjudanden, vilket fungerar som så att om butiken har kampanjer så säger scannern till kunden att den 

får rabatt när kampanjvaran scannas.  

 

Eftersom företag successivt blir bättre på att mäta det som är relevant menade Kolterjahn att butikerna 

nu kan anpassas så att de passar just sin kundgrupp, istället för som tidigare enbart förlita sig på 

reklamutskick i syfte att försöka anpassa kunden till butiken. Företag kan även, med hjälp av data, 

markant minska sina kostnader genom att exempelvis räkna ut mer eller mindre exakt hur mycket varor 

som behöver köpas in vid olika tidpunkter så att inte lagerkostnaden blir för hög. Detta pratade även 

Törn om och sa att effektiv hantering av data kan hjälpa butiker att effektivisera sin verksamhet, 

exempelvis minska transport- och lagerkostnader.  
 

5.1.4 Problem 

Resursmässiga/Ekonomiska 

För att få allt att fungera samt för att butikerna ska kunna få ekonomi i användandet av 

självscanningssystemet så måste de förstå sig på konsumenterna. Vad som därför är viktigt, menade 

Sundberg, är att det finns kommunikation med såväl kunden som med butikspersonalen. Han berättade 

att tekniken alltid går att ordna men påpekade att det stora problemet härrör till just kommunikationen. 

Törn framhöll att det inte är mängden data som är det stora problemet, utan framförallt tiden det tar att 

strukturera upp den. Vidare menade han att det handlar om att få ut relevant information ur datan vilken 

måste kunna generera någon form av ekonomisk lönsamhet för att det ska ses som en resurs. Vad gäller 

de ekonomiska aspekterna så menade Kolterjahn att en av anledningarna till att företagen inte gör mer 

av den information de har tillgång till beror på att det är dyrt. 
 

Implementering 

För att kunna ta del av konsumentdata är det en grundförutsättning att teknologin fungerar på rätt sätt, 

men även att få slutanvändarna, dvs. konsumenterna, att använda systemet på lämpligt sätt menade 

Sundberg. Han nämnde att teknologin och möjligheterna finns där och att den helhetslösning som IBM 

levererar kan göra det mesta. Företagen måste emellertid ställa sig frågan om det finns pengar att tjäna 

eller spara inom området de vill utveckla. Kolterjahn sa att utmaningen är densamma oavsett företag: 
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Vad ska göras med all information? Det stora problemet när konsumentbeteendet ska undersökas kan 

hörröras till den enorma datamängd företag har tillgång till och deras förmåga att kunna ta ut just den 

information som är relevant för det som ska undersökas. Törn förklarade att det inte bara är bristen på 

mantimmar och tid som är problemet. Han menade att även om Coop hade haft tillräckligt med 

analytiker för att bearbeta all data, så skulle det ändå kunna innebära en viss problematik. Detta då 

analytikerna skulle utvinna väldigt mycket information ur datan vilken skulle kunna blir svårt att 

applicera på verksamheten om det inte finns en klarhet i vad den ska användas till. Därför är det, som 

han tidigare nämnde, viktigt att företaget och dess analytiker ställer sig rätt frågor från början, dvs. vad 

man vill ha ut av datan. 
 

Integritet 

Integritetsaspekten verkade enligt Törn inte vara ett stort problem bland konsumenterna. Han sa att man 

inom branschen varit överens om hur lite konsumenter faktiskt reagerar på integritetsaspekten. 

Konsumenter tenderar att acceptera informationsinsamling förutsatt att de får något av värde tillbaka. 

Företag som använder informationen om konsumenterna till någonting positivt tenderar inte att hamna i 

problem, men det kan slå hårt mot företag som missbrukar denna information. Kolterjahn sa att 

företagen är väl medvetna om integritetsaspekten vilket han belyste genom påståendet om att de skulle 

kunna göra extremt mycket mer med den informationen de har tillgång till, än vad de faktiskt gör, om 

det inte vore för just integritetsaspekten. 
  

5.2 Sammankopplande av empiri och teori 

Under teorikapitlet presenterades Theory of Buyer Behavior (Sheth et al., 1988) vilken bl.a. belyser det 

faktum att det finns en svårighet att uppnå en universell kundnöjdhet på marknadsplatsen till följd av en 

varierande tillfredsställelse såväl hos samma konsument som mellan olika segment av konsumenter. 

Detta kan sammankopplas med majoriteten av vad som presenterats i empirikapitlet, då en stor drivkraft 

bakom mycket av datainsamling handlar om att företagen blivit varse om den skiftande 

tillfredsställelsen och därmed behovet av att kunna tillgodose varje konsuments enskilda unika behov. 

Törn berättade exempelvis om kundkortsdatan, vilken förser företaget med information om vilken kund 

som köpt vilka produkter, något som kan utnyttjas i form av riktade erbjudanden till varje enskild kund. 

Detta kan vidare kopplas till den s.k. kundkorgsanalysen (Hillesland et al., 2013) i vilken presenterades 

att butikerna utifrån en slags ”DNA”-profil (vilken kan liknas vid Coops MedMerakort) kan segmentera 

in konsumenterna i större kategorier vilka utgör utgångspunkten för såväl kommunikations- som 

aktivitetsplaner, där olika erbjudanden kan riktas mot de olika segmenten såväl som skräddarsydda 

erbjudanden till varje enskild konsument utifrån deras respektive ”DNA”-profil. I kundkorgsanalysen 
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belystes även vikten av att företag lär känna sina kunders behov och önskemål för att de ska kunna 

attrahera deras intresse, något som skulle kunna ses som början på ett övervinnande av problemet med 

den universella kundtillfredsställelsen.  

Möjligheterna till ett eventuellt övervinnande av problemet med den universella kundtillfredsställelsen 

genom skräddarsydda personliga erbjudanden med hjälp av, den från kundkortsdatan genererade, 

konsumentinformationen, kan även kopplas samman med adaptionsprocessen (Baines et al., 2011) som 

redogör för processen i vilken individer accepterar och använder nya produkter, genom att butikerna på 

ett tidigt stadium direktkommunicerar med kunden och på så vis kan påverka de tre första stadierna i 

modellen, dvs. kännedom, uppfattning/övertygelse och beslutsfattande. Även Nordfälts (2007) 

resonemang om att butikernas uppgift är att påminna konsumenterna om deras behov och inspirera till 

bra lösningar kan kopplas till den skräddarsydda direktkommunikationen som kundkortsdatan medger. 

I teorikapitlet belystes Wilsons (2000) resonemang kring olika konsumentköpbeteendekaraktärer där 

han menar att konsumenter har ett konservativt och rutinmässigt köpbeteende vilket i många fall kan 

härledas till de byteskostnader som det innebär att byta från en leverantör till en annan, vilka tillkommit 

p.g.a. såväl relations- som förtrogenhetsskapande åtgärder. Framförallt de relationsskapande åtgärderna 

kan kopplas till det som ovan diskuterades med kundkortsdata, dvs. att man som konsument erhåller 

erbjudanden utifrån vad man handlar. Vidare kan även brukandet av självscanning ses som en form av 

relationsskapande åtgärd från livsmedelskedjornas sida då exempelvis en Coopkund genom sitt 

MedMera kundkort inte enbart erhåller rabatter utan även ges möjligheten att bli användare av en 

lösning, dvs. självscanning, som förenklar handlandet, såväl i sin “hemmabutik” som i andra 

Coopbutiker runt om i landet. Vad gäller de förtroendeskapande åtgärderna så kan detta kopplas till vad 

Törn resonerade om gällande konsumenternas integritet dvs. att konsumenterna inte tenderar att 

misstycka vad gäller utlämnande av information så länge de får någonting av värde i utbyte, exempelvis 

ett bra erbjudande. Kedjorna och butikerna har således ett förtroende att förvalta vilket, beroende på hur 

det sköts, kan bli såväl en konkurrensfördel som konkurrensnackdel. Kolterjahn belyste detta när han sa 

att exempelvis Ica skulle kunna göra oerhört mycket mer med den information de har om sina kunder 

om det inte vore för integritetsaspekten. Om en kedja eller butik sköter sig väl så kan det alltså försvåra 

för konsumenten att byta till en annan kedja eller butik, då de inte vet hur den andra aktören hanterar 

integritetsförtroendet.        

Stort fokus i denna uppsats har legat på huruvida självscanningsutrustningen kan användas för att spåra 

konsumenter och upptäcka rörelsemönster i butik. Enligt Hillesland et al. (2013) är det ur strategiska 

aspekter nödvändigt för butikerna att förstå hur konsumenter rör sig och hur länge de stannar vid 
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respektive hylla i så kallade ”varma och kalla zoner” då det oftast finns en korrelation mellan de platser 

i butiken som konsumenterna spenderar mest (varma zoner) respektive minst (kalla zoner) tid på och 

den faktiska försäljningen från dessa platser. När Sundberg på IBM intervjuades ställde vi frågan om det 

är möjligt att generera sådan information från självscanningsutrustningen. Han bekräftade att 

möjligheten finns, även om tekniken för det inte är så finlemmad, men ställde sig tveksam till huruvida 

butikerna använder sig av självscanning för att se hur konsumenterna har rört sig i butiken.  

 

Sundberg redogjorde emellertid för att det finns annan, mer utvecklad och ändamålsenlig, teknologi för 

detta nämligen presence zone vilket, möjligtvis kompletterad av annan teknologi, skulle kunna användas 

för att identifiera de varma och kalla zoner som Hillesland et al. talar om. Sundberg menade att butiker 

med sådan typ av teknologi skulle kunna få ut väldigt värdefull information, om de exempelvis vet var 

kunderna befinner sig vid olika tidpunkter så skulle personalbehovet kunna anpassas till den delen av 

butiken. 

 

Fredrik Kolterjahn förklarade att det med den här typen av teknologiska metoder, kopplade till wifi, är 

möjligt att lokalisera och kartlägga kunden via dennes mobiltelefon. Han förklarade emellertid att det 

finns vissa begränsningar med att studera konsumenter via wifi. Han tog upp exempel från 

verksamheten där han själv arbetar (HUI Research) och berättade att de endast kan studera beteendet 

hos konsumenter, de vet fortfarande inte så mycket om själva kunden. Han sa att den stora fördelen 

livsmedelsbutiker har är att de, precis som Sundberg nämnde om att det går att sammankoppla flera 

teknologier, kan koppla dessa wifi-lösningar med kundkortet och då få ut väldigt värdefull information. 

Kolterjahn bekräftade även att det går att använda sig av olika typer av flödesanalyser för att identifiera 

de varma och kalla zonerna och på så vis möjliggöra en kartläggning av hur konsumenter rör sig och 

beter sig i butiker. Detta kan sammankopplas med den tidigare nämnda teorin av Hillesland et al. samt 

Sundbergs redogörelse för presence zones.  

 

Även Fredrik Törn bekräftade att kundmönster i butiken är ett växande område just nu. Han uppgav 

dock att det inte var någonting som Coop jobbade så mycket med, men medgav att de borde arbeta mer 

med det. Han förklarade dock att behovet av en flödesanalys för en matbutik inte är lika stort som för 

butiker med sällanköpsvaror, då en livsmedelbutik kan få ut stora delar av den informationen enbart 

genom kassadata dvs. datan som erhålls från varje kundköp. 

 

Det är viktigt att återigen belysa det faktum att en stor anledning till varför företag intresserar sig för att 

studera hur konsumenterna rör sig i butiken härrör till vad Sundberg resonerade kring i intervjun, 

nämligen att det är intressant ur aspekten när planering av hur varor ska placerar i butiken, dvs. 



- 46 - 

 

butiksplanering, ska göras. Hillesland et al. (2013) belyser vikten av såväl butiksplanering i allmänhet 

och produktplacering i synnerhet då så mycket som 70 till 80 procent av alla köp sker oplanerat, dvs. 

köpbesluten tas på plats i butiken. Detta stärker även Sundbergs förda resonemang ovan om att butiker 

med hjälp av presence zones skulle kunna personalplanera. Om en så stor andel av alla köpbeslut fattas 

på plats i butiken så skulle assistans från butikspersonal, vilken genom presence zone-teknologi 

allokerats till den plats där konsumenten befinner sig, i rätt tid kunna påverka konsumentens köpbeslut, 

något som i sin tur kan kopplas till Underhills (2009) teori om omvandlingsfrekvens av butiksbesökare 

till köpare.           

 

Tankarna om personalallokering till butikens varma och kalla zoner genom presence zone-teknologi kan 

också sammankopplas med det ovan förda resonemang om konsumenternas köpprocess (Nordfält 2007), 

dvs. att butikernas uppgift är att påminna konsumenterna om deras behov och inspirera till bra lösningar, 

då det krävs att personal finns på rätt ställe i butiken för att detta ska få den mest optimala effekten. 

Resonemanget kan också implementeras på, den tidigare redogjorda, adaptionsprocessen (Baines et al., 

2011) dvs. en modell över processen i vilken individer accepterar och använder nya produkter. Detta då 

butikerna genom god personalallokering inte bara kan påverka de tre första stegen i processen 

(kännedom, uppfattning/övertygelse och beslutsfattande) utan också det fjärde dvs. 

implementering/testande då personal, allokerad till den plats i butiken där konsumenten befinner sig, 

kan assistera denne vid exempelvis testandet av en produkt eller ett smakprov och på så vis vara en del i 

den påverkanseffekt som kan leda fram till modellens femte steg (bekräftande) dvs. köp på regelbunden 

basis uppfylls.       

 

En ytterligare aspekt som Kolterjahn belyste var att butiker nu, med hjälp av teknologi och en god 

konsumentförståelse, kan anpassa sin utformning efter kunderna som handlar där istället för, som 

tidigare, förlita sig på reklamutskick. Detta resonemang stärks av Hillesland et al. (2013) som påstår att 

det enda säkra sättet att förändra köparnas beteende är att ändra butikens miljö och utformning.   

 

Att det är slöseri med resurser att investera i teknologi som inte kommer ha någon verkande effekt kan 

nog de flesta hålla med om. Sundberg berättade att kunskapen och teknologin finns tillgänglig men att 

företag måste ha klart för sig vad de vill uppnå och ger exempel på att de måste ställa sig frågan om det 

finns pengar att tjäna eller spara med den nya teknologin som avses implementeras. Cindi Howson 

(2014) skriver i sin bok att Business Intelligence mer handlar om företagskultur, kreativitet, och 

huruvida data ses som en värdefull tillgång än om själva teknologin.  
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Att teknologin finns kan konstateras utifrån Kolterjahns beskrivning om att utmaningen är densamma 

oavsett företag: Vad ska göras med all information? Underhill (2009) förklarar att många företag 

investerar stora summor pengar för att få möjligheten att samla in information om sina kunder. Flera 

månader efter investeringen är det fortfarande många företag som inte vet hur de ska hantera all den 

informationen som nu finns tillgänglig. Även Törn nämnde att det inte är bristen på information som är 

det stora problemet, utan att det är tiden det tar att strukturera upp den. Coop genererar oerhört stora 

mängder data men han belyste att det krävs att det görs någonting smart av informationen, så att det inte 

bara stannar vid en rapport eller en rekommendation. Törn hävdade dock att analyseringen av data inte 

är det enda problemet utan att företag även behöver utnyttja analyserna på rätt sätt för att de ska kunna 

generera någon typ av värde från all data. 

 

Om företag lyckas med dessa saker kan de, enligt Törn, med hjälp av data förstå sig på 

konsumentbeteende och utifrån detta utveckla lämpliga strategier.    

 

5.3 Resultat 

Utifrån de av syftet och frågeställningarna formulerade intervjufrågorna till ämnesspecifik expertis inom 

såväl de tekniska (IBM) som de praktiska (HUI Research) områdena samt till användare av detta 

(Coop), kan efter sammankopplade av teorier inom det berörda området avslutningsvis kort presenteras 

följande resultat: 

 

● Konsumentförståelse 

○ Genereras i huvudsak ur kundkortsdatan vilken fungerar som såväl informationsinsamlare 

som relationsskapare. 
 

○ Finns även ett växande intresse för kartläggning av rörelsemönster i butik, exempelvis 

genom s.k. presence zones, vilket kan användas i butikutformningssyfte samt för 

personalallokering. 

 

● Resursutnyttjande 

○ Kunskapen och teknologin finns tillgänglig men företag måste ha klart för sig vad de vill 

uppnå – utmaningen är densamma oavsett företag: Vad ska göras med all information? 

Analyserna måste även nyttjas på rätt sätt för att företag ska kunna generera värde från 

datan. 

 
 

 



- 48 - 

 

● Integritet 

○ Konsumenter tenderar att acceptera informationsinsamling förutsatt att de får något av 

värde tillbaka, exempelvis bra erbjudanden.  
 

○ Företagen skulle kunna göra mycket mer med den informationen de har tillgång till, än vad 

de faktiskt gör, men integritetsaspekten förhindrar detta. 
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6. SLUTDISKUSSION 

Kapitlet inleds med att studiens resultat sammankopplas med den tidigare forskning inom ämnet som 

redogjorts för i arbetets inledning. Efter att resultatet diskuterats i förhållande till forskningsfrontens 

ståndpunkter presenteras en sammanfattande slutsats.  

 

6.1 Sammankoppling av resultat och tidigare forskning 

I inledningen av arbetet belyste vi Shrivasatas (2011) artikel “Applications of Business Intelligence 

Tools in the Retail Industry in Indian Context: An Approach to Tap Profitable Customers” i vilken hon 

förklarar att det i Indien, till följd av den pågående demografiska förändringen, har vuxit fram stora 

detaljhandelskedjor i rask takt de senaste åren. Allteftersom butikerna har blivit större så har också 

möjligheten att skapa nära kundrelationer, vilka tidigare möjliggjordes av butikernas begränsade storlek 

och det lägre besökarantalet, till stor del gått förlorad. Shrivasata ser emellertid detta som en möjlighet 

snarare än ett problem, då hon menar att butikerna genom att dels ta tillvara på datan som de har 

möjlighet att erhålla från konsumenterna men också genom att de utnyttjar den på bästa sätt kan skapa 

en fördel gentemot sina konkurrenter. 

Detta resonemang kan kopplas till vad som i analysen diskuterades beträffande möjligheterna att genom 

kundkortsdata generera vital information om konsumenternas köpbeteende, vilket Fredrik Törn 

berättade om då man på Coop, genom att koppla kvittotransaktioner till kundernas MedMera kundkort, 

kan se vem som köper vilken vara. Utifrån denna information kan sedan utformas riktade erbjudanden, 

vilka fungerar som en direktkommunikation med kunden.    

Vidare menar Ranjan (2007) i sin artikel ”Business intelligence: concepts, components, techniques and 

benefits" att företag med hjälp av BI kan ta korrekta beslut och välja rätt vägar att gå, då det bl.a. kan ge 

indikationer på förändring i konsumentbeteende i form av förändrade vanor. Han menar vidare att BI 

kan identifiera de mest lönsamma kunderna och orsakerna till det samt ge svar om kundlojalitet men 

även identifiera framtida kunder, analysera potentiella utvecklingsmöjligheter hos kunder och fastställa 

vilken kombination av varor kunderna är mest benägna att köpa. 

Kanske går det, utifrån vad som redogjorts, att dra resonemanget så långt som att säga att den 

teknologiska utvecklingen håller på att ersätta behovet av de personliga kundrelationerna då företag 

genom den stora datalagringen har mer information rent volymmässigt men även mer detaljerad 

information om varje kund än vad som, i förhållande till den lilla butikens kundantal, hade varit möjligt 
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för en handlare att veta om t.o.m. de trognaste av kunder. Vad som emellertid är viktigt att belysa är att 

detta inte kan ersätta den del av kundrelationen som härrör till service och eventuella påverkanseffekter 

som butikspersonal har på konsumentens köpbeteende, utan enbart den informationsmässiga delen. 

Detta kan sammankopplas med Ranjans (2007) resonemang om att information är den andra viktigaste 

tillgången efter just den humana, dvs. människor. 

Att diskussionen förs in på det mänskliga kontra det teknologiska kan tyckas aningen märkligt i 

förhållande till uppsatsens syfte och frågeställning. De lärdomar och den förståelse som vi under 

arbetets gång tillskansat oss härrör emellertid, den teknologiska utvecklingen till trots, till det faktum att 

teknologin inte tillför någonting så länge det inte sker en mänsklig interaktion. Vi presenterade tidigare 

Cindi Howsons (2014) resonemang om detta, men det är värt att belysa ytterligare en gång: ”Without 

people to interpret the information and act on it, business intelligence achives nothing.” 

Barth & Bean (2012) kom i sin studie fram till att det, i amerikanska företag, fanns stora brister inom 

såväl arbetet med insamling av data, som analyserandet av data och slutligen utnyttjandet av den 

analyserade datan. Det var delvis resultatet i denna studie som påverkade hur utformningen av 

frågeställningen kom att se ut för vår undersökning. Vi ville veta mer om hur företag faktiskt kartlägger 

sina kunder och vad som kan tänkas ligga till grund för varför de eventuellt inte utnyttjar dessa 

möjligheter mer. Fredrik Törn nämnde att det inte är bristen på information som är det stora problemet 

för företag, utan det handlar om att strukturera upp och få ordning på de stora mängder data som de 

redan genererar, något som både är väldigt tidskrävande och dyrt. Fredrik Kolterjahn sa även att alla 

företag brottas med problemet om hur de ska använda all information som de har tillgänglig.  

Även om studien av Barth & Bean är grundar sig på företag inom den amerikanska marknaden och 

respondenterna i denna undersökning är inriktad på den svenska så kan det göras några antaganden. Det 

finns bl.a. en oenighet om huruvida företag samlar in tillräckligt med data om sina kunder. Till skillnad 

från Bean & Barth som kommit fram till att de flesta företag har en avsaknad av data så menade två av 

respondenterna i denna undersökning (Törn & Kolterjahn) att företag redan har tillräckligt med data 

tillgänglig. Det råder emellertid konsensus mellan parterna om att företag måste bli bättre på att utnyttja 

informationen och datan som de har tillgång till, vilket tyder på att det är ett svårlöst problem då 

fenomenet uppdagades redan år 2000 av Reinschmidt & Francoise.  

För att vidare belysa problematiken med det bristande resursutnyttjandet av data kan Chaudhuri et al. 

(2011) resonemang om att kostnaderna för att erhålla och lagra data har minskat kraftigt, vilket fått till 

följd att företag har ökat sin datainsamling i syfte att utveckla konkurrensfördelar, kopplas till 
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Kolterjahns påstående om att en av anledningarna till varför företag inte gör mer med den data de har 

tillgång till beror på att det är dyrt. Det har alltså blivit billigare att samla in data men kostnaderna för att 

analysera den är fortsatt höga. Detta belyser vikten av det faktum att företag måste ställa sig frågan vad 

de kan få ut av datan och om det är ekonomiskt lönsamt innan de börjar avvara resurser på 

analysprocesser.  

Vidare är det viktigt att belysa vad Törn resonerade om gällande att analysområdet är under ständig 

utveckling, vilket, p.g.a. den hårda konkurrensen inom livsmedelsbranschen, tvingar företag på 

marknaden att hänga med i utvecklingen för att kunna vara konkurrenskraftiga. Detta kan 

sammankopplas med Berson et al. (2007) påstående om att det p.g.a. av den dynamiska utvecklingen 

inom företagsvärlden endast är de mest konkurrenskraftiga företagen som kommer överleva, vilka är de 

som lyckas ha bäst information om bl.a. sin marknad och sina kunder. Företagens analysförmåga kan 

således utifrån detta resonemang påvisas vara en avgörande faktor för huruvida de kommer kunna hävda 

sig i den hårda konkurrensen som råder på marknaden.   

 

Konsumenters integritet har varit ett genomgående problem utifrån tidigare forskning, teorier och 

empiri. Vi belyste detta i vår problemdiskussion där vi ställde frågorna: hur närvarande är 

integritetsaspekten när företag arbetar med datainsamling, hur väl beaktas den och var dras gränsen? 

Graeff & Harmon (2002) redogjorde i sin studie “Collecting and using personal data: awareness and 

concerns” för att teknologin möjliggör en mer omfattande datainsamling än tidigare, men att det även 

medför problem i form av djupare intrång i privatlivet. Resultatet i studien visade på att konsumenter 

värnade om sin integritet och att de bl.a. ansåg att staten ska reglera hur företag använder informationen 

om konsumenters köpbeteende. Paradoxalt nog beskrevs i Graeff & Harmons studie att konsumenter har 

ett behov av mer individualiserade och riktade erbjudanden, vilket möjligtvis endast är någonting som 

kan uppnås med en viss grad av integritetsöverskridande. I vår egen studie frågade vi bl.a. Fredrik Törn 

på Coop hur han såg på problemet med integritet. Svaret var att det verkar finnas en tendens hos 

konsumenter att tillåta att mer information samlas in om dem under förutsättning att det omvandlas till 

något sorts värde för dem. Han säger att så länge företaget använder informationen i rätt syfte finns det 

inget större integritetsproblem. Fredrik Kolterjahn på HUI Research beskrev någonting han kallar för 

“creepy line”.  Det innebär att varje person har en egen gräns för hur mycket information den accepterar 

att företag samlar in om dem – när denna gräns passeras och personen känner obehag infinner sig den 

s.k. ”creepy line”. Han hävdar vidare att exempelvis Ica skulle kunna göra väldigt mycket mer med den 

informationen de har tillgång till, än vad som i dagsläget görs, förutsatt att integritetsaspekten inte hade 

funnits. En slutsats som utifrån dessa resonemang kan dras är helt enkelt att det finns en viss grad av 

motsägelsefullhet bland konsumenter när det kommer till integritet. Å ena sidan ser konsumenterna det 
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som olämpligt att för mycket information samlas in om dem, men å andra sidan vill de gärna ta del av 

förmånerna som datainsamlingen medför. För företagen gäller det alltså att hitta den rätta balansen och 

inte överskrida “the creepy line” men samtidigt hålla sig tillräckligt nära gränsen så de kan fortsätta vara 

konkurrenskraftiga. 

 

6.2 Slutsats 

Avslutningsvis är det viktigt att återkoppla våra resultat och den ovan förda slutdiskussionen till det 

syfte som ligger till grund för detta arbete. Syftet var att undersöka hur företag med hjälp av den 

moderna alltmer avancerade och utvecklade teknologin, systematiskt kartlägger konsumenternas 

köpbeteende, genom s.k. business intelligence. Med uppsatsen ämnade vi ta reda på hur teknologin 

appliceras hos företag samt hur och i vilken mån den data som samlas in används för att få konsumenter 

till önskade köpbeslut. 

Efterhand som arbetet fortlöpt har vi fått en förståelse för komplexiteten i begreppet business 

intelligence, då olika definitioner påverkar möjligheten att inkludera de företeelser vi studerat under 

termen. Vad vi emellertid har kommit fram till är att den studerade processen i vilken data, som genom 

olika teknologiska lösningar, samlas in och analyseras härrör under de definitioner av business 

intelligence som vi presenterade under teorikapitlet. Själva datan kan samlas in genom olika typer av 

system som exempelvis självscanningsutrustning och kvittotransaktioner, där datan från dessa system 

kopplas samman med informationen om konsumenten från kundkort och bildar den s.k. kundkortsdatan. 

Kundkortsdatan analyseras till att utgöra insiktsfull information som kan användas för att utföra åtgärder 

för att få kunder till önskade köpbeslut så som exempelvis riktade individuella erbjudanden. Även 

systemlösningar kopplade till wifi, exempelvis presence zones, kan tillhandahålla data vilken kan 

analyseras och användas för att påverka köpbeslut exempelvis genom olika butiksutformningsåtgärder.     

 

Vi har under arbetets gång skapat oss en förståelse för att den teknologiska utvecklingen har medgett en 

datainsamling större än vad som i många fall kan hanteras och utnyttjas på ett för verksamheter och 

organisationer maximalt sätt. Vad vi således kan komma fram till är att företag inte utnyttjar den data 

som de har tillgång till i proportion till den kapacitet som de teknologiska verktyg man har för 

datainsamling besitter, vilket kan sägas bero på tre huvudsakliga orsaker; avsaknad av vetskap om vad 

datan ska användas till, resursavvarande och integritetsaspekten. 

 

Vad avsaknaden av vetskap, om vad som ska göras med all den insamlade datan, beror på är svår att 

besvara. Det går att komma till slutsatsen att företag inte har tillräckligt med resurser och tid, eller viljan 

att avvara dessa, för att kunna analysera all data. Dessa två faktorer härrör givetvis i viss mån till 
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varandra, då en ovetskap om vad datan ska användas till bidrar till att företag inte väljer att lägga 

resurser, såväl ekonomiska som humana, på något där osäkerheten av vad resursavvarandet leder till är 

stor.  

 

Integritetsaspekten är ett hinder som är svår för företagen att påverka. Emellertid pekar utvecklingen åt 

att de yngre, kommande, generationerna tenderar att tillåta en ökad datainsamling då de har ett annat 

förhållningssätt vad gäller användandet av den moderna teknologin och den datainsamling som den 

medger. Det är dock fortfarande av största vikt för företag att hela tiden beakta integritetsfrågan med 

största respekt då ett övertramp kan skada förtroendet för företaget.  
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7. REKOMMENDATION TILL VIDARE FORSKNING  

Business Intelligence baseras på möjligheterna kring datainsamling som i sin tur grundar sig på hur 

utvecklad den teknologi som används är. Då teknologin är under ständig utveckling finns det mycket att 

upptäcka och studera. Det är mot denna bakgrund vi här presenterar rekommendation till vidare 

forskning.  

Ett återkommande ämne genom hela uppsatsen har varit förmågan att kunna spåra och kartlägga 

konsumenter genom olika system. Ett exempel på ett sådant system är Presence Zones som IBM 

utvecklar. Vi har även hittat andra företag som utvecklar liknande system så som Cisco och Qlik. 

Eftersom dessa system befinner sig i ett utvecklingsstadium har vi fått uppfattningen att det finns 

mycket att undersöka kring detta och hur det, med hjälp av dessa lösningar, bättre går att förstå sig på 

konsumentbeteendet. 

 

Integritetsaspekten med datainsamling är även det någonting som har utgjort en stor del i vår uppsats 

och någonting som företag hela tiden har i åtanke när de arbetar med kundförståelse. Att bättre förstå 

vad som anses som integritetskränkande hos konsumenter, samt vad som accepteras, är ett 

forskningsområde som det finns mycket mer att hämta från och som är av stor betydelse för företag. 

Någonting vi upptäckte som skulle vara intressant att undersöka är hur andra branscher, än den vi har 

undersökt, använder datainsamling för att förstå sina konsumenter. Vidare skulle det vara av intresse att 

undersöka hur konsumenter själva uppfattar att företag samlar in och behandlar information om dem. 

Genom att jämföra och ställa dessa olika gruppers åsikter mot varandra skulle mycket intressant 

information kunna erhållas. 

Under processen har vi även fått lära oss att business intelligence kan användas till mycket mer än att 

enbart förstå sig på konsumenter. Det finns mycket pengar för företag att spara om de utnyttjar BI för att 

effektivisera verksamheten. Det skulle exempelvis kunna undersökas hur företag kan utnyttja BI för att 

effektivisera sin logistik eller lagerhantering och på så vis minska sina kostnader.  
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8. KRITIK AV EGET ARBETE 

Efter en termins hårt arbete med detta examensarbete finns det många saker att vara nöjd över, men 

likväl en hel del saker som kunde ha gjorts bättre. Det är mot denna bakgrund som det under uppsatsens 

avslutande kapitel presenteras kritik av eget arbete. 

 

8.1 Teoriutvärdering 

Vi anser att de teorier som valts ut har lämpat sig väl för ändamålet, emellertid kan kritiseras det faktum 

att teorierna i stor utsträckning är hämtade från litteratur vilka till viss del baseras på äldre forskning, 

något som kan påverka såväl tillämpbarheten som möjligheterna att generalisera påståenden baserade på 

dessa. Vi har i den mån det varit möjligt använt oss av så uppdaterad litteratur som möjligt, men i första 

hand prioriterat den innehållsmässiga lämpligheten framför utgivningsår. Vad gäller teoriernas kvalitet i 

övrigt så finner vi inget särskilt att anmärka på, emellertid kan dock kritiseras graden till vilken de har 

nyttjats. Detta kan bl.a. exemplifieras av hur vi använde oss av teorierna benämnda “Konsumenternas 

köpprocess” (Nordfält, 2007) samt “Konsumentköpbeteendekaraktärer” (Wilson, 2000) vilka enbart, i 

förhållande till omfattningen av vilket de presenterades, utnyttjades till liten del. Detta kan förklaras 

med att våra idéer om hur teorierna skulle implementeras har skiftat vartefter arbetet har fortlöpt och ny 

kunskap om det undersökta området har genererats. Vi har emellertid valt att inte anpassa teoriavsnittets 

innehåll i efterhand, för att försöka få en överrensstämmelse med hur teorierna i slutändan kom att 

användas, då vi anser att förändringar är en del av den vetenskapliga arbetsprocessen vilka bör belysas 

snarare än att gömmas undan.     

8.2 Metodkritik 

Undersökningen drabbades av två bortfall, vilket gör att den kan visualiseras i enlighet med bilden 

nedan. Precis som beskrevs tidigare, under undersökningens population och urval (3.1.1), så var 

utgångspunkten att få kontakt med såväl Ica som Coop för att få ett bredare perspektiv och på det sättet 

bidra till en bättre kvalitet i undersökningen. Tyvärr blev så emellertid inte fallet då Ica valde att avstå 

från att delta i undersökningen med hänvisning att de inte hade möjlighet att svara på frågorna vi hade 

tänkt ställa. Om detta berodde på att de inte hade tid eller om frågorna rörde information som de inte 

ansåg sig vara villig att lämna ut, är svårt att svara på - men det går emellertid att spekulera. Vi har 

under undersökningens gång förstått att ämnet vi undersöker ibland kan frambringa en viss ovilja att 

tala, något som i huvudsak grundar sig på två faktorer; debatten om övervakning samt en hård 

konkurrens inom livsmedelsbranschen.  
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Bild 3) Bortfall  

 

Undersökningens andra bortfall härrör till den ämnesspecifika expertisen inom business intelligence, där 

Malin Sundström, akademisk föreståndare för Swedish Institute for Innovative Retailing (SIIR) vid 

Borås Högskola, kontaktades via såväl e-post som telefon utan framgång. Vad detta beror på kan vi 

precis som i ovanstående fall enbart spekulera i men en trolig förklaring torde vara tidsbrist. 

 

För att om möjligt undvika bortfall av 

respondenter, skulle vi ha kunnat börja i 

ett tidigare skede med kontakttagande 

samt insamlande av empiri.  

 

Anledningen till att vi inte började 

tidigare kan förklaras av ett annat 

problem, att vi i det tidiga skedet inte 

ansåg oss ha tillräckligt med kunskap för 

att kunna ställa relevanta frågor, vilket 

skulle fått till följd att vi inte hade kunnat 

erhålla relevant information för 

undersökningen. Ett övervägande att 

vänta med intervjuer bestämdes vilket 

istället medförde problem med tidsbrist 

som förmodligen ledde till bortfall av ett 

par respondenter.  
 

 

En metod som skulle ha inneburit en stärkt validitet och även gett fler infallsvinklar på problemet, skulle 

ha varit att ta kontakt med konsumenter, antingen genom en kvalitativ eller en kvantitativ ansats. Detta 

skulle ha medfört att vi hade kunnat jämföra de svar från företag och konsumenter, dels mot varandra, 

men även mot tidigare forskning och teorier.  
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BILAGA 1 

Denna bilaga redovisar de mallar som har legat till grund för våra intervjuer. Det ska understrykas att 

eftersom vi använt oss av semistrukturerade intervjuer är detta endast mallar vi utgått ifrån och 

förhåller sig alltså inte exakt till de frågor vi ställt till respondenterna vid de faktiska intervjutillfällena. 

Mallarna utgör frågorna till de tre respondenter i denna undersökning; IBM, HUI Research samt Coop. 

 

Intervjufrågor: 

 

IBM - Peter Sundberg 

 Skulle du kunna ge oss en kort introduktion till självscanningssystemet? 

 

 Vad har ni utgått från för mall när ni utformade systemet – är det utifrån ett 

datainsamlingsperspektiv eller konsumentperspektiv? 

 

 Vilka kunder inom detaljhandeln har ni? 

 

 Vilken typ av information kan systemet förse företaget med? 

o Kan detta hjälpa företag att förstå sina kunders beteende på ett bättre sätt? 

 

 Hur analyseras datan? 

 

 Säljer ni enbart en systemlösningen eller tillhandahåller ni tjänster för exempelvis warehousing och 

analys? 

 

 Vilka möjligheter och begränsningar (integritet) finns det att utveckla systemet ytterligare i riktning 

att bli ett fullskaligt informationsinsamlingssystem exempelvis genom “tracking” och rörelsemönster 

i butik 

 

 Hur tror du att de här systemen ser ut om 5-10 år? 

 

 Är detta Business Intelligence? 

 

 Vad har ni för BI lösningar? 

 

 Hur tror du BI och fenomenet BIG DATA kommer ha utvecklats om 5-10 år och vad kommer det 

öppna upp för nya möjligheter tror du? 

 

 

 



 

HUI Research - Fredrik Kolterjahn 

 Vad arbetar HUI Research med? 

o Vilka kunder/uppdragsgivare har ni? 

o Har ni någon koppling till detaljhandeln? 

 

 Kartlägger ni konsumentbeteende? Hur jobbar ni i så fall när ni kartlägger konsumentbeteenden? 

o Hur går ni tillväga för att samla in information och kunskap om hur kunderna reagerar på 

förändringar i butiken? 

 

 Ni säger på er hemsida: “Vi kan hjälpa dig att förstå de drivkrafter som påverkar vår konsumtion 

och samhällsekonomi”. Hur går ni tillväga rent konkret för att förstå dessa drivkrafter? 

 

 Kopplas ert arbete på något vis samman med business intelligence och de teknologiska lösningar 

som finns för att bättre få insikt i konsumenternas beteende? 

 

 Hur reagerar konsumenter på förändringen som håller på att ske i och med BIG DATA 

(datainsamling och kartläggning)? 

o Hur svarar företagen på den eventuellt negativa uppfattningen konsumenter har om 

datainsamlingen? 

 

 Hur tror du utvecklingen inom BIG DATA, både datainsamling och implementering, kommer se ut 

om 10 år?    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Coop - Fredrik Törn 

 Hur arbetar ni för att få mer kunskap om era konsumenter och deras beteenden? 
 

o Samlar ni in data/information om era kunder?  

 Hur går i sådana fall insamlingsprocessen till?  

 Hur går i sådana fall analysprocessen till? 
 

o Fungerar självscanningsutrustningen som ett verktyg för datainsamling? Kan du ge oss en 

introduktion till hur ert självscanningssystem ShopExpress fungerar?  
 

o Vad har ni för andra typer av verktyg för att samla in information om konsumenterna? 

 Har ni wifi-lösningar i någon/några av era butiker som hjälper er med att samla in 

data/information ? 

 

 Hanteras data-/informationsinsamlingen internt i företaget/butiken eller är detta något som sköts av 

en extern part? 

 

 Hur omsätter ni den insamlade informationen i faktiska åtgärder, såsom exempelvis 

butiksutformning? 

 

 Hur ser utvecklingen för consumer insight ut inom livsmedelsbranschen? 
 

o Är detta något ni lägger stora resurser på? 
 

o Har det skett någon förändring i synen på betydelsen av consumer insight?   

 

 Är ni bekant med uttrycket business intelligence? Om ja, är detta i sådana fall någonting ni på Coop 

använder? 
 

o Skulle du säga att ShopExpress och era wifi-lösningar är BI?  

 

 Påverkar debatten om ”övervakning” ert förhållningssätt till BI/datainsamling och dess 

användningsområden? 

 

 Vilken effekt har BI haft på er verksamhet? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BILAGA 2 

Innan vi började det stora undersökningsarbetet valde vi att gå till tre matbutiker för att anskaffa oss en 

grundläggande uppfattning om hur denna utrustning fungerar. Vi gick till Coop Forum, Ica Maxi och 

City Gross som alla var stationerade i Häggvik. Medan vi var där och ställde frågor till personalen tog 

vi tillfället i akt och fotograferade denna utrustning samt tillbehör som illustreras i bilder här nedan. 

 

Självscanning/självscanningsutrustning 

 

Coop Forum i Häggvik 

Detta är självscanningsutrustningen som används i Coops butiker, vilken IBM har varit med och 

utvecklat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laddningsvaggan i vilken 

handterminalernas batteri 

laddas 

Handterminalen (dvs. scannern) På Coop är allt kopplat till kundkortet 

genom vilket kunderna får personliga 

rabatter. I den s.k. ”Medlemspunkten” 

kan kunderna se sina poäng och 

medlemserbjudanden samt ta ut sina 

poängvaror.  

 



 

Ica Maxi i Häggvik 

Detta är den självscanningsutrustning som används av Ica. Även i detta fall är det IBM som har varit 

med och utvecklat: 

 

 

 

Handterminalen (dvs. scannern) Laddningsvaggan i vilken handterminalernas batteri laddas 


