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FÖRORD

Efter hårt arbete kan vi äntligen presentera en färdigställd kandidatuppsats i
marknadsföring. Vi hoppas att denna rapport kommer att bjuda på intressant läsning och
förhoppningsvis kunna erbjuda en del nya inblickar i ämnet.

Rapportens ämne har engagerat oss båda och vi har fått stor kunskap och förståelse för
situationen i invandrartäta stadsdelar.

Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare PhD Jan E Skaug som alltid har tagit sig tid
för oss och har varit ett stort stöd genom sitt bidragande av värdefulla kommentarer och
råd under arbetets gång. Slutligen vill vi tacka våra nära och kära för deras stöd och
uppmuntran under arbetets gång.

Göteborg 6 februari, 2004

Camilla Knutsson Jessica Olsson
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Abstract

The purpose of this essay is to examine to what extent the factors of demand of the food
industry, assortment and pricing, is affected by the multicultural composition in
segregated suburbs. Very often, the average annual income in these suburbs is low since
many of the inhabitants do not speak or understand the Swedish language and because of
this have difficulties finding work. The consumer behavior when it comes to buying
groceries in these kinds of suburbs is very different when comparing suburbs with few
immigrants since they are heterogeneous, i.e. there are inhabitants from a range of
countries and several cultures living in the same area. This multiplicity initiates that the
food industry cannot run their business in the same way in all types of suburbs, instead
they have to adjust their assortment and their pricing, based on if the suburb is
homogenous or heterogeneous and examine the characteristics of the suburb regarding
culture and economics. The profitability in many provision merchants located in these
types of areas is weak or even negative. The heterogeneous areas in Sweden are
constantly growing and there are no signs of change, which means that the question of
how the consumer behavior is affecting the food industry in these areas are interesting to
examine.

When collecting data, quantitative and qualitative method where used and to be able to
collect information relevant to the essay, both expert-interviews as well as interviews
with questionnaires where used. The purpose of the questionnaire-interviews was to
understand the consumer behavior of the population and by this receiving an answer to
the purpose of the essay. To get another perspective of the factors influencing the
negative profitability, two expert-interviews were conducted, these where held with the
managers of the provision merchants.

The most important theories of this essay is Kotlers (1999) theory concerning the great
impact culture has on an individuals consumer behavior and Solomon, Bamossy and
Askegaard´s theory concerning the non-physiological reason to why people eat various
kinds of food.

The result of the study shows clearly that the population is price-sensitive and that the
pricing therefore greatly is affected by the multicultural composition. Despite the price –
sensitiveness, it could be established that “the nearness to the store” is strongly prioritized
by the consumers. The result also point to that the assortment to some extent is affected
by the multicultural composition since some individuals in the population lack food from
their home countries.

The grocery industry should be able to use the result of the essay to draw parallels to
other cross-cultural suburbs and by this have an opportunity to avoid receding frequency
in buying behavior.
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Sammanfattning

Segregeringen i det svenska samhället ökar och de berörda stadsdelarna växer och blir
allt större i samband med den ökande invandringen och invånarnas svårigheter att med att
komma in på arbetsmarknaden. Detta leder i förlängningen till att dessa invandrartäta
heterogena områden genom sin mångkulturella uppbyggnad skiljer ut sig från andra mer
homogena samhällen. Denna heterogena sammansättning ger till resultat att många olika
matkulturer koncentreras till ett område, hur påverkas då livsmedelshandeln av detta?

Rapportens syfte blir därmed att undersöka i vilken omfattning livsmedelshandelns
efterfrågefaktorer, sortiment och prissättning, påverkas av den mångkulturella
sammansättningen i invandrartäta stadsdelar. Ofta är medelinkomsten i dessa stadsdelar
låg eftersom många av invånarna inte talar eller förstår svenska och detta ger till resultat
att många invånare har svårt att komma ut i arbetslivet. Konsumentbeteendet vid köp av
livsmedel i dessa typer av stadsdelar skiljer sig mycket åt från stadsdelar med låg
invandrartäthet eftersom de är heterogena, dvs. att det inom stadsdelen bor många
människor med ursprung från många olika länder och kulturer. Denna mångfald medför
att livsmedelskedjorna inte kan driva sin verksamhet på samma sätt i alla typer av
stadsdelar utan måste anpassa sitt sortiment och sin prissättning utifrån om stadsdelen är
homogen eller heterogen, och undersöka dess karaktäristika gällande kultur och ekonomi.
Idag är lönsamheten i många livsmedelsbutiker som är lokaliserade i invandrartäta
områden svag eller t.o.m. negativ. De heterogena områdena i Sverige växer ständigt och
det verkar inte finnas några tendenser till att detta skall förändras, vilket innebär att
frågan om hur konsumentbeteendet påverkar livsmedelshandeln i dessa områden är
intressant att undersöka.

Både kvalitativ och kvantitativ datainsamlingsmetod användes och för att samla in
relevant information brukades enkätintervjuer och expertintervjuer. Enkätintervjuerna
utfördes för att kartlägga populationens konsumentbeteende och genom detta få svar på
rapportens syfte. Expertintervjuerna genomfördes med butikscheferna för två ICA
Supermarket livsmedelsbutiker, detta för att få deras syn på anledningarna till butikernas
negativa lönsamhet och för att kunna se huvudproblemet ur ett företagsperspektiv.

De viktigaste teorierna för rapporten är Kotlers (1999) teori om den stora inverkan kultur
har på individers konsumentbeteende samt Solomon, Bamossy och Askegaards (1999)
teori om att det även finns icke-fysiologiska orsaker till varför människor äter olika typ
av mat.

Undersökningens resultat visar tydligt att populationen är priskänslig och att
prissättningen därför påverkas mycket av den mångkulturella sammansättningen. Trots
priskänsligheten kunde det ändå konstateras att närhet till butiken är starkt prioriterat av
populationen. Resultatet visar också att sortimentet till viss del påverkas av den
mångkulturella sammansättningen eftersom vissa i populationen saknar matvaror från
sina hemländer samt sådana varor som deras religion förespråkar.
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Livsmedelshandeln borde kunna dra nytta av rapportens resultat genom att dra paralleller
i liknande mångkulturella stadsdelar och på så sätt kunna ha en möjlighet att undvika
vikande köpfrekvens.
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1. Inledning
________________________________________________________________________

Föreliggande avsnitt inleds med en bakgrund, vilken förtydligar varför författarna finner
ämnet intressant. Därefter följer avgränsningar, samt förtydligande av centrala begrepp
som förekommer. Avsnittet avslutas med rapportens syfte samt perspektiv och
avgränsning.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1.1 Bakgrund

Många stadsdelar med låg medelinkomst har visat sig ha hög invandrartäthet och därmed
också många olika kulturer (Göteborg stads hemsida). Enligt Kotler (1999) påverkar
människors kultur deras konsumentbeteende, vilket innebär att konsumentbeteendet i
stadsdelar med hög invandrartäthet skiljer sig mycket åt från stadsdelar med låg
invandrartäthet. Föreliggande rapport handlar om den ökande mångkulturella
sammansättningen som invandrartäta stadsdelar har och rapportens syfte är att undersöka
och kartlägga hur sortiment och prissättning gällande livsmedel påverkas av denna
sammansättning.

Ämnet valdes av den orsaken att det är aktuellt såväl som betydelsefullt, framförallt
eftersom de invandrartäta och mångkulturella samhällena blir allt större och mer
heterogena. Med heterogena stadsdelar menas att det är stor skillnad mellan invånarna
beträffande t. ex. kultur. Homogena stadsdelar betyder det motsatta d.v.s. att invånarna är
likartade vad gäller t. ex. kultur. De heterogena stadsdelarna är mycket intressanta att
uppmärksamma eftersom segregeringen gör att de heterogena områdena i samhället växer
och det verkar inte finnas några tendenser till att detta skall förändras. Invånarna i dessa
stadsdelar får en allt djupare inverkan och ett större inflytande i samhället, genom att
dessa gruppers köpbeteende med alla dess olika kulturer i hög grad påverkar
livsmedelshandeln.

Det är viktigt att forskningen kring hur kulturen påverkar konsumenternas köpbeteende
gällande livsmedel i dessa mångkulturella områden går framåt, inte minst pga. att
lönsamheten i livsmedelsbutiker lokaliserade i denna typ av områden många gånger är
svag och i många fall neråtgående. Allt eftersom arbetet med rapporten fortskridit har
författarna upptäckt att ytterst lite forskning i ämnet har bedrivits, vilket ökar vikten av
att belysa ämnet.

I Sverige finns idag en allt större grupp invandrare. De är en nyckelgrupp som har stor
potential för detaljhandeln i Sverige och dessa människor utgör en helt ny
”extramarknad” som har stora och för detaljhandeln viktiga behov (Ekström & Forsberg
(red.) 1999). Tyvärr har dock denna grupp inte uppmärksammats tillräckligt av
livsmedelshandeln eftersom majoriteten av de livsmedelsbutiker som är lokaliserade i
mångkulturella stadsdelar är butiker med i huvudsak svensk inriktning på sortimentet.
Även om gruppen invandrare levt i Sverige en längre period kan det vara på det sättet att
många har svårt att anpassa sig till, eller inte vill, äta ”svensk” mat.
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Enligt forskning utförd av Integrationsverket har det visat sig att utvecklingen i
invandrartäta stadsdelar hämmas av att personer med en relativt sett starkare
socioekonomisk position, oftast de som förvärvsarbetar, är överrepresenterade bland dem
som flyttar från områdena. Dessa ersätts med nya boende som har lägre inkomster och
mindre anknytning till arbetsmarknaden, oftast nyanlända flyktingar och invandrare
(Integrationsverkets hemsida). Författarna ser denna negativa utveckling som en ond
spiral som leder till att dessa stadsdelar inte har samma möjlighet som andra stadsdelar att
utvecklas och skapa förbättringar för sina invånare. Denna negativa spiral kommer att
fortsätta tills detta utflyttningsmönster på något sätt bryts och stadsdelarna istället kan
locka till sig nya kategorier av människor samt att få de som lyckas skapa sig en starkare
socioekonomisk position att stanna kvar.

Rapportens undersökning inriktas på vilket sätt den mångkulturella sammansättningen
påverkar efterfrågefaktorerna ”sortiment” och ”prissättning”. Livsmedelshandeln borde
kunna dra nytta av rapportens resultat genom att dra paralleller i liknande mångkulturella
stadsdelar och på så sätt kunna ha en möjlighet att undvika vikande köpfrekvens och
genom detta istället ha möjligheten att kunna öka sin lönsamhet. Detta gäller även
livsmedelskedjor som har planer på en nyetablering i dessa typer av stadsdelar. Resultatet
skulle kunna bistå dem i att utvärdera hur sortiment och prissättning skulle kunna
anpassas för att nyetableringen skall kunna bli lönsam.

1.2 Definitioner och begrepp

I problemdiskussionen resoneras kring termen etnisk som i detta fall åsyftas på en
namngiven grupp av människor med någon eller några former av gemensam kultur, t. ex.
religion och språk (Nationalencyklopedins hemsida). Konsumentbeteende, kultur och
segregering är ytterligare termer som det diskuteras kring; med konsumentbeteende
åsyftas i detta fall de processer som sker när människor köper livsmedel för att
tillfredställa behov (Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999). Kultur kan definieras som
den form i vilken en större grupp människor ordnar sin försörjning och organiserar
gemensamma angelägenheter på samhällelig nivå (Nationalencyklopedins hemsida).
Segregering betyder ”det rumsliga åtskiljandet av befolkningsgrupper”. Segregation kan
ske på grundval av socioekonomisk status, hudfärg, religion, etnisk tillhörighet och den
kan vara ofrivillig eller frivillig (Nationalencyklopedins hemsida). I metodavsnittet
diskuteras ordet konvergens, detta betyder ”närmande från olika håll till ett visst värde”
(Nationalencyklopedins hemsida). I undersökningens enkät ställs frågan om respondenten
köper halal-kött. Halal är arabiska och betyder tillåten; det som är tillåtet enligt islamisk
rätt. Ordet Halal-kött används om kött som slaktats i enlighet med den islamiska lagens
dietföreskrifter (Nationalencyklopedins hemsida).

1.3 Referenssystem
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I löpande text kan referensen ske antingen med fotnotsmetoden (Oxfordsystemet) eller
parentesmetoden (Harvardsystemet). Fotnotsmetoden innebär att en fotnot läggs in på det
ställe som skall refereras och i fotnoten anges referensen. Nackdelen med denna metod är
att det kan vara svårt att hitta fotnoterna för läsaren och att referenser blir uppblandade
med andra fotnoter, vilket kan vara rörigt (Stockholms Universitets hemsida).

Parentesmetoden innebär att det i löpande text går att läsa författarens efternamn och årtal
inom parentes, dvs. Ek (1998) eller (Ek, 1998). Fördelen med denna metod är att läsaren
enkelt kan se vad som refereras till och slipper titta efter fotnoter för att hitta referensen,
vilket kan störa läsningen. Nackdelen med parentesmetoden är att referenser kan störa
flödet i texten (Stockholm Universitets hemsida). När det kommer till att välja
referenssystem har författarna valt att använda parentesmetoden.

1.4 Rapportens syfte, perspektiv och avgränsning

1.4.1 Syfte

Med mångkulturella stadsdelar menas att de består av olika nationaliteter vilket i sin tur
betyder att där finns många olika matkulturer. Dessa stadsdelar är heterogena och skiljer
sig mycket ifrån homogena stadsdelar där invånarna till stor del har samma kultur. De
många olika matkulturerna innebär att efterfrågefaktorer, t. ex. sortiment och prissättning,
skiljer sig åt emellan heterogena stadsdelar och homogena stadsdelar. Det är den
mångkulturella sammansättningens påverkan på efterfrågefaktorerna i de heterogena
stadsdelarna som författarna avser att undersöka och belysa i rapporten.

Syftet med rapporten är att; ”undersöka och beskriva, i vilken omfattning
livsmedelshandelns efterfrågefaktorer sortiment och prissättning påverkas av den
mångkulturella sammansättningen i invandrartäta stadsdelar”.

Livsmedelskedjorna kan inte driva sin verksamhet på samma sätt i alla typer av
stadsdelar utan måste anpassa sig utifrån om stadsdelen är homogen eller heterogen och
undersöka dess karaktäristika gällande t. ex. kultur och ekonomi. Om denna anpassning
inte sker kan detta bidra till minskad köpfrekvens och därmed avtagande lönsamhet för
livsmedelshandeln. Detta potentiella problem leder fram till två övergripande frågor:

Fråga 1: På vilket sätt påverkas konsumenternas köpbeteende av olika kulturer?

Fråga 2: På vilket sätt påverkas köpbeteendet av konsumenternas ekonomiska
situation?

1.4.2 Perspektiv

Rapporten skall ses ur två perspektiv; Kundperspektiv och Företagsperspektiv,
undersökningen av populationens köpbeteende görs utifrån ett kundperspektiv, eftersom
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författarnas uppfattning är den att kundens beteende kan klargöras på ett så rättvisande
sätt som möjligt eftersom det indirekt är kunderna som påverkar efterfrågefaktorer, t. ex.
sortiment och prissättning.

Företagsperspektivet kommer också att belysas i rapporten dvs. utifrån
livsmedelshandelns synsätt. Företagsperspektivet klargjordes med en kvalitativ metod där
författarna genomförde två expertintervjuer som syftade till att kartlägga
livsmedelshandelns syn på invånarnas köpbeteende och hur det i slutändan påverkar
butikernas lönsamhet.

1.4.3 Avgränsning

Som exempel på invandrartät stadsdel har författarna valt Östra Bergsjön i Göteborg;
denna stadsdel befinner sig i en situation som kännetecknas av låg medelinkomst, låg
utbildningsnivå och hög invandrartäthet samt att en livsmedelsbutik, ICA Supermarket, är
lokaliserad i området. Denna butik valdes till undersökningens testbutik och kommer i
fortsättningen att kallas ICA Rymdtorget.

Undersökningens population avgränsades till att enbart gälla individer som är födda i
utlandet eftersom frågorna skall ställas till människor med annan kultur än den svenska.
Ungefär hälften av invånarna i Östra Bergsjön är födda i Sverige och ingår därför inte i
populationen.

Enligt ICA kan det finnas många olika faktorer som kan orsaka att en livsmedelsbutik har
negativ lönsamhet t. ex. sviktande kundunderlag, fel lokaliseringsläge, förändrat
konsumtionsmönster eller fel typ av lokal. Dessa faktorer kommer ej att beröras utan
författarna har valt att enbart kartlägga efterfrågefaktorerna sortiment och prissättning.

ICA är nordens största detaljhandelsgrupp och har 2 000 butiker över hela landet, butiker
finns även etablerade i invandrartäta stadsdelar. Detta gör att ICA-kedjan är synnerligen
relevant för rapporten och författarna valde därför att avgränsa sig till enbart denna
livsmedelskedja. Det visade sig också att ICA är den enda livsmedelskedja som har
butiker etablerade i mångkulturella stadsdelar i Göteborg.
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2. Problemdiskussion
________________________________________________________________________

Föreliggande avsnitt inleds med en diskussion kring livsmedelshandelns bristande
anpassning samt språkproblem i mångkulturella stadsdelar. Vidare följer en diskussion
kring kultur, konsumentbeteende och segregering i Sverige. Därefter redovisas
rapportens huvudproblem. Avsnittet avslutas med en disposition över rapportens
innehåll.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2.1 Livsmedelshandelns bristande anpassning

Livsmedelshandeln antas inte, enligt författarna, tillräckligt ha uppmärksammat den
mångkulturella sammansättningens påverkan på handeln som idag påträffas i
invandrartäta stadsdelar. När ICA etablerar butiker i dessa stadsdelar, gör de det med ett
grundsortiment som är anpassat efter svensk matkultur (ICA). Detta vittnar om att ICA
brister i sin uppmärksamhet angående de omvärldsfaktorer som har lett till ökad
invandring och i och med det ställer allt högre krav på ett anpassningsbart sortiment
utifrån den kulturella sammansättningen i respektive stadsdel.

Invandrartäta stadsdelar har utvecklats till låginkomstområden eftersom många är
arbetslösa och beroende av socialbidrag, vilket framgår av figur 2.1. Detta leder också till
att ekonomin blir en central fråga eftersom det är bevisat att individers ekonomi styr
deras köpbeteende (Kotler 1999). Prissättningen på livsmedel i invandrartäta områden
hamnar därmed extra mycket i fokus jämfört med i andra typer av stadsdelar. Att
invånarna i de invandrartäta stadsdelarna har låg inkomst och därmed kan antas vara
priskänsliga, verkar heller inte ha uppmärksammats tillräckligt av livsmedelshandeln,
prisnivåerna befinner sig idag på för hög nivå jämfört med invånarnas ekonomiska
resurser.
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Figur 2.1 Statistik över andel utländska medborgare, andel socialbidragstagare samt andel arbetslösa i
Göteborg samt i tre invandrartäta stadsdelar (Göteborg Stads hemsida och Malmö Stads hemsida)
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Av den orsaken att livsmedelshandeln inte tillräckligt har anpassat butikernas sortiment
och prissättning efter den kulturella sammansättningen i invandrartäta stadsdelar, har
detta lett till minskad köpfrekvens då kunderna har sett sig tvungna att uppsöka butiker
som passar deras krav på låga priser och efterfrågat sortiment. Den minskade
köpfrekvensen har lett till avtagande lönsamhet för livsmedelshandeln i dessa områden
och i förlängningen skulle detta kunna leda till ett allvarligt hot för lönsamheten hos den
rikstäckande livsmedelshandeln.

2.2 Lönsamhet och språkproblem i mångkulturella stadsdelar

I vissa mångkulturella stadsdelar i Göteborg och Malmö där medelinkomsten är låg och
invandrartätheten hög jämfört med resten av staden, har livsmedelsbutikerna enligt ICA
sämre lönsamhet än övriga butiker och har vid några tillfällen t.o.m. varit tvungna att
avveckla verksamheten med anledning av den dåliga lönsamheten. I denna diskussion
kan som exempel lönsamhetsproblem i tre olika stadsdelar belysas. Den ena stadsdelen är
Rosengård i Malmö och butiken ICA Kvantum, som enligt dåvarande butikschefen
Håkan Thiberg, tvingades stänga år 2001 till följd av låg vinstmarginal och högt svinn,
cirka 6-7 procent. En orsak som bidrog till butikens låga vinstmarginal var enligt
butikschefen att ett stort antal kunder i stor utsträckning utnyttjade livsmedelsbutikernas
extraprisvaror, så kallade ”indragare”, genom att endast inhandla dessa. Syftet med
indragare är att dessa varor skall locka kunderna till butiken, men att de väl där även skall
handla varor med högre marginal.

Den andra stadsdelen är Hjällbo i norra Göteborg och butiken ICA Supermarket. Butiken
gjorde år 2003 en förlust på cirka en miljon kronor, men för att behålla den servicen som
en livsmedelsbutik ger i ett närområde väljer ICA att täcka förlusten för att butiken skall
få finnas kvar. Enligt ICA beror lönsamhetsproblemen dels på låg köpkraft och dels på ett
högt svinn. Medelinkomsten i Hjällbo är endast 89 900 kr/år, vilket utgör ungefär hälften
av medelinkomsten i Göteborg som ligger på 182 000 kr/år och detta innebär att
köpkraften blir mycket låg (Göteborg Stads hemsida). Svinnet i Hjällbo utgjorde för sju
år sedan cirka 7 procent av omsättningen, idag är denna siffra nere på 3 procent vilket är
en klar förbättring, men kostar enligt butikschefen ändå butiken cirka 800 000 kr per år.

Den tredje stadsdelen är Östra Bergsjön och rapportens testbutik, ICA Rymdtorget, som
även den går med förlust. Butikschef Peter Nilsson anger samma orsaker som
butikschefen för ICA i Hjällbo, till varför butiken idag inte är vinstgivande, nämligen
kundernas låga köpkraft samt stor andel svinn. Svinnet är ungefär 3 procent av
omsättningen och uppgår till över en miljon kronor per år.

I de mångkulturella stadsdelarna har många av invånarna problem med att tala och förstå
svenska, dessa problem uppstår delvis på grund av att många flyktingar och invandrare
placeras inom samma område när de anländer till Sverige. Eftersom många invandrare
kommer från samma länder kan de i stor utsträckning tala sitt hemspråk med varandra
och detta leder till att det blir ännu svårare för dem att lära sig svenska och integreras i
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det svenska samhället och den svenska kulturen. Enligt butikschefen för ICA i Hjällbo
kan språkproblemen leda till att kunderna känner ett motstånd mot att gå in i svenska
livsmedelsaffärer för att göra sina inköp av den anledningen att de inte förstår vad som
ryms i förpackningarna. Problemet med språket leder också till att de inte kan göra sig
förstådda i butiken eller ställa frågor till de anställda. Att invandrare inte ”vågar” besöka
svenska butiker går ut över butikernas lönsamhet eftersom besöksfrekvensen minskar och
därmed också lönsamheten. Ett känt sätt för livsmedelsbutiker att öka lönsamheten är att
öka försäljningen per kund genom impulsköp av varor som butiken förevisar på ett
attraktivt sätt (Kotler 1999). Denna möjlighet till ökad försäljningen minskar för
livsmedelsbutiker i invandrartäta områden eftersom vissa kunder inte förstår texten på
skyltarna och därför inte heller gör några impulsköp.

2.3 Kultur och konsumentbeteende

Som nämnts ovan har många ICA-butiker dålig lönsamhet och har i vissa fall sett sig
tvungna att lägga ner sin rörelse i invandrartäta stadsdelar med låg medelinkomst. Vad är
det som påverkar att det blir på detta vis, är det enbart invånarnas ekonomiska situation
och därmed den dåliga lönsamheten för butikerna eller finns det andra orsaker? Det är
viktigt att belysa och kartlägga detta problem både för ICA-butikernas och för invånarnas
skull. För ICA-butikerna i dessa stadsdelar betyder detta minskade intäkter och för
invånarna ett minskat utbud av livsmedelsbutiker. Finns det någon lösning på detta
problem? Detta ämne känns speciellt viktigt eftersom antalet invandrare i Sverige är stort
och dessa individer är en köpstark grupp som känns lite bortglömd.

Enligt Solomon, Bamossy och Askegaard (1999) finns det många faktorer som påverkar
konsumentbeteendet och en av dessa är kulturen. Hur skall livsmedelshandeln, i detta fall
ICA, bemöta det ständigt förändrade konsumentbeteendet och de nya kulturer som
invandringen för med sig?

David Luna och Susan Forquer Guptas (2001) har skrivit en forskningsrapport om den
struktur som omger den nuvarande forskningen inom kulturblandning ”cross – cultural”
och hur detta påverkar konsumentbeteendet. Kulturen påverkas av tre olika delar;
symboler, förebilder och ritualer, dessa i sin tur ligger till grund för en individs
värderingar.  Enligt tidigare undersökningar verkar det vara värderingar som till största
delen påverkar en konsuments beteende. Detta beteende påverkas också av
marknadsföring, men hur skall företagen lyckas nå fram med sina budskap om en mycket
stor del av invånarna i stadsdelen inte förstår budskapet på grund av t. ex. språkproblem?
Detta kommunikationsproblem gör att livsmedelsbutikerna får det svårt att genom sitt
budskap påverka konsumentbeteendet.

Studier har också gjorts om betydelsen av olika förebilder som påverkar en konsuments
beslut. I länder med starka familjeband har t. ex. familjemedlemmar större inflytande på
en konsuments val än i de länder där familjen spelar en mindre viktig roll. I den svenska
kulturen är inte familjebanden lika viktiga och starka som i många av de länder vars
invånare immigrerar till Sverige. Många av dessa familjer har en helt annan
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familjestruktur än vad svenska familjer har. Det är inte ovanligt att tre generationer bor
under samma tak och respekten för de äldre är stor. Detta leder till att de yngre i en
invandrarfamilj i större utsträckning än i en svensk familj, påverkas av de äldre och deras
traditioner. En konsekvens av detta kan bli att hela familjens konsumentbeteende i hög
grad påverkas av ett äldre och mer gammaldags sätt och därför inte anpassar sig till den
svenska matkulturen. De moderna livsmedelsbutikerna med dess nya och standardiserade
sortiment passar inte in på dessa gruppers ofta omoderna konsumentbeteende. Följden av
detta blir då att denna grupp söker sig till andra typer av livsmedelsbutiker, där deras
efterfrågan kan mötas (Luna & Forquer Guptas 2001).

2.4 Segregering

Invandringen till Sverige har skett i olika omgångar, efter krigsslutet 1945 var det
arbetskraftsinvandringen från Skandinavien, Italien, Grekland, Jugoslavien, Turkiet m.fl.
länder som dominerade. I mitten av 80-talet ökade antalet asylsökande från Iran och Irak,
Libanon, Syrien, Turkiet, Somalia, Eritrea och Kosovo. På 1990-talet kom sedan det
jugoslaviska sammanbrottet och i Sverige fick drygt 100 000 f.d. jugoslaver ett nytt
hemland (Migrationsverkets hemsida). En av trenderna i västra Europa är att antalet
invandrare ökar i hela regionen (Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999) och andelen
invandrare i Sverige har ökat sedan 1960-talet, se tabell 2.1. I nedanstående tabell visas
hur antalet utländska medborgare i Sverige har ökat de senaste årtiondena.

Tabell 2.1 Befolkningsstatistik i sammandrag 1960 – 2002 (Migrationsverkets hemsida)

Sveriges befolkningsstatistik í sammandrag 1960 – 2002
 2002 2000 1990 1980 1970 1960

Folkmängd 31 december
(siffror angivna i tusental kr). 8 941 8 883 8 591 8 318 8 081 7 498
Andelen utländska
medborgare  i procent. 5,3 % 5,4 % 5,6 % 5,1 % 5,1 % 2,5 %
Andelen utrikes födda i
procent. 11,8 % 11,3 % 9,2 % 7,5 % 6,7 % 4,0 %
Invandrare per 1000 av
folkmängden. 7,2 % 6,6 % 7,0 % 4,7 % 9,6 % 3,5 %

2.4.1 Storstädernas segregationsproblem

Vid konferensen ”Storstad och framtid” som hölls av Integrationsverket i Malmö
sommaren år 2002 belystes en rad problem som storstäderna har med den utbredda
segregationen. Ett av konferensens syften var att analysera storstadspolitikens
övergripande mål om att bryta segregationen. År 1999 varierade sysselsättningsgraden i
de mest segregerade områdena som är Stockholm, Göteborg och Malmö, med mellan 22
procent och 68 procent, medan genomsnittet för samtliga områden var knappt 49 procent.
Samtliga områden i Göteborg, där bl.a. stadsdelen Östra Bergsjön ingick, hade en
sysselsättning som låg under detta genomsnitt. Segregationen i detta avseende var också
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tydligast i Malmö och Göteborg där skillnaderna i sysselsättning mellan de berörda
områdena och omgivande arbetsmarknadsregioner var större jämfört med motsvarande
förhållande i Stockholmsregionen (Integrationsverkets hemsida).

Ett annat syfte med konferensen var att försöka bryta boendesegregationen, dvs. att bryta
koncentrationen av olika befolkningsgruppers boendemönster. Det är kombinationen av
social, ekonomisk och etnisk boendesegregation som utmålas som särskilt problematisk. I
storstadspropositionen (prop. 1997/98:165) beskrivs segregationen som ett hot mot det
kollektiva samhällsintresset. En bild tecknas av ett framväxande klassamhälle med en
etnisk dimension. Segregationen anses vara en ödesfråga för Sverige då den leder till för
samhället negativa konsekvenser (Integrationsverkets hemsida).

Den statistik som beskriver omflyttningen i de av storstadssatsningen berörda
mångkulturella områdena visar att personer med en relativt sett starkare socioekonomisk
position i större utsträckning väljer att flytta från områdena än personer med svagare
positioner. Den för områdena negativa segregationsprocessen blir tydlig när det kan
konstateras att de utflyttade ersätts med nya boende, inklusive nyanlända flyktingar och
invandrare, med låga inkomster och liten anknytning till arbetsmarknaden. Utvecklingen
på områdesnivå hämmas dock av att personer med arbete är överrepresenterade bland
dem som flyttar ifrån dessa områden och de ersätts med nyinflyttade personer som i
större utsträckning är arbetslösa (Integrationsverkets hemsida).

2.5 Stadsdelen Östra Bergsjön

Stadsdelen Östra Bergsjön ligger i nordöstra delen av Göteborg och den är ett tydligt
exempel på segregering eftersom bl.a. medelinkomsten per år är mycket låg.
Arbetslösheten i stadsdelen är hög, liksom andelen socialbidragstagare, se tabell 1.1.
Nära 60 procent av invånarna har utländsk bakgrund, vilket innebär att de är födda i
utlandet. Totalt finns det cirka 28 olika nationaliteter i Östra Bergsjön (Göteborg Stads
hemsida). Nedan följer en översikt över några av de faktorer som beskriver demografin i
Östra Bergsjön jämfört med Göteborg (Göteborg Stads hemsida).

Tabell 2.2 Demografisk statistik för stadsdelen Östra Bergsjön jämfört med Göteborg (Göteborg Stads
hemsida)

 Göteborg Östra Bergsjön
Invånarantal (Siffror från 2002) 474 877 personer 6 420 personer

varav 3 700 är
födda i utlandet

Medelinkomst (Siffror från 2000) 182 000 kr per år 93 200 kr per år
Andel hushåll med socialbidrag (Siffror från
2000)

9,8 % 43,6 %

Andel arbetslösa (Siffror från 2002) 4,1 % 12,5 %
Andel medborgare födda i utlandet (Siffror från
2002)

19,4 % 57,7 %
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2.6 Huvudproblem

Utifrån avsnittets diskussion kring livsmedelshandeln, språkproblem, kultur och
segregering är rapportens huvudproblem följande:

”Den mångkulturella sammansättningen i invandrartäta stadsdelar har inte
uppmärksammats tillräckligt av livsmedelshandeln, varför handelns bristande
anpassning av sortiment och prisnivå tillsammans med invånarnas språkproblem kan
vara faktorer som bidrar till minskad köpfrekvens och därmed avtagande lönsamhet
för berörd livsmedelshandel”

Utifrån avsnittets problemdiskussion visas nedan en modell som åskådliggör rapportens
huvudproblem, se figur 2.2.

Figur 2.2 Modell över problemområdet (fritt från Kotler (1999)).

Konsumentbeteende Lönsamhet

Prissättning Sortiment

Kulturella
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faktorer

Kultur Ekonomi
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2.7 Rapportens disposition

Figur 2.3 Rapportens disposition
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3. Metod
________________________________________________________________________

Föreliggande avsnitt behandlar inledningsvis undersökningens ansats och metoder.
Därefter följer undersökningens genomförande samt eventuellt förekomna mätfel.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

3.1 Undersökningsansatser

3.1.1 Val av ansats

Rapporten grundades på deskriptiv ansats med en kombination av kvalitativ och
kvantitativ metod. Valet grundades på rapportens syfte som är att beskriva och kartlägga
hur livsmedelshandelns efterfrågefaktorer påverkas av mångkulturell sammansättning.

3.1.2 Explorativ ansats

Enligt Kinnear och Taylor (1996) används explorativ ansats med fördel i början av en
undersökning för att så tidigt som möjligt kunna få insikt i oupptäckta problem. För att
detta skall vara möjligt karaktäriseras den explorativa ansatsen av flexibilitet. Vanliga
inslag i explorativ ansats är sekundärdata, expertintervjuer och gruppintervjuer.

3.1.3 Deskriptiv ansats

Vid en deskriptiv ansats är problemet väl känt och används ofta för att karaktärisera ett
marknadsfenomen samt att bestämma frekvensen av uppkomsten av fenomenet. Den kan
också med fördel användas för att beskriva beteendemönster (Skaug 2000). En deskriptiv
ansats kan också förklara köparens uppfattning av en produkts karaktäristika och
beskriver till stor del hur olika variablers samband påverkar. Ett exempel på detta kan
vara att ett företag studerar sambandet mellan försäljningen av en produkt och köparens
karaktäristika, som kan vara köparens ålder, inkomst eller kulturella bakgrund (Kinnear
och Taylor 1996).

3.2 Kvalitativ metod och kvantitativ metod

3.2.1 Val av metod

Författarna har valt att kombinera kvalitativ och kvantitativ metod, eftersom tillämpning
av endast en av metoderna inte är tillräcklig för att få fram ett så rättvisande resultat i
undersökningen som möjligt. En kombination av två metoder ger bättre förutsättningar att
finna tillförlitliga förklaringar och aspekter än om bara en av metoderna används (Skaug
2000). Undersökningen inleddes med en kvalitativ metod som till viss del skall ses som
en förberedelse till den kvantitativa metoden. Den kvalitativa undersökningen fick då till
viss del karaktären av en förundersökning. Undersökningen utfördes i form av två
expertintervjuer med butikschefen för ICA Rymdtorget och med butikschefen för ICA
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Supermarketbutiken i stadsdelen Hjällbo i nordöstra Göteborg. Syftet med intervjuerna
var bl.a. att få ökad kunskap och förståelse för butikernas belägenhet, samt att få
butikschefernas syn på varför butikerna inte är lönsamma.

Undersökningen fortsatte sedan med en kvantitativ metod där författarna genomförde
enkätintervjuer med ett antal invånare ur den valda populationen i Östra Bergsjön. Den
kvantitativa undersökningen genomfördes för att kartlägga populationens
konsumentbeteende gällande köp av livsmedel och genom detta få svar på rapportens
syfte.

3.2.2 Kvalitativ metod

Kvalitativ metod karaktäriseras av att informationen relateras till respondenternas
attityder och känslor, svaren skall inte vara statistiska eller vetenskapliga utan det är upp
till intervjuaren att tolka respondentens svar (Kinnear & Taylor 1996). Exempel på
metoder för att samla in information kan vara observation eller djupintervju i form av
expertintervju eller gruppintervju (Holme & Solvang 1997). Expertintervju är en
ostrukturerad intervjumetod och syftet med denna informella intervjuteknik är att tränga
in på djupet genom att låta den intervjuade få tala fritt utan styrning av intervjuaren (Berg
1989).

Den kvalitativa undersökningen kan också ha karaktären av en förundersökning till den
kvantitativa undersökningen och den präglas av flexibilitet (Holme & Solvang). Enligt
Arvidsson & Rosengren (1997) karaktäriseras en expertintervju av att intervjuaren
samtalar med personer som p.g.a. yrke, position, erfarenheter och utbildning kan antas ha
viktiga kunskaper om det aktuella området.

3.2.3 Kvantitativ metod

Enligt Holme & Solvang (1997) är ”den kvantitativa metodens mål att på förhand
undersöka och definiera företeelser, dess egenskaper och innebörd och hur detta fördelar
sig i t. ex. en population”. Kvantitativ metod är formaliserad och strukturerad och präglas
av kontroll från forskarens sida och det är frågeställningen som forskaren valt som
bestämmer vilka förhållanden som är av intresse. Informationen som forskaren samlat in
presenteras i enheter, mängder och siffror. Den kvantitativa metoden präglas av
formalisering och strukturering och resultatet uttrycks som statistisk data. Om syftet med
en undersökning är att i första hand säga något om populationen, måste urvalets
representativitet prioriteras mycket starkt. När man sedan bestämmer sig för hur stort
stickprovet skall vara, skall tid, pengar och krav som gäller reliabilitet och noggrannhet
vägas in (Holme & Solvang, 1997).

3.3 Datainsamling

3.3.1 Val av datainsamlingsmetod
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Författarna har valt att använda sig av både primär- och sekundärdata, eftersom rapporten
innehåller såväl kvalitativ som kvantitativ undersökningsmetod. Primärdata samlades in
genom expertintervjuerna och ”på sta´na” intervjuer med enkäter och sekundärdata
samlades in bl.a. via Internet. En av de nackdelar med sekundärdata som skulle ha kunnat
påverka tillförlitligheten i rapporten var relevansen. Författarna såg dock inte något
problem med relevansen eftersom den statistik som använts i rapporten inte var äldre än
från år 2000. Med anledning av risken för missuppfattningar pga. språksvårigheter i
invandrartäta stadsdelar, som skulle kunnat uppstå per telefon eller per brev, valdes ”på
sta´na” intervjuer med enkäter som datainsamlingsmetod.

3.3.2 Primärdata

Primärdata samlas in specifikt för det som skall undersökas (Kinnear & Taylor 1996).
Metoder för att samla in primärdata är observationer, intervjuer eller experiment.
Kontaktmetoder kan vara; brev, telefon eller personligt besök. En fördel med att använda
primärdata är att metoden är mycket flexibel eftersom forskaren kan anpassa
frågeställningarna efter syftet med rapporten. Nackdelar kan vara att respondenten inte
vill eller p.g.a. språksvårigheter har svårt att svara på frågorna samt att metoden är
kostsam att genomföra (Kotler 1994).

3.3.2.1 Brevenkät, telefonintervju, besöksintervju och ”på sta´na” intervjuer

Det finns ett antal olika förfaringssätt för en forskare att använda sig av när primärdata
skall insamlas och nedan redovisas fyra av dem; brevenkät, telefonintervju,
besöksintervju och ”på sta´na” intervjuer (Lekwall & Wahlbin 1993). Den första
metoden, brevenkät, innebär att enkäten postas till respondenten som besvarar den och
sedan returnerar enkäten per post till avsändaren. Detta är en relativt billig metod, men ett
problem med detta tillvägagångssätt kan vara att många av respondenterna inte svarar
(Kinnear & Taylor 1996).

Den andra metoden, telefonintervju, innebär att respondenten svarar på frågor per telefon.
Denna metod är effektiv och billig men en nackdel kan vara att intervjun måste vara
relativt kort, annars kan det vara svårt att hålla kvar respondentens intresse (Kinnear &
Taylor 1996).

Den tredje metoden, besöksintervju, innebär att respondenten intervjuas personligen
utifrån en enkät. Detta är den mest krävande metoden ur resurssynpunkt och kan enligt
Dahmström (2000) karaktäriseras som; ”en dyrbar metod som ibland är nödvändig för att
få utförliga svar med tillräckligt hög kvalitet”. Det måste därför finnas starka skäl till att
välja denna metod och ett skäl kan vara språksvårigheter, som enligt Dahmström kan få
konsekvenser för svarsfrekvensen och därmed ge mätfel. Vid besöksintervjuer minskar
risken för missuppfattningar pga. språkproblem (Dahmström, 2000).

Den fjärde metoden, ”på sta´na” intervjuer, är en typ av bekvämlighetsurval där
intervjuaren placerar sig på en livligt trafikera gågata eller i ett köpcentrum och där utför
intervjuer med förbipasserande (Lekwall & Wahlbin 1993).
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3.3.3 Sekundärdata

Sekundärdata är data som redan är publicerad för andra syften, den kan härröra från
interna eller externa källor. Exempel på intern data kan vara det egna företagets register
t. ex. leverantörsreskontran och extern data kan vara statliga rapporter och böcker.
Fördelarna med sekundärdata är, enligt Kinnear & Taylor (1996), att den är mindre
kostsam att få fram. Sekundärdata är även relevant, tillförlitlig, aktuell och opartisk
(Skaug 2003). Det finns dock ett antal nackdelar med sekundärdata där ett kan vara
relevansen, dvs. att det kan ha förflutit lång tid mellan det att uppgifterna togs fram och
när de används till det aktuella projektet, vilket kan leda till att de inte längre är aktuella
(Kinnear & Taylor 1996).

3.4 Urvalsmetod

3.4.1 Val av urvalsmetod

Det är av yttersta vikt att använda ett rättvisande stickprov som är representativt och kan
säga något om hela populationen. Valet föll då på metoden icke-sannolikhetsurval med
urvalsmetoden; ”bekvämlighetsurval” då denna metod ansågs kunna säga mest om
populationen i undersökningen. Människorna som passerade den plats som valdes för att
genomföra intervjuerna på blir undersökningens urval och det kunde därför antas att
individerna stämde in på de kriterier som skulle vara uppfyllda; att individen bor i
stadsdelen och är född utomlands. Ett alternativt tillvägagångssätt hade varit Obundet
slumpmässigt urval, OSU, med besöksintervjuer, vilket undersöktes av författarna, men
efter avrådan från Margareta Brundin på undersökningsföretaget NFO Infratest
(telefonsamtal 30/12) valdes denna metod bort. Enligt Brundin bör den typen av
intervjumetod av säkerhetsskäl inte användas. En svaghet med bekvämlighetsurval kan
vara att urvalen kan bli snedvridna genom att vissa individer i populationen har en större
sannolikhet än andra att ingå i urvalet och att dessa grupper skiljer sig väsentligt åt i
relevanta avseenden i undersökningen, t. ex. att endast ”de som rör sig på stan” nås,
medan ”hemmasittare” inte nås (Lekwall & Wahlbin 1993). Författarna såg dock inte
något större problem med detta eftersom undersökningen rörde livsmedel som de flesta
människor regelbundet handlar. I syfte att endast genomföra intervjuer med individer som
handlar mat minst var tredje vecka, ställdes en kontrollfråga ang. detta innan intervjun
påbörjades.

3.4.2 Sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval

Det finns två grupper av urvalsmetoder, sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval.
Fördelen med sannolikhetsurval är att beräkningar av slumpens verkan kan utföras,
grundformen av sannolikhetsurval är OSU (Lekwall & Wahlbin 1993). OSU innebär att
det är slumpen som får avgöra vilka som får deltaga i undersökningen och varje enhet i
populationen har därmed samma chans att ingå i urvalet, se figur 3.1. När OSU används
ingår endast ett fåtal av populationens individer i undersökningen
(www. Members01.chello.se).
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Skillnaden mellan sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval är att i OSU kan
slumpmässiga fel beräknas medan slumpfelen i icke-sannolikhetsurval får göras på
bedömningsmässiga grunder vilket leder till höga krav på särskild uppmärksamhet. Icke-
sannolikhetsurval kan med fördel användas när man föredrar, för resultatets skull, att
välja ut vissa undersökningsenheter. Några vanliga typer av icke-sannolikhetsurval är;
kvasistatistiska urval, bedömningsmässiga urval, bedömningsurval, bekvämlighetsurval
och självurval. Exempel på bekvämlighetsurval kan vara så kallade ”på sta´na” intervjuer
där intervjuaren placerar sig på en livligt trafikerad gågata och väljer där ut respondenter
(Lekwall & Wahlbin 1993). Nedan åskådliggörs hur bekvämlighetsurval utförs, se figur
3.1.

Figur 3.1 Bekvämlighetsurval, fritt från Eureka (www.members01.chello.se)

3.5 Undersökningens genomförande

3.5.1 Kvalitativ metod

Som kvalitativ metod valdes expertintervjuer med butikscheferna Peter Nilsson, ICA
Supermarket Rymdtorget i Östra Bergsjön och Paul Furufors, ICA Supermarket i Hjällbo.
Den kvalitativa undersökningen var till viss del en förberedelse till den kvantitativa
undersökningen och underlättade valet samt prioriteringen av frågorna i enkäten. Den ena
expertintervjun genomfördes på plats i butiken och den andra expertintervjun
genomfördes per telefon. Under intervjuerna fick butikscheferna inledningsvis berätta
fritt om sina erfarenheter, därefter kompletterades intervjun med frågor från en
intervjuguide som författarna förberett inför intervjuerna, se Bilaga 2.

3.5.2 Kvantitativ metod

Bekvämlighetsurval
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Den kvantitativa undersökningen genomfördes i form av så kallade ”på sta´na” intervjuer
med enkäter. Populationen som undersöktes var invånare i Östra Bergsjön som är
svenska eller utländska medborgare födda i utlandet, populationen består av cirka 3 700
personer. Författarna räknade med att varje intervju skulle ta cirka 20 minuter och antalet
intervjuer som utfördes beräknades med utgångspunkt från konvergens, vilket innebar att
intervjuerna fortskred till dess att konvergens uppnåddes. Undersökningen genomfördes
på Rymdtorget där busshållplatserna och köpcentret är lokaliserade. För att få deltaga i
undersökningen fanns kriteriet ”Handlar du livsmedel minst var tredje vecka”? Kriteriet
sattes upp för att erhålla så relevanta svar som möjligt och genom detta kunna öka
reliabiliteten på undersökningen. För att säkerställa att respondenterna tillhörde
populationen ställdes en kontrollfråga innan intervjun startade, där respondenterna
tillfrågades om de var födda i utlandet. De som var födda i Sverige, tillhörde inte
populationen och fick därför inte deltaga i undersökningen.

Undersökningen genomfördes under tre dagar och tio intervjuer genomfördes per dag.
Det framkom att svaren på de tio enkäterna från dag ett inte nämnvärt skiljde sig från
resultaten på enkäterna från dag två och tre, varför författarna utgick ifrån att konvergens
uppnåtts efter 30 intervjuer och därför valde att inte genomföra ytterligare intervjuer.
Med konvergens menas att trots genomförandet av ytterligare intervjuer, hade resultatet i
undersökningen inte nämnvärt förändrats, fler intervjuer är därför inte nödvändiga.

3.5.3 Undersökningens enkät

För att genomföra den kvantitativa undersökningen skapades en enkät med frågor som
syftade till att kartlägga i vilken omfattning sortiment och prissättning påverkas av den
mångkulturella sammansättningen i Östra Bergsjön. Enligt Wärneryd (1993) är det av
yttersta vikt att språket i enkäten håller sig på en vardaglig nivå, fackutryck kan skapa
problem i undersökningssituationen varför forskaren bör ta stor hänsyn till den språkliga
nivån för att få så relevanta svar som möjligt. Författarna tog vid skapandet av enkäten
stor hänsyn till ovanstående, med betoning på att språket skulle hålla en vardaglig nivå
eftersom respondenterna har utländsk bakgrund och därmed kan ha problem med att
förstå det svenska språket.

Enkäten inleddes med demografiska frågor och resterande frågor syftade till att kartlägga
respondenternas priskänslighet samt hur deras kultur inverkar på konsumentbeteendet.
Enligt Wärneryd (1993) bör forskaren genomföra testintervjuer för att kontrollera att
frågorna är lätta och begripliga. Författarna genomförde fem testintervjuer på
utomstående personer när enkäten färdigställts och genomförde därefter nödvändiga
justeringar.

För att i största möjliga mån eliminera eventuella mätfel ställdes inga direkta frågor
angående respondenternas priskänslighet. Vid denna typ av känsliga frågor fanns risken
att respondenterna inte skulle vilja medge att de är priskänsliga och därför ge inkorrekta
svar. Författarna försökte istället frambringa eventuell priskänslighet indirekt genom att
undersöka i vilken typ av livsmedelsbutik (t. ex. lågprisbutik eller servicebutik) respon-
denterna gör sina livsmedelsinköp samt deras motivering till varför de väljer respektive
typ av livsmedelsbutik.
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Orsaken till att livsmedelsbutiken ICA Rymdtorget ingick i ett antal av frågorna var dels
att butiken är den enda som finns i stadsdelen och dels att det är svårt att få fram
konsumenters priskänslighet genom att ställa direkta frågor. Genom att istället använda
en specifik butik som exempel i frågorna kan priskänsligheten kartläggas indirekt.
Eftersom endast en specifik stadsdel undersöktes samt att några av frågorna gällde en
specifik livsmedelsbutik resulterar detta i att undersökningens resultat inte är
generaliserande för andra mångkulturella stadsdelar, det kan endast appliceras på
undersökningens population.

I enkäten ingick frågor där respondenten fick välja mellan ett antal olika
livsmedelsbutiker i närområdet och nedan följer en beskrivning av dessa.

Willys är en lågpriskedja som fokuserar på billig mat, ofta i storförpackningar.

ICA Supermarket Rymdtorget fokuserar på att hålla låga priser, men skall samtidigt ha
bra service och hög renlighet i butiken.

ICA Kvantum i Partille och Angered är butiker med ett brett sortiment, de har många
produkter som passar allergiker och miljömedvetna kunder.

Butikerna i Bellevue är ett område med butiker och stånd som säljer mat från olika länder.

Partihallarna är ett område med butiker som håller låga priser och säljer mat från många
olika kulturer, ofta i storförpackningar.

3.6 Undersökningens tillförlitlighet

3.6.1 Reliabilitet

Reliabilitet handlar om att det man vill mäta mäts på rätt sätt, dvs. bristen på
slumpmässiga fel (Dahmström 1996). Reliabiliteten bestäms av hur mätningarna utförs
och hur noggranna vi är vid bearbetningen av informationen (Holme & Solvang 1997).
Ett exempel på hög reliabilitet är om en forskare upprepar en mätning ett flertal gånger på
samma person, medan det ”sanna” värdet på mätvariabeln hela tiden är konstant. Om
resultatet är samma eller nästan samma varje gång, sägs det att mätmetoden har en hög
reliabilitet. Om resultatet istället varierar kraftigt från gång till gång är reliabiliteten låg.
Låg reliabilitet kan bero på ett antal faktorer t. ex. variationen i sättet att ställa frågorna på
mellan de olika intervjuarna. Det kan också bero på slumpfaktorer t. ex. att
respondenterna har gissat (Lekwall & Wahlbin 1993).

3.6.2 Validitet

Validitet innebär att forskaren idealt med sina frågor eller observationer mäter det som
han eller hon faktiskt vill mäta dvs. att mätprocessen skall ha hög (god) validitet. Det är
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svårt att få hög validitet för att mäta attityder och värderingar. Hur skall forskaren
egentligen kunna definiera mätbara attitydvariabler, helst skall de uppfattas på samma
sätt av olika personer som var och en har olika bakgrunder (Dahmström 2000).

Det är viktigt att ha i åtanke att det kan uppstå felkällor i alla typer av undersökningar vid
insamlandet av information. Det finns en mängd olika felkällor och författarna har i
avsnitt 3.6.4 valt att presentera fyra olika som anses vara relevanta för undersökningen.

Författarna anser att god validitet uppnåddes genom att enkäten med intervjufrågorna var
väl genomarbetad eftersom mycket tid och omsorg lades ner på valet av frågorna.
Dessutom genomfördes ett antal testintervjuer för att ytterligare säkerställa att enkäten
verkligen skulle ge relevanta svar på de frågor som ställdes.

3.6.3 Reflektioner rörande undersökningen

Språkproblem medförde att några av individerna som tillfrågades att vara med i
undersökningen inte talade svenska och av den anledningen inte kunde deltaga. Detta kan
ha påverkat resultatet på de två frågor i enkäten som var språkrelaterade; ifall det var
önskvärt att personalen talade respondentens hemspråk och ifall det var önskvärt att
information i butiken fanns tillgängligt på respondentens hemspråk?

Ett intressant ämne att vidareutveckla i undersökningen hade varit respondenternas syn
på lågt pris kontra hög kvalitet. Undersökningens resultat visade att populationen hade
kunnat tänka sig att handla mer i testbutiken om priset varit lägre men undersökningens
resultat visade samtidigt att de var noga med hög kvalitet. Men hur viktig är kvaliteten i
förhållande till priset? Hade kunderna accepterat lägre kvalitet om de till följd därav fått
betala ett lägre pris? Vid vilken kvalitetsförsämring skulle kunderna sluta att handla?
Enligt undersökningen var det trots allt priset på livsmedel som populationen gjorde
gällande var viktigast för dem.

Beträffande de frågor där respondenten valde mellan ett antal alternativ till varför de
valde en viss butik och vad som var mest viktigt för dem vid köp av livsmedel ingick
svarsalternativet; ”brett sortiment”. Resultatet kunde ha blivit annorlunda om
svarsalternativet; ”varor från mitt hemland” hade ingått som ytterligare ett
svarsalternativ, det hade då med ännu större tydlighet framgått vad respondenterna avsåg
med ”brett sortiment”. Detta uttryck kan ha olika betydelse för olika individer, de
respondenter som angav svarsalternativet ”brett sortiment” kan ha menat ”varor från mitt
hemland”. Hade båda svarsalternativen ingått kanske detta hade kunnat leda till ett annat
resultat beträffande dessa frågor.

Det hade varit intressant att undersöka åldern på medlemmarna i hushållet utifrån teorin
att i vissa länder bor flera generationer tillsammans vilket innebär att föräldrarnas
inflytande över de vuxna barnens konsumentbeteende är starkt. Resultatet i
undersökningen visade att många av hushållen bestod av fem eller fler medlemmar, vilket
hade kunnat ge stöd för denna teori, om kompletterande frågor ställts.
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3.6.4 Felkällor

Ramfel
Enligt Eriksson & Wiedersheim (2001) kan den målpopulation som är undersökningens
urvalsram sakna enheter eller så kan enheterna vara felklassificerade dvs. att fel personer
blir föremål för undersökningen. Denna typ av fel har undvikits i undersökningen genom
att ”bekvämlighetsurval” valdes som metod, då detta innebär att det är de individer som
representerar populationen som passerar platsen för genomförandet av intervjuerna och
ramfel undviks därmed.

Urvalsfel
Urvalsfel kan uppstå bl.a. genom systematiska fel eller slumpfel. Systematiska fel kan
uppstå inom den valda metoden när stickprovet dras och resultatet kan bli att vissa
enheter gynnas. Det kan också uppstå slumpfel t. ex. på grund av ett för litet urval
(Eriksson & Wiedersheim 2001). De som ofta passerade platsen där undersökningen
genomfördes kan ha gynnats, eftersom undersökningen endast genomfördes under tre
dagars tid. De som då inte passerade platsen missgynnades därför i undersökningen och
systematiskt fel kan därmed ha uppstått.

Bortfallsfel
Resultatet kan snedvridas genom att man från en eller flera individer inte får något svar
och att de svar man får skulle skilja sig från de man inte får (Eriksson & Wiedersheim). I
undersökningen undveks bortfallsfel genom den valda metoden; ”på sta´na” intervjuer,
eftersom fördelen med denna metod är att intervjuerna kan fortsätta tills dess att det
önskade antalet intervjuer har utförts.

Mätfel
Mätfel kan uppstå på olika sätt t. ex. att respondenten inte kan eller vill ge riktiga svar
och/eller, det kan uppstå intervjuareffekter dvs. det uppstår alltid någon form av samspel
mellan intervjuaren och respondenten och detta kan leda till felaktiga utslag i resultaten
(Eriksson & Wiedersheim 2001). Enligt Dahmström (2000) kan även oklara
frågeformuleringar och språksvårigheter ge upphov till mätfel. Mätfel kan ha uppstått i
undersökningen eftersom respondenterna inte har svenska som sitt modersmål, risken
fanns då att de inte förstod eller missuppfattade vissa frågor, vilket kan ha påverkat
resultatet. Intervjuerna utfördes av båda författarna vilket medför att även
intervjuareffekter kan ha uppstått, men för att minimera risken för detta diskuterade
författarna noggrant igenom hur frågorna skulle ställas till respondenterna.

3.7 Källkritik

Rapporten innehåller teori från litteratur, intervjuer samt uppgifter från Internet.
Litteraturen som använts är främst härrörande från kurslitteratur från bl.a. Kotler,
Dahmström och Chisnall. Författarna bedömer därför att dessa källor har mycket god
tillförlitlighet.
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Primärdata samlades främst in via intervjuer, dels två expertintervjuer, men även kortare
telefonsamtal genomfördes med ett antal personer för att få svar på diverse frågor av
relevans för rapporten. Den information som inhämtades under expertintervjuerna anser
författarna har relativt god tillförlitlighet med tanke på individernas stora kunskaper inom
sin bransch. Författarna är dock medvetna om att informationen om butikernas kunder
och dess beteende är subjektivt och kan därför vara missvisande. Eftersom informationen
är butikschefernas subjektiva åsikter är en viss del av den inte möjlig att kontrollera eller
jämföra mot likadan information från en annan källa. Den information som inhämtades
via telefonsamtal utgår författarna från har god tillförlitlighet eftersom endast objektiv
information efterfrågades, frågorna rörde inte de tillfrågades personliga åsikter.

Internetkällor användes främst för att inhämta sekundärdata i form av diverse statistik och
information, t. ex. hemsidorna för Göteborg Stad, Nationalencyklopedin och Svenska
Akademins Ordbok. Även dessa källor anser författarna har god tillförlitlighet. Även
andra Internetkällor har använts som kanske inte kan antas ha lika hög tillförlitlighet, men
som författarna ändå inte har någon anledning att misstro. Ursprungsadresser och
författare har kontrollerats samt att information med ursprung från privatpersoner
medvetet har valts bort.
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4. Teori
________________________________________________________________________

I detta avsnitt behandlas de teorier som skall sammankopplas med empirin och dessa två
delar skall tillsammans försöka klargöra rapportens huvudproblem. I slutet av avsnittet
görs en sammanfattning av teorierna, där de viktigaste teorierna för rapportens problem
betonas.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

4.1 Konsumentbeteende
Konsumenters köpbeteende handlar om slutkonsumentens köpbeteende – individer och
hushåll som köper tjänster och varor som används till privat konsumtion. Konsumenter
varierar gällande ålder, inkomstnivå, utbildningsnivå och smak samt köper också många
olika tjänster och varor. Hur dessa olika typer av konsumenter gör sina val bland det
enormt stora utbud som finns av varor och tjänster beror på en mängd olika faktorer, bl.a.
kulturella, sociala och personliga faktorer (Kotler 1999).

Förr i tiden var det enklare för marknadsförare att förstå vilka produkter konsumenterna
hade behov av genom sina dagliga och personliga kontakter med dem. Allt eftersom
företag och marknader har vuxit i storlek har många marknadsförare förlorat denna
personliga kontakt och måste istället använda sig av marknadsundersökningar. Det fodras
mer pengar än någonsin för att studera och försöka förstå konsumenternas behov. Vem
köper? Hur köper de? När köper de? Var köper de? Varför köper de? En central fråga för
marknadsförare är: Hur reagerar konsumenterna på företagens olika typer av
köpstimulans?  De företag som lyckas förutsäga hur konsumenterna kommer att reagera
på olika produktegenskaper, priser och annonser får stora fördelar jämfört med
konkurrenterna. Av denna anledning har stora undersökningar utförts för att öka
förståelsen för sambandet mellan köpstimulans och konsumenters agerande (Kotler
1999).

4.2 Vilka karaktärsdrag påverkar konsumentbeteende?
Konsumentköp influeras starkt av kulturella, sociala, personliga och psykologiska
karaktärsdrag. Vanligtvis kan marknadsförare inte kontrollera dessa faktorer, men de
måste likväl inkludera dessa i sina marknadsaktiviteter (Kotler 1999).

4.2.1 Kulturella faktorer

4.2.1.1 Kultur

Kulturella faktorer utgör den största påverkan på konsumentbeteendet och kulturen är den
mest grundläggande orsaken till en individs behov och beteende. Människors beteende är
till största delen inlärt och det är när ett barn växer upp som hon lär sig grundläggande
värderingar jämte sin uppfattningsförmåga, främst ifrån sin familj (Kotler 1999). Detta
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innebär att det är viktigt att förstå den stora inverkan kulturen har på konsumenters
beteende (Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999). Marknadsförare måste därför alltid
göra sitt yttersta för att tidigt upptäcka kulturella förändringar i samhället (Kotler 1999).
Kultur består av ritualer, normer och traditioner mellan medlemmarna i ett samhälle eller
en organisation. Det finns olika aspekter av kulturen och en av dessa är den sociala
strukturen i form av familjen (Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999).

Kulturen har även en stor inverkan vad gäller mat, människor äter inte mat enbart av
fysiologiska orsaker utan mat kan även ha en symbolisk andemening, som främst
härstammar från den kulturella bakgrunden (Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999).

4.2.1.2 Subkultur

Enligt Kotler (1999) innehåller varje kultur mindre subkulturer eller grupper av individer
med liknande värderingar som är baserade på livserfarenhet och livssituation. Subkulturer
inkluderar nationaliteter, religioner, rasgrupper och geografiska regioner. Det är grupper
inom samhället vars medlemmar delar liknande upplevelser och övertygelser som skiljer
sig åt från andra. En etnisk subkultur består av en grupp människor som hålls samman av
gemensamma kulturella och/eller genetiska band och kan identifieras både av gruppens
medlemmar och av andra individer som står utanför gruppen. Den grupp som har
inflytande på en person eller som en person tillhör, kallas medlemsgrupper (Kotler 1999).

I heterogena samhällen är många olika kulturer representerade och konsumenterna i dessa
samhällen anstränger sig ofta för att kunna behålla sin subkulturella identitet och vill inte
förväxlas med ”den stora massan” (Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999). När
invandrare bosätter sig i ett nytt land tar många till sig de nya produkter som
kännetecknar det nya landet, men på samma gång försöker de behålla rötterna till sitt
hemland genom att hålla fast vid traditioner, ha kontakt med människor från hemlandet
och äta etnisk mat (Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999).

Enligt Solomon, Bamossy, Askegaard (1999) identifierar sig medlemmarna i en
minoritetsgrupp tydligare med en talesperson från sin egen grupp än med en talesperson
från någon annan grupp. Om konsumenterna kan identifiera sig med den produkt som
marknadsförs blir reklamen mer trovärdig och detta i sin tur leder till en mer positiv
uppfattning om det varumärke som marknadsförs (Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999).
Valet av produkt styrs också av vilken grupp konsumenten önskar tillhöra och vilken
grupp de vill att andra skall tro att de tillhör, dessa grupper kallas referensgrupper
(Bareham 1995). Dessa grupper har ett direkt eller indirekt inflytande på en individs
attityder och beteende (Kotler 1999).

4.2.2 Sociala faktorer

Varje samhälle har någon form av social klasstruktur. Sociala klasser är samhällets oftast
stabila, indelade områden, vars medlemmar delar liknande värderingar, intressen och
beteenden. Socialklass bestäms inte enbart av en ensam faktor, exempelvis inkomst, utan
mäts som en kombination av yrke, inkomst, utbildning och förmögenhet mm (Kotler
1999).



24

Konsumentbeteendet influeras även av sociala faktorer såsom grupper, familjen och en
individs roll och status (Kotler 1999). Yrket är fortfarande det som utgör huvuddelen av
en individs sociala klassificering. Denna del av social klassificering börjar emellertid
luckras upp och det finns de som istället argumenterar för att den viktigaste influensen är
individens inkomst. Det finns också de som anser att utbildning är ett viktigt
mätinstrument för den sociala klassificeringen (Bareham, 1995). Enligt Bareham (1995)
visar också tidigare utförda studier, trots uppluckringen, att köpfrekvensen varierar
beroende på socialklass. Även om närhet till butiken är det viktigaste för alla sociala
klasser, så är priset ändå i hög grad mycket viktigt för dem som tillhör en lägre
socialklass och därmed har lägre inkomster. De däremot som tillhör en högre socialklass
med större inkomster fokuserar mer på kvalitet (Bareham 1995).

4.2.3 Familjemedlemmars inflytande

Enligt Kotler (1999) influerar familjemedlemmar kraftigt en individs konsumentbeteende
och det görs skillnad mellan två familjer i en köpares liv. Den första är den så kallade
orienteringsfamiljen, som är en individs föräldrar och dessa ger en orientering inom
religion, politik och ekonomi. Den andra familjen är individens make/maka och barn och
denna familj har en mer direkt påverkan på individens dagliga konsumentbeteende.
Denna familj är också den viktigaste ”konsumentbeteendeorganisation” i samhället och
har noggrant undersökts och studerats. I större delen av världen är det kvinnan som till
stor del är den som gör inköp när det gäller mat, kläder och produkter till hushållet. I
vissa länder fortsätter orienteringsfamiljen att påverka konsumentbeteendet pga. stora
familjehushåll där makan eller makens föräldrar bor i den ”nya familjen” (Kotler 1999).
Enligt Bareham (1995) växer betydelsen av hushållets sammansättning där alla som bor
tillsammans, oavsett släktskap eller inte, ingår. Logiskt sett spenderar ett hushåll mer, ju
fler hushållsmedlemmar som ingår, men summan som spenderas per person minskar,
detta beror på att i större hushåll övergår inköpen av mat till mindre dyra matvaror.

4.2.4 Personliga faktorer

En individs ekonomiska situation har stor inverkan på hans eller hennes produktval.
Företag och marknadsförare bevakar noggrant trender i samhället gällande medborgarnas
privatekonomi, sparande samt landets räntenivåer för att kunna justera sina priser efter
situationen på marknaden (Kotler 1999). Den största ekonomiska påverkan på en individs
köpbeteende är hans eller hennes ekonomiska situation, där speciellt inkomst, men också
priser på varor har stor inverkan. Om priset på livsmedel ökar brukar i allmänhet den
inhandlade mängden varor påverkas negativt, alltså minska (Bareham 1995).

4.3 Marknadskommunikation

Det finns en rad olika metoder för ett företag att använda sig av för att locka kunder till
butiken (Kotler 1999). Direktreklam inkluderar en rad olika marknadsföringsverktyg
såsom; kuponger, extrapriser, gratisprover och ”prova på” – gåvor samt smakprov på nya
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produkter. Målet är att dra till sig kundens uppmärksamhet och ge information om
produkten vilket företaget hoppas på ska leda till inköp (Kotler 1999).

Ett sätt för företag att lansera en ny vara eller att försöka nå nya kunder med en redan på
marknaden existerande vara, kan vara att låta kunderna provsmaka, många kunder väljer
då att provsmaka just för att det är gratis. En ”premie” är en vara som erbjuds gratis eller
kan köpas för ett lågt pris med motiv att locka kunder till köp. En premievara kan finnas
med i en förpackning eller kan skickas ut gratis till kunder som har samlat ihop ”bevis”
på att de har köpt en viss kvantitet av en vara, t. ex. tio Marabou-produkter (Kotler 1999).

Skyltar (Point-of-purchase, POP) och demonstrationer av varor i butiker är andra typer av
försäljningsverktyg som kan användas i processen att locka kunder till inköp (Kotler
1999). Enligt Bareham (1995) tenderar dock konsumenter att vara oflexibla i sina
inköpsvanor och bryter sällan sitt inköpsmönster. Om en ny produkt skall lanseras eller
om en redan existerande produkt marknadsförs hårt, kan detta ha en temporär effekt på
köpbeteendet, men i de flesta fall återgår konsumenten till sitt gamla köpmönster
(Bareham 1995).

4.4 Sammanfattning teori

Sökandet efter och tillämpningen av de olika teorierna har styrts av undersökningens
huvudproblem och syfte och förmågan att kunna sammankoppla dessa med empirin.
Teorierna skall framförallt bidra med stöd och förklaringar för de empiriska händelserna
som framkommit av den kvantitativa undersökningen.

Kotler (1999) säger att kulturella faktorer har stor påverkan på konsumentbeteendet och
att en etnisk subkultur hålls samman av kulturella och genetiska band.

Solomon, Bamossy och Askegaard (1999) riktar in sig på den stora inverkan kultur har på
matbeteendet och de behandlar även den icke-fysiologiska orsaken till att människor äter
som de gör. Solomon, Bamossy och Askegaard (1999) tar även upp hur viktigt det är för
människor som emigrerar, att behålla rötterna till sitt hemland genom att hålla fast vid
traditioner och äta etnisk mat.

Enligt Barehams (1995) teorier varierar köpfrekvensen beroende på socialklass, han
menar också att närheten till butiken är viktig och att priset i högre grad är viktigare för
dem som tillhör en lägre socialklass och därmed har lägre inkomster. Detta följs också av
att större hushåll med fler hushållsmedlemmar spenderar mindre per person och att detta
beror på att i större hushåll övergår inköpen av mat till mindre dyra matvaror. Barehams
(1995) teori angående närheten till butiken, stämmer däremot endast delvis överens med
empirin då närheten till butiken angavs av populationen som näst viktigast efter priset.
Barehams (1995) teorier om oflexibla inköpsvanor ger utrymme för att konstatera att det
är svårt att bryta väl invanda matvanor som i detta fall härstammar från den invandrades
hemland.
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5. Expertintervjuer
________________________________________________________________________

I detta avsnitt redovisas en sammanställningen av rapportens två expertintervjuer,
butikschefen för ICA Supermarket, Hjällbo, Paul Furufors och butikschefen för ICA
Supermarket, Östra Bergsjön, Peter Nilsson.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

5.1 Paul Furufors, ICA Supermarket Hjällbo

Expertintervju per telefon med butikschefen för ICA Hjällbo, Paul Furufors, 9 januari,
2004. Paul har varit anställd inom ICA tio år och arbetat i butiken i Hjällbo i sex år.

I Hjällbo som ligger i nordöstra Göteborg, bor cirka 7 200 människor, drygt 62 procent
av dessa är födda i utlandet. Stadsdelen är den i Göteborg som har lägst medelinkomst;
89 900 kr/år, detta utgör cirka 50 procent av medelinkomsten i Göteborg som ligger på
182 000 kr/år (Göteborg stads hemsida). Butikschefen beskriver Hjällbo som en ”stad i
staden”. Många är invandrare som inte talar eller förstår svenska och detta försvårar
integrationen in i det svenska samhället. Paul har själv ett stort socialt engagemang i
stadsdelen och har en tät och nära kontakt med skolorna och föreningarna i området. För
att få en butik i ett invandrartätt område som Hjällbo att överleva är det av yttersta vikt att
ha invånarnas förtroende och detta investerar butikschefen mycket tid i. Konkurrensen
från etniska butiker är mycket stor och om invånarna inte har förtroende för ICA kommer
de, enligt butikschefen, att helt välja bort butiken.

Under en 7-års period bytte butiken koncept från ICA till RIMI eftersom RIMI är en
lågprisprofil som eventuellt skulle passa kunderna bättre, men i april 2003 tog ICA bort
varumärket RIMI från den svenska marknaden och butiken fick istället profilen ICA
Supermarket.

Butiken gjorde en förlust på cirka en miljon kronor år 2003. Enligt Paul är de största
anledningarna till förlusten att kundunderlaget har för låg köpkraft, vilket har ett direkt
samband med stadsdelens låga medelinkomst, den andra anledningen är att butiken har en
mycket stor del svinn, cirka 3,5 procent av omsättningen. Den låga köpkraften gör, enligt
butikschefen, att invånarna i Hjällbo är angelägna om att kunna handla mat till så låga
priser som möjligt. Svinnet i butiken uppgick för sju år sedan till sju procent, men
butikschefen har lyckats minska den siffran till 3,5 procent. Trots denna minskning är
svinnet fortfarande alldeles för högt i förhållande till ICA: s genomsnitt som är 1,5
procent. Kostnaden för svinnet för ICA i Hjällbo motsvarar cirka 800 000 kr, alltså nästan
hela årets förlust.

Ett annat stort problem enligt butikschefen är att många kunder inte kan tala eller läsa
svenska vilket leder till att de har svårt att hitta eller fråga efter de varor de letar efter.
Detta leder till att de väljer att öppna förpackningar i butiken tills de finner det de söker
och istället för att sedan köpa den förpackning de själva öppnat väljer de ut en ny. Detta
ger till resultat att de öppnade förpackningarna måste kasseras och blir en kostnad för
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butiken. Språkproblemen leder också indirekt till en försämrad lönsamhet eftersom
kunder som varken talar eller förstår svenska, enligt Paul, överhuvudtaget inte handlar i
butiken, utan istället väljer etniska butiker där de kan göra sig förstådda. Kundunderlaget
hade troligen varit högre om samtliga invånare talat och förstått svenska, eftersom de då
förhoppningsvis hade handlat i butiken.

Butiken har fått stor konkurrens från etniska småbutiker och grönsakshandlare som bl. a.
säljer frukt och grönsaker till ett förmånligare pris. Enligt butikschefen finns det inte
någon möjlighet att konkurrera med dessa priser, istället satsar butiken på att hålla hög
kvalitet på sin frukt- och grönsaksavdelning och därigenom vinna kunder.

En annan faktor som påverkar butikens resultat negativt är höga personalkostnader.
Livsmedelsbutiker som är lokaliserade i förorter har ofta låg försäljning under dagen men
upplever en försäljningstopp runt kl. 17.00 då invånarna slutar sina arbeten och gör sina
inköp. I Hjällbo är situationen annorlunda; 24 procent av invånarna är arbetslösa eller
förtidspensionerade (Göteborg stads hemsida) och är därmed hemma på dagarna. Detta
innebär att butiken upplever en jämn försäljning under dagen vilket kräver en större
personalstyrka hela dagen i jämförelse med övriga livsmedelsbutiker lokaliserade i
förorter. Personalen måste även hjälpa kunderna att hitta rätt varor i butiken vilket också
gör att det krävs en större personalstyrka.

För att försöka öka lönsamheten har butiken infört så kallade ”superpriser”, varorna med
dessa specialpriser marknadsförs med flygblad samt med information på hyllorna i
butiken. Varorna är billiga och har ”nollmarginal” vilket betyder att de inte generar någon
vinst för butiken, syftet är istället att de skall locka kunderna till butiken och att de väl på
plats i butiken skall handla andra varor.

5.2 Peter Nilsson, ICA Supermarket Rymdtorget

Expertintervju med Peter Nilsson, butikschef för ICA Supermarket på Rymdtorget i Östra
Bergsjön. Intervjun genomfördes på plats i butiken den 7 november 2003. Peter har varit
anställd inom ICA i 12 år och arbetade tidigare i butiken i Hjällbo innan han i början av
år 2003 när RIMI övergick till ICA, anställdes som butikschef för ICA Rymdtorget. I
Peters arbete ingår såväl administrativa som operativa uppgifter och en stor del av dagen
ägnar han ute i butiken. Peter har under sina år som butikschef i Hjällbo och Östra
Bergsjön lärt känna många människor med utländsk härkomst.

ICA Rymdtorget har även den tillhört RIMI-konceptet, men konverterade i mars 2003 till
ICA Supermarket. Butiken prognostiserar en omsättning på 45 miljoner kronor netto för
år 2004.

Enligt butikschefen är butiken idag inte lönsam och det finns många olika faktorer som
bidrar till detta. De två största anses vara invånarnas låga köpkraft samt den höga andelen
svinn. Som många andra butiker har ICA Supermarket i Östra Bergsjön utskick av
kuponger med rabatter på vissa varor, så kallade ”indragare”. Avsikten med dessa utskick
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är att kunder skall lockas till butiken med hjälp av de billigare varorna, men väl på plats
även skall handla andra varor. En del av kunderna med utländsk härkomst handlar dock
inte livsmedel på detta sätt, de åker istället runt till olika butiker runt om i stan och köper
endast den eller de varor som är rabatterade. Detta gör att vinstmarginalen i butiken
minskar, eftersom många av ”indragarna” har så låga marginaler att de blir en ren
förlustaffär för butiken.

Butiken har stora problem med snatterier och de uppgår idag till cirka 3 procent av
butikens totala omsättning jämfört med cirka 1,5 procent i snitt inom ICA. Siffran har
varit ännu högre, men butiken har lyckats minska antalet snatterier genom att åtta timmar
i veckan ha kontrollanter som går runt och bevakar butikens kunder. Kostnaden för
svinnet uppgår till över en miljon kronor per år.

Kundernas låga snittkvitto är en annan faktor som påverkar butikens resultat. Enligt ICA
är snittköpet per kund i en generell ICA Supermarketbutik (beräknat på ett helt år och
samtliga Supermarketbutiker) cirka 150 kronor. ICA Rymdtorget har ett snittköp på cirka
94 kronor, vilket leder till att vinsten per kund blir lägre eftersom arbetstiden per kund
ändå är lika hög som i övriga butiker. Den största delen av transaktionstiden per kund
utgörs av betalningsförfarandet, inte av det antal varor kunden köper.

Butikschefen upplever också att butikens kunder är mindre lojala än inom ICA generellt.
Butiken har det lägsta antalet ICA-kundkortsinnehavare i hela Sverige. Anledningen till
detta är den stora del invandrare som bor i området. Många av dessa har språksvårigheter
och har därför problem med att förstå instruktionerna och innebörden av att inneha och
att använda kortet.

Även i Östra Bergsjön finns problemet att vissa kunder på grund av språkproblem öppnar
förpackningar i butiken men sedan inte köper varan, utan låter den ligga kvar öppnad på
hyllan. Dessa förpackningar måste då kasseras vilket orsakar stora kostnader för butiken.

Butikschefen beskriver invånarna i stadsdelen som enbart fokuserade på att kunna handla
mat till så låga priser som möjligt. De är enligt honom inte alls intresserade av varor med
hög kvalitet, miljömärkta varor eller att butiken har en bra service mot kunderna.

5.3 Sammanfattning expertintervjuer

Stadsdelarna Östra Bergsjön och Hjällbo liknar varandra på det sättet att de är båda
områden med låg medelinkomst och hög invandrartäthet med många olika nationaliteter
och kulturer. Båda butikscheferna beskriver respektive stadsdels invånare som kraftigt
prisfokuserade och att de inte är intresserade av att butiken skall ha hög servicenivå,
varor med hög kvalitet eller ett brett utbud av miljömärkta varor. Butikscheferna upplever
båda två att det i stadsdelarna finns en andel invånare som varken kan läsa eller skriva
svenska och dessa språkproblem skapar extra kostnader som annars hade kunnat
undvikas; kostnader för förpackningar som måste kasseras och kostnaden för extra
personal.
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Kundunderlaget är dessutom lägre än vad det skulle kunna vara i dessa stadsdelar
eftersom invånare som inte talar eller förstår svenska, väljer bort ICA-butikerna till
förmån för etniska butiker där de kan göra sig förstådda.

Varken butiken ICA Rymdtorget eller butiken ICA Hjällbo är idag lönsam och
butikscheferna är eniga i sina åsikter om varför butikerna har lönsamhetsproblem; det
beror på invånarnas låga köpkraft samt den höga andelen svinn i form av snatterier och
öppnade förpackningar som måste kasseras, se figur 5.1.

Figur 5.1 Orsaken till lönsamhetsproblemen i Hjällbo och Östra Bergsjön enligt butikscheferna (egen
modell).

Båda butikscheferna har genom sina många års anställning inom ICA i invandrartäta
stadsdelar, goda erfarenheter och god inblick i den problematik som återfinns i dessa
områden. Såväl Peter som Paul har många bekanta i dessa stadsdelar som vittnar om stora
problem med språket och med att finna sig tillrätta i den svenska kulturen. Båda två har
också ett stort socialt engagemang med besök i skolor samt att de ger stöd till invandrare
som behöver hjälp i sina kontakter med svenska myndigheter samt andra företag och
organisationer. Ovanstående faktorer stödjer det faktum att författarna refererar till dessa
två intervjuer som expertintervjuer.

Lönsamhetsproblem

Låg köpkraft Svinn

Öppnade förpackningarSnatterierLåg medelinkomst
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6. Resultatredovisning och analys
________________________________________________________________________

I detta avsnitt redovisas resultatet av undersökningen samt en analys av de teorier som
sammankopplas med empirin.   

________________________________________________________________________

6.1 Resultat

Undersökningen genomfördes som en enkätundersökning där 30 intervjuer genomfördes,
resultaten anges i procent av det totala antalet respondenter på den aktuella frågan, se
Bilaga 3. Enkäten innehöll totalt 22 frågor, se Bilaga 1. Nedan redovisas resultatet från
undersökningen. Observera att undersökningens resultat inte är generaliserande, utan
endast kan appliceras på undersökningens population.

Rapportens syfte och två syftesfrågor är följande:

Syftet med rapporten är att; ”undersöka och beskriva, i vilken omfattning
livsmedelshandelns efterfrågefaktorer sortiment och prissättning påverkas av den
mångkulturella sammansättningen i invandrartäta stadsdelar”.

Syftesfråga 1: På vilket sätt påverkas konsumenternas köpbeteende av olika
kulturer?

Syftesfråga 2: På vilket sätt påverkar konsumenternas ekonomiska situation deras
köpbeteendet?

Utifrån undersökningens syfte genomfördes en kvantitativ undersökning och resultatet på
denna undersökning är följande:

Resultat 1: Den mångkulturella sammansättningen påverkar till stor del
prissättningen.

Resultat 2: Kulturen påverkar till viss del livsmedelssortimentet.

6.1.1.  Prissättning

Populationens priskänslighet kunde påvisas på ett flertal ställen i undersökningen. Drygt
25 procent av respondenterna i undersökningen är fem personer eller fler i hushållet, detta
visar att populationen i större utsträckning än i andra typer av stadsdelar består av stora
familjer. Stora familjer har högre matkostnader än små familjer, detta kan vara en orsak
till att undersökningen visar att populationen är priskänslig. (se resultat 3) 88 procent av
ovanstående 25 procent väljer att storhandla på Willys, bland de respondenter som endast
var tre personer i hushållet svarade cirka 50 procent Willys, i tvåpersonershushållen var



31

denna siffra endast 20 procent. Genom dessa siffror åskådliggörs att stora hushåll är mer
benägna att välja billiga livsmedelsbutiker än hushåll med färre antal medlemmar.
Hushåll med många familjemedlemmar har också större omsättning på mat och kräver
därför större förpackningar som vanligtvis kostar mindre än små förpackningar, även
detta kan vara en anledning till att billiga livsmedelsbutiker prioriteras. (se resultat 5)

55 procent av respondenterna väljer lågpriskedjan Willys när de storhandlar och ungefär
hälften av dessa uppger ”lågt pris” som anledning till detta butiksval. (se resultat 5 & 6)
Nära 30 procent av respondenterna angav att ICA Rymdtorget, undersökningens
testbutik, har för höga priser och över 70 procent av dessa skulle handla ”mycket mer” i
butiken om den sänkte sina priser. (se resultat 13 & 14)

Ett sista resultat som påvisar priskänslighet hos populationen är svaret på frågan vad som
är det viktigaste för respondenterna när de handlar mat. Flest svar fick svarsalternativet
”låga priser”, ungefär 45 procent. (se resultat 10)

Ovanstående resultat ger en tydlig indikation på att prissättningen påverkas av den
mångkulturella sammansättningen. Eftersom populationen är så priskänslig måste
livsmedelshandeln fortsätta med att arbeta med att anpassa sin prisnivå. En för hög
prissättning leder till att en del av individerna i populationen väljer en butik med lägre
priser.

6.1.2.  Sortiment

Genom ett antal specifika frågor i undersökningen kunde det konstateras att en
mångkulturell population påverkar sortimentet i livsmedelsbutiker. 60 procent uppger att
religionen påverkar deras köp av vissa livsmedel. 30 procent av respondenterna köper
endast Halal-märkt kött och anser därför att detta skall finnas tillgängligt i
livsmedelsbutiker. (se resultat 15)

Undersökningens testbutik har en särskild avdelning avsedd för utländska matvaror, men
nära 40 procent av respondenterna angav ändå att de saknar utländska matvaror i butikens
sortiment. Förutom Halal-märkt kött nämndes även frukt, grönsaker och mat från
Jugoslavien som varor som respondenterna saknade i testbutiken. (se resultat 20)

Ytterligare ett resultat som framkom var att 35 procent av populationen väljer Willys när
de storhandlar på grund av ”brett sortiment”. Willys har ett stort sortiment av utländska
varor i förhållande till ICA Rymdtorget, brett sortiment kan tolkas som ”utländskt
sortiment” med anledning av att respondenterna har utländsk bakgrund och av den
orsaken väljer just Willys. (se resultat 6)

Den största andelen respondenter, cirka 70 procent, har till viss del anpassat sig efter
svensk matkultur, men enligt några beror detta mest på att deras barn äter svensk mat på
dagis och genom detta anpassar de sig till svensk matkultur. Föräldrarna lagar därför
svensk mat till barnen, men fortsätter själva att äta mat från sitt ursprungsland. 20 procent
av respondenterna har inte alls anpassat sig till svensk matkultur utan äter enbart mat från
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sitt hemland. Detta visar att kulturen har en stor del i vilken slags mat människor väljer
att äta. (se resultat 21)

Resultaten ovan visar att sortimentet till viss del påverkas av den mångkulturella
sammansättningen. Undersökningens testbutik har redan adderat utländska varor till
sortimentet, men trots detta saknar individerna i populationen många matvaror från sina
hemländer/varor som deras religion förespråkar. En femtedel av respondenterna har inte
anpassat sig till svensk matkultur utan äter endast mat från sitt hemland.

6.1.3.  Övriga resultat

Respondenterna angav att det viktigaste för dem generellt vid köp av livsmedel var att det
skall vara ”låga priser” och det de var minst nöjda med hos ICA Rymdtorget var ”för
höga priser”, trots detta angav 70 procent av respondenterna att de handlar där ”flera
gånger per vecka”.  Detta bevisar att närheten till butiken är av stor betydelse vilket också
bekräftas av svarsalternativet ”närheten” på fråga vad respondenterna var mest nöjda med
gällande ICA Rymdtorget. (se resultat 10, 13, 22 & 12)

När det gäller frågorna angående om det är viktigt för respondenterna att
butikspersonalen talar deras hemspråk samt om det är viktigt att det finns skriftlig
information på deras hemspråk i butiken, svarade ungefär 70 procent att detta inte är
viktigt. Det är dock tveksamt om detta svar är representativt för hela populationen av den
orsaken att de respondenter som intervjuades, av naturliga skäl, pratade och förstod
svenska bra. Om den grupp i populationen som har bristande kunskaper i svenska hade
nåtts, finns det en möjlighet att svaret på frågorna angående hemspråk kunnat få ett annat
utfall. (se resultat 16 & 17)

I de expertintervjuer som genomfördes framgick det att språkproblem hos invånarna på
olika sätt påverkar besöksfrekvensen och lönsamheten i butikerna på ett negativt sätt.
Tyvärr ser det inte ut som att problemet med bristande språkkunskaper kommer att lösas
inom en överskådlig framtid eftersom situationen i stadsdelarna idag enligt
Integrationsverket, är sådan att de som integrerats i samhället genom att ha lärt sig
språket och fått ett arbete, i stor utsträckning flyttar ifrån området och ersätts istället med
nyinflyttade invandrare som inte kan språket.

6.1.4.  Sammanfattning resultat

Undersökningens resultat visar tydligt att populationen är priskänslig och att
prissättningen därför påverkas mycket av den mångkulturella sammansättningen. En för
hög prissättning leder till att en del av individerna i populationen väljer en butik med
lägre priser. Livsmedelshandeln i mångkulturella stadsdelar måste därför lägga stor vikt
vid att anpassa sin prisnivå efter de priskänsliga invånarna.

Resultatet visar också att sortimentet till viss del påverkas av den mångkulturella
sammansättningen och att vissa i population saknar matvaror från sina hemländer samt
sådana varor som deras religion förespråkar.



33

I undersökningen framgår tydligt att populationen är prisfokuserad, trots detta gör en stor
del av populationen sina inköp på ICA Rymdtorget, som de dock anser vara en dyr butik,
detta visar då tydligt att de i hög grad värdesätter närheten till butiken.

6.2 Analys

Stadsdelarna Östra Bergsjön och Hjällbo liknar varandra på det sättet att de är båda
områden med låg medelinkomst och hög invandrartäthet med många olika nationaliteter
och kulturer. Enligt Solomon, Bamossy, Askegaard (1999) utgör kulturella faktorer den
största påverkan på konsumentbeteendet och kulturen är den mest grundläggande orsaken
till en individs behov och beteende.

Många av respondenterna anger att de till viss del har anpassat sig efter svensk matkultur,
men enligt några beror detta mest på att deras barn äter svensk mat på dagis/skolan och
att de själva fortsätter att hålla fast vid den mat som härstammar från deras kulturella
bakgrund. Genom detta anpassas barnen till svensk matkultur medan de själv håller fast
vid sina gamla mattraditioner. Detta kan stödjas i teorin; människor äter inte enbart mat
av fysiologiska orsaker utan mat kan även ha en symbolisk andemening, som främst
härstammar från individens kulturella bakgrund (Solomon, Bamossy, Askegaard, 1999).

Enligt Bareham (1995) tenderar konsumenter att vara stabila med sina inköpsvanor och
bryter sällan sitt inköpsmönster. Om en ny produkt skall lanseras eller om en redan
existerande produkt marknadsförs hårt, kan detta ha en temporär effekt på köpbeteendet,
men i de flesta fall återgår konsumenten till sitt gamla köpmönster. Detta skulle kunna
hänföras till invandrare som emigrerar till ett nytt land och där endast delvis blir
påverkade av det nya landets matkultur, det är svårt för de svenska livsmedelsbutikerna
att knyta till sig dessa grupper och lyckas med en bestående förändring av deras
matkultur, oavsett olika marknadskommunikationsförsök. Undersökningens testbutik har
en särskild avdelning avsedd för utländska matvaror, men nära 40 procent av
respondenterna angav ändå att de saknar utländska matvaror i butikens sortiment. Detta
stämmer väl överens med Solomon, Bamossy och Askegaards, (1999) teori om att när
invandrare bosätter sig i ett nytt land tar många till sig en del av de nya produkter som
kännetecknar det nya landet. Men på samma gång försöker de ändå behålla rötterna till
sitt hemland genom att hålla fast vid traditioner, ha kontakt med människor från deras
hemland och äta etnisk mat.

Drygt 25 procent av respondenterna i undersökningen är fem personer eller fler i
hushållet, detta visar att populationen i större utsträckning än i andra typer av stadsdelar
består av stora familjer, dessutom beskriver båda butikscheferna stadsdelens invånare
som kraftigt prisfokuserade. Enligt Bareham (1995) spenderar ett hushåll mer ju fler
hushållsmedlemmar som ingår, men summan som spenderas per person minskar, detta
beror på att i större hushåll övergår inköpen av mat till mindre dyra matvaror. Den största
ekonomiska påverkan på en individs köpbeteende är dess allmänna ekonomiska situation
som speciellt påverkas av varupriser och individens inkomst (Bareham 1995).
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Populationens priskänslighet kunde dessutom påvisas på ett flertal ställen i
undersökningen där 55 procent av respondenterna uppgav att de väljer att göra sina inköp
hos lågpriskedjan Willys när de storhandlar och ungefär hälften av dessa uppger ”lågt
pris” som anledning till detta butiksval. Dessutom svarade cirka 45 procent att det
viktigaste för respondenterna när de handlar mat är ”låga priser”, vilket återigen påvisar
priskänslighet hos populationen. Även om närhet till butiken är det viktigaste för alla
sociala klasser, så är priset ändå i hög grad väldigt viktigt för dem som tillhör en lägre
socialklass och har lägre inkomster. De däremot som tillhör en högre socialklass med
högre inkomster fokuserar mer på kvalitet (Bareham 1995). Respondenterna angav att det
viktigaste för dem generellt vid köp av livsmedel var att det skall vara ”låga priser” och
att de var minst nöjda med ICA Rymdtorgets höga priser. I enlighet med Bareham (1995)
angav också 70 procent av respondenterna att de handlar där ”flera gånger per vecka”,
vilket bevisar att närheten till butiken är av stor betydelse, trots att populationen är
priskänslig. Vikten av närheten till butiken bekräftas också av svarsalternativet
”närheten” på fråga vad respondenterna var mest nöjda med gällande ICA Rymdtorget.

I vissa länder fortsätter orienteringsfamiljen att påverka konsumentbeteendet pga. att
makan eller makens föräldrar bor i den ”nya familjen” vilken då påverkas mycket av
ursprungslandets kultur (Kotler 1999). Denna teori skulle mycket väl kunna passa in på
undersökningens population eftersom så många som 25 procent av hushållen bestod av
fem eller fler medlemmar. Enligt Solomon, Bamossy, Askegaard, (1999) har kulturen
stor inverkan på konsumenters beteende.
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7. Slutkommentarer och rekommendationer
________________________________________________________________________

I detta avsnitt förs en slutdiskussion om rapporten samt att författarna presenterar
rekommendationer till ICA Rymdtorget.
________________________________________________________________________________________________________________________________________________

7.1 Slutkommentarer

Denna rapport handlar delvis om kultur och på vilket sätt den kan påverka
konsumentbeteendet och vid ett besök hos ICA Rymdtorget fick författarna själva
uppleva ett tydligt exempel på detta. Under ett samtal med en av de anställda, född i Irak,
diskuterades begreppet ”ofta” i anknytning till att äta ris. Författarna, som har svensk
bakgrund, ansåg att äta ris ”ofta” är ungefär en gång i veckan, för den anställde betyder
”ofta” varje dag. I den anställdes kultur äts ris till varje måltid, alltså t.o.m. flera gånger
per dag.

Invandrartäta och heterogena stadsdelar skiljer sig mycket från homogena stadsdelar och
det har visat sig svårt att få livsmedelsbutiker i heterogena stadsdelar lönsamma.
Eftersom en heterogen stadsdel innehåller ett stort antal olika kulturer och religioner är
det mycket svårt eller t.o.m. omöjligt för en livsmedelsbutik att till fullo tillfredsställa de
många nationaliteternas önskemål gällande etniska produkter.

Stadsdelen Östra Bergsjön har den näst lägsta medelinkomsten i Göteborg. Detta beror på
att många invånare i stadsdelen är arbetslösa eller beroende av socialbidrag. Med denna
insikt är det förklarligt att populationen är priskänslig, vilket resultatet i undersökningen
också visade. Priskänsligheten till trots visade undersökningen att populationen ändå
ställer krav på hög kvalitet på maten de inhandlar. Detta innebär ett dilemma för butiken
eftersom kunderna av allt att döma ställer krav på både låga priser och hög kvalitet och
dessa två faktorer är svåra för butiken att förena.

Eftersom Östra Bergsjön är en segregerad stadsdel har det till följd att invånarna får
svårare att integreras i det svenska samhället och lära sig språket. Integrationsverket
hävdar att segregationen är en ödesfråga för Sverige då den leder till för samhället
negativa konsekvenser. Det finns inga tendenser för närvarande som tyder på att
segregeringen i stadsdelar som t. ex. Östra Bergsjön kommer att avta eftersom de som
lyckas lära sig svenska och skaffa ett arbete i stor utsträckning flyttar ifrån området.
Dessa ersätts istället med nyinflyttade invandrare som har minimal anknytning till
arbetsmarknaden och låg eller ingen inkomst.

Problemet med utflyttningen gör att det är i princip omöjligt för stadsdelen Östra
Bergsjön att utvecklas, köpkraften kommer att fortsätta vara låg och antalet nationaliteter
i stadsdelen kommer att fortsätta vara högt. Detta betyder att det blir alltjämt viktigare för
ICA Rymdtorget att fortsätta sin utveckling och anpassning av sortiment och priser till
invånarna.
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Alla dessa orsaker leder i slutändan till den negativa lönsamheten hos ICA Rymdtorget.
Eftersom Östra Bergsjön som butiken är lokaliserad i är en mångkulturell stadsdel med
låg medelinkomst bland invånarna, hade det varit intressant att forska vidare om hur
utvecklingen i dessa samhällen kommer att fortsätta påverka såväl invånarna som
livsmedelsbutikerna. Om livsmedelsbutikerna i dessa områden fortsätter att ha negativ
lönsamhet kommer detta i förlängningen att leda till att de ser sig tvungna att avveckla
sin verksamhet, Rosengård i Malmö är ett exempel där detta redan har skett. För
invånarna kan denna utveckling bli ödesdiger då urvalet och konkurrensen i dessa
stadsdelar kommer att minska, detta i sin tur kommer förmodligen att ge till resultat att
den onda spiral dessa låginkomstområden befinner sig i, aldrig kan brytas.

7.2 Rekommendationer

Problemet med att vissa kunder inte kan läsa eller skriva svenska och därför öppnar
förpackningar i butiken skulle kunna lösas genom att ICA AB byter ut nuvarande
förpackningar mot sådana som till viss del är genomskinliga, alternativt har tydliga bilder
som förevisar innehållet. Tydliga produktbilder på aktuella erbjudanden som visas på
reklamposters utanför butiken skulle också underlätta för kunder med språkproblem.

Ytterligare en lösning för att minska problemet med öppnade förpackningar kan vara att
anordna regelbundna provsmakningar i butiken där kunderna kan smaka på diverse varor.
Av stor vikt vid dessa provsmakningar är att förpackningen tydligt förevisas så att
kunden vid nästa besök känner igen produkten och inte behöver öppna förpackningen.
Kostnaden för provsmakningarna skulle sannolikt vara lägre än den kostnad butiken har
för de öppnade förpackningar som måste kasseras varje dag, förutsatt att fokus vid
provsmakningarna läggs på de produkter vars förpackningar oftast öppnas.

En möjlighet att locka in kunder med språkproblem i butiken skulle kunna vara att ha
skyltar med produktinformation på stadsdelens två huvudspråk som sätts upp på butikens
hyllor. I Östra Bergsjön skulle informationen exempelvis kunna skrivas på Arabiska och
Serbokroatiska eftersom Irak och det forna Jugoslavien är de två länder som är mest
representerade i stadsdelen.

Många respondenter i undersökningen efterfrågade mer kött hos ICA Rymdtorget.
Butikschefen är dock negativt inställd till att ta in mer kött än vad som kan erhållas i
butiken idag, anledningen är dels att butiken har svårt att konkurrera prismässigt med
etniska butiker i närområdet, dels att kött är en av de varor som är mest stöldbegärlig. En
lösning på det senare problemet skulle kunna vara att införa en bemannad charkdisk där
kunderna betalar kontant, här skulle även andra stöldbegärliga varor kunna säljas. De
insparade pengarna på reducerat svinn skulle sannolikt bekosta den ökade lönekostnad
som en bemannad charkdisk skulle innebära. Denna lösning skulle också kunna öka
antalet kundbesök i butiken eftersom många kunder idag inte besöker butiken på grund
av bristen på ett fullgott sortiment av kött.
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Resultatet i undersökningen visade att många invånare i stadsdelen besöker ICA
Rymdtorget flera gånger per vecka för att göra ”kompletteringsköp”, detta trots att de
säger sig vara missnöjda med butikens sortiment och priser. Detta innebär att butiken
måste fortsätta att ha ett sortiment och ett upplägg i butiken som passar
kompletteringsköp, annars föreligger risken att dessa kunder väljer andra butiker framför
ICA Rymdtorget.

Undersökningens resultat visade att många individer efterfrågar fler varor från sina
hemländer. Författarna är medvetna om att det kan vara svårt för livsmedelshandeln att
anpassa sortiment i stadsdelar som innefattar uppemot 30 olika nationaliteter och en
mängd olika kulturer och religioner, vilka nationaliteter och kulturer skall butiken då
inrikta sig mot? Ett förslag kan vara att fokusera på de länder eller religioner som är mest
representerade, i ICA Rymdtorgets fall mat från Arabländerna och det forna Jugoslavien
som har många landsmän representerade i stadsdelen.

I en av expertintervjuerna framkom det att butikens överlevnad delvis kan vara avhängig
kundernas förtroende för varumärket ICA. För att underbygga ett förtroende bör butiken
montera en ”välkomstskylt” vid entrén som kort beskriver vad varumärket ICA står för
samt att presentera den person som är ansvarig för butiken. Texten bör skrivas på de
språk som är vanligast förekommande i stadsdelen för att så många kunder som möjligt
skall kunna ta del av informationen. Förutom att den förhoppningsvis resulterar i ökat
förtroende för varumärket och butikschefen, kan skylten också ses som ett trevligt
välkomnande till nyanlända invandrare i stadsdelen.
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Bilaga 2

Intervjuguide expertintervjuer

1) Vad karaktäriserar stadsdelen?

2) Berätta om butikens bakgrund.

3) Hur ser din egen bakgrund inom ICA-koncernen ut?

4) Är butiken lönsam idag?

5) Vilken är din uppfattning om orsakerna till varför butiken inte är
lönsam?

6) Vilka åtgärder har tagits för att få butiken lönsam?

7) Hur ser konkurrensen i stadsdelen ut?
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Bilaga 3
Resultat 1
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Resultat 4

Sysselsättning?
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Resultat 5
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Willys ICA
Rymdtorget

Kvantum,
Angered

Kvantum,
Partille

Partihallarna Bellevue

Resultat 6

Varför väljer du Willy´s när du storhandlar?
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I resultat 6 redovisas endast de respondenter som angav svarsalternativet ”Willys” i resultat 5.
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Resultat 7

Varför väljer du ICA Rymdtorget när du storhandlar?
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I resultat 7 redovisas endast de respondenter som angav svarsalternativet ”ICA Rymdtorget” i resultat 6.

Resultat 8

I vilken livsmedelsbutik kompletteringshandlar du?
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Resultat 9

Varför väljer du ICA Rymdtorget när du kompletteringshandlar?
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I resultat 9 redovisas endast de respondenter som angav svarsalternativet ”ICA Rymdtorget” i resultat 8.
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Resultat 10

Vad är viktigast när du handlar mat?
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Resultat 11

Vad är minst viktigt när du handlar mat?
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Resultat 12

Vad är du mest nöjd med på ICA Rymdtorget?
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Resultat 13

Vad är du minst nöjd med på ICA Rymdtorget?
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Resultat 14

Om ICA Rymdtorget sänkt sina priser, hade du handlat där mer 
ofta?
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Mycket mer Något mer Inte mer Vet ej

I resultat 14 redovisas endast de respondenter som angav svarsalternativet ”Höga priser” i resultat 13.

Resultat 15

Är det någon / några produkter du köper / inte köper p.g.a. din 
religion?
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Resultat 16

Hur viktigt är det att personalen i butiken talar ditt hemspråk?
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Resultat 17

Hur viktigt är det att information i butiken finns på ditt hemspråk?
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Resultat 18

Har ICA Rymdtorget tillräckligt många varor som passar olika 
kulturer?
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Resultat 19

Är du beredd att betala ett högre pris i butiken om den tog in fler 
varor från ditt hemland?
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Resultat 20

Saknar du någon / några varor på ICA Rymdtorget?
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Resultat 21

Äter du mer svensk mat nu än när du endast bott i Sverige en kort 
tid?
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Resultat 22

Hur ofta handlar du på ICA Rymdtorget?
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