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Purpose
This study has been conducted in order to investigate opportunities regarding the
establishment of technology-based self-service stores (TBSS). By studying proposed
sites for establishment, information has been collected in order to be used in a factor
rating analysis.
Research questions
1. Where is the need for expanded service supply the greatest and what characterizes
a number of potential establishments?
2. What impact does the marketing decision ‘people’ have in order to create an
attractive store concept?
3. How does the need of goods and services differ as well as the marketing decision
‘people’ between different potential establishment sites and different consumer
groups?
Methodology
This master thesis has been conducted as a survey on planned establishments places
as well as an observation study of these. A qualitative approach has been used
whenever respondent answers, from the questionnaire, were applied to the sub
questions in order to be used as data for the research questions later on. Literature
concerning marketing, establishment strategies and consumer needs has been of vital
importance in this study.
Conclusion
Based on our study, we found that the need for increased service supply is greater in
rural areas. What characterizes potential establishment sites is the distance to and
number of potential consumers. When it comes to the importance of the marketing
decision ‘people’, it turned out that ‘service availability’ is far more important than
that of ‘people’ which becomes a secondary feature in order to create an attractive
store concept. The need for good and services differs between the two different
types of establishment places. However, both consumer groups prefer to have food,
but it differs when it comes to what type. Younger people tend to be more positively
committed to unmanned self-service.
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Populärvetenskaplig sammanfattning
Våra krav på service och tillgänglighet ökar samtidigt som samhället urbaniseras och fler
pendlar mellan hemmet och arbetet. För att underlätta för konsumenten skulle en
teknologibaserad självservice (TBSS) butik kunna fungera. Rapporten ämnade att ta reda på
förutsättningarna för etablering av dessa butikskoncept och hur konsumentgrupper upplever
attraktivitet även om butiken är utan personal. Vi utgår från McCarthy (1960) marknadsmix
med de fyra konkurrensmedlen produkt, plats, pris, och promota. Marknadsmixen har sedan
utökats till att även innehålla flera konkurrensmedel med personal som ett av dessa.
För att ta reda på konsumenters behov av ett utökat serviceutbud utformades en enkät
innehållande delfrågor som berörde hur konsumenter upplevde det nuvarande serviceutbudet,
inställning till TBSS och behov av varor och tjänster. Denna enkät besvarades av resenärer på
resecentrum och boende på fyra landsbygdsorter. En analys med hjälp av
faktorvärdesmetoden utfördes på fem utvalda faktorer för att ge data till en observationsstudie
rörande etablering.
Från resultaten av enkätstudien upptäcktes att merparten av respondenterna var positivt
inställda till TBSS, vilket innebär att konkurrensmedlet personal inte är avgörande när det
kommer till att skapa ett attraktivt butikskoncept. De slutsatser som vi drar är att
etableringsplatser behöver vara lättillgängliga för ett stort antal konsumenter för att vara värt
att satsa på. De produkter som främst angavs var ätbara följt av biljett- och drivmedelstjänster.
Analysen med hjälp av faktorvärdesmetoden exemplifierar på ett tydligt sätt hur företag i
dagligvaruhandel kan jämföra etableringsplatser utifrån olika faktorer.
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programtillhörigheter och examinatorer, skiljer sig arbetena till viss del åt. Detta medför att
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Begrepp och förkortningar
Förkortning

Utläses

Innebörd

B2C

Business to Consumer

Företag som bedriver verksamhet och affärer mot
den enskilda konsumenten (Duermyer 2016).

COICOP

Classification
of En internationell klassificering som utifrån
individual consumption användningsområde kan användas vid analys av
according to purpose
individers konsumtion (Carlsson 2013).

E-butik

Elektronisk Butik

En affär som bedriver försäljning på nätet och ej
innehar en fysisk butik (Rådmark 2017).

GIS

Geografiskt
Informationssystem

Ett system för att samla in, hantera och analysera
lägesbunden data (Nationalencyklopedin. 2017d).

Konsument

Konsument/er

Avser enskilda individer eller hushåll i egenskap
av köpare på marknaden (Nationalencyklopedin.
2017c). I denna rapport kan läsaren likställa
kund och konsument, men i annan litteratur
definieras kunden som köparen av produkten
och konsumenten som den slutliga användaren
av produkten.

Life Science

Life
Science, Informellt begrepp som används för de studier
Livsvetenskaper
som rör levande organismer och områden
närbesläktat med detta (Nationalencyklopedin
2017b). Life Science är också definitionen på de
områden som vissa företag arbetar inom;
bioteknik, biomedicin, biokemi, etc. (Ruis 2017).
I denna rapport kommer Life Science att
definiera studier och verktyg inom bioteknik
och klinisk metodik.

OTC

Over The Counter

RFSL

Riksförbundet
för En svensk politisk och ideell organisation som
homosexuella,
arbetar med frågor och rättigheter för HBTQbisexuella, transpersoner personer (RFSL. 2016).
och queeras rättigheter

Handelsinteraktion där kunden införskaffar sig en
produkt över disk (Nationalencyklopedin 2017a).

SCB

Statistiska Centralbyrån

SKL

Sveriges Kommuner och Är en arbetsgivar- och intresseorganisation som
Landsting
stödjer och bidrar till utveckling av deras
medlemmar som är kommuner, landsting och
regioner (Micko 2017).

TBSS

Technology Based Self- Tekniska lösningar som underlättar för
Service,
konsumenterna att handla utan hjälp av personal
TeknologiBaserad
(Anitsal & Paige 2006, Anselmsson 2001).
SjälvService

Tillgänglighet Tillgänglighet

Myndighet i Sverige som producerar statistik
(SCB 2010).

Definieras som följande enligt Reimers (2013):
“är det som ökar när hindren för att utföra en
uppgift blir lägre eller elimineras. Hindren för
tillgänglighet kan både vara fysiska och
psykiska.”. För att förtydliga kommer
definitionen för tillgänglighet i denna rapport
vara, hur långt en individ har till platsen för
att utföra sin uppgift. Hindret kommer alltså
endast vara distans och tid t.ex. närheten till en
butik och öppettider.
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1 Inledning
Våra krav på service och tillgänglighet ökar samtidigt som samhället urbaniseras och fler
människor flyttar till och närmare städerna (Svanström 2015). På grund av detta urholkas
landsbygden och butiker får slå igen då de inte längre är lönsamma och detta medför även ett
ökat antal pendlare. Enligt Tillväxtverket ska det ges goda förutsättningar på landsbygden för
att kunna arbeta och bo (Kolmodin et al. 2009). Förbättring av förutsättningarna på landsbygden
kan göras genom att öka servicen i form av tillgänglighet till allt från skolor,
idrottsanläggningar, vårdinrättningar, butiker och restauranger (Skarelius Lille 2015).
Problemet med en allt mer befolkningsutarmad landsbygd vill Tillväxtverket stävja genom att
kunna erbjuda samma service som finns i städerna. Tillväxtverket har av Regeringskansliet
(Näringsdepartementet) fått i uppdrag att verka för den svenska landsbygden (Kolmodin et al.
2009).
För personer som pendlar behövs tillgång till service på de olika hållplatserna och den service
som erbjuds ska kunna vara tillgänglig alla tider på dygnet (Dahlgren et al. 2013). För att
underlätta resandet kan det vara bra att ha tillgång till olika typer av service. Personer som
arbetar skift och har restider som ligger utanför ordinarie butikers öppettider behöver ges
möjlighet till service (Kolmodin et al. 2009). Vi har valt att studera konsumtionen och
etableringsmöjligheterna för obemannade servicebutiker på olika platser i samhället, på
landsbygden och vid resecentrum på grund av flera anledningar. Den första anledningen är av
personlig karaktär, då vi har ett intresse för entreprenörskap och vill undersöka om de problem
som vi har beskrivit går att närma sig med ett entreprenöriellt synsätt, där kreativitet, nyfikenhet
och självförtroende samt viljan att pröva, och omsätta nya idéer i handling ligger i fokus. De
personliga anledningarna är dock inte tillräckliga då många av de problem som vi ställs inför
går att se ur flera perspektiv. Den andra anledningen är att dagligvaruhandel och det caseföretag
som verkar i den har ett intresse av att förbättra och utöka serviceutbudet. Caseföretaget som
vill förbättra serviceutbudet har valt att använda ett koncept som kallas teknikbaserad
självservice (TBSS) och har gett oss i uppdrag att studera etableringsmöjligheter. Den fjärde
anledningen till att studien utförs är att ingen tidigare studerat fenomenet med TBSS konceptet
och dess etablering i Sverige. Den femte anledningen till att vi utför studien är det
kunskapsbidrag om konsumtion som vi hoppas det skall bringa. Den sjätte anledningen till att
vi utför studien är att pröva marknadsföringsmixens teorier om konkurrensmedlet personal. Den
sjunde anledningen till att vi utför studien är att synliggöra förutsättningarna på landsbygden
och hur de boende kan ta hjälp av den tekniska utveckling som vi står inför.
För att konsumenter ska köpa olika produkter behöver dessa vara tillgängliga. Det finns olika
typer av tillgänglighet som kan vara kopplat till personal och plats. Reimer (2013) har gjort en
studie där han undersökt tillgänglighet för konsumenter i butiker och han finner att tillgång till
personal är en viktig faktor för att konsumenter ska uppleva butiken som tillgänglig.
Tillgänglighet i form av plats är också ett konkurrensmedel som McCarthy (1960)

4

Uppsala Universitet
Martin Röjås, Christoffer Ahlström

Entreprenörskolan
Februari 2018

introducerade. Att befinna sig nära konsumenten är en servicefaktor som har betydelse vid
etablering.
I takt med bättre kommunikationsmöjligheter i form av utbyggnaden av internet har e-butiker
bidragit till ökad konkurrens för fysiska servicesställen men det återstår fortfarande viss
transporttid för produkterna som köps på detta vis. Servicebutiker kan finnas i olika former och
dagligvaruhandel har utvecklats under årens lopp från att ha varit över disk baserade till att
konsumenten själv får utföra de sysslor som personalen tidigare utfört, detta är främst
självplock- och betalningsutförande. Teknikutvecklingen har gjort att helautomatiserade
butiker utan personal, har blivit tillgängliga för konsumenter och ett exempel på detta är
butikskonceptet Amazon Go som håller på att etableras i USA (Bishop 2016, Say 2017). Denna
metod att interagera med konsumenten kallas teknikbaserad självservice (TBSS). Tekniken kan
användas på platser där personal inte finns tillgänglig dygnet runt och exempel på dessa platser
är landsbygden och resecentrum. Det produktutbud som kan erbjudas ur en TBSS butik är större
än ur en vanlig varuautomat då det även innefattar olika typer av tjänster, exempel på dessa
tjänster kan bland annat vara post-, biljett-, mobil- och apotektjänster. Dessa tjänster kan
anpassas till individen och möjliggör även att historik om konsumenten lagras.
I Sverige finns det cirka 67 000 serviceställen varav hälften är obemannade och där merparten
av de resterande är små butiker med en till fyra anställda. Förändringar som skett under de
senaste åren är att större köpcentrum har anlagts i stadsregionerna medan landsbygdsbutikerna
lagts ner (Rämme et al. 2010). På den svenska marknaden finns under våren 2017 inget liknande
TBSS koncept etablerat. Det finnas dock ett företag på den svenska marknaden som är i
framkant och planerar en etablering av en obemannad självservicebutik under hösten 2017.

1.1 Syfte
Vårt syfte är att undersöka och få förståelse för de faktorer som påverkar etablering av
obemannade självservicebutiker. Utifrån McCarthy (1960) marknadsföringsmix vill vi även
undersöka konkurrensmedlet personal och dess betydelse vid etablering. Studien är av
undersökande karaktär och vi har studerat förutsättningarna för etablering av en obemannad
servicebutik och om den kan upplevas som tillgänglig, även om det inte finns någon personal.
Att butiken upplevs som tillgänglig är nödvändigt för att konsumenter inte ska välja andra
konkurrenter (Ivy 2008). Utförandet bakom detta arbete består av flera delar med inledande
litteratursökningar för att få kunskap om de faktorer som krävs för att etablera en obemannad
självservicebutik och därefter enkätstudier och platsobservationer för att undersöka individers
inställning och förutsättningar för obemannade servicebutiker. Vi har framförallt koncentrerat
oss på att undersöka personalens och platsens betydelse då det kommer till etablering av TBSS.
De insikter som vi fått hoppas vi även ska kunna användas av liknande butikskoncept samt
personer som vill studera TBSS och dess förutsättningar för etablering och då främst för
resenärer och boende på den svenska landsbygden. Resultatet syftar till att ge inblick och
förståelse för TBSS och den servicegrad som råder i samhället. Det syftar även till att ge
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kunskap om konsumenters inställning till obemannade självservicebutiker och de produkter
som de efterfrågar.
Marknadsföringsmixen tar upp olika faktorer som bidrar till ett hållbart butikskoncept med
inriktning mot TBSS. En av dessa faktorer är tillgänglighet och det kan beskrivas på olika sätt,
i denna rapport är det personal och plats som representerar tillgänglighet. TBSS konceptet med
en obemannad lösning strider mot teorierna om tillgänglighet i form av personal, då personal
är den faktor och det konkurrensmedel som konsumenter behöver för att uppleva att butiken
har en god tillgänglighet (Reimers 2013). Vi gör antagandet att tillgänglighet för konsumenten
och plats har följande koppling med varandra: För konsumenten upplevs en plats som ligger
närmare som mer tillgänglig medan en plats längre bort upplevs som mindre tillgänglig.
Exempelvis upplevs en plats som ligger på gångavstånd till bostaden som mer tillgänglig än en
där personen måste använda färdmedel för att ta sig till. När det kommer till kopplingen mellan
tid och tillgänglighet blir ett serviceställe som är öppet dygnet runt mer tillgängligt än ett som
har öppet mellan klockan 10:00-22:00. För att få en verklighetsförankring kommer vi att studera
förutsättningarna för ett caseföretag som vill etablera sig på den svenska marknaden. I denna
rapport kommer fem platser att studeras närmare, dels ett resecentrum samt fyra
landsbygdsorter. Caseföretaget har ett TBSS koncept som bygger på obemannad självservice.

1.2 Caseföretaget - Kioskomatic AB
Kioskomatic AB (hädanefter Kioskomatic) är ett relativt nytt företag som arbetar med
självservicebutikslösningar för den nuvarande och framtida konsumtionsmarknaden. De
grundades 2011 av bland andra Pierre Alwani och har sitt huvudsäte i Uppsala. Kioskomatic
har 10 personer som är kopplade till företaget och som arbetar på konsultbasis då själva
företaget inte har några fast anställda. Enligt VD:n Meisner kommer butikerna att byggas i
modulform, det vill säga att de är i färdigbyggda sektioner innan beställning. Dessa moduler
kan alltså sedan sättas ihop till lösningar som passar en närbutik eller ända upp till ett
exklusivare köpcenter om kunden önskar detta (Meisner 2016).
Detta teknikdrivna företag utvecklar TBSS butiker. Dessa lokaler är tänkta att vara öppna
dygnet runt, inte inneha någon personal samt vara helt automatiserade. Modulerna kan designas
efter kundens önskan och inredas efter behov (Alwani 2014a). Meisner säger att företaget tror
att allt kan bli sålt via en automatiserad butik. Kioskomatic tror på den påverkan som displayer
ger då kunderna kan interagera med och se produkten. Med dessa lösningar kan partnerföretag
nå ut till konsumenter på platser och tider som innan ej var möjligt för dem. Deras kunder är
återförsäljare och e-butiker som vill ha en annan lösning på hur de skall nå ut med sina produkter
(Alwani 2014a). För att tillverka och inreda modulerna har Kioskomatic kontrakt med 19
företag varav många större välkända bolag (Meisner 2016).
Deras plan är att inom en snar framtid öppna butiker både i staden och på landsbygden. Med
den senaste tekniken och ett smidigt koncept hoppas de kunna etablera sig snabbt och kallar sig
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själva för, morgondagens detaljhandel (Alwani 2014b). Kioskomatic kommer ej bedriva någon
produktion själva av dessa moduler utan den är licensierad till andra partners. De har under
våren 2017 ingen produkt på marknaden och behöver sondera terrängen för att se var de kan
starta upp. Vi har utifrån de förutsättningar som Kioskomatic presenterat valt att studera
etableringsmöjligheterna för obemannade självservicebutiker med Kioskomatic som
caseföretag. De förutsättningar som är speciella för Kioskomatic är främst den tekniska lösning
med displayer som inte erbjuds av några av dess konkurrenter. Med dessa tekniska lösningar
vill de erbjuda mer än bara dagligvaror och olika tjänster. I förlängningen vill Kioskomatic att
deras moduler ska kunna agera som en logistiknod, där konsumenten bara behöver åka till ett
ställe för att uträtta flera ärenden. Detta företag valdes på grund av det nyligen presenterade
nuläget hos företaget men också att Kioskomatic är det svenska företag med högsta grad TBSS
samt att de är placerade i Uppsala. Att lansera en obemannad självservicebutik kräver att
marknaden är redo och att konsumenterna är villiga att använda den service som erbjuds.
Kioskomatic vill fördjupa sin kunskap om konsumenter och vad de efterfrågar samt vilka
platser som kan tänkas vara möjliga för eventuella etableringar. De vill både etablera sig på
ställen med mycket personer i omlopp och på landsbygden.

1.3 Frågeställningar
Vår studie är explorativ och försöker kartlägga faktorer och förutsättningar som påverkar
etableringen av obemannade självservicebutiker. Vi har valt att utifrån den teoretiska
referensramen bilda oss en uppfattning om de faktorer som har betydelse för etablering. Utifrån
dessa etableringsfaktorer har vi sedan skapat en enkät samt utfört en observationsstudie.
Enkätens syfte har varit att få information från konsumenter och observationsstudien syftar till
att ge information till caseföretaget. För vår studie har vi valt fyra landsbygdsorter i Uppsalas
omnejd samt Uppsala resecentrum som undersökningsplatser. Genom att undersöka dessa
etableringsplatser och jämföra dessa med varandra kommer vi att få fram resultat som inte
tidigare redovisats. Resultatet kan användas av Kioskomatic vid etablering och det kan även
generaliseras och jämföras med liknande studier för företag som arbetar med samma koncept
(TBSS). För att förstå vilka faktorer som påverkar etableringsmöjligheterna kommer vi att
undersöka behovet samt vad som kännetecknar etableringsplatserna och första huvudfrågan
lyder:
1. Var är behovet av utökat serviceutbud av dagligvaruhandeln störst och vad kännetecknar ett
antal potentiella etableringsplatser?
Den andra huvudfrågan är kopplad till personalens betydelse och den faktor som Kioskomatic
saknar i sina butiker
2. Vilken betydelse har konkurrensmedlet personal för att skapa ett attraktivt butikskoncept?
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Slutligen följer en huvudfråga som bygger på att skapa en nuvärdesbild av etableringsplatserna
och de konsumentgrupper som verkar på dessa platser. Genom att belysa de skillnader i behov
som finns hos konsumentgrupperna och på potentiella etableringsplatser ökar vi förståelsen för
dessa.
3. Hur skiljer sig behov av varor och tjänster samt betydelsen av personal mellan olika
potentiella etableringsplatser, och mellan olika konsumentgrupper?
Nedan följer underrubriker som presenterar delfrågor som har använts för att bidra med svar till
studiens huvudfrågor.

1.3.1 Marknadsmixen
Vi har i denna studien ställt frågor som tar upp den befintliga inställningen till service och vilka
produkter som konsumenten kan tänka sig att köpa. När respondenterna är inne i dessa
tankebanor kommer vi att ställa enkätens huvudfråga: Vilken inställning har resenären/boende
till obemannad självservicebutik? Detta kommer att ge oss en uppfattning om respondenternas
inställning till en butik som saknar personal. Om inställningen till obemannade
självservicebutiker är positiv kan marknadsmixens konkurrensmedel personal ifrågasättas (Goi
2009). Om inställningen till obemannade självservicebutiker är negativ följer det
marknadsmixens teorier kring personal som ett attraktivt konkurrensmedel. Detta ska inte ses
som en hypotestestande studie som försöker motbevisa marknadsmixens teorier, utan snarare
en ny tolkning av den och betydelsen av konkurrensmedlet personal. Teorier kring
marknadsmixen kommer vi att redogöra för senare i arbetet. För att fördjupa det akademiska
bidraget har vi ställt oss frågan:
Vilken betydelse har konkurrensmedlet personal i marknadsföringsmixen?

1.3.2 Resecentrum
Personer som missar sin anslutning och får ta en senare anslutning eller befinner sig på
resecentrum när ordinarie utbud inte är tillgängligt är tänkbara konsumenter. Vid ett
resecentrum passerar det många resenärer under dygnet och behovet av service varierar. I denna
studie har Uppsala centralstation med närliggande transportförbindelser valts som plats. En
resenär vill inte gå långt för att inhandla det den behöver då det kan medföra att anslutningen
missas (Kou 2002). På Uppsala centralstation reser det cirka 40000 personer per dygn varav
cirka 14000 är avgångar från resecentrum, resterande är ankommande och personer som byter
anslutning (Wadman 2015). Resandet sker under hela dygnet med merparten av resenärerna
under ”rusningstiden”. På stationsområdet förs tåg- och bussförbindelser samman och skapar
möjligheter för konsumtion då passagerare väntar på sitt färdmedel. Under vissa tider på dygnet
finns det inga närliggande butiker som har öppet och kan erbjuda resenärer olika typer av
produkter. Resenärers beteenden och behov, då de är på resande fot, kan ge en uppfattning om
vilka produkter som bör erbjudas i självservicebutiken. Personer som är på resande fot har en
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viss typ av konsumtion och det nuvarande utbudet består av ätfärdiga livsmedel, tidningar och
biljetter. Som resenär är det viktigt att ta sig från punkt A till B. Det kan uppstå olika problem
som gör att resenären blir försenad eller får invänta sin avgång och vid dessa tillfällen kan det
vara bra att erbjuda olika typer av varor och tjänster. För att svara på huvudfrågeställningarna
kommer vi att ställa delfrågor som syftar till att få en bättre förståelse för etableringsstrategier
och skapa svar som bidrar till att svara på huvudfrågeställningarna.
Hur upplever resenärer på resecentrum att serviceutbudet uppfylls?
Vilken inställning har resenärer till en obemannad självservicebutik?
Vilket produktutbud vill konsumenterna på resecentrum ha?

1.3.3 Landsbygd
När matbussen slutat köra sina turer och den lokala butiken har lagt ner, då minskar servicen.
På landsbygden är tillgången till varu-och tjänstelösningar begränsade och det kan vara långt
till närmaste butik (Jörgensen 2011). Vid etablering och drivande av butiker på landsbygden
kan flera olika faktorer vara problematiska, den främsta faktorn är att antalet potentiella kunder
är färre. I ett litet samhälle på landsbygden som har långt till närmaste större butik vill
Kioskomatic erbjuda lösningar som är mer tillgängliga. Samhället skulle under vissa delar av
året kunna vara mer befolkat då turister besöker regionen. Oftast finns det dock ingen naturlig
genomfartsled som förser orten med genomströmning av resenärer och därför kan kundantalet
förbli lågt. Ute på landsbygden är de kollektiva transportmöjligheterna inte lika omfattande som
i staden och det är därför vanligt att bofasta där har tillgång till egen bil (Nyman 2013). Eftersom
det direkta varuutbudet i närmaste butik är begränsat använder därför många sin bil för att
handla i till exempel närmaste stad. Genom e-handelslösningar erhålls tillgång till ett större
varuutbud men dock är det fortfarande en viss leveranstid på dessa varor. De produkter som är
tänkta att erbjudas i den obemannade självservicebutiken är främst för att underlätta för de
boende i närområdet att minska restiden och öka tillgängligheten. Kunderna till butiken
kommer i större utsträckning med bil på grund av landsbygdens större areor, vilket gör att ett
annat produktutbud kan erbjudas. Även i undersökningen av landsbygden som etableringsplats
kommer ett antal delfrågor att ställa.
Hur upplever boende på landsbygden att serviceutbudet uppfylls?
Vilken inställning har boende på landsbygden till en obemannad självservicebutik?
Vilket produktutbud vill boende på landsbygden ha?

1.3.4 Jämförelse mellan de olika konsumentgrupperna
Då svar erhållits från de platsspecifika frågorna kommer de olika etableringsplatserna att
jämföras utifrån den data som samlats in. Den demografiska parametern som valts att ta med i
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enkätundersökningen är ålder då vi ser att det är kopplat till vilken generation som personen är
född i. Generationens mottaglighet till nya produkter ligger främst i vanan att använda dessa.
Meuter (2005) menar att en yngre generation tenderar att ha mer vana att använda nya
teknologier och den äldre generationen har mer vana att använda äldre teknologier. Med det
resonemanget i beaktande kommer vi att undersöka om det finns något samband och ställer
delfrågan:
Hur ser sambandet ut mellan ålder och inställningen till obemannade självservicebutiker?

1.3.5 Jämförelse mellan de olika etableringsplatserna
Varför vill vi då jämföra dessa två etableringsplatser? Främst är det för att se om det finns någon
skillnad i behov av service då vi utgår ifrån att det generella behovet av servicebutiker är lika
för alla individer, även om det naturligtvis finns individuella skillnader. Med detta antagande
kan begreppet behov kopplas till tillgänglighet då det är utifrån behovet som individen upplever
tillgängligheten. Om en person har ett stort behov av en viss produkt kommer denne att vilja ha
produkten lättillgänglig. Det skulle då innebära att en produkt som kan erbjudas på ett mer
lättillgängligt sätt uppfyller behovet snabbare. Att uppleva något som lättillgängligt kan kopplas
till den tröskel som måste övervinnas för att behovet skall uppfyllas. Om vi ser till
grundläggande behov som hunger till exempel skulle en person som är väldigt hungrig kunna
konsumera oaptitlig mat medan en mätt person skulle avstå. Med dessa tydliga tankegångar
kommer vi nu föra över behovssättet på konsumtion och då leder det till att de personer med
större behov också kan tänka sig att övervinna hinder som står i vägen för tillgängligheten.
Detta skulle innebära att personers inställning till obemannade självservicebutiker är kopplat
till deras behov som i sin tur ger potentiella konsumenter för Kioskomatic eller andra butiker.
Finns det ett behov finns det möjlighet att etablera en butik som kan underlätta för
konsumenterna. Sammanfattningsvis vill vi undersöka skillnaden i inställning till obemannade
servicebutiker och ställer oss delfrågan:
Hur ser skillnaden ut, vad gäller inställningen till obemannade självservicebutiker, mellan
landsbygden och resecentrum?

1.4 Avgränsningar
Under projektets gång kommer vissa ämnesområden att uteslutas för att arbetet med att samla
material till rapporten inte skall bli för omfattande. Dessa ämnesområden listas därför i detta
kapitel, med tillhörande underkapitel, och de representerar avgränsningarna som har gjorts i
och med detta arbete för att bidra till skapandet av en bra rapport.
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1.4.1 Geografiska
Då Kioskomatic är placerat i Uppsala och för att utförandet skall vara praktiskt, smidigt och
möjligt att genomföra görs studien endast i Uppsala närregion. För att vara mer specifik är det
Uppsala resecentrum som studeras när det gäller insamlandet av data till resecentrumslösningen
och för landsbygden kommer det vara fyra mindre orter i Uppsalas omnejd.

1.4.2 Ekonomiska
På grund av tidsramen för detta arbete kommer ej ekonomiska strategier att behandlas eller
undersökas. Med detta menas att det inte kommer föreslås några strategier på sådant sätt att de
kommer behandla hur Kioskomatic skall placera sig för att göra maximal vinst eller hur mycket
av varje produkt som de bör köpa in för att vara lönsamma. Medvetenhet bör då finnas kring
att produkter kan komma att föreslås till viss grad men inget fokus kommer läggas på
vinstgenerering.

1.4.3 Ansökningsprocessen
När en plats har hittats för etablering kommer denna rapport ej att behandla hur Kioskomatic
skall gå tillväga för att ansöka om uppförandet av en av deras kiosker. Inte heller kommer vi att
diskutera kring hur det praktiska uppförandet av kiosken skall gå till. Detta är något som
Kioskomatic själva får planera och diskutera kring senare. Anledningen till denna avgränsning
är likt tidigare att tidsramen för arbetet är för kort för att behandla detta postetableringsplatsarbete och det bidrar inte heller till rapportens och arbetets syfte.
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2 Teoretisk referensram
Den teoretiska referensramen har i detta arbete flera syften. Dels att fungera som en förklaring
av olika begrepp och synsätt och dels vara som en samtalspartner i vår diskussion. Teorin
bygger på att det är olika faktorer som bidrar till ett företags konkurrenskraft. Genom att studera
några av dessa faktorer noggrannare kan en djupare förståelse erhållas. I genomgången av
marknadsmixen förklaras en grundläggande syn på en uppdelning av konkurrensmedel och vi
visar på att marknadsföring består av olika delar. Avsnitten om konsumentsegmentering och
service i detaljhandel är även de grundläggande teorier som ges för att få förståelsen för
konsumenten. Konsumentens uppfattning av TBSS bygger på ny forskning och berör de
begrepp som detta arbete avhandlar i detta kapitel vilket även är kopplat till marknadsmixen
och konkurrensmedlet personal. Det andra konkurrensmedlet plats är kopplat till avsnitten
faktorer för val av etableringsplatser. De sista två teoriavsnitten är tänkta att ge en lägesbild av
de förutsättningar som råder och konkurrensmedlet produkt behandlas också.

2.1 Marknadsföringsmix - 8P
För att få en förståelse för de problem som det innebär att etablera en produkt på en marknad
har vi valt att studera marknadsföringslitteratur. Marknadsföring kan ske inom olika branscher
och det finns olika modeller att använda. Till exempel utgör konsumenter en potentiell marknad
som kan definieras och studeras och integrationen mellan marknaden och konsumenten
påverkas utifrån behov. McCarthy (1960) och Kotler & Keller (2006) presenterar alla tre en
modell som kallas för marknadsföringsmix som då är användbar. Goi (2009) har studerat
marknadsföringsmixen och funnit att den härstammar från mitten av 1960-talet. Detta sätt att
definiera sin marknadsmodell på marknaden har anammats och används av flera författare. Det
finns både styrkor och svagheter med modellen och senare litteratur har kompletterat modellen
med flera P (Goi 2009). Marknadsföringsmixen är en modell som kategoriserar olika
konkurrensmedel för etablering samt om det redan finns andra aktörer på marknaden. Företaget
kan även använda sig av modellen för att utvärdera sin befintliga verksamhet. Kotler & Keller
(2012a) tar upp och diskuterar kring McCarthy’s (1960) modell där det finns fyra stycken P
som står för produkt, plats, pris och påverkan vilket kan ses i följande kapitel. Vi har i detta
arbete fördjupat oss i de P:na som berör plats som hör till den ursprungliga och personal som
ingår i den utökade modellen. Vi kommer översiktligt att presentera de andra P:na för att bygga
upp en förståelse för att det finns flera delar i marknadsföring samt att de samverkar med
varandra.

2.1.1 Ursprungliga - 4P
Varje P kan ses som ett konkurrensmedel och i modellen har de underkategorier som beskriver
vad det innefattar. Det första P:et står för produkten och den kan variera utifrån kvalité, storlek
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och design. De produktegenskaper som särskiljer produkten från konkurrerande produkter kan
vara viktiga att lyfta fram. En produkt kan dra nytta av starkt varumärke inom en annan
produktkategori. Utformningen av själva förpackningen är en viktig detalj och detta gäller
främst för produkter som har liknande utseende såsom exempelvis drycker. För att ytterligare
öka produktens värde kan den även ha attribut i form av service, garanti och
återlämningsmöjligheter (Kotler & Keller 2012a).
Det andra P:et står för plats som produkten erbjuds på. Platsen kan både vara fysisk och virtuell.
Från platsen går det att få produkten direkt, men det går även att beställa den. Att ha en produkt
som är lättillgänglig för konsumenten kan öka konkurrenskraften för företaget. Placering av
och avstånd till ett försäljningsställe är faktorer som kan förändra konsumtionsmönstret hos
konsumenter (Goi 2009).
Priset är det tredje P:et och är ett konkurrensmedel som kan används på olika sätt. Priset kan
reduceras för att locka till konsumtion och olika kampanjer i form av realisation uppmanar till
en fördel för konsumenten. Det finns även olika avbetalningsplaner för att priset ska kunna
upplevas som fördelaktigt. Priset kan vara en faktor som påverkar den upplevda kvaliteten på
produkten och kan även förändra konsumtionsmönstret hos konsumenter (Goi 2009).
För att kunna nå ut till sina konsumenter behöver företaget använda sig av olika
kommunikationskanaler. Via dessa kanaler använder de det fjärde P:et promotion som kan
översättas till reklam. Det reklambudskap som framförs kan ha till syfte att öka medvetandet
om produkten hos potentiella konsumenter. Reklamen kan vara riktad till en större målgrupp
eller speciellt anpassad till den enskilda individen (McCarthy 1960).

2.1.2 Tjänster - de extra 4P
För att kunna passa in i en föränderlig marknadssyn har utformning av modellen omarbetats
och kompletterats. Utveckling av modellen för konkurrensmedlen är något som Ivy (2008),
(Kotler & Keller 2012a) samt Goi 2009 tar upp och redogör för. Utifrån detta utökades de
ursprungliga fyra P:na för att då bättre passa tjänster och att även ta hänsyn till konsumenters
upplevelser. Detta gjordes genom att lägga till fyra extra konkurrensmedel till denna modell
och dessa fyra P:n är personal, process, program och fysisk miljö.
Det femte P:et är alltså personal och innefattar alla de personer som kan tänkas komma i kontakt
med konsumenten. Personalen kan påverka konsumenten genom sina attityder och utstrålning.
Det är främst inom det tjänstebaserade produktutbudet som konkurrensmedlet har störst
inverkan. Företagsledningens styrning och den företagskultur som råder kan inkluderas inom
detta konkurrensmedel. Det bemötande personalen ger vid reklamationsservice efter köp kan
påverka konsumentens framtida val (Ivy 2008).
Process är sjätte P:et och det innefattar de lösningar som har med tillverkning, betal- och
logistikutformning för produkten. För att konsumenten ska uppleva tillit behöver lösningar för
betalning ske på ett säker och snabbt sätt. Tillverkning och leverans kan variera beroende på
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komplexitet och individuell utformning av produkten. Automatiseringsgraden av dessa
processer påverkar den slutliga leveranstiden (Goi 2009).
Påtaglighet är det sjunde P:et och är översatt från engelskans physical evidence. Detta
konkurrensmedel innefattar utformning av varumärket med tillhörande försäljningsställe. De
olika färg- och materialval på fasad och inredning är en identifiering av företaget. Konsumenten
kan associera ett varumärke med både positiva och negativa egenskaper. Den dokumentation
som förs i form av t.ex. kvitto eller avtal är exempel på fysiska bevis (Ivy 2008).
Program är det åttonde P:et och innefattar konsumentinriktade aktiviteter som inte inryms i de
traditionella fyra P:na. Här är det marknadsaktiviteter som både kan vara online och off-line.
Program består ofta av en rad små underaktiviteter som tillsamman är uppbyggda för att vävas
samman till en helhet och genom det uppfylla flera av de mål som företaget har satt upp (Kotler
& Keller 2012a).

2.2 Konsumentsegmentering
Likväl som företaget kan ha strategier för att uppfylla de olika P:na kan indelning av
konsumenterna utföras. I denna studie avses enskilda individer eller hushåll i egenskap av
köpare på marknaden som konsumenter (Nationalencyklopedin 2017b). Vi kommer att likställa
kund och konsument, men i annan litteratur definieras kunden som köparen av produkten och
konsumenten som den slutliga användaren av produkten. Konsumentindelning kan utföras
utifrån demografiska parametrar. Den vanligaste indelningen utgår från ålder och kön samt det
skede i livet som konsumenten befinner sig i. Andra indelningar berör förutsättningar att
konsumera och dessa kan vara inkomst och social klass (Zimmerer & Scarborough 2005). Den
generation som individen är uppväxt i kan påverka konsumtionsmönster.
Kotler & Keller (2006) tar upp diffusionsmodellen som beskriver konsumenters öppenhet vad
gäller nya produkter. Indelning av konsumenter illustreras som en normalfördelning där den
första kategorin kallas innovatörer och tidiga brukare. Den andra kategorin som kommer efter
är den tidiga majoriteten följt av den senare majoriteten och dessa utgör den större delen av
befolkningen. Slutligen är det eftersläntrarna som sist tar till sig produkten.
Segmentering av konsumenter kan också ske genom kartläggning av gemensamma behov och
utifrån behoven dela in dem i olika grupper. En annan strategi för att nå ut bättre med sin
produkt är att koncentrera den till ett specifikt konsumentsegment, detta sker främst med
exklusiva produkter. Företaget kan dock inrikta sig på en viss typ av konsumenter som uppfyller
vissa kriterier och utforma varianter av dessa till det tilltänkta segmentet. Slutligen kan
produkten vara utformad för att passa alla typer av konsumentsegment (Kotler & Keller 2006).
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2.3 Servicenivån i detaljhandeln
En konsument möts av olika nivåer av service och Kotler & Keller (2006) har delat upp dessa
i fyra kategorier. Kategorierna avspeglar den service som konsumenten får. Den första
kategorin är självservice, vid dessa butiker har konsumenten ingen kontakt med personal och
det är främst vid försäljning i mindre varuautomater och drivmedel som dessa lösningar finns.
Den andra kategorin är självval, här kan konsumenterna välja sina egna varor men det finns
personal som kan hjälpa till om det behövs. Det är främst dagligvaror som tillhandahålls och
konsumenten behöver inte hjälp för att fatta sina köpbeslut. I den tredje kategorin anges
reducerad service och innefattar butiker som har mer service och tillhandahåller flera
sällanköpsvaror samt även kommer med utökad garanti- och returrätt. Butikerna tillhandahåller
bland annat kläder, möbler, elektronik och byggvaror. Den fjärde kategorin består av
fullservice, i butiken följer personalen med och ger råd samt aktivt bidrar till köp. Produkter
som är en stor investering eller anpassas speciellt till konsumentens behov säljs på detta sätt
och exempel på sådana varor är fordon och glasögon. De olika servicenivåerna kan ses som
konkurrensmedel och utifrån marknadsmixen representerar det främst personal, vilket
Kioskomatic inte kommer att ha.

2.4 Konsumentens uppfattning av TBSS
Det koncept som Kioskomatic använder sig av benämns även som TBSS och har enligt
Anselmsson (2001) och Anitsal & Paige (2006) definierats som teknologibaserad självservice.
Detta begrepp studeras då det ger insikt i konsumentens uppfattning och inställning till
obemannade självservicebutiker. Tillgängligheten för konsumenter kommer i den senare
analysen vara en faktor som har betydelse vid etablering. TBSS begreppet innefattar olika
komponenter som bland annat interagerar med konsumenter. Teorier kring TBSS är relativt nya
och modeller att utforska dessa utvecklas i takt med teknologin. Dabholkar & Bagozzi (2005)
har utarbetat en attributbaserad modell som visar på kopplingarna mellan konsumenters
attityder och troligheten att konsumenterna kommer använda TBSS. I det första stegen
grupperar Dabholkar & Bagozzi (2005) faktorer som användarvänlighet, utformning och nöje
att använda. Utifrån dessa tre faktorer dras hypoteser som leder fram till konsumentens attityd
och slutligen troligt att konsumenten använder TBSS. Meuther (2005) och Blut et al. (2016)
har sedan utvecklat denna modell med faktorerna leveranssnabbhet, tillgänglighet, pålitlighet,
användarglädje och kontroll. De har även grupperat dessa faktorer beroende på acceptansen till
TBSS. Det som skiljer acceptansteorierna åt är främst vilka konsumentegenskaper och
drivkrafter som inkluderas i teorierna.
Anitsal & Paige (2006) tillämpar attitydbaserade modell och finner bland annat att konsumenter
föredrar att personal finns tillgänglig då TBSS används. Anitsal & Paige (2006) kommer även
fram till att en väl utformad TBSS uppmuntrar till användande, likväl som att feedback från
personal eller TBSS ges konsumenterna. Meuther (2005) har studerat konsumenters villighet
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att använda TBSS utifrån den attitydbaserade modellen. Det är fyra nyckelfaktorer som är
kopplade till villighet att använda TBSS och dessa har i sin tur egna underfaktorer. De fyra
nyckelfaktorerna är förståelse för situationen, yttre motivation som kommer från personer i
individens omgivning, inre motivation som kommer från individen själv och begåvning. I
Anselmsson (2001) studie som bygger på en undersökning utförd på den svenska marknaden
och utifrån attitydbaserade modellen kommer han fram till en attributindelning utifrån
konsumenters upplevelser av TBSS. Attributindelningen har följande indelning: hastighet,
kontroll, lätt att använda, personalbaserad support, underhållning, pålitlighet/risk,
kommunikation/utbildning, andra kunder och fysiskt framträdande.
Reimers (2013) har genom litteraturundersökning kartlagt faktorer som konsumenter upplever
har betydelse för tillgängligheten. De faktorerna var luftkonditionering, tydliga priser, lätt att
reklamera, betalningsalternativ, butikslayout, utcheckning, skyltar, parkering, kollektivtrafik,
produktkluster, omklädningsrum, vagnar/korgar, öppettider, parkering, toaletter, personal,
närhet till andra butiker, bredden på gångar mellan hyllor, höjden på hyllor, allt på ett ställe,
sittplatser, avstånd till hem/arbete, butiksentré, butiksstorlek, hemleverans. Totalt var det 25
olika faktorer som konsumenter förknippade med tillgänglighet. Faktorerna var kopplade till
butiksservice och innefattar en rad olika aspekter och däribland är TBSS inräknat. Reimers
(2013) har definierat faktorn tillgänglighet till “är det som ökar när hindren för att utföra en
uppgift blir lägre eller elimineras. Hindren för tillgänglighet kan både vara fysiska och
psykiska”. För att förtydliga kommer definitionen för tillgänglighet i denna rapport vara, hur
långt en individ har till platsen för att utföra sin uppgift. Hindret kommer alltså endast vara
distans och tid t.ex. närheten till en butik och öppettider.

2.5 Faktorer för val av etableringsplatser
I detta arbete studeras ett företag som är i uppstartsprocessen. Därför behövs kunskap om
etablering för dessa entreprenöriella företag. Mariotti & Glackin (2012) samt Zimmerer &
Scarborough (2005) är författare som tar upp förutsättningar som råder för entreprenöriella
företag. Just kapitlen om etablering ger huvudriktlinjer och gör att vi som författare kan luta oss
mot beprövade metoder. Mariotti & Glackin (2012) samt Zimmerer & Scarborough (2005) har
studerat de amerikanska demografiska förutsättningarna vad gäller etablering och i denna
rapport studeras de svenska demografiska förutsättningarna. Teorin som de bidrar med är ändå
applicerbar då principerna vid etablering ser lika ut mellan dessa länder.
Innan ett företag kan etablera en butik inom ett specifikt område gäller det att utforska
förutsättningarna och dess för- och nackdelar. Författarna ovan är alla överens om att plats är
väldigt viktigt för en lyckad och framgångsrik verksamhet. Enligt Kotler & Keller (2012b) finns
det tre nyckelfaktorer som bör begrundas för att nå framgång inom detaljhandeln. Dessa
nyckelfaktorer är: plats, plats och plats. En av de främsta faktorerna är att ha tillgång till
konsumenter, här innefattar det även om dessa är fast boende vid eller rör sig förbi
etableringsplatserna. Zimmerer & Scarborough (2005) och Kotler & Keller (2012b) diskuterar
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dels kring konsumentströmmar, när och var den tilltänkta konsumenten rör sig och dels kring
konsumtionsmönster (vad den tilltänkta konsumenten har för preferenser). För att konsumenten
ska lägga märke till och vilja gå in i butiken gäller det att synas. De tilltänkta konsumenterna
bör även ha en demografisk tillväxtpotential, vilket innebär att området inte enbart består av
pensionärer utan även barnfamiljer. För konsumenten är det viktigt att det är bekvämt med bra
öppettider och tilltalande inredning.
Mariotti & Glackin (2012) tar upp andra exempel på faktorer som är kopplade till fastigheten
och om etableringen sker i en befintlig lokal bör hyran jämföras med att bygga nytt, även
tillgången på andra faciliteter bör tas i beaktande. Exempel på sådant kan innefatta
fastighetsservice som snöskottning och sophämtning.
Olika typer av kontakter och samarbete med leverantörer, distributionsföretag och myndigheter
är en annan faktor som Zimmerer & Scarborough (2005) belyser, de menar även att de politiska
och miljöaspekter som är kopplade till dessa organisationer bör inräknas. Andra
konkurrensparter som verkar på marknaden är även de en viktig faktor att ta hänsyn till. För att
få tillgång till produkter är det också viktigt att leverantörer och samarbetspartners kan nå
platsen och platsen bör ligga inom deras befintliga geografiska verksamhetsområde. Då
etablering av butik ska ske är det vissa lagar och regler som man måste förhålla sig till, dessa
är det viktigt att ha god kännedom om.
För att förstå på vilken nivå de olika faktorerna verkar har Zimmerer & Scarborough (2005)
delat upp dessa i tre nivåer. Den första nivån innefattar land och sedan kommer region följt av
stad precis som i figur 1. Den tilltänkta platsen varierar beroende på vad för företagstyp det är
som skall etableras.
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Vilka faktorer påverkar vilken nivå? (figur 1):
1. Politisk risk, statliga regleringar, nationella attityder och incitament
2. Kulturella och ekonomiska frågor
3. Placering av marknader
4. Arbetskraftens attityd, produktivitet, talang och kostnader
5. Tillgängligheten av varor/material, kommunikationer och energi
6. Växelkurser och valutarisker
--7. Företagets önskningar
8. Regionens attraktivitet (kultur, skatter, klimat, etc.)
9. Arbetskraftstillgänglighet, kostnad och attityder till facket
10. Kostnad och tillgänglighet av faciliteter
11. Miljöregleringar
12. Statliga incitament och finanspolitik
13. Närhet till råvaror och konsumenter
14. Mark- och konstruktionskostnader
--15. Platsens storlek och kostnad
16. Flyg, tåg, motorväg och båtsystem
17. Byggrestriktioner
18. Närheten till tjänster och varor som behövs
19. Miljöfrågors genomslagskraft
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Figur 1| De påverkande faktorerna vid placering av ny verksamhet vid
respektive nivå (etableringsland, etableringsregion, etableringsplats)

2.5.1 Strategi för etablering
Beroende på vilken inriktning ett företag har kommer det existera olika etableringsstrategier.
Till exempel har ett transportföretag och ett företag som bedriver butiker inte samma behov.
Att identifiera behov för företaget är därför mycket viktigt (Mariotti & Glackin 2012). Utifrån
de behov som företaget har kan sedan en etableringsstrategi utformas. Enligt Zimmerer &
Scarborough 2005) bör lokalisering ske vid samma typ av butiker som ett handelsområde eller
en galleria. Mariotti & Glackin (2012) förespråkar att placera butiken nära konkurrenter, detta
kallar de för klustring. Detta är vanligt förekommande i kommersiella områden, likt stora
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handelszoner eller köpcentrum då konsumenten kan hitta allt på samma ställe och där göra sitt
val. Detta gör att butiken bör komplettera övriga affärer i handelsområdet eftersom det kommer
finnas en viss grad av konkurrens vilket bör tas i beaktande. Andra strategier bygger på att hitta
de flöden av konsumenter som finns. Det kan vara vid en trafikled eller ett resecentrum. Övriga
trafikgeneratorer kan vara arenor och mässområden som håller olika typer av evenemang.

2.5.2 Metoder för val av etableringsplatser
Bestämmandet av en plats för verksamheten som bedrivs är en kritisk framgångsfaktor för ett
företag. Det är mestadels en engångsföreteelse då den ofta är väldigt dyr att ändra. Metoderna
som kan användas av företaget för att bestämma ett område för sin nya butik varierar från enkla
och billiga till dyra och sofistikerade. Det är essentiellt för företaget att välja den plats där den
nya butiken kommer att generera maximal vinst. Detta är en viktig investering för framgång i
företagets framtid och Mariotti & Glackin (2012) tar upp en del av metoderna i sin litteratur.
a) Den enklaste metoden för att välja en plats är en som många småföretagare använder
sig av. Den går ut på att instinktivt bara köra på den erfarenhet företagarna själva har
samlat på sig. Det är en mer intuitiv metod än de andra men den kan likväl vara effektiv.
Dock skall företagaren vara medveten om att det är lite riskabelt att helt lita på den egna
erfarenheten då det kan hända att en ensidig bild har uppfattats. Men denna metod kan
användas som ett preliminärt filter som sedan följs upp med annan forskning och
undersökning.
b) En annan metod teknikföretaget kan använda är faktorvärdesmetoden. Denna metod
inkorporerar kvantitativa och kvalitativa överväganden som skall gå till butikens beslut
av etablering. Denna metod kan användas för alla typer av företag och kan inkludera
hur många och hur få (minst 1) faktorer som företaget vill betygsätta enligt de sex
grundstegen.
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Utarbeta en lista på kritiska faktorer
Bestäm värdet för varje enskild faktor i förhållande till dess betydelse
Utforma en poängskala för de olika faktorerna
Poängsätt varje föreslagen plats med hjälp av poängskalan och de olika faktorerna
Multiplicera faktorernas värde med poängskalan för varje föreslagen plats
Summera ihop värdena för varje plats och jämför dessa med varandra för att få en
rekommendation
Viktigt att tänka på är att vikten totalt för alla faktorer skall summeras upp till
1,00. Butiken kan använda sig av GIS för att få geografisk information som kan
bistå värderingen av faktorerna.

c) För att hitta distributionscenter kan företaget använda sig av tyngdpunktsmetoden.
Denna fungerar oavsett om det gäller företagsbutiker eller konsumentställen. Snarare än
att bara kartlägga en geografisk centraliserad plats använder denna metod sig av ett
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övervägande kring placering av destinationerna istället; hur mycket produkter kommer
transporteras hit samt hur ofta och vad kostar en leverans? Det är frågor att beakta vid
användandet av denna metod.
Det finns fler metoder, än de som Mariotti & Glackin (2012) presenterar, som kan användas av
ett företag för att analysera en plats inför en etablering. Dramowicz (2005) diskuterar i sin
artikel om Huff modellen som ett verktyg att använda inför etablering. Metoden är populär och
relativt lätt att använda men den kräver att undersökaren har tillgång till en massa olika
datapunkter då Huff modellen använder sig av sannolikhetsberäkningar, där bland annat
avstånd och antal existerande butiker är exempel på parametrar. Harris (2007) behandlar i sin
artikel en handelsområdesanalys, utvecklad av Stone, McConnon och Pulver år 1983, som kan
användas inför etablering. Denna metod handlar i grund och botten om två mätpunkter som
skall beräknas och samlas in; fångandet av marknaden samt dragningskraft. Båda dessa metoder
kräver dock att mer data kan samlas in från externt håll. De båda behöver data för området över
en längre tid och därför bör geografiska data från till exempel GIS användas (Dramowicz 2005,
Harris 2007).

2.6 Förutsättningar runt och i Uppsala
Då vi valt att studera två typer av platser vill vi klargöra begreppet stad, där större resecentrum
finns samt landsbygd. Enligt en kategoriindelning gjord av SKL (Gillingsjö & Ekholm 2016)
baserat på befolkningsstorleken i Sveriges kommuner delas dessa in i tre kategorier A, B och
C. I kategori A “Storstäder och storstadsnära kommuner” ingår städer med mer än 200 000
invånare och i storstadsnära kommuner är det mer än 40 % av invånarna som arbetspendlar till
en storstad. Uppsala räknas som en storstad och totalt är det 46 kommuner i denna grupp. I
nästa kategori B “Större städer och kommuner nära större städer” ingår städer som har mellan
40 000 - 200 000 invånare och kommuner nära större städer där det är mer än 40 % av invånarna
som arbetspendlar till en större stad. Totalt är det 108 kommuner i denna grupp. I sista kategori
C “Mindre städer/tätort och landsbygdskommuner” ingår städer som har mellan 15 000 - 40
000 invånare och landsbygdskommuner som har mindre än 15 000 invånare i den största
tätorten. Totalt är det 136 kommuner i denna grupp. I Uppsalas närhet finns det
pendlingskommuner som räknas som landsbygd.
Uppdelningen av kommuner avspeglar inte helt befolkningens tillgång till dagligvaror. Enligt
en rapport från tillväxtanalys (Kolmodin et al. 2009) har merparten av Sveriges befolkning som
har tillgång till dagligvaror inom 5 minuters bilkörning. De som behöver 5–10 minuter för att
nå dessa uppgår till cirka 683 000 personer. För en restid på 10–20 minuter är det cirka 143 000
människor och för 20 minuter eller mer är det cirka 7300 personer.
Vi kommer i detta arbete främst att använda oss av landsbygdsbegreppet medan stadsbegreppet
som innefattar Uppsala centralort inte kommer att belysas. Däremot kommer handelsområdet
kring Uppsala resecentrum att belysas och när det kommer till resecentrum är det öppet för
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besökare alla dagar mellan klockan 05:00-00:40. Bussar har avgångar under hela dygnet med
cirka 30 minuters intervall; dock är det ej för alla linjer utan de flesta slutar gå runt midnatt där
Arlandalinjen är undantaget som har avgångar hela dygnet. Morgonavgångar med tåg och
pendel från Uppsala resecentrum däremot avgår som tidigast från klockan 04:43 och nattågen
avgår klockan 01:12; morgontågen ankommer till Uppsala vid 04:21 och nattågen slutar
ankomma vid klockan 01:26 enligt information från http://www.dinstation.se/uppsalacentralstation/. Detta medför att det inte finns någon service till resenärer på morgonen och
natten under tiderna då resecentrum är stängt.

2.7 Produktindelning
När en konsument väljer en produkt kan det vara utifrån olika parametrar. Några av dessa kan
vara igenkänning av produkten och tidigare erfarenhet. En produkt har basegenskaper som
sedan kan utökas med olika tillägg för att göra den mer attraktiv för konsumenten (Kotler &
Keller 2006).
Det finns olika uppdelningar kring de konsumentprodukter som kan tillhandahållas av butiken.
Vid studier av inköpsmönster av olika varor
kan COICOP-koder användas, genom denna uppdelning kan sedan data jämföras mellan olika
länder och regioner. Indelningen omfattar hela varugrupper som sedan delas in i mindre
undergrupper. Den genomsnittliga konsumtionen i Sverige har stadigt ökat. De största
utgiftsposterna är bostad följt av fritid och kultur samt transport. Livsmedel kommer som den
fjärde posten och utgör cirka 12 %, efter detta är det en rad olika poster som fyller upp
hushållens totala konsumtion (Vigren 2012). De livsmedelsvaror som har högst konsumtion är
kött, bröd och spannmål, mjölk, ost och ägg. Sockerprodukter är fjärde gruppen följt av
grönsaker och frukt. Drycker är uppdelat i flera varugrupper och skulle sammanslaget bli den
största. Det finns ytterligare några varugrupper dessa är fisk, oljor och övriga livsmedel (Allemo
2016).
När det kommer till konsumtion av tjänster utgör den inte en lika stor andel av den totala
konsumtionen. Den utgör cirka 6 % med hushållstjänster, hälso- och sjukvård som de största
varugrupperna. I COICOP indelningen finns många tjänster i de övriga grupperna, vilket gör
att tjänsterelaterade data kan vara svår att läsa ut. Fritid och kultur är en sådan grupp som
innefattar bland annat resor, publikationer, leksaker och telefonabonnemang. Varugruppen
transport innefattar både inköp och drift av fordon. I transportgruppen inräknas även övriga
resor med kollektivtrafik. Statistiska centralbyrån (SCB) har dock tagit fram statistik som berör
hotell- och restaurangverksamhet, partihandel samt motorhandel. SCB har även tagit fram
statistik som beskriver detaljhandeln. Många av dessa varugrupper har produkter som är en
blandning av tjänster och varor (Vigren 2012).
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3 Undersökningsmetoder
Undersökningen bygger på en fallstudie om Kioskomatics etableringsförutsättningar. Vi
kommer att studera de faktorer som en etablering behöver ta hänsyn till. Etablering av
självservicebutiker har tidigare gjorts, dock har teknologigraden inte varit lika omfattande och
konceptet har inte tidigare lanserats för svenska konsumenter och detta gör dem till ett unikt
fall. För att studera de faktorer som är kopplade till konsumenter kan olika typer av
undersökningar utföras. I de tidigare undersökningar som berört självservice har Anselmsson
(2001) och Anitsal & Paige (2006) använt bland annat enkätundersökningar. Vi kommer att
använda oss av enkätundersökningar för att få in information om vad kunderna tycker om
obemannad självservice, det vill säga konkurrensmedlet personal. När vi utför
enkätundersökningarna är syftet att svara på delfrågorna som vi sedan kan använda till en analys
som svarar på huvudfrågorna. Likt Anselmsson (2001) kommer vi att fråga konsumenter som
befinner sig på undersökningsplatsen. Att utföra en helt litteraturbaserad studie skulle utesluta
de åsikter som konsumenterna på de tilltänkta etableringsplatserna har. Det skulle även göra
det svårare att segmentera konsumenterna utifrån åsikter. Tanken med insamlingen av data är
att se på de tilltänkta etableringsplatserna ur två perspektiv, dels ur konsumentens perspektiv
och genom det bilda oss en uppfattning om vad konsumenten tycker om platsen och det
nuvarande serviceutbudet och dels ur företagets perspektiv och dess syn på val av
etableringsplats. Dessa två perspektiven ger oss en större förståelse och vi kan i våra senare
analyser resonera på ett mer objektivt sätt. För att en etablering ska vara bestående bör utfallet
av dessa två perspektiv inte skilja sig allt för mycket åt. En företagare bör ha god kännedom om
vad konsumenten efterfrågar för att lyckas och i konsumentens fall bör denne ha kännedom om
vad som erbjuds för att inte bli lurad.
Den data som samlas in kan bidra och visa på konsumenters inställning till självservicebutiker
(TBSS). Det kommer visa på betydelsen av personal och dess betydelse som ett
konkurrensmedel. Personal är enligt Reimers (2013) en viktig faktor som bidrar till att en butik
upplevs som tillgänglighet. Delar av resultatet kommer kunna generaliseras medan andra delar
är mer specifika för just denna studie. Genom att dela in undersökningen i flera delar kan vi
sedan jämföra dessa med varandra och se om det finns några likheter eller skillnader.

3.1 Metoder för datainsamling
För att samla in empiriska data kan olika metoder användas såsom intervjuer, enkäter
observationer och sekundärdataanalys. Vi har valt att inrikta oss på en kort enkätundersökning,
detta då ett stort antal respondenter kan tillfrågas i en specifik frågeställning (Bryman & Bell
2003a). Vissa av respondenterna som tillfrågas kommer att befinna sig på resande fot och
troligtvis inte ha mycket tid över för att besvara frågor. Respondenter på landsbygden har
förmodligen mera tid, men vi har valt att ha samma utformning på frågor på de olika platserna,
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detta för att i ett senare skede kunna jämföra svaren. Vi skulle också kunna välja en
intervjumetod, detta kräver dock att vi som undersökare har längre tid till varje enskild
respondent. En observation hade kunnat utföras, detta hade dock inte gett respondenternas
tyckande utan deras agerande. För att få fram förutsättningar för företaget kommer en sekundär
dataanalys genomföras av information från olika databaser.

3.1.1 Enkätundersökning
Självservicebutiken är tänkt att användas av alla som passerar eller bor i närområdet. Då det i
dagsläget inte finns någon etablerad butik har vi istället valt att studera tilltänkta platser. Vi har
valt att dela in dessa platser i resecentrum och landsbygd. Dessa två typer av platser har
specifika förutsättningar då vi antar att konsumenterna befinner sig i olika situationer. På ett
resecentrum befinner sig konsumenten under en kortare tidsperiod på väg mellan två olika
platser och kan tänkas vara i behov av en vara eller tjänst. På landsbygden bor konsumenten i
anslutning till servicebutiken och behoven kan vara andra. Som undersökningsområden hade
vilka orter som helst i Sverige kunnat väljas. Då vi är boende i Uppsala har vi valt Uppsala
resecentrum samt intilliggande landsbygdsorter. Det innebär att personer som vid
underökningstillfället befinner sig på Uppsala resecentrum samt ett antal boende i
landsbygdsorter inom Uppsala kommun kommer att ingå i urvalet.
Respondenturval
Enligt Cantzler (1992) består urvalet av respondenter från hela målpopulationen och i vårt fall
blir det personer som har möjlighet att köpa något från självservicebutiken. Denna population
är dock väldigt stor och vi har valt undersökningsgruppen till resenärer och boende på
landsbygden. Ur undersökningsgruppen har vi sedan valt en stickprovsstorlek som med stor
sannolikhet representerar hela urvalet. För att bestämma stickprovsstorlek kommer vi att
undersöka antalet resenärer på Uppsala resecentrum och antalet boende på landsbygden i
Uppsala kommun.
På Uppsala resecentrum har vi valt stickprovsstorleken enligt den av Cantzler (1992) framtagna
procentsats som bör användas för den storleken vi har. Denna presenteras som 2 % och i denna
studie blir det då 282 respondenter eftersom det är 2 % av antalet påstigande resenärer under
ett dygn. Antalet påstigande resenärer är enligt Wadman (2014) 14 100 och i studien görs
antagandet att antalet avstigande är samma personer som de påstigande vilket gör att det rör sig
runt 14 100 personer på Uppsala resecentrum. En annan mer praktisk anledning är också att det
är lättare att fråga respondenter och få in svar om de ändå bara står och väntar på bussen eller
tåget jämfört med att de hoppar av. Vi kommer att använda oss av ett systematiskt slumpmässigt
urval där nästa person som tillfrågas är den första tillgängliga personen i vår närhet efter det att
enkätsvar samlats in från den föregående. Om den tillfrågade personen inte vill svara på
enkätfrågorna räknas det som ett bortfall.
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Enligt Skarelius Lille (2015) är antalet boende på landsbygden 27 077 i Uppsala kommun.
Dessa personer är utspridda på en stor yta och för att avgränsa urvalet har vi studerat en
nulägesrapport över landsbygden där servicen på landsbygden kartlagts. Fumba (2016) har i
denna rapport kartlagt 19 platser och det har visat sig att fyra av dessa saknade närhet till
fullständigt serviceutbud i form av dagligvaruhandel och/eller restaurang. Boende i dessa fyra
orter är 3408 och vi har även här valt en stickprovsstorlek på 2 % i enlighet med teorin som
Cantzler (1992) för fram, vilket ger 170 respondenter i undersökningsurvalet. De fyra orterna
som valts är Danmarksbygden, Lövstalöt, Jälla och Jumkil. Respondenter kommer att väljas
enligt följande princip; boende i nästföljande hus tillfrågas. Detta eftersom orterna som studien
görs i är glest bebyggda och att det är det enklaste sättet rent logistiskt. Om ingen person öppnar
eller om personen i huset avböjer att svara på enkäten räknas det som ett bortfall.
Bortfall kan ske av skilda anledningar, till exempel då personer associerar olika attribut med
olika saker kan något som klädsel påverka. Som intervjuare kommer vi bära våra vanliga kläder
på oss och då kanske vi kommer att förknippas med säljare av vissa. Det kan påverka viljan att
svara. Däremot kommer vi presentera oss som studenter och på landsbygden kommer det finnas
tid för en lite längre presentation jämfört med på resecentrum där individer sannolikt har mer
bråttom.
Utformning av frågor
Vid utformning av frågor till den enkät som kommer att delas ut till respondenterna finns det
olika faktorer att ta hänsyn till. Det första är att respondenterna kan vara i sådan situation att de
inte är villiga att svara på längre enkäter (Bryman & Bell 2003c). Därför har en enkät valts och
designats med få antal frågor. De två olika uppdelningar som kommer att göras är jämförelse
mellan resenär/stadsbo och landsbygdsbo.
Frågorna i denna studie har tagits fram och byggts upp genom SCB:s (2010) guide till hur frågor
bör formuleras för att ej få in “skräp”, som de kallar det, i undersökningen. Speciellt har hänsyn
till det som kallas för ledande frågor tagits när denna enkät utformades. Enligt Bryman & Bell
(2003c) definieras en ledande fråga som en sådan utformad mening som kan tendera att leda
den svarande i en viss riktning. Fokus har lagts på detta eftersom enkäten endast innehåller tre
frågor och det är därför viktigt att inte leda in de tillfrågade åt ett håll som kanske egentligen
inte är deras egen åsikt och därför inte blir representativt.
Enkäten innehåller inte några frågor som behandlar kön, sexuell läggning, etcetera. Detta
eftersom det bedöms som irrelevant för studien och därför behöver de frågorna ej ställas. Det
anses som irrelevant eftersom vi ej kommer att använda oss av informationen kring kön i
analysen samt att fråga om kön kan påverka respondentens svar. RFSL (2016) skriver att det
oftast är på det viset att personer som utför undersökningar bara av ren vana tar med det fast
det kanske inte ens är relevant. RFSL (2016) nämner även att om kön skall frågas efter måste
du vara väldigt försiktig och minst ha fyra olika svar eller definiera frågorna väl. Respondenter
kan avböja att svara om frågan går mot deras åsikter och om de ej känner sig inkluderade.
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Författarna till denna rapport och utförarna av undersökningen har därför valt att ej fråga om
kön på grund av att den informationen ej skall användas samt att det blir en smidigare
undersökning och inte lika krångligt. Enkäten kommer inte heller att fråga efter sexuell läggning
då den informationen inte är av intresse för undersökningen. Ålder är också en fråga som många
använder men som ofta är onödig. I denna studie är ålder en information som efterfrågas då det
är i studiens intresse att studera om det finns skillnader mellan åldrarna och generationerna när
inställningen till modern och ny teknik studeras.
Frågorna som används i denna enkät kan därför summeras enligt följande:
• Respondenten får ange sin ålder
• Den första frågans syfte är att undersöka om det serviceutbud som finns på platsen
upplevs som tillräckligt
• Den andra frågans syfte är att undersöka vilka varor eller tjänster som respondenterna
skulle kunna tänka sig att köpa; både befintliga och icke-befintliga produkter.
• Den tredje frågans syfte är att undersöka inställningen till köp i en
obemannad/självservice butik
Värt att reflektera över är att i frågan om serviceutbudet på platsen används uttrycket “här” för
resecentrum och “i ditt närområde” för landsbygdsorterna. Detta kan förtydligas för att undvika
feltolkningar, men begreppen används oavsett detta. Generellt sett finns ej svarsalternativet “vet
ej/annat” med i enkätfrågorna. Detta medför att respondenterna kommer att behöva svara på
frågan eller lämna en tom svarsruta. Men det anses ändå av oss vara ett godtagbart val. Ett
problem dock som är relevant är att formulera och ställa frågor om sådant som inte existerar i
dagsläget. Därför har vår fråga om inställningen till TBSS butiker formulerats som inställningen
till obemannade självservicebutiker. Detta kan påverka resultatet då vissa individer ger ett annat
svar än vad de skulle om vi presenterat TBSS konceptet och förklarat detta. Men vid
utformandet ansåg vi som författare att fördelen med ett lättförståeligt uttryck (om ändå lite
skevt) är större än det negativa. Alltså ansågs det att fler respondenter skulle svara om det gick
fortare än om vi förklarat begreppet.
Slutligen designades två olika enkäter där det är vissa formuleringar och texter som skiljer sig
åt men frågorna är desamma i innehåll. I bilaga 1 och bilaga 2 hittas utformningen av de enkäter
som användes i denna studie.
Pilotstudie
För att säkerställa att frågorna som utformats är begripliga och genomförbara tillfrågades ett
litet antal personer. Den feedback som framkom var bland annat att ålder behöver läggas till då
det enligt personer i pilotstudien kunde ha inverkan på upplevelsen av självservice. De åsikter
som inkom togs i beaktande och enkäten ändrades utifrån responsen.
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3.1.2 Observationsstudie av etableringsplatser
I samband med enkätundersökningen kommer vi även att utföra observationer på de olika
platserna. Observationerna går ut på att dels undersöka olika faktorer och dels utforska om
platserna är lämpliga för etablering av en TBSS butik. De platser vi valt är resecentrum och de
fyra landsbygdsorterna där vi utförde enkätundersökningen. I teorikapitlet angavs olika
etableringsnivåer som etableringsland, etableringsregion och etableringsplats. Vi har valt
Sverige som etableringsland och Uppsala kommun som etableringsregion. Vi kommer att
fokusera på de faktorer som hör till nivån etableringsplats. Faktorer som kommer att vägas in
utifrån undersökningens inriktning på tillgänglighet, i form av etableringsplats, har följande
faktorer valts med hänsyn till enkäten: tillgång till konsumenter; bekvämlighet för
konsumenten; närhet till råvaror och konsumenter; närhet till tjänster och varor som behövs.
Dessa faktorer är förknippade med tillgänglighet på olika sätt och kommer att ge en analys och
inblick i de förutsättningar som finns på platsen.
I detta arbete kommer ingen av de mer omfattande och ekonomiskt djupgående metoderna att
användas eftersom företaget Kioskomatic som studeras inte än fått ut sin första produkt på
marknaden. Därför antas det att företag i samma situation vill ha enkla metoder som kanske
inte kräver för mycket extra resurser. Detta gör att en faktorvärdesmetod, som är beskriven av
Mariotti & Glackin (2012), kommer att appliceras. Anledningen är att det ger en möjlighet att
ändå komma bort från rent instinktiva metoder samtidigt som den ger en mer logisk och
analytisk struktur till utförandet medan den är lättutförlig. Genom denna metod hittas kritiska
faktorer på de studerade platserna och en rekommendation kan ges. Utförandet som Mariotti &
Glackin (2012) beskrev användes, med några förändringar, på följande sätt:
Fem faktorer valdes inför denna studie att bli analyserade; dessa faktorer kan ses nedan i figur
2 och där ses även vikterna. Vikterna är måttet på hur stor påverkan de har i analysen samt
synliggör även vad max- och minvärdet betyder i den tiogradiga skalan i figuren här nedan
(figur 2). I enlighet med teorin och analyssvaren från delfrågorna valdes dessa faktorer då vi
som undersökare fann dem mest lämpade för denna studies syfte och problemställning.
Faktor

Vikt

(Poängskalan)

Tillgänglighet för konsumenter
Konkurrenternas utbud
Tillgång till konsumenter
Närhet till produkter (logistik)
Utrymme

0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
1,00

1: Flertalet 10: Inget
1: Mycket 10: Inget
1: Inga 10: Många
1: Låg 10: Hög
1: Litet 10: Stort

Figur 2| Utförandet av faktorvärdesmetoden med faktorer, dess vikter och poängsättning
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Poängsättningen görs sedan vid observation av den valda platsen genom att varje faktor erhåller
ett poäng mellan 1–10 i förhållande till varandra. Det betyder därför att om två platser skiljer
sig från varandra kan de därför ej erhålla samma poäng för den faktorn.
Faktorerna står i viktordning i figur 2 och de har fått en vikt som är representativ för dess
betydelse där viktens storlek har bestämts av undersökarna och antalet faktorer som studeras
har valts likaså. Metoden är delvis subjektiv då värdering, poängsättning och faktorer väljs och
sätts av utförarna men då metoden ändå följer ett metodiskt arbetssätt anses den vara väl
användbar i denna observationsstudie för de fyra olika landsbygdsorterna och Uppsala
resecentrum.
Tillgänglighet för konsumenter är en av de datapunkter som samlas in från enkäten och därför
har den en vikt av 0,30 eftersom den har studerats. Med tillgänglighet menas alltså vilken
service som redan erbjuds på den studerade platsen och dess öppettider men även inställningen
till obemannade självservicebutiker. Konkurrenternas utbud anses vara vitalt vid placering av
en TBSS butik och därför har den 0,25 i vikt. Tillgången till konsumenter (hur många det rör
sig i området) viktas till 0,20 och närheten till produkter (hur lätt butiken kan fyllas på) får 0,15.
Slutligen har vi utrymmet som viktas till 0,1 då de flesta TBSS butiker ej är speciellt beroende
av utrymme. Sedan kan varje faktor få ett poäng mellan 1 till 10 om hur väl de uppfylls i
jämförelse men den satta poängskalan för den faktorn (i schemat ovan ses poängens
extremvärden för varje faktor). Platsen med det högsta värdet efter analysen är den plats som
lämpar sig för etablering utifrån dessa faktorer.
Kring de olika etableringsplatserna kommer det nyligen presenterade utförandet att genomföras
inom ramarna för affärsområdet. Affärsområdet definieras i denna rapport av författarna som
följande:
“Som ett område med en viss definierad radie från en central punkt.”
•

•

I Uppsala resecentrum kommer den centrala punkten vara centralpassagen under
järnvägen och radien är 110 meter. Detta eftersom platsen är det antagna butiksområdet
vid resecentrum som kan vara intressant, då den ligger innanför alla perronger och
busshållplatser.
I de fyra orterna på Uppsala landsbygd är centralpunkten byns mittpunkt och radien är
1100 meter utifrån denna. Detta eftersom orterna är mindre än staden och därför är
boende här vana vid att transportera sig själva lite längre och därför antas detta vara
affärsområdet.

3.2 Bearbetning av insamlad data
Den insamlade datan från metoderna ovan kräver bearbetning. Detta görs genom en bestämd
analys av materialet. Det kommer vara två olika analyser, en för varje huvudmetod för
insamling av data.
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3.2.1 Analys av enkätundersökningen
Analysen av datan från enkätundersökningen består av fem olika delar. Dessa är:
1. Bortfallet med tillhörande reflektioner där andelen anges i procent.
2. Åldersfördelningen med tillhörande reflektioner där ålderskategorierna presenteras i
ett histogram.
3. Serviceutbudets uppfattning från personer i de tillfrågade områdena. Resultatet
reflekteras och presenteras i ett histogram.
För att studera datan i del 4 från enkäternas svar kommer programmet SPSS att användas. Det
är en mjukvara som erbjuder en rad olika verktyg för användaren, basala som avancerade. SPSS
används för statistisk analys med hög effektivitet (IBM Analytics 2016). SPSS används i denna
rapport då den finns tillgänglig och för att rapportskrivarna har tidigare erfarenheter av detta
program.
4. Inställningen till självservice kommer att analyseras med hjälp av en bivariat analys.
Detta är då analysen utförs på två variabler för att visa hur mycket de är relaterade till
varandra (Bryman & Bell 2003d). Variablerna som är av intresse i denna del av analysen
är ålder, inställningen till TBSS och upplevt butiksutbud. Ålder och upplevt butiksutbud
är kvotvariabler då det är lika stort avstånd mellan kategorierna. Inställningen till TBSS
är en dikotom variabel då den innehåller data med endast två kategorier (positiv eller
negativ). Dessa variabler skrivs in i en korstabell, vilket är en tabell där det presenteras
olika procentenheter och där samband mellan variabler kan tas ut (Sundell 2012). I
kolumnerna placeras den beroende variabeln (dikotoma variabeln) och i raderna
placeras den oberoende variabeln (kvotvariabeln). I och med detta kan analyser göras
inuti korstabellen. Enligt Bryman & Bell (2003d) i ett av deras flödesscheman kommer
den bivariata analysmetoden Spearmans rho att användas för analys mellan dikotoma
variabler och kvotvariabler. För analys mellan två kvotvariabler får vi ut från samma
flödesschema att Pearsons r skall användas. Metoderna är lika när det kommer till
resultat av beräkningarna och de ger en siffra som är mellan +/-1 och 0. Om det ligger
nära 0 finns inget samband och om nära +/-1 finns ett perfekt samband. Om den är
positiv eller negativ anger endast lutningen (alltså hur sambandet korrelerar). När svaren
från analysen kommit fram kommer dessa att reflekteras kring och presenteras i
korstabeller.
Efter del 4 där den huvudsakliga analysen ligger kommer den sista delen.
5. Produkter som önskas köpas av de personer som tillfrågades kommer att presenteras i
ett stapeldiagram med produktkategorier. Produktkategorierna representerar hur många
gånger som en viss produkt har blivit nämnd av respondenten. Produkter med liknande
egenskaper till exempel florist och blommor har delats in i samma kategori, detta för att
antalet kategorier inte ska bli för många. En kategori med många svar kan antas bestå
av produkter som respondenter vill köpa och kategorier med få svar kan antas bestå av
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produkter som inte är lika efterfrågade. Detta kommer vidare att reflekteras kring i
resultat och analyskapitlet.

3.2.2 Analys av etableringsplatser
Data från observationsstudien av de tilltänkta etableringsplatserna på resecentrum och de fyra
landsbygdsorterna kommer att analyseras med hjälp av en faktorvärdesmetod och presenteras
sedan i en tabell (se bilaga 9). För varje faktor fick platserna en delsumma som sedan lades ihop
till en totalsumma och i resultat och analyskapitlet 4.2 förs ett resonemang kring utfallet. De
faktorer som ligger till grund för faktorvärdesmetoden bygger på svaren från
enkätundersökningen och dessa kommer att kopplas ihop och jämföras för att sedan kunna bidra
med ett förslag inför etablering i Uppsala med omnejd.

3.3 Validitet och reliabilitet
Mäter vi det som är relevant och vid rätt tillfälle? Vi mäter konsumenters inställning och
analyserar med hjälp av faktorvärdesmetoden olika faktorer som inverkar på en etablering.
Valet att använda en enkätundersökning gjordes utifrån ståndpunkten att resenärer och boende
på landsbygden inte har tid att svara på frågor. Vi valde en kortare typ av enkät vilket vi tror
bidrar till att avspegla verkligheten. Personen sätts snabbt in i ett sammanhang och får svara
spontant på de ställda frågorna. De nackdelar som en kort enkätundersökning medför är att vi
inte kan gå på djupet med respondenterna och hitta eventuella andra underliggande faktorer
som förklarar de resultat som vi inhämtat.
När det kommer till tiden då vi utförde enkätundersökningen kan ifrågasättas då vi skulle delat
upp den på dygnets alla timmar vilket är en av Kioskomatics konkurrensmedel, att just vara
tillgänglig under hela dygnet. Den tid vi valde att fråga personer på resecentrum var under
förmiddagar efter “rusningstid” då vi antog att personer som ska till arbete och skola inte har
tid att svara på frågor. Tanken bakom detta var att personer som inväntar en avgång antas ha
mer tid än en person som går av och ska till nästa ställe. Att välja kvällen som undersökningstid
hade mycket väl kunnat göras men vi gjorde även antagandet att de som skulle med de avgående
tågen är samma personer som senare på kvällen kommer med de ankommande tågen. Att inte
välja eftermiddagar som undersökningstid kan i efterhand ifrågasättas. När det kommer till de
boende på landsbygden besökte vi dessa under kvällen då vi trodde att de skulle vara hemma.
Vi hade antagandet att de flesta arbetar eller studerar under dagen och kommer hem på kvällen.
Vi ser att de antal personer som tillfrågades är tillräckligt för att kunna dra slutsatser. Att
genomföra studien igen skulle vara fullt genomförbart. Det resultat som då skulle uppnås skulle
avspegla samhällsförändringarna som skett mellan de olika genomförda tillfällena.
Utformningen av frågor kunde ha förändrats. Den första frågan om det befintliga serviceutbudet
hade en femgradig skala och i denna fråga fick personen ta ställning till det befintliga utbudet
utifrån redan fasta graderingssteg. I nästa fråga fick respondenterna själva välja vilka tre
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serviceprodukter som de skulle kunna tänka sig att köpa. Denna fråga upplevdes av många som
komplicerad, då de på rak arm inte kom på tre produkter. Vi övervägde i början att använda
färdiga kategorier, listindelningen av dessa kategorier skulle dock bli ganska lång och vi valde
därför att inte gå vidare på det spåret. En annan anledning var att personerna själva skulle
redogöra för vad de hade i huvudet utan att behöva kategorisera in det i ett fack. Den tredje
frågan handlade om inställningen till obemannad servicebutik och här valde vi att personen
skulle svara antingen positivt eller negativt. Här skulle en femgradig skala kunna användas men
vi såg det svårt att förklara de nivåer av servicegrad som en butik kan ha.
Vid genomförandet av faktorvärdesmetoden valdes några faktorer utifrån tidigare teorier och
några bygger på de enkätresultat som vi fick fram. Viktning av faktorerna skedde helt subjektivt
och det är upp till företaget att sedan välja sina egna faktorer. Resonemang kring de föreslagna
etableringsplatsernas egenskaper kommer vid en framtida etablering att ha andra förutsättningar
och poängberäkningarna ges som exempel.

3.4 Forskningsetik
När respondenter blir tillfrågade är det vissa etiska aspekter som undersökare bör förhålla sig
till. Bryman & Bell (2003e) har delat upp dessa i fyra principområden. Nämligen
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet samt falska
förespeglingar. Nedan kommer vi att beröra principområdena och ge vår syn på dessa.
Bemötandet av respondenter ska ske på ett sådant sätt att de inte utsätts för skada. I vår
undersökning kommer respondenterna inte att utsättas för fysisk påverkan men det kan vara
psykiskt påfrestande att svara på frågor. Respondenten lever i sin värld och vi som undersökare
äntrar den med en avsikt att få ut information och åsikter. Vi inkräktar på deras personliga
utrymme, vilket kan uppfattas som att vi stör den personliga integriteten. Vi som undersökare
kan inleda frågan med “vill du” eller “kan ni” istället för “ska du” eller “du måste”. Som
undersökare är det viktigt att upplysa respondenten om hur informationen som de gett kommer
att användas. I och med att respondenten svarar på enkätfrågorna har ett samtycke uppstått och
vi som undersökare har rätt att använda svaren. Respondenterna har rätten att avstå från enkäten
vilket gör att samtycke, att dela information, inte har uppstått. Respondenten har också rätten
att avbryta undersökningen när som helst för att insamlandet av data ej skall kännas påtvingat
eller mot deras vilja. Som undersökningsperson är det viktigt att respondenten ges möjlighet till
kontaktinformation utifall frågor skulle dyka upp vid ett senare tillfälle. Vi erbjuder mejladress
till ena författaren på visitkort där respondenten kan kontakta oss om de är intresserade av
resultatet och därmed kan återkoppla till vad deras information har lett till för resultat i studien.
Vi har valt att anonymisera respondenterna och detta är något som Oliver (2010) nämner som
en grundpelare i forskningsetik. Dock nämner han att det räcker med att erbjuda detta och sedan
får respondenten välja själv. Men som sagt har vi anonymiserat alla för att undvika att åsikter
kanske sprids samt att förhoppningsvis locka fler personer till att faktiskt svara. Resecentrum
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är en offentlig plats och vi inkräktar inte på någons privata mark men däremot kan det vara på
det sättet att det personliga utrymmet inte respekteras. Detta är viktigt att ha i åtanke; verkar de
stänga in sig själva skall detta respekteras och de blir ej tillfrågade. Vid undersökning på
landsbygden blir situationen annorlunda då vi kommer att besöka personer i deras hem. Vid
dessa besök är det extra viktigt att ta den personliga integriteten på allvar då vi befinner oss
hemma hos någon och dessa skall då vara anonyma. För att vara konsekvent fick alla deltagande
därför vara anonyma. Värt att lägga några meningar på är det faktum att Gustafsson et al.
(2011b) presenterar att det kan finnas nackdelar med att låta respondenterna vara anonyma.
Detta då det kan bli svårt att kontrollera insamlade data, men även att en hel grupp kan bli
underrepresenterad eller diskriminerad. Vi ser dock inte att dessa nackdelar skulle stjälpa mer
än anonymiteten skulle hjälpa och därför förblev deltagarna helt anonyma.
Den information som samlats in får endast användas till studiesyfte då det angivits vid
inhämtandet. Det är inte lämpligt att föra informationen vidare till annan part, för t.ex. egen
vinning eller av oaktsamhet. Att använda undersökningsupplägget till en dold agenda, för att
svara på en annan frågeställning anses inte etiskt försvarbart. Detta gör att undersökningen inte
fyller sitt syfte om den information som getts och fås i interaktionen med respondenten används
på ett annat sätt.
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4 Resultat och analys
De undersökningar som vi har utfört har gett en mängd data. Vi har valt att i samband med
presentation av resultatet för de olika enkätfrågorna och iakttagelserna från observationsstudien
även analysera resultatet. I bilaga 3 till 9 finns de dokument som ligger till grund för resultaten.

4.1 Enkätundersökningen
Två enkätomgångar utfördes; resecentrum och på landsbygden. På resecentrum tillfrågades
respondenter under en vecka. Vid varje tillfälle stod vi cirka en timme på förmiddagen vid olika
tider varje dag för att få en spridning. Rådata från denna undersökning hittas i bilaga 3. På
landsbygden besökte vi fyra orter under en vecka. Besöken skedde kvällstid och varje runda
tog cirka en timme och insamlade data som erhölls från respondenterna kan studeras i bilaga 4.

4.1.1 Resecentrum
Bortfall
Antalet tillfrågade respondenter på resecentrum var 282 stycken varav cirka 48 % av dessa
svarade på enkätfrågorna. Vid insamlandet av enkätsvar är det många olika faktorer som bidrar
till om de tillfrågade personerna vill svara. Vädret är en faktor som påverkar både positivt och
negativt, vid solsken upplevdes det som att personer var mer öppna och gav ett vänligare
bemötande. Om det däremot var kallt och småblåsigt upplevdes det som att personer blev mer
tillbakadragna och inte villiga att svara. Vårt antagande att personer hade lite tid på resecentrum
bekräftades då observationer där gav en bild av att personer var mer stressade. Det kunde även
vara skräp som blåstes upp samt renhållningspersonal som gick omkring med lövblås och
utgjorde ett störande moment. Då vi frågade olika personer var en av ursäkterna för att inte
svara, att personen i fråga inte kunde svenska. Vi hade kunnat översätta men valde detta som
ett bortfall, detta är något att ta i beaktande. Personer kunde även vara upptagna med att röka
eller prata i telefon vilket gjorde att vi antog att de inte hade tid. Personer angav även att de inte
hade någon uppfattning om stationen då de inte brukar befinna sig där i vanliga fall och de
antydde att mer erfarenhet av en plats behövs innan de kan uttala sig. Bortfallen på resecentrum
var till största delen orsakande av ett nekande svar.
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Åldersfördelning
På resecentrum var merparten av de svarande runt 20–30 år och medelvärdet av de svarande
låg på cirka 39 år. Fördelningen kan inte anses vara normalfördelad vilket kan ses i figur 3.

Figur 3| Åldersfördelning av de tillfrågade på resecentrum
En kartläggning av resenärers resvanor utförda av Wadman (2015) på uppdrag av UL visade
den högsta resefrekvensen för personer i ålder mellan 15–20 år. Wadman´s (2015) resultat går
i linje med det resultat som vårt histogram visar. De äldre ålderskategorierna har en fördelning
på runt tio svarande var. Att personer runt 40 år var lågt representerade kan bero på en rad
olika faktorer och en av dessa kan vara att de arbetade vid de tidpunkter som vi utförde
undersökningen. Det kan också hända att de har småbarn och därför åker bil för att hämta
barnen på dagis eller liknande.
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Serviceutbudet
Från enkäten kunde den tillfrågade värdera butiksutbudets uppfyllande på en femgradig skala.
Från figur 4 ser vi att de flesta respondenterna tycker att det uppfylls bra (en fyra).

Figur 4| Respondenters åsikt om butiksutbudets uppfyllnad
Från histogrammet i figuren syns det även att det finns ett antal som sagt att det är mycket bra
och en del som sagt att det varken är bra eller dåligt. Dessa skillnader i åsikter på resecentrum
kan bero på hur väl det nuvarande butiksutbudet uppfyller personernas förväntningar. Snittet
är cirka 3,88 uträknat från respondenternas svar.
Produkter
De fem produktkategorier (kategoriserade, hittas i bilaga 5) som kom upp från
enkätundersökningens möjlighet att ange max tre produkter som den tillfrågade skulle vilja ha
tillgång till ses i figur 5. Dessa fem kategorier är: mat, biljettservice, kaffe, fika och kalla
drycker.
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Figur 5| Produktkategorier som eftertraktas av respondenter
på resecentrum
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Från stapeldiagrammet ses det att tidningar och böcker också är av intresse. Allt detta påminner
om en pendlares vanor. Det märks att många av produkterna som önskas är för personer som är
i rörelse och kanske inte har allt för mycket tid på sig att flanera i en affär. Det som möjligtvis
sticker ut bland svaren är svarsfrekvensen för babyprodukter och kläder. Detta stämmer inte in
på den snabba resenären men för att förtydliga fanns det inget i enkätens utformning som kan
bekräfta om den tillfrågade var en resenär eller bara en besökare på resecentrum. Om personen
var det sistnämnda kan denne vara ute för att handla eller bara för att gå in och vänta. På dagarna
befinner det sig mycket barnvagnar på området kring stationen och en del personer med
barnvagnar tillhör respondenter i denna studie vilket med största sannolikhet förklarar
babyprodukter. Det finns ju en möjlighet att barnväskan glöms och då är det bra om det finns
babyprodukter tillgängliga.
Bivariat analys
För att se om det finns någon korrelation mellan ålder, upplevd nöjdhet av befintligt butiksutbud
och inställning till självservice har vi utfört korrelationstest. Inom åldersvariabeln har vi
grupperat respondenterna i följande ålderskategorier 0–19 år, 20–39 år, 40–59 år, 60–79 år och
80–99 år. Detta för att lättare kunna bearbeta informationen. Korstabellerna för denna analys
hittas i bilaga 6 och resultatet från den bivariata analysen ses i de följande tabellerna.
Tabell 1| Resultatet från analys med Spearman's rho för ålderns korrelation med
inställningen till TBSS

Det som observeras i tabell 1 är ett värde på Spearman’s rho som ligger på 0,438. Det ligger i
den undre halvan då maxvärdet är 1. Det är att se som en relativt svag korrelation trots allt och
därför betyder det att ålder, på resecentrum, har en viss påverkan på ens inställning till en
TBSS butik. Värdet är positivt också vilket betyder att ju yngre respondenten är, desto större
positiv inställning har den till TBSS butiker. Av hela gruppen var det 63,2 % som hade en
positiv och 34,8% som hade en negativ inställning.
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Tabell 2| Resultatet från analysen med Pearson's r på variablerna ålder och
uppfattning om butiksutbudets uppfyllnad

Från tabell 2 får vi värdet -0,230 från den bivariata analysen Pearson’s r. Detta värde är att se
som en svag korrelation eftersom den utgör lite under en fjärdedel av maxvärdet. Genom att
detta värde är negativt kan det tolkas som att ju yngre person desto mer tendens finns till att ej
vara nöjd med det rådande butiksutbudet.
Tabell 3| Resultatet från analysen med Spearman's rho för att hitta korrelation
mellan åsikt om butiksutbudets uppfyllnad och inställning till TBSS

Värdet -0,093 erhålls från den bivariata analysen Spearman’s rho vilket kan ses i tabell 3. Detta
är ett väldigt lågt värde och det klassas som ingen korrelation. Alltså är det en slump att det ser
ut som det gör vid jämförande av dessa två variabler. Sammanfattningsvis spelar det alltså ingen
roll om vad ens åsikter kring butiksutbudet är, det korrelerar inte med ens inställning till TBSS
butiker.
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4.1.2 Landsbygdsorter
Bortfall
På landsbygden var antalet tillfrågade respondenter 135 stycken varav cirka 47 % svarade på
enkäten. Den kvot som blev bortfall var på grund av att de ej öppnade dörren eller ej var hemma.
Det kan bero på att de ej hunnit hem från jobbet eller att de utnyttjade det rådande påsklovet i
regionen för att åka på semester. Till exempel var det endast en tillfrågad respondent som
nekande och inte ville svara. Därför upplevdes respondenterna ha mer tid för att svara på
frågorna även om vi besökte dem under kvällen, just på grund av att de var hemma i sin egen
zon. Genom att besöka personers hem fanns möjligheten att presentera och förklara sig i större
utsträckning.
Åldersfördelningen
På landsbygden var åldersfördelningen på respondenterna mer normalfördelat i jämförelse med
resecentrum, men med en stark representation av de i åldern mellan 30–40 år vilket ses i figur
6.

Figur 6| Åldersfördelning av de tillfrågade på landsbygden
Genomsnittliga åldern för respondenter var 39 år. Att äldre personer inte svarar kan bero på
många olika orsaker. Ett antagande skulle kunna vara att områdena vi utförde enkätstudien i
var “nya områden” i den bemärkelsen att det är relativt nya hus som då är bosatta av yngre

39

Uppsala Universitet
Martin Röjås, Christoffer Ahlström

Entreprenörskolan
Februari 2018

personer. Ett annat kan vara att äldre personer är mer försiktiga med att öppna dörren när någon
obekant ringer på.

Figur 7| Respondenters åsikt om butiksutbudets uppfyllnad
Serviceutbudet
Samma fråga ställdes här till respondenterna om att de skulle ange sin uppfattning om
butiksutbudet. Dock var det i närområdet eftersom arealer på landsbygden tenderar att vara
större. I figur 7 ser vi att det är relativt jämnt i antal svar på de tre första alternativen (mycket
dåligt, dåligt, varken bra eller dåligt) och att svarsfrekvensen för de två sista alternativen sedan
minskar. Den uppfattningen som vi får är att boende på landsbygden är missnöjda med
butiksutbudet. Många nämner att det inte finns något alls där. Att vi därför inte ser en hög
majoritet på alternativ ett och två (mycket dåligt, dåligt) beror förmodligen på att personer
tänker olika. En tillfrågad kanske anger en trea (varken bra eller dåligt) fast hen upplever det
som dåligt. Men det blir ändå ett annat svar eftersom hen kanske har många affärer på vägen
från jobbet eller ändå inom en rimlig distans från sitt boende. Däremot är alternativen fyra och
fem (bra, mycket bra) ändå lite överraskande; men det finns ett tydligt svar. Arbetet har utgått
från en rapport av Fumba (2016) och utifrån den valdes ju fyra landsbygdsorter som saknade
dagligvaruhandel och eller restaurang. Det upptäcktes dock att i Vaksalabygden (Gälla) hade
en dagligvaruhandelsbutik byggts upp i september 2016. Detta är med största sannolikhet
orsaken till att det ändå finns en frekvens på alternativ 4 och 5 (bra, mycket bra). Snittet är cirka
2,33 uträknat från respondenternas svar.

40

Uppsala Universitet
Martin Röjås, Christoffer Ahlström

Entreprenörskolan
Februari 2018

Produkter
De tillfrågade fick i enkäten ange max tre produkter som de skulle vara intresserade av att köpa
inom ett angivet avstånd. Det som observeras i figur 8 är att de topp fem produkterna som
efterfrågas är: mejeriprodukter, bröd, mat, livsmedel och drivmedel.
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Figur 8| Produktkategorier som eftertraktas av respondenter på
landsbygden
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Det som ses i figuren är denna rapports egna kategoriseringar. Denna produktkategorisering
gjordes vid sammanställandet av den data som genererades från enkäten för att göra det lättare
att studera och analysera resultatet. Kategoriseringen som utfördes här kan ses i bilaga 5. Värt
att tänka på är att denna kategorisering är subjektivt utförd där vi som undersökare har värderat
de olika svaren och antagit vad de betyder. Vissa produkter som angavs hölls ändå separata
eftersom några respondenter explicit angivit dessa. Till exempel behålls pålägg även om det är
ett livsmedel. Anledningen till detta var att det ändå fanns tillfrågade som explicit nämnt de
produkterna. Överlag ser produkterna ut att vara sådana som kan, vid matlagning, bli en
bristvara.
Bivariat analys
Ett korrelationstest utfördes på data härstammande från svaren på enkätfrågorna på
landsbygden. Det undersöktes om korrelation fanns mellan ålder, upplevd nöjdhet av befintligt
butiksutbud och inställning till självservice. En gruppering av åldersvariabeln utfördes även här
med följande kategorier 0–19 år, 20–39 år, 40–59 år, 60–79 år och 80–99 år. Korstabellerna för
denna analys hittas i bilaga 7 och resultatet från den bivariata analysen ses i de följande
tabellerna.
Tabell 4| Resultatet från analys med Spearman's rho för ålderns korrelation med
inställningen till TBSS

Det som observeras i tabell 4 är ett värde på Spearman’s rho som ligger på 0,273. Det ligger i
den undre halvan precis över en fjärdedel då maxvärdet är 1. Det är att se som en svag
korrelation trots allt och därför betyder det att ålder, på landsbygden, har en påverkan på ens
inställning till en TBSS butik i viss mån. Värdet är positivt också vilket betyder att ju yngre
respondenten är, desto större positiv inställning har de till TBSS butiker (generellt sett). Av hela
gruppen var det 82,8 % som hade en positiv och 17,2% som hade en negativ inställning (se
bilaga 7).
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Tabell 5| Resultatet från analysen med Pearson's r på variablerna ålder och uppfattning
om butiksutbudets uppfyllnad

Från tabell 5 får vi värdet -0,313 från den bivariata analysen Pearson’s r. Detta värde är att se
som en svag korrelation eftersom den befinner sig strax under en tredjedel av maxvärdet.
Genom att detta värde är negativt kan det tolkas som att ju yngre person desto mer tendens finns
till att ej vara nöjd med det rådande butiksutbudet.
Tabell 6| Resultatet från analysen med Spearman's rho för att hitta korrelation mellan
åsikt om butiksutbudets uppfyllnad och inställning till TBSS

Värdet 0,058 erhålls från den bivariata analysen Spearman’s rho vilket kan ses i tabell 6. Detta
är ett väldigt lågt värde och det klassas som ingen korrelation. Alltså är det en slump att det ser
ut som det gör vid jämförande av dessa två variabler. Sammanfattningsvis spelar det alltså ingen
roll om vad ens åsikter kring butiksutbudet är, det korrelerar inte med ens inställning till TBSS
butiker.
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4.2 Sammanfattande analys av delfrågorna
I denna sammanfattande analys vill vi ge svar på de delfrågor som vi ställt kring de olika
etableringsplatserna. Den ger även svar på delfrågorna kring jämförelse av konsumentgrupper
och etableringsplatser. Analyssvaren fungerar tillsammans med observationsstudien som en
grund för att sedan svara på huvudfrågorna.

4.2.1 Resecentrum
Hur upplever resenärer på resecentrum att serviceutbudet uppfylls?
Vilken inställning har resenärer till en obemannad självservicebutik?
Vilket produktutbud vill konsumenterna på resecentrum ha?
Etableringsplatsen resecentrum upplevs av resenärerna som en plats med bra service med ett
medelvärde på 3,88 på en 5 gradig skala. Inställningen till obemannad självservice hos resenärer
låg på 63,2% som var positivt inställda och resterande var negativt inställda. När det kom till
produktutbud var det främst mat, kaffe och biljettservice som efterfrågades. Analys av dessa
svar visar på resenärer som är nöjda med utbudet.

4.2.2 Landsbygd
Hur upplever boende på landsbygden att serviceutbudet uppfylls?
Vilken inställning har boende på landsbygden till en obemannad självservicebutik?
Vilket produktutbud vill boende på landsbygden ha?
Etableringsplatsen landsbygd upplevdes av de boende som en plats där serviceutbudet är dåligt
och med ett medelvärde på 2,33 på en 5 gradig skala. Värt att tänka på är att medelvärdet för
landsbygden hade varit lägre om Jälla hade exkluderats då Jälla precis fått en ny butik etablerad
i samhället. Det visar alltså att tillgängligheten till service inte upplevs som tillräckligt bra på
landsbygden, vilket gör att det finns en brist och därför uppfylls inte behovet. Det är därför bra
när en undersökning av etableringsplats görs att ta detta i beaktande. Vi har i
faktorvärdesmetoden använt tillgänglighet som en faktor. Inställningen till obemannad
självservice hos de boende låg på 82,8% som var positivt inställda och resterande var negativt
inställda. De produktutbud som främst efterfrågades var mejeriprodukter, bröd och mat
generellt. Utifrån det här kan det tolkas som att där inget köpställe existerar tenderar personer
att vara missnöjda med serviceutbudet.
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4.2.3 Jämförelse mellan de olika konsumentgrupperna och
etableringsplatserna
Hur ser sambandet ut mellan ålder och inställningen till obemannade självservicebutiker?
Korrelationen mellan ålder och inställningen till TBSS butiker är starkare på resecentrum än på
landsbygdsorterna. Detta betyder alltså att på resecentrum där utbudet ändå är bra kan individer
värdera in sin egen åsikt om det nya medan de boende på landsbygden ser det nya som en
sekundär faktor och prioriterar en bättre tillgänglighet oavsett lösning. Blut et al. (2016) hade
hypotesen att vana att använda en TBSS är överordnat ålder och han kom fram till att vana att
använda TBSS påverkar inställningen mer. Hela urvalet är inte representativt och kan inte
generaliseras till en större population. Vi instämmer med den analys som Meuther et al. (2005)
har dragit om ålderns påverkan när det kommer till inställning till TBSS, vilken innebär att det
behöver utredas vidare.
Hur ser skillnaden ut, vad gäller inställningen till obemannade självservicebutiker, mellan
landsbygden och resecentrum?
En av de förutsättningarna skiljer landsbygden och resecentrum åt är tillgången på
serviceställen. Konsumenter tycker att serviceutbudet uppfylls bra om de har tillgång till många
serviceställen och att det inte uppfylls där det inte finns några serviceställen, vilket är logiskt.
Det verkar vara på det viset att ens nulägessituation spelar roll. Värt att reflektera över är att det
finns en relativt svag korrelation mellan ålder och upplevelse av serviceutbudets uppfyllnad. I
det stora hela handlar det nog om att individer blir vana med hur det är och att de känner efter
utifrån det.

4.3 Sammanfattande analys av etableringsplatserna
Vår etableringsstrategi har varit att använda oss av faktorvärdesmetoden för att analysera de
olika etableringsplatserna. Platsernas centralpunkter som valdes kan hittas i bilaga 8 där också
en markerad radie av vald längd visas. På dessa etableringsplatser gjordes sedan en analys
utifrån faktorvärdesmetoden enligt de parametrar och den beskrivning som presenteras i kapitlet
undersökningsmetoder. Värderingen i denna metod och poängsättningen är från företagets sida
och inte utifrån konsumentens eftersom det är företaget som skall värdera den tänkta
etableringsplatsen på de parametrar som valts.
Själva utförandet gick till på det sättet att etableringsplatserna analyserades och erhöll poäng
som var representativa för den faktorn jämfört med de andra. Ett exempel på detta är om vi tittar
på faktorn tillgänglighet och hur de poängen skiljer sig åt. Om vi ser på kalkyleringarna och
poängsättningen i bilaga 9 ser vi att Jumkil och Danmarksbygden fick 10 poäng vardera då det
ej existerar något serviceställe på dessa två platser. Även Lövstalöt saknade butik men det fanns
möjlighet att köpa läsk och snacks från den lokala restaurangen där, vilket gör att maxpoäng ej
kunde erhållas, utan Lövstalöt fick 9 poäng istället. Uppsala resecentrum erhöll 2 poäng för
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denna faktor då det redan finns flertalet butiker där men dessa är ej öppna dygnet runt och därför
fick Uppsala resecentrum två poäng istället för 1 poäng.
På det där sättet bedömdes och poängsattes de olika faktorerna för respektive etableringsplats
och det gav till slut följande resultat som ses i tabell 7.
Tabell 7| Poängen för varje etableringsplats efter analys med faktorvärdesmetoden

Från tabellen ses det att Jumkil fick den högsta poängen, nämligen 7,8 av 10 möjliga.
Danmarksbygden och Lövstalöt ligger inte långt bakom och har även de höga poäng.
Resecentrum har ett lägre poäng eftersom det redan är andra butiker etablerade där trots att
radien endast var 110 meter och inte 1100 meter vilket påverkar faktorn ”konkurrenternas
utbud” speciellt. I Jälla hade det under september 2016 byggts upp en butik vilket korrelerar
med dess låga poäng. Om den butiken ej funnits skulle Jälla uppnått ett högre poäng som skulle
kunnat jämställas med de andra landsbygdsorterna. Resecentrum har ”tillgång till ett högre antal
konsumenter” än landsbygdsorterna och fick därför för faktorn ”tillgång till konsumenter” höga
poäng, vilket är utstickande men ändå logiskt med tanke på storleken. Däremot fick alla
landsbygdsorter utom Jälla höga poäng på ”tillgänglighet för konsumenter” eftersom det helt
enkelt inte finns tillgång till något köpställe där för tillfället. En faktor som också avviker är
”utrymme” där resecentrum får låga poäng medan landsbygdsorterna får höga poäng. Detta
handlar om det faktum att i resecentrum har vi redan etablerade butiker i motsats till
landsbygdsorterna där det finns bättre etableringsmöjligheter. Vad gäller ”närhet till produkter
(logistik)” har resecentrum högst värde följt av orterna som hade närmast till större transportled.
Det syns ändå tydligt att det som är mest påverkande (för det erhållna poänget) är vikten av
faktorerna. Trots att resecentrum fick högst poäng av alla platser på vissa faktorer hade dessa
en låg viktning och därför blev det ändå inte speciellt höga poäng för platsen resecentrum. Den
bästa platsen att etablera sig på, enligt faktorvärdesmetoden, är Jumkil följt av Danmarksbygden
och Lövstalöt. Största anledningen till detta är att det på dessa platser inte existerar någon
nuvarande servicebutik. Det betyder att vid etablering uppfylls en efterfrågan och det finns inga
riktiga konkurrenter i området. Enligt Dalgren et al. (2013) har många på landsbygden bil och
de arbetar med stor sannolikhet i en större stad vilket gör att deras pendlingssträckor
förmodligen tar dem förbi redan existerande butiker och att de då har möjlighet att göra sina
inköp där. Att det skiljer sig åt med några decimaler är inte speciellt förvånande då de tre orterna
har olika antal invånare, alltså tillgång till konsumenter, och det är i stort sett den största orsaken
till varierande poäng bland dessa orter.
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5 Diskussion
I diskussionsdelen kommer vi att resonera kring de resultat som undersökningen givit och hur
de förhåller sig till huvudfrågeställningarna och även andra utförda studier. Vi kommer även i
ett bredare perspektiv resonera kring de etiska tankeställningar som uppkommit under studien.
Med utgång från marknadsmixen har vår kunskapsbas spridit sig till olika ämnesområden.
Marknadsmixen tar upp de åtta konkurrensmedlen produkt, plats, påverkan, pris, personal,
process och påtaglighet. När det kommer till plats och konkurrensmedel är det utifrån
caseföretaget Kioskomatics syn och hur det kan implementera TBSS som diskussionen förs.
Genom att etablera sig på platser som är mer tillgängliga för konsumenten kan de få en
konkurrensfördel gentemot de aktörer som är längre ifrån konsumenten.

5.1 Resultatdiskussion
Enkätundersökningen gav flera olika perspektiv på den tillvaro som resenärer och
landsbygdsbor befinner sig i. På stationen var det en respondent som sade “Det är mötet med
människor som skapar värde” i den situation som respondenten upplevde fanns tillgången till
flera olika servicebutiker. En annan respondent sade “man tappar personlig kontakt vilken är
viktig”. Dessa två uttalanden visar på att det finns en faktor i det personliga mötet som behöver
inkluderas då etablering sker vid andra butiker. Enligt Blut et al. (2016) var konsumenter som
föredrar personlig service mer oförstående för teknologin och överskattade dess komplexitet.
Meuther et al. (2005) har även studerat behovet av personlig kontakt och kommit fram till att
ett högt personligt behov av interaktion kommer att leda till ett minskat intresse för att lära sig
använda TBSS samt att motivation att testa det är lägre. För många av respondenterna var det
lätt att förstå själva utformningen av butiken men svårt att uppfatta vad de skulle kunna erbjuda.
Resultatet från den bivariata analysen med avseende på korrelation mellan ålder och inställning
till TBSS visar att den finns men den är svag. Det som ses är att ju yngre personen är desto
större chans är det att denne inte är nöjd med det rådande serviceutbudet. Detta kan dock
förklaras av att många av de tjänsterna som erbjuds idag ej fanns när de äldre var yngre och
därför har inte behovet uppstått. På landsbygden var korrelationen mellan ålder och upplevelsen
av serviceutbudet lite starkare än på resecentrum. Förmodligen förklaras det av att folk som
jobbar inne i staden eller ofta besöker staden ser utbudet i större utsträckning. De blir då
medvetna om vad de som bor i staden erbjuds gentemot vad de själva har ute på landsbygden.
Även Mariotti & Glackin (2012) har tagit upp de demografiska förutsättningarna på
etableringsplatsen som en viktig faktor och där åldern på de boende bör vara varierad och inte
enbart bestå av äldre personer, utan även barnfamiljer och ungdomar. Dock ser vi att där
tillgängligheten är låg och behovet är högt spelar inte ålder lika stor roll till inställningen och
därför fick landsbygden en svagare korrelation. Vid resecentrum kan vi anta utifrån analysen
att ju äldre personen är desto större sannolikhet är det att denne är negativt inställd till TBSS
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och vice versa. Det är dock fortfarande klart att det finns utstickare vid alla testgrupper och att
alla inte kan generaliseras under dessa antaganden. Merparten av respondenterna var positivt
inställda till obemannad självservice. Inställning till TBSS hade en relativt svag korrelation med
åldern där de yngre var mer positivt inställda. Enligt Blut et al. (2016) studie var vana den
betydande faktorn för inställningen till TBSS, vilket innebär att de som använt servicen tidigare
sannolikt kommer att använda den igen. I Blut et al. (2016) var hypotesen om ålder underordnad
hypotesen om vana vilket innebär att åldershypotesen förkastas. Dock nämner Meuther et al.
(2005) i sin studie att faktorn ålder inte är fullt utredd men han tror att yngre personer har en
högre nivå av förståelse för situationen och även att motivationen är högre. Konceptet med en
obemannad butik kunde respondenterna föreställa sig, men att det skulle kunna gå att lokalisera
på just deras plats upplevdes som mer främmande. Det visar på ett avståndstagande hos
konsumenten och uppfattningen är åt det konservativa hållet. Den bivariata analysen kring
huruvida det fanns en korrelation mellan inställningen till TBSS och hur respondenten upplevde
serviceutbudet visade att det ej fanns någon korrelation. Detta kan antas vara rimligt då det är
två variabler som skiljer sig åt. Avsaknad av korrelation gäller för både landsbygden och
resecentrum.
Vi utförde även en analys enligt faktorvärdesmetod där faktorerna hade valts utifrån studiens
inriktning. Det är flera faktorer som påverkar valet av etableringsplats av en TBSS butik. I
denna studie analyserades fem olika faktorer av olika vikt som vi subjektivt ansåg vara
väsentliga för denna studie. Dessa var tillgänglighet för konsumenter, konkurrenternas utbud,
tillgång till konsumenter, närhet till produkter (logistik) och utrymme. Det visade sig från
observationsstudien av etableringsplatser att den rådande tillgängligheten i ett givet område är
av stor vikt vid etablering. Finns det inget köpställe vid etableringsplatsen har företaget
möjlighet att fylla en bristfällig tillgänglighet för konsumenterna i det området.
Faktorvärdesmetoden fungerade bra vid jämförelse av landsbygdsorterna men passade inte helt
för resecentrum då detta ställe mer skulle gynnas av en klustringsstrategi. Alltså en strategi där
företaget medvetet placerar sig nära intill sina konkurrenter. Enligt faktorvärdesmetoden är de
två sämsta platserna att etablera sig på resecentrum och Jälla. Detta beror till stor del på att de
har konkurrenter som redan är etablerade där. Det innebär däremot inte att båda platserna skall
ratas utan genom att etablera sig på resecentrum trots den låga poängen från
faktorvärdesmetoden kan Zimmerer & Scarborough (2005) och Mariotti & Glackins (2012)
teori om klustringsstrategi tillämpas. Alltså att samla marknaden och etablera butiken bredvid
eller tätt intill konkurrenterna. Detta kan observeras på resecentrum då det redan nu existerar
åtta olika butiker. Det gäller vid etablering att istället nischa sig eller sticka ut för att locka till
sig konsumenterna. Däremot fungerar inte en liknande strategi i Jälla, det finns redan en butik
etablerad där. Detta är dock en närbutik, vilket betyder att den erbjuder en rad olika dagligvaror
och förbrukningsvaror. Den har även långa öppettider och därför krävs ett annorlunda tänk för
etablering på denna plats. En klustringsstrategi som vid resecentrum kommer med största
sannolikhet ej fungera här då Jälla långt ifrån har samma tillgång till konsumenter som
resecentrum har.
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5.2 Frågeställningarnas implementering
För att påminna om de huvudfrågeställningar som vi har och hur de kopplar samman med
delfrågorna kommer vi fördjupa oss i dessa och se hur de väver samman med teorin.
1. Var är behovet av utökat serviceutbud av dagligvaruhandeln störst och vad kännetecknar ett
antal potentiella etableringsplatser?
Behovet av utökat serviceutbud kan antas variera från individ till individ och beroende av plats.
När en person bosätter sig på en specifik plats finns vissa förväntningar angående
serviceutbudet. På landsbygden är det förståeligt att ett serviceutbud inte är stort som i en stad.
Att utforska det som kännetecknar etableringsplats har utförts av många olika intressenter och
för vår etableringsplats har vi studerat tidigare kartläggning som landsbygdsenheten på Uppsala
kommun gjort. Många av de faktorer som landsbygdsenheten använder sig av nämner även
Mariotti & Glackin (2012). Även Zimmerer & Scarborough (2005) tar upp faktorer som är lika
och överensstämmer med tidigare nämnda författare. När det gäller att välja de faktorer som
ska undersökas bör inspiration hämtas från faktorer som Zimmerer & Scarborough (2005) tar
upp. Dessa faktorer har vi tidigare nämnt i kapitel 2.5 och de mer specifika faktorerna för denna
studie nämns i kapitel 3.1.2. Det som kännetecknar etableringsplatser är områden där det rör
sig potentiella konsumenter. Om konsumenterna har olika typer av transportmedel gör det att
etableringsplatserna inte behöver vara låsta till en specifik geografisk punkt utan kan vara på
platser där det redan finns flera etablerade aktörer (Zimmerer & Scarborough, 2005). Utifrån
den kartläggning som gjorts av Fumba (2016) av de 19 landsbygdsorterna, skulle andra kriterier
kunna sättas upp och då hade utfallet givetvis blivit annorlunda. Det som var de starkaste
kriterierna vid val av undersökningsplats på landet var antal boende och befintlig service på
platsen.
2. Vilken betydelse har konkurrensmedlet personal för att skapa ett attraktivt butikskoncept?
Personalen är det konkurrensmedel som TBSS konceptet saknar vilket gör att de andra
konkurrensmedlen behöver lyftas fram. Enligt Kotler & Keller (2006) är personalens agerande
vid till exempel en reklamation avgörande för konsumentens framtida val. Vi såg att
konsumenter är övervägande positiva till obemannade självservicebutiker vilket gör att
attraktiviteten kring marknadsmixens konkurrensmedel personal kan ifrågasättas. Goi (2009)
ger exempel på flera författare som är kritiska till konceptet med de fyra extra P:na och finner
i sina slutsatser att de fyra ursprungliga P:na är tillräckliga. Detta resultat kommer även Ivy
(2008) fram till. Att marknadsmixens utveckling för att passa de moderna förhållandena som
inkluderar konkurrensmedlet personal är något som kan ifrågasättas, då många av de tjänster
som nu utvecklas bygger på olika tekniska lösningar där inga personer är inblandade i
processen. Det är också intressant att se hur en modell som har sitt ursprung ur McCarthy (1960)
kan stå sig väl när det kommer till den holistiska synen på marknadsföring. Kotler & Kellers
(2012a) beskrivning av utvecklandet av mer moderna P:n går till viss del i rätt riktning. En
distinkt skillnad som läsare behöver ha i åtanke är att frågor om inställningen till TBSS och
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verkliga användandet av servicen är två olika utgångspunkter när det kommer till konsumenten.
Detta arbete är ett försök att sammanväva dessa två punkter, då vi tror att en högre positiv
inställning till TBSS också medför att konsumenten kommer att använda dessa butiker i
framtiden. Det behöver förstås inte vara fallet utan det kan även förhålla sig så att konsumenten
avstår från användandet helt oavsett hur väl det presenteras.
Om vi istället utgår ifrån konsumenternas perspektiv är det med största sannolikhet en vilja hos
dem att ha servicen lättillgänglig. Vad som uppfattas som lättillgängligt är subjektivt utifrån
personliga förutsättningar och erfarenheter. I vårt sökande har vi inte funnit någon studie som
har tagit upp jämförelse vad gäller serviceuppfattning på resecentrum och landsbygd.
3. Hur skiljer sig behov av varor och tjänster samt betydelsen av personal mellan olika
potentiella etableringsplatser, och mellan olika konsumentgrupper?
Vad gäller varor är det bäst att erbjuda det sortiment som efterfrågas av konsumenten.
Produktsortimentet kan till viss del förändras, dock är det troligt att konsumenters invanda
köpmönster har betydelse för lansering av nya produktkategorier. Om diffusionsmodellen
används som en utgångspunkt för hur personer tar till sig TBSS är det mest troligt att de
personer som kategoriseras ”innovatörer och tidiga brukare” kommer att använda Kioskomatics
butiker i det initiala skedet. Senare kommer den ”tidiga majoriteten” att kunna ta till sig av
deras tjänster. En servicebutik vill ha god genomströmning av konsumenter och det gäller då
att kunna locka till sig den ”tidiga och sena majoriteten”. För att locka till sig denna majoritet
behöver butiken vara lättillgänglig. Enligt Reimers (2013) förknippar konsumenten
tillgänglighet med att få hjälp från närvarande personal. Om det är fallet skulle Kioskomaticks
koncept anses som mindre tillgängligt då planen för dem är att vara obemannade vilket även
gäller för andra TBSS butiker. Reimers (2013) tar även upp andra faktorer och de som främst
är förknippade med TBSS är tydligheten på priser och skyltar. När det kommer till butikslayout
bör det vara inbjudande och konsumenten ska på ett enkelt sätt kunna välja varor, som även går
att reklamera. Vid betalning bör det finnas flera alternativa sätt att utföra köpet.
I vår enkät hade vi med frågan om vilka tre varor eller tjänster som respondenten skulle kunna
tänka sig att köpa. De kategorier som främst angavs associerar till ätbara varor. På landsbygden
var det specifikt mejeriprodukter i form av bland annat mjölk som angavs som den produkt som
respondenterna skulle kunna tänka sig att köpa. Den andra produkten som angavs var bröd.
Enligt Allemo (2016) är de COICOP varugrupper som har högst konsumtion just 1. kött, 2.
mjölk, ost och ägg, 3. bröd och spannmål. Ingen har angett kött som en specifik produkt som
de vill köpa, dock innefattar respondentsvaren mat och livsmedel denna varugrupp. Det finns
olika anledningar till att kött inte togs upp som en enskild varugrupp. Några av anledningarna
kan vara att det upplevs som ohygieniskt att köpa kött ur en automat. Det kan också vara på det
viset att många på landsbygden är jägare och kan förse sig med eget kött. När det kommer till
kategorierna mat och livsmedel kan dessa två läggas ihop. Den tolkning som vi gjorde var att
mat främst är kopplat till ätfärdig mat medan livsmedel förknippas med sådant som kan tillagas
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innan det konsumeras. Detta är dock en tolkning som vi står för och den avspeglar inte den fulla
betydelsen i respondentsvaret.
En kategori som sticker ut om man jämför resecentrum med landsbygdsorterna är drivmedel
och det är naturligt att personer behöver fylla på sina fordon för att ta sig till andra platser. På
resecentrum används främst kollektivtrafiken för att ta sig till en annan plats. Enligt Vigren
(2012) är COICOP varugruppen transport som har drivmedel och resebiljetter som
undergrupper den tredje största varugruppen av den totala konsumtionen hos konsumenter.
Detta indikerar på behovet av transportmedel och att resandet är en stor del i konsumenters
vardag.
Att kunna komma på tre produkter upplevdes som en svårighet. Respondenternas svar visar att
de namngav sådana produkter som redan finns i närheten och som förknippades med butiker.
Konceptet med matkasse är en produkt som skulle kunna implementeras i servicebutiken. En
eller två av respondenterna angav matkasse men det kan ses som underförstått att mat och
livsmedel kan tillämpas på detta sätt. Ett annat sätt som var vanligare förr är att gå till bonden
och få mjölk vilket också avspeglas i respondentsvaren.

5.3 Undersökningsmetodernas applicerbarhet
Då vi försöker att välja etableringsstrategi finns det som tidigare nämnts en uppsjö av olika
faktorer att ta hänsyn till. Vi har i detta arbete valt att behandla det som innefattar personal,
plats och delvis produkt. De 6 första faktorerna som Zimmerer & Scarborough (2005) tar upp
berör faktorer knutna till etableringsland. Kioskomatic har valt Sverige och Uppsalaregionen
för sin etablering. De faktorer som berör Uppsalaregionen handlar främst om attraktiviteten och
arbetskraftstillgång som finns. För Kioskomatics del behöver inte arbetskraften finnas i
regionen utan kan flyttas då servicebutiker byggs upp. För underhållande av servicebutikerna
behöver de ligga i närheten av befintliga transportsträckor. Då Kioskomatic främst använder
moduler vid etablering kommer lokalbehovet inte vara stort men de behöver beakta de
etableringsregler som råder i regionen. När det kommer till den specifika platsen finns det även
här en uppsjö av faktorer som kan påverka valet. En strategi för Kioskomatic kan vara att testa
konceptet och utifrån det senare välja de faktorer som har betydelse vid framtida etableringar.
I vår undersökningsmetod har vi valt att rikta in oss på faktorvärdesmetoden som det primära
verktyget då vi undersökt eventuella etableringsplatser. Den är inte alltid optimal eftersom den
studerar samma faktorer men för olika platser. Till exempel var det ju ej gynnsamt för
resecentrum att bli poängsatt över huruvida det fanns mycket konkurrenter i närheten. Studier
ha gjorts på TBSS och konsumenters uppfattning kring dessa. De insikter vi fått om
konsumenters uppfattning om befintligt serviceutbud, tänkbara servicetjänster och inställning
till TBSS kommer från personer på plats. Kunskapen om TBSS och etableringsstrategier har
hämtats ur teorier. Genom enkätundersökningen fick vi möta personer i deras vardag, och
insikten att dessa kan bidra med information till vårt arbete har varit givande och gjort arbetet
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verklighetsförankrat. En liknande undersökning är fullt möjlig att utföra på en annan
etableringsplats eller i större skala. När det kommer till analysen av faktorvärdesmetoden har
den kunskap som inhämtades via enkätundersökningen använts vid val av faktorer och viktning
av dessa.
Att samla kundernas åsikter i en enkät kan både ha för-och nackdelar. Henry Ford ska ha sagt
att om han frågade vad folk ville ha innan han lanserade T-forden skulle de säga snabbare hästar.
I de svar som vi fick in finns ett liknande mönster och det är främst för de produkter som redan
erbjuds. Produkten är ett viktigt konkurrensmedel och enligt McCarthy’s (1960)
marknadsföringsmix finns det många ingående aspekter att ta hänsyn till. Ett av de viktigaste
är att illustrationen av produkten återspeglar den fysiska verkligheten. Alltså att konsumenten
känner att den får det den ser. Vid etablering av den obemannade servicebutiken är det viktigt
att utbudet uppfyller de förväntningar som konsumenterna har.

5.4 TBSS i liknande undersökningar
TBSS är ett begrepp som vi har använt oss av men som inte används i vardagligt tal. Att förstå
obemannad självservice bedömde vi som enklare för respondenten. Dock är det flera
servicelösningar som inte upplevs som obemannade då de blivit standard. Exempel på sådana
är penninguttag och bensinstation som förr betjänades av personal. I Kotler & Keller (2006)
teorier om nivån av självservice ligger TBSS i den första nivån där kunder helt utför handlingen.
I vår studie fann vi att respondenterna på landsbygden var mer positivt inställda till att köpa
varor i en obemannad servicebutik än de på resecentrum. Det upplevdes som att behovet av
service var starkare, vilket gjorde att inställningen till hur det utformades kan antas vara
sekundärt. Inför ett framtida etableringsbeslut bör hänsyn till detta tas. Anitsal & Paige (2006)
fann att konsumenten föredrog att det fanns supportpersonal tillgänglig vid köp i en TBSS. Våra
respondenter gavs inte den möjligheten och vi utgick från att de som personer skulle vara själva
på platsen. Detta gällde främst på landsbygden då det inte skulle vara möjligt med en
supportfunktion inom ett nära avstånd. Att det var stor andel som ändå var positivt inställda till
TBSS kan innebära att behovet av assistans inte är lika sort och att konsumenters inställning till
varierande servicenivå är mer accepterande.
De faktorer som kopplar konsumenten med TBSS enligt Dabholkar & Bagozzi (2005) bygger
på användarvänlighet, utformning och nöje att använda. För att en obemannad butik ska kunna
fungera behöver den vara användarvänlig och utformningen ska vara lätt att förstå. När det
kommer till nöje att använda vill konsumenten att det ska gå fort och det ska inte ta lång tid att
utföra val och betalning. De faktorer som representerar kopplingen mellan konsumenter och
TBSS kan utvärderas och förhoppningsvis göra det konceptet utvecklat mot att bli mer
tillgängligt. De nuvarande betalningsutföranden som finns kan i vissa fall upplevas som
problematiska då det inte finns personal att rådfråga. Anselmsson (2001) tar upp attributen
hastighet som kan vara förknippat med betalningsutförande. Ett annat attribut som Anselmsson
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(2001) tar upp är lätt att använda och många av de tjänster som utformas är till för redan
befintliga digitala mobila enheter. Vill konsumenterna använda sina enheter för att handla
biljetter behöver rätt applikationer vara installerade samt en betallösning kopplad till. Om
konsumenterna inte kan eller vill ta tills sig dessa lösningar kan det vara bra att ha system där
olika delar av lösningen gör att konsumenter inte behöver installera applikationer som till
exempel biljettautomat.
De fyra nyckelfaktorer som Anselmsson (2001) har funnit kan appliceras på våran studie. Vi
ser att den första faktorn som är konsumentens förståelse för situationen är viktig när det gäller
inställning och de på landsbygden befinner sig i en annan situation, vilket gör att inställningen
till TBSS blir mer positiv. Den yttre motivationen i form av påverkan från aktörer i individens
omgivning ser vi spelar mindre roll, detta främst genom att många tekniska serviceförändringar
som sker berör både individer på landsbygden och resecentrum, exempel på detta är övergång
från analogt till digitalt samt uppgradering av mobilnät. När det kommer till faktorn inre
motivation tror vi att det främst är subjektivt utifrån individ. En person som är positivt inställd
till TBSS kan ha andra tekniska intressen medan en person som är negativt inställd till TBSS
kan ha intressen åt det mera analoga hållet. Från våra undersökningsresultat går det inte att
utläsa motivationens inverkan och detta då undersökningen inte var djupgående. Den fjärde
faktorn begåvning associerar med individens kompetens och är högst subjektiv.

5.5 Samhällsetiska implikationer
För att jobba etiskt behövs det ett ramverk som kan arbetas utifrån; regler som sätts upp mellan
utförarna för att arbetet skall genomföras på samma sätt. Det som kan göras är att identifiera
det etiska dilemmat, reflektera över vilka grupper som berörs och samla all information (Bonde
& Firenze 2013). I det stora perspektivet handlar arbetet i denna rapport om butikslösningar
som kan förbättra tillgängligheten för konsumenter. När vi resonerar kring tillgänglighet går
det att dra paralleller med behov. En produkt kan vara tillgänglig men det finns inget behov och
vice versa att det finns ett behov men avsaknad av tillgänglighet för produkten. I dagsläget finns
inget butikskoncept lanserat och behovet behöver synliggöras.
Frågan som läsaren också kan ställa sig är om denne är villig att dela med sig av den information
som lagras i butikens system för framtida användning. I vårt samhälle lagras redan mängder av
information om individers konsumtionsmönster och beteenden vilket har medfört en större
acceptans för detta. Detta kan ses som att vi som samhällsmedborgare kanske redan passerat
den punkt där övervakning och kartläggning av individer hör till vardagen. På grund av detta är
det stor chans att denna aspekt inte är speciellt viktig att tänka på, givetvis får ej säkerheten och
skyddandet av dessa personliga uppgifter äventyras, utan många användare kanske kommer se
det som något vardagligt och familjärt.
Att bo på landsbygden kan vara ett val och om det är fallet kan personer värdera andra faktorer
starkare än tillgängligheten på varor och tjänster. Att vara bosatt längre ifrån staden kan
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innebära att det kommer att ta längre tid att resa till handelsområden och sysselsättning. Det
finns flera incitament för att stärka tillväxten på landsbygden. Ett av dessa är politiska, andra är
sociala och ekonomiska. Dahlgren et al. (2013) har konstaterat att en god tillgänglighet är en
förutsättning för regional tillväxt och utveckling. Genom att öka tillgängligheten ökar även
förmågan att utvecklas. TBSS är i första hand till för att underlätta för konsumenten men det
kan också skapa ett hinder som minskar tillgängligheten då konsumenten inte kan ta till sig
implementeringen. Många utövare och eller instanser har egna policyn för hur de skall jobba
etiskt. Till exempel står det i en policy från Sheffield Universitet (2017) att det är viktigt att
tänka på människors värden och den kultur som finns. Detta kan appliceras på denna
undersökning eftersom många värderar den personliga integriteten och att etablera något nytt
kan ses som en negativ förändring och bör vara något som reflekteras kring.
Det kan hända att TBSS kommer till en punkt då det inte uppfattas som användarvänligt utan
kräver mer teknik och kunskap varpå grundsyftet med utformningen som är att förenkla för
konsumenten då kan bli ifrågasatt. Utvecklingen av samhället och detaljhandeln har bland annat
lett till mer automatisering och digitalisering. Genom flera etableringar av självservicebutiker
blir produkter lätt tillgängliga för konsumenter vilket i sin tur kan bidra till en ökad konsumtion.
Detta blir en sorts “negativ” spiral där den ökade konsumtionen kan bidra till större upplevda
behov. De upplevda behoven kan i sin tur bidra till att individen söker sig till staden för att få
ut mer vad gäller varor och tjänster. Avfolkning av landsbygden är något som kommuner och
myndigheter försöker att motarbeta.
Erfarenhet av att se en produkt på en illustration och sedan få den i fysisk form har inte alltid
varit positiv. Det finns personer som inte har samma tillgång till vissa moderniteter som internet
eller smarta telefoner, på grund av detta kan de ej utnyttja tjänsterna som introduceras och det
kan hända att de upplever en försämrad tillgänglighet.
Andra aspekter som kan diskuteras är tillämpningsområdet på den svenska landsbygden och
resecentrum. Ur ett globalt perspektiv skulle det vara bättre att lansera en sådan här tjänst i ett
utvecklingsland där det förmodligen skulle göra mer nytta och vara till mer gagn för de som
verkligen har ett behov i hög grad. De tekniker som skulle kunna implementeras och den
mobilitet som konceptet besitter skulle kunna utveckla området runt omkring. Det finns dock
ingen större ekonomisk vinning i att etablera sig på sådana platser vilket gör att företag drar sig
för socialt entreprenörskap, speciellt när de investerar mycket pengar i sin produkt.
Att öka tillgängligheten på varor och tjänster betyder ofta en ökad miljöbelastning och för att
ett sådant koncept, som självservicebutiker innebär, behövs nya system och inredningar
investeras i. Tanken med Kioskomatic är att minska avståndet mellan konsument och
försäljningsställe, vilket kan resultera i att resorna blir färre och i det långa loppet uppnås det
miljöfördelar. Transporterna av produkten innebär likaså en miljöpåverkan och
självservicebutikerna är tänkta att även fungera som en försäljningskanal för lokala
entreprenörer.
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6 Slutsats
Syftet med arbetet var att undersöka vilka faktorer som påverkar etablering av obemannade
självservicebutiker och vidare hur en obemannad servicebutik kan upplevas som tillgänglig,
även om det inte finns någon personal. Undersökningen har utförts på möjliga
etableringsplatser, i fyra landsbygdsorter i Uppsalas omnejd samt Uppsala resecentrum. Vidare
har även studerats hur inställningen till obemannade självservicebutiker (TBSS) skiljer sig
mellan landsbygdsbor och resenärer vid Uppsala resecentrum. Utifrån litteraturstudier,
enkätundersökning och observationer har en förståelse för etableringsstrategier skapats och en
kännedom om olika konsumentgrupper och potentiella etableringsplatser för TBSS erhållits. Vi
har exemplifierat en av etableringsstrategierna i form av en faktorvärdesanalys som visar hur
olika faktorer kan inverka vid val av etableringsplats. Slutsatser kommer att återkoppla till de
tre huvudfrågeställningar och svara på dessa.
1.Var är behovet av utökat serviceutbud av dagligvaruhandeln störst och vad kännetecknar ett
antal potentiella etableringsplatser?
Vi har i denna studie kommit fram till att behovet av ett utökat serviceutbud är större på
landsbygden än på resecentrum. Det som kännetecknar potentiella etableringsplatser är främst
avståndet till konsumenter och hur många potentiella som finns i upptagningsområdet samt
övriga närliggande konkurrenters serviceutbud.
2.Vilken betydelse har konkurrensmedlet personal för att skapa ett attraktivt butikskoncept?
Vi har i vår studie kommit fram till att konkurrensmedlet personal har mindre betydelse om det
inte finns någon service alls, som var fallen på landsbygdsorterna. Detta då konsumenter främst
vill ha ett serviceutbud och det sekundära blir då att skapa attraktion i form av personliga möten.
På resecentrum fann vi att konkurrensmedlet personal är ett attraktivare konkurrensmedel då
större andel personer var negativt inställda till obemannad självservice. Dock kan vi dra
slutsatsen att 73% av de tillfrågade respondenterna är positivt inställda till en obemannad
självservice. Det betyder att en stor andel kan vara utan konkurrensmedlet personal och ändå få
service som upplevs positivt.
3. Hur skiljer sig behov av varor och tjänster samt betydelsen av personal mellan olika
potentiella etableringsplatser, och mellan olika konsumentgrupper?
Vi kan dra slutsatsen att behovet av varor och tjänster skiljer sig åt på de två typerna av
etableringsplatser. Det som skiljer sig åt är främst att resenärer efterfrågar kaffe och
biljettservice och landsbygdsborna efterfrågar mejeriprodukter och bröd. Båda
konsumentgrupperna vill ha matvaror men det skiljer sig åt när det kommer till typ.
På de olika etableringsplatserna skiljer sig produktutbudet i den mening att produkterna på
resecentrum i större utsträckning konsumeras på plats och att de boende på landsbygden avser
att konsumera sina produkter i hemmet. Konsumentgruppernas behov när det gäller varor och
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tjänster visade främst på sådant som redan existerar på andra handelsplatser. På landsbygden
var en del produkter som önskades desamma som på resecentrum men drivmedel stack ut.
Dock om vi istället gör undersökningen utifrån konsumentgruppen ålder kan en annan slutsats
dras. Nämligen att äldre personer tenderar att vara mer nöjda med serviceutbudet. Detta kan
förmodligen förklaras av en rad olika faktorer men det som har belysts i denna rapports
diskussion är huruvida yngre personer inte har bott lika länge på samma ställe och därför inte
förlikat sig med situationen. Detta är ju då förmodligen till stor del en direkt verkan av att
individer nu i vår tid inte är bundna till sin lokala region utan via internet kan bredda sig och ta
in intryck från andra länder och människor. Vi drar även slutsatsen att yngre personer är mer
positivt inställda till service som inte är bemannad.

6.1 Akademiskt bidrag
Vilken betydelse har konkurrensmedlet personal i marknadsföringsmixen?
Vi har i vår studie funnit att konkurrensmedlet personal inte är avgörande för inställningen till
obemannade självservicebutiker vilket innebär att konkurrensmedlet personal kan uteslutas. Vi
går alltså på samma linje som Goi (2009) och Ivy (2008) där den utökning med fyra P som
presenteras av Kotler & Keller (2012a) kan ifrågasättas. En omarbetning av marknadsmixen
som föreslås av de författare som Goi (2009) tar upp ligger mer i linje med de resultat som vi
fått. När det kommer till studien som Reimers (2013) utfört kan många av de faktorerna han
kategoriserar uteslutas, där bland annat personal tas upp. Det resultat som han visar på är ingen
slutlig definition på tillgänglighet, då olika tillgänglighetsfaktorer förändras i samma takt som
utvecklingen av olika marknadsplatser och serviceställen. Vår studie visar att respondenter har
en positiv inställning till obemannad självservice även om konceptet saknar flera av de faktorer
som Reimers (2013) belyser.
Anitsal & Paige (2006) och Anselmsson (2001) redogör och gör det möjligt att förstå de faktorer
som påverkar konsumenten vid köp i TBSS butiker. Vi kan dra slutsatsen att Anitsal & Paige
(2006) studie med supportpersonal belyser ett problem som kan komma att uppstå när någon
av butikerna inte fungerar och detta bör det finnas åtgärder för. De fyra nyckelfaktorer som
Anselmsson (2001) och Dabholkar & Bagozzi (2005) använder sig av i sin studie visar på
liknande dimensioner som vi har använt i konsumentens perspektiv.
Slutsatsen kan därför dras att när det kommer till nya “smarta” lösningar kan personer, som inte
lider av det behov som denna lösning är tänkt att fylla, helt och hållet lägga in sina egna åsikter
till högre grad och värdera det. Däremot tenderar individer som gynnas av denna lösning, på
grund av ett rådande behov, att bortprioritera egna åsikter och istället vara mer mottagliga likt
studien visade.
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6.2 Rekommendationer till caseföretaget
Då vi i studien använt oss av Kioskomatic som caseföretag vill vi ge några råd i deras framtida
etableringsplaner. De platser som vi har valt att studera är exempel där service inte funnits samt
där service inte erbjudits dygnet runt. För att etableras sig på en landsbygdsort bör en
kartläggning av befintligt serviceutbud genomföras. Efter detta kan en analys med hjälp av
faktorvärdesmetod utföras för att rangordna tilltänkta platser i ett etableringsområde. De
faktorer som kan användas bör utgå ifrån de förslag som Mariotti & Glackin (2012) samt
Zimmerer & Scarborough (2005) beskriver.
När det kommer till varuutbud är det främst att rekommendera livsmedel. Detta utbud kan sedan
kompletteras med olika typer av varuutbud. När det kommer till servicetjänster är det främst
biljett och olika typer av drivmedel som kan förenkla för konsumenten. Att använda kiosken
som en väntsal kan vara en underskattad service i vårt klimat. Många av de tjänster som erbjuds
har redan inarbetade försäljningskanaler och det är då bra att använda sig av redan digitala
tjänster och vara en förlängd arm till konsumenten. Samarbeten med aktörer som redan har
applikationer och vill nå ut till de platser som de kommer att etablera sig på är att
rekommendera. När det kommer till supportfunktioner och underhåll av kioskerna är det viktigt
att det finns en utarbetad strategi innan de lanseras.

6.3 Förslag på framtida undersökningar
Teknologibaserade självservicelösningar utvecklas hela tiden och konsumenter påverkas av
dessa på olika sätt. Att marknaden är mottaglig för en viss idé är viktigt för att den ska kunna
lyckas. Vårt syfte med arbetet var att undersöka vilka faktorer som påverkar etablering av
obemannade självservicebutiker och se om obemannade självservicebutiker skulle kunna
upplevas som tillgängliga för konsumenten. Vi studerade även sambandet mellan tillgänglighet,
varuutbud och acceptans när det kommer till självservicebutiker och etableringsplats. Vi har ur
ett överskådligt perspektiv undersökt det upplevda serviceutbudet och inställning till TBSS. En
begränsning i undersökningen är att den utförts på specifika platser. Genom att studera
marknadsföringsmixen och dess ingående delar har en djupare förståelse för platsens och
produktens betydelse som konkurrensmedel erhållits. Interaktionen mellan konsumenter och
företag avspeglar funktioner i TBSS och kan inkluderas i den nuvarande
marknadsföringsmixen. När utvecklingen går framåt kan det bli andra grupperingar av
konkurrensmedel som blir betydande.
Då ingen liknande studie i sin helhet tidigare utförts finns inga motsättningar vad gäller andra
studier. Jämförs studiens olika delar var för sig finns det arbeten som kommit fram till andra
resultat. Vad gäller konsumenters uppfattning om resecentrum och landsbygderna har vi funnit
rapporter där Uppsala kommun och Uppsala landsting utfört undersökningar som är kopplade
till landsbygdutvecklig respektive resande i uppsalaregionen. Delar av vårt urvalsarbete när det
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kommer till val av studerade etableringsplatser bygger på data från dessa rapporter, vilket i
efterhand kan ifrågasättas. När det kommer till TBSS och konsumenters uppfattning har bland
annat Anselmsson (2001) studerat detta och några av de faktorer som han använder har även vi
använt. I Anselmsson (2001) studie hade respondenterna en TBSS lösning framför sig, vilket
vi inte hade. Framtida studier skulle därför kunna utföras på de koncept som Kioskomatic vill
lansera, då de i fysisk upplevd form kan bedömas annorlunda i jämförelse med beskrivningar
och illustrationer.
Vi har använt oss av olika avgränsningar och det skulle vara intressant att studera
förutsättningarna för etablering i en annan del av landet och att undersöka
servicetillgängligheten i de norra delarna av Sverige som har längre avstånd och mindre
befolkning och där servicebehovet kan vara större. En viktig faktor som vi medvetet inte tagit
med är de ekonomiska aspekterna för företaget, i vidare studier kan denna faktor inkluderas
vilket skulle innebära förändringar. Då TBSS lösningar, som Kioskomatic och Amazon Go, hör
till vardagen kan det vara intressant att studera dessa utifrån andra attribut. Vi har främst
undersökt faktorn tillgänglighet och inställning till TBSS. Andra faktorer som skulle kunna
undersökas är leveranshastighet, pålitlighet, användarglädje och kontroll.
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8 Bilagor
8.1 Bilaga 1 - Enkätlayout för resecentrum
Frågor kring serviceutbud
Hej, vi håller på med en studie om serviceutbud på resecentrum. Svaren som lämnas är
anonyma och kommer användas i vårt examensarbete.
Ange din ålder:_______ år
Fråga 1
På en skala 1-5, hur anser du att butiksutbudet uppfylls här?
1. Mycket dåligt
2. Dåligt
3. Varken bra eller dåligt
4. Bra
5. Mycket bra

_
_
_
_
_

(markera med ett kryss)

Fråga 2
Vilka 3 varor eller tjänster skulle du kunna tänka dig köpa inom ett 5 minuters gångavstånd?
1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
Fråga 3
Är du positivt eller negativt inställd till att köpa dessa varor eller tjänster från en
obemannad/självservice butik (ringa in ditt svar)?
Positiv

Negativ

Övriga kommentarer:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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8.2 Bilaga 2 - Enkätlayout för landsbygden
Frågor kring serviceutbud
Hej, vi håller på med en studie om serviceutbud på landsbygden. Svaren som lämnas är
anonyma och kommer användas i vårt examensarbete.
Ange din ålder:_______ år
Fråga 1
På en skala 1-5, hur anser du att butiksutbudet i ditt närområde uppfylls?
1. Mycket dåligt
2. Dåligt
3. Varken bra eller dåligt
4. Bra
5. Mycket bra

_
_
_
_
_

(markera med ett kryss)

Fråga 2
Vilka 3 varor eller tjänster skulle du kunna tänka dig köpa inom ett 5 minuters gångavstånd?
1._____________________________________________________________
2._____________________________________________________________
3._____________________________________________________________
Fråga 3
Är du positivt eller negativt inställd till att köpa dessa varor eller tjänster från en
obemannad/självservice butik (ringa in ditt svar)?
Positiv

Negativ

Övriga kommentarer:
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
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8.3 Bilaga 3 - Urval av rådata från resecentrum

Ett urval av rådatan; om hela rådatan
önskas kan denna erhållas vid kontakt
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8.4 Bilaga 4 - Urval av rådata från landsbygden

Ett urval från rådatan; om hela rådatan önskas kan
denna erhållas vid kontakt
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8.5 Bilaga 5 - Produktkategorisering
Resecentrum
Accessoarer - Accesoarer
Alkohol - Öl, vin, sprit, alkohol, etc.
Apoteksvaror - Apotek, alvedon, etc.
Babyprodukter - Välling, baby wipes, barnmat, blöjor, etc.
Bageri - Bageri, nybakat, etc.
Banktjänster - Bank, uttagningsautomat, etc.
Biljettservice - Resor, biljetter, UL/SL, etc.
Blommor - Blommor, buketter, etc.
Bröd - Bröd
Böcker - Böcker, bok, etc.
Clas ohlson - Clas ohlson
Designtorgets varor - Designtorgets varor
Elektronik - Elektronik
Energidricka - Energidricka
Fika - Fika, café, etc.
Frisör - Frisör
Frukost - Frukost,
Frukt - Frukt, olika frukter, etc.
Förvaring av bagage - Förvaring av bagage, förvaring, etc.
Galleria - Galleria
Glasögon - Glasögon
Godis - Choklad, något socker, godis, etc.
Hotell - Hotell
Hundgodis - Hundgodis
Info - Information, info, etc.
Kaffe - Kaffe
Kalla drycker - Läsk, dryck, fanta, dricka, etc.
Kartor - Kartor
Kläder - Kläder
Korv - Korv, varmkorv, etc.
Ladda mobilen - Ladda mobilen (el)
Lotter - Triss, bingolotto, lotter, etc.
Mat - Mat, food court, lunch, något att äta, etc.
Mejerivaror - Mjölk, yoghurt, mejerivaror, etc.
Mobil - Köpa mobil, ladda mobil (pengar), etc.
Paj - Paj
Pedikyr - Pedikyr
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Pressbyrån - Pressbyrån
Riskakor - Riskakor
Sallad - Sallad, färdig sallad, etc.
Servetter - Servetter
Skor - Skor
Smink - Smink
Smörgåsar - Smörgåsar, subs, etc.
Snacks - Chips, snacks, etc.
Solglasögon - Solglasögon
Sushi - Sushi
Te - Te
Teknik - Teknik
Tidningar - Tidningar, annan lektyr, dagbladet, etc.
Toaletter - Toalett, toaletter, etc.
Tobaksvaror - Snus, cigg, nikotin, etc.
Tuggummi - Tuggummi
Underhållning - Underhållning
Vatten - Vatten, mineralvatten, etc.
Väntsal - Väntsal, vänta tåg, etc.
----------------------------------------------------------------

Landsbygden
Apotek - Apotek
Bak - Bakgrejer
Blommor - Blommor
Bröd - Bröd, nybakat, etc.
Busskort - Busskort
Dagligvaror - Dagligvaruhandel, varor från närbutik, matbutik etc.
Dricka - Dricka, läsk, etc.
Drivmedel - Bensin, diesel, bränsle, etc.
Fika - Fika
Frisör - Frisör
Frukost - Frukost
Frukt och grönt - Frukt, grönsaker, etc.
Färskvaror - Färskvaror
Förbrukningsvaror - Diskmedel, toapapper, blöjor, etc.
Glass - Glass
Godis och choklad - Godis, choklad
Grill saker - Grill saker, grill, etc.
Gym - Gym
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Hämtmat - Takeaway mat, etc.
Kaffe - Kaffe
Kläder - Kläder
Kött - Kött
Livsmedel - Livsmedel
Mat - Mat
Matkasse - Matkasse
Mejeriprodukter - Mjölk, ost, yoghurt, etc.
Mellanmål - Mellis
Möbler - Möbler
Pizza - Pizzeria, pizza, etc.
Plankor - Plankor
Postservice - Postservice
Pålägg - Pålägg
Restaurang och snabbmat - Restaurang, snabbmat, etc.
Snacks - Chips, snacks, etc.
Städtjänster - Städtjänster
Tidning - Tidning, annan lektyr, etc.
Tobak - Snus, cigaretter, etc.
Verktyg - Verktyg
Vin - Vin
Ägg - Ägg

71

Uppsala Universitet
Martin Röjås, Christoffer Ahlström

Entreprenörskolan
Februari 2018

8.6 Bilaga 6 - Korstabeller för resecentrum

Korstabell för ålderns korrelation med inställning till TBSS
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Korstabell för ålderns korrelation med uppfattning om serviceutbud
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Korstabell för uppfattningen om serviceutbudets korrelation med inställningen till TBSS
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8.7 Bilaga 7 - Korstabeller för landsbygden

Korstabell för ålderns korrelation med inställning till TBSS
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Korstabell för ålderns korrelation med uppfattning om serviceutbud
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Korstabell för uppfattningen om serviceutbudets korrelation med inställningen till TBSS

8.8 Bilaga 8 - Valda centralpunkter för definition av
etableringsplatserna
Här nedan följer bilder på de platser som studerades i metoden definition av
etableringsplatserna. Den centrala punkten är markerad med en röd cirkel och ett streck
markerar längden för diametern på respektive ställe; 110 meter på resecentrum och 1100 meter
för Jumkil, Jälla, Danmarksbygden och Lövstalöt.
Ursprungsbilderna är tagna från Uppsala kommuns kartverktyg (SpatialMap, version 3.7.1.
http://kartan.uppsala.se/cbkort?&profile=allman. Hämtad: 2017-04-25.) och har sedan
redigerats.
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Handelsområdet för Resecentrum
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Handelsområdet för Jumkil och Jälla
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Handelsområdet för Danmarksbygden och Lövstalöt
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8.9 Bilaga 9 - Tabell från faktorvärdesmetoden
Den mer utförliga tabellen över uträkningarna från faktorvärdesmetoden för de fyra olika
landsbygdsorterna och resecentrum kan studeras i denna bilaga.
Här följer även upplägget för utförandet av faktorvärdesmetoden:
Faktor
Tillgänglighet för konsumenter
Konkurrenternas utbud
Tillgång till konsumenter
Närhet till produkter (logistik)
Utrymme

Vikt
0,30
0,25
0,20
0,15
0,10
1,00

(Poängskalan)
1: Flertalet 10: Inget
1: Mycket 10: Inget
1: Inga 10: Många
1: Låg 10: Hög
1: Litet 10: Stort

Bruten tabell som visar de olika faktorernas poäng vid utförandet av
faktorvärdesmetoden
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