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Förord 
 
Det är flera personer som vi vill tacka för att de har stöttat oss och tagit sig tid att delta i vår 
studie. Först och främst vill vi tacka vår handledare Agneta Hugemark som genom ett helhjärtat 
engagemang har motiverat och uppmuntrat oss under resans gång. Vi har fått snabb feedback och 
flera råd och idéer som har fört vårt arbete framåt. Vi vill också rikta ett stort tack till våra 
intervjupersoner. Utan er hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra.  
 
 
 
 
___________________________    _____________________________ 
Malin Bengtsson, Uppsala, 220513    Sebastian Hanold, Uppsala, 220513 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Sammanfattning 
 
Författare: Malin Bengtsson & Sebastian Hanold 
Titel: Dubbla intressen inom dagligvaruhandeln - Kärnverksamhet kontra Legitimitet 
Handledare: Agneta Hugemark 
Lärosäte: Uppsala universitet 
Datum: 2013-05-22 
 
Syfte: Syftet med vår studie är dels att undersöka hur ICA styr sina kunder i butiken med hjälp 
av rumsliga faktorer. Vidare vill vi studera hur ICA framställer sig vad gäller miljösatsningar och 
hur de arbetar med miljövänliga varor i butiken. 
Metod: Vår datainsamling består av en dokumentstudie av hemsidor, en observationsstudie i 
uppsatsens aktuella butiker samt en semistrukturerad intervjustudie med ägare alternativt 
butikschef för respektive butik (fyra stycken). Dokumentstudien består i sin tur av två delstudier. 
I delstudie 1 studerar vi ICAs centrala hemsida och i delstudie 2 studerar vi butikernas egen 
hemsida.  
Resultat/slutsats: Studiens resultat visar att butikerna, med hjälp av rumsliga styrmedel, har 
möjlighet att utforma sina lokaler för att främja kärnverksamhet och affärsidé. Ett antal 
legitimitetsskapande miljöaspekter står omnämna på ICAs centrala hemsida. Hur studiens 
butiker arbetar med miljövänliga varor skiljer sig mycket åt. I två av studien fyra butiker tycker 
vi oss inte se att ICAs centrala riktlinjer genomsyrar arbetssättet. Mellan dessa två butiker och 
den presentation av miljösatsningar som ICA centralt redogör för på sin hemsida ser vi lösa 
kopplingar.  
 
Nyckelord: ICA, styrning, varuexponering, lösa kopplingar, miljövänliga varor 
 
 
 
 



 
 

 
 

Abstract 
Authors: Malin Bengtsson & Sebastian Hanold 
Title: Double interests in grocery stores - Core business versus Legitimacy 
Supervisor: Agneta Hugemark 
Seat of learning: Uppsala university 
Date: 2013-05-22 
 
Purpose: The purpose of our study is to explore how ICA controls its customers in the store with 
the help of spatial factors. Furthermore, we want to study how ICA presents itself in terms of 
environmental initiatives and how they work with eco-friendly products in the shop. 
Methodology: Our data collection consists of a document study of websites, an observational 
study in the thesis stores and a semi-structured interview study with the owner or manager of 
each store (four). The document study consists of two parts. In Sub-study 1, we study ICA's 
central website and in Sub-study 2, we study the store's own website. 
Results/conclusion: Our result shows that the stores, using spatial instruments, are able to 
design their facilities to promote the core business and business concept. A number of 
legitimacy-building aspects are mentioned at ICA's central website. How the studied stores work 
with eco-friendly product differ widely. In two of four stores, we do not see that ICA’s central 
guidelines permeate the entire operation. Between these two stores and the presentation of 
environmental initiatives that ICA centrally describes on their website, we find loosely 
couplings.   
 
Keywords: ICA, control, merchandising, loosely coupled, environmental friendly products  
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1 Inledning 
Mats Beronius (1986) som utgår från Michel Foucaults teorier skriver att kontroll över rummet 
innebär kontroll över individer (Foucault i Beronius, 1986, sid 105). Det är ingen slump att en 
matvarubutik är organiserad på ett visst sätt. Många matbutikers struktur liknar därför varandra. 
Butikens utformning och design är ett sätt att styra besökarna. Därför är det också något som 
många butiker lägger mycket tid och resurser på. Även om kunderna är mer eller mindre 
medvetna om denna styrning, så är det en effektiv metod att leda dem runt i butiken. Besökarnas 
gångmönster i butiken brukar kallas för kundvarv. Kundvarvet är ett grundelement som med 
noggrann planering kan fungera som ett styrande medel. Basvaror placeras ut på specifika platser 
i butiken, vilket gör att kunderna måste gå igenom flera av butikens avdelningar och hyllor för 
att handla det som står på inköpslistan. Samtidigt exponeras de då för en hel del andra varor som 
kan leda till oplanerade köp. Att mejerivaror, som är något som de flesta köper varje gång de 
handlar, brukar finnas längst in i butiken är således ingen tillfällighet. Butikerna bygger upp ett 
kundvarv som de återkommande besökarna rutinmässigt följer när de handlar. Därefter har 
butiken möjlighet att anpassa och placera ut varor där de väcker störst attraktionskraft. Genom 
att ställa fram och synliggöra vissa varor extra mycket, så kan butikerna få sina kunder att 
uppmärksamma dessa varor. Det medför att varorna också köps oftare. Därmed har butikerna 
möjlighet att styra kunderna till ett visst köpmönster. Studier visar att 35-70% av inköpen vi gör i 
butiken är oplanerade (Engel, J.F., i Buttle, 2007, sid 107). Med rätt vara på rätt plats kan 
butikerna påverka både vilka varor vi ser, samt mängden vi köper.  
  
Förutom varornas placering och uppställning så gör butikerna ofta en ansats att komma åt 
kundernas känslor. De vill influera över hur kunderna uppfattar butiken, var deras 
uppmärksamhet riktas, hur de känner när de rör sig i butiken och så vidare. Detta kan te sig på 
olika sätt. Spotlights och andra ljusinstallationer samt tilltalande färger kan användas för fånga 
kundens intresse och stärka ett gott humör. Doften av nybakade bullar, en lugnande musik i 
bakgrunden och provsmakning av mat kan få kunden att känna sig avslappnad, men samtidigt bli 
aktiv i shoppingrundan. På detta sätt stimulerar butikerna kundernas samtliga sinnen och 
butiksupplevelsen får ett mervärde.  
  
Med makt och styrning tillkommer ofta ett ansvar. Frågan är om butikerna har eller känner någon 
form av ansvar när det kommer till att leda sina kunder och visa upp sitt sortiment på ett specifikt 
sätt för få vissa produkter uppmärksammade. Om man har ett miljöperspektiv på frågan, borde 
det då inte vara självklart att matvarubutiker ska styra kunderna mot miljövänliga alternativ i 
största möjliga mån? 
 
Vi har två intressen med den här studien. För det första vill vi undersöka den rumsliga styrning 
som butiker har möjlighet att använda sig av, gentemot sina kunder. Dessutom är vi intresserade 
att studera hur butikerna jobbar med miljö som en legitimitetsfråga samt hur de arbetar med 
miljövaror i butiken. Av det skälet har vi utgått från två slag av teorier där rumslig styrning är en 
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del. Vår tidigare forskning är också vald med utgångspunkt i shoplayout och rumslig styrning. 
Efter hand insåg vi att vi i och med vårt miljöintresse behövde komplettera teorin med 
nyinstitutionella begrepp som legitimitet och lösa kopplingar.  
 
1.1 Disposition 
Vi inleder denna uppsats med att kartlägga vårt problemområde, där vi ytterligare redogör för 
och ger ett sammanhang till det valda ämnet. Vi belyser och åskådliggör varför vi har valt att 
studera rumslig styrning inom dagligvaruhandeln (närmare bestämt ICA) och förtydligar 
miljöaspekterna. Därefter studerar vi närmare vad det finns för tidigare forskning av relevans för 
området och redogör för utfallet i ett antal studier. Vi inleder med en övergripande bild av 
rumslig styrning, för att sedan snäva in på studier om dagligvaruhandelns styrmöjligheter. Våra 
teorier och begrepp leder oss sedan fram till vårt syfte och våra frågeställningar som presenteras. 
Vidare följer ett metodavsnitt som beskriver hur vi har gått tillväga. Därpå följer studiens 
resultat, en analys av resultatet och till sist en avslutande diskussion. I det sista kapitlet tar vi 
även upp förslag till vidare forskning. 
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2 Problemområde 
Matvaror är något som alla behöver. Därmed agerar troligtvis alla någon gång kund i en 
matbutik. Därför ser vi kundstyrning i matvarubutiker som ett aktuellt och intressant ämne. 
Dessutom är vi intresserade av att analysera butikernas sociala ansvar i detta. Vi vill studera 
rumsliga styrningsmekanismer som butikerna utövar på sina kunder. Många delar av styrning är 
subtila och komplicerade. Vi har för avsikt att undersöka hur väl matvarubutiker inom ICA-
koncernen manifesterar sitt uttalade miljöarbete i butiklayouten och varuexponeringen. Frågan är 
vilken kontroll butikerna har över konsumenternas handlingsmönster? Bara en sådan sak som att 
ingången är på ett ställe och utgången på ett annat, gör att kunden måste gå en viss väg genom 
butiken. Ibland finns det genvägar till kassorna men de är ofta skymda eller utanför kundens 
naturliga synfält. Ett tydligt exempel på detta är Ikeas varuhus, med ett tvingande kundvarv 
(Aftonbladet, 23/1, 2011). 
  
Enligt Jens Nordfält, doktor i butiksmarknadsföring, följer större matvarubutiker vanligtvis 
samma grundplanering vad gäller utformning. Direkt när kunderna kommer in i butiken möts de 
ofta rabatterade varor eller varor som de flesta alltid köper, som t.ex. frukt och grönsaker. 
Förutom att det får kunderna att vakna till och bli aktiva så är det också vackert och tilltalande 
för ögat. Bröd är också vanligt att ha vid ingången. Det doftar gott och många kunder går fram 
och klämmer, känner och granskar datum. Butikerna vill få stopp på kunderna tidigt. På det sättet 
börjar kunderna uppmärksamma vad som verkligen finns på hyllorna. Andra produkter som de 
flesta kunderna köper ofta, såsom mejerivaror, ost eller kött, bör enligt Nordfält sedan vara 
utplacerade så att kunderna måste gå igenom en större del av butiken. Nordfält har beskrivit sina 
teorier i flera aktuella program i både radio och TV (se till exempel SvR, Morgonpasset i P3, 
29/4 2010 samt Landet Brunsås 17/2 2010). 
  
Nordfält säger att det noggrant har testats fram att det bör finnas ett kundvarv i butiken; en 
design som styr vilket håll och vilka vägar som ska falla naturligt för kunderna att välja. Detta 
för att exponera kunderna för så många varor som möjligt. Att svänga jämfört med att gå igenom 
en lång, rak korridor av hyllor, gör att man söker med ögat och tittar mer grundligt på 
sortimentet. En aspekt som har visat sig ge resultat på kundernas köpmängd är om kundvarvet är 
uppbyggt medurs eller moturs. Detta, berättar Nordfält, kan bero på att cirka 90% av Sveriges 
befolkningen är högerhänta och att plockprocessen i och med ett moturs kundvarv underlättas. 
Varor kan då enkelt plockas utmed väggarna. Dessutom är vi vana vid högertrafik och att väja åt 
höger vid möte. 
 
Om matvarubutiker har någon inverkan på vilka produkter som kunderna köper, så är vi 
intresserade av att undersöka hur de tänker när de strukturerar och ställer upp varor i butiken. De 
skulle sannolikt kunna fungera som stora förespråkare för en miljöanpassad utveckling och leda 
kunderna mot miljöanpassade alternativ genom att utforma butiken på ett visst sätt. 
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Emma Sjöström och Jenny Ählström (2005, sid 7) har i rapporten Köpbeteende, livsstil och 
varumärken - En forskningsöversikt över hållbar konsumtion med fokus på dagligvaror 
intervjuat fem aktörer inom dagligvaruhandeln om deras syn på hållbar utveckling. I intervjuerna 
kom det fram att det fanns två olika synsätt på ekologiska och miljövänliga varor. Två av 
aktörerna anser att ett miljöanpassat sortiment är något konkurrenskraftigt och satsar på ett stort 
utbud av miljövänliga varor. De övriga aktörerna säger att kundernas efterfrågan på miljövänliga 
och ekologiska produkter är för liten för att det ska löna sig. Därmed har de ett mindre utbud av 
dessa produkter. Två av de här butikerna menar även att de har för få marknadsandelar för att för 
att kunna påverka kundernas konsumtionsmönster. (Sjöström & Ählström 2005, sid 7 och 29). 
Vidare tar Sjöström & Ählström upp en del forskning och intressanta texter på området. Vi 
kommer nu redogöra för några punkter som tas upp.  
 
Helene Tjärnemo har i sin doktorsavhandling Eco-Marketing & Eco-Management: Exploring the 
ecoorientation – performance link in food retailing kunnat dra slutsatsen att det inte finns någon 
motsättning mellan en dagligvaruhandels lönsamhet och ett miljöanpassat utbud. Tjärnemo 
menar att en grundläggande aspekt i detta har att göra med butiksansvariges syn på 
miljöanpassning som en viktig del av butikens utveckling (Tjärnemo i Sjöström & Ählström 
2005, sid 21-22). 
  
I boken Greener Marketing: A Global Perspective on Greening Marketing Practice av Martin 
Charter och Michael Jay Polonsky, beskrivs hur organisationer kan vinna på att använda sig av 
miljöanpassad marknadsföring och förknippas med miljöansvar. Att bygga sitt varumärke på 
detta sätt ger ett mervärde och kan också hjälpa kunder till miljöanpassade val (Charter & 
Polonsky i Sjöström & Ählström 2005, sid 23). 
  
Gunne Grankvist (i Sjöström & Ählström 2005, sid 22-23) skriver i sin avhandling De- 
terminants of Choice of Eco-Labeled Products om positiv och negativ märkning av varor. Positiv 
märkning visar att produkten är bra ur miljösynpunkt, till exempel KRAV-märkning. Negativ 
märkning är inte något som förekommer idag, men en sådan markering är tänkt att signalera att 
varan är dålig ur miljösynpunkt och sämre för vår omgivning än genomsnittet. En experimentell 
studie som genomfördes visade att negativ märkning kan behövas för att få till en 
beteendeförändring i kundernas konsumtionsmönster (Grankvist i Sjöström & Ählström 2005, 
sid 23). 
 
Sammanfattningsvis så verkar matvarubutiker kunna styra sina kunder i butiken, rikta kundernas 
uppmärksamhet mot specifika varor samt i viss mån påverka kundernas humör. De borde då 
rimligtvis ha möjlighet att styra sina kunder mot fler miljövänliga alternativ. Frågan är om 
butikerna gör detta? Även om en del butiker anser att deras sortiment styrs av kundernas 
efterfrågan så borde butikerna i sin tur kunna styra kunderna genom ett aktivt arbete med 
varuexponering och profilering.  
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3 Tidigare forskning 
Med utgångspunkt i problemområdet så har vi valt ut fem vetenskapliga artiklar samt en bok 
med tidigare forskning som vi nedan kommer att redogöra för. Boken har vi kommit i kontakt 
med tidigare under våra studieår. Artiklarna hittade vi genom att söka på Uppsala 
universitetsbiblioteks hemsida (www.ub.uu.se). Dessutom har vi studerat relevanta böckers och 
tidigare uppsatsers referenslistor för att på det sättet hitta ny information som vi kunde använda 
oss av. Då vi fann en stor mängd litteratur inom vårt sökområde, var vi tvungna att avgränsa oss 
och välja bort en del forskning som riktat in sig på yttre arkitektur, eftersom vi med 
utgångspunkt i vårt problemområde koncentrerar oss på styrningsmekanismer inne i ett rum, på 
den inredning och den layout som finns. Dessutom har vi valt bort studier med för stort fokus på 
hur individer samspelar och styr varandra.  
 
Den tidigare forskningen som vi har valt är tillämpningsbar och intressant för vår undersökning, 
men på olika sätt. Vi inleder med Mats Beronius som ger en övergripande bild av vad rumslig 
styrning kan innebära. Beronius gör en sociologisk maktanalys av rummet. Därefter redogör vi 
för dagligvaruhandelns styrmöjligheter med hjälp av de vetenskapliga artiklarna. Artiklarna är 
delvis normativa, har psykologiska inslag och skulle kunna utgöra en hjälpreda för de som 
arbetar med shoplayout och företagsekonomi. Tillsammans ger Beronius och artiklarna ett 
sammanhang till problemområdet.  
  
3.1 Rummet som disciplineringsfaktor 
Mats Beronius (1986, sid 106) skriver om rummet som en social konstruktion. Hur ett rum ser ut 
och är uppbyggt är avgörande för vilka sociala relationer som kommer att skapas och utspela sig 
där. Rummets utformning och möblering lägger grunden för en viss disciplinering på individerna 
som vistas i det. Det finns en plats för läraren och en plats för eleverna. Beronius, som har tagit 
del av Foucaults teorier, skriver att kontroll över rummet innebär kontroll över individer. 
(Foucault i Beronius, 1986, sid 105)  
  
Ett rum som på något sätt avgränsas från sin omgivning för med sig en viss struktur av sociala 
normer, förväntade beteenden samt kunskaper och färdigheter som man bör inneha för att få 
tillgång till och få vistas i rummet (Beronius, 1986, sid 107). Detta blir olika tydligt beroende på 
vilken organisation som studeras. En statlig myndighet, såsom en domstol, har troligen fler 
restriktioner, krav och regler för individerna som befinner sig där, än en matvarubutik. På så vis 
är vissa organisationer mer öppna eller slutna än andra. Ett sätt att sätta gränser för vilka som får 
uppehålla sig i ett rum är ordningsföreskrifter som påpekar hur besökare väntas uppföra sig för 
att få vistas där. (Beronius, 1986, sid 108) 
  
Att på något sätt övervaka individer som passerar in och ut från en avgränsad arbetsplats är 
vanligt. Det kan handla om receptionister som håller koll, en automatisk larmanordning vid 
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utgången av en butik, kontroller på flygplatser, kameraövervakning och så vidare. Alla dessa 
utgör inte bara funktionella installationer för att förhindra stöld eller oönskat beteende, de 
symboliserar och medverkar också till att understryka det rumsliga reviret (Beronius, 1986, sid 
107). Ett rums utformning kan ofta förklaras och understödjas av en arbetsmässig eller 
funktionell fördel, men det fråntar inte de sociala effekter som görs gällande. Övervakningen 
signalerar vem som bestämmer och understryker att besökarna förväntas bete sig på ett riktigt 
sätt, då det annars vidtas åtgärder. 
  
3.2 Dagligvaruhandelns styrmöjligheter 
När en kund kommer in i en matvarubutik, så möts den av en mängd produkter att välja bland. 
Troligen så uppmärksammas ett ytterst litet antal av dessa, om inte kunden går med 
förstoringsglas längs varje hyllplan. Följande studier som vi kommer att redogöra för nedan, 
visar hur man med enkla, framför allt visuella metoder, kan påverka och styra vilka varor som 
uppmärksammas av kunderna samt hur butiken och intryck uppfattas.  
 
3.2.1 Vägen till produkten 
Herb Sorensen beskriver i sin artikel The science of shopping (1997, sid 33) hur viktigt det är att 
ta produkten till kunden och inte förvänta sig att kunden söker upp produkten. Ett begrepp som 
Sorensen använder sig av är “Effective Distribution” som går ut på att butiken ska flytta fokus 
från produkten och i stället rikta in sig på vägen till produkten. Poängen med Effective 
Distrubution är som Sorensen (1997, sid 35) skriver: we need to see where the customer goes in 
the store and select appropriate merchandise to place there, not expect them to come to the 
product. 
  
Sorensen använde sig av praktisk forskning och studien gick ut på att observera 200 000 
köprundor med hjälp av en liten sökare som sattes fast i alla kundvagnar och korgar. Detta för att 
kunna se mönster i hur kunderna rör sig i butiken. Resultatet visade att den genomsnittliga 
köprundan endast täckte 25% av butiksgolvet (Sorensen, 1997, sid 32). En annan intressant 
aspekt från studien visade att det ger bättre effekt att sätta ingången till höger i butiken för att på 
så sätt få till ett kundvarv som styr kunderna moturs. I och med detta så handlade kunderna för i 
genomsnitt 2 dollar mer, jämfört med i butiker med ett medurs kundvarv (Sorensen, 1997, sid 
32). 
 
Sorensen kom fram till att man inte kan räkna med att kunderna själva söker upp alla produkter. 
Det är försäljarens uppgift och möjlighet att utforma butiken så att kunden exponeras för och går 
igenom så stora delar av butiken som möjligt, vilket kräver en detaljerad förståelse för kundernas 
gångmönster i butiken. (Sorensen, 1997, sid 35) 
  
3.2.2 Miljö- och sociala faktorer som stimulus 
En kund som känner sig glad och välbemött i en matvarubutik är också benägen att handla mer, 
då den tenderar att närma sig fler produkter. Butiken kan utnyttja detta som styrmedel genom att 



7 
 

strategiskt använda sig av färger, se till att ha en fräsch lokal, utbilda en välkomnande personal - 
utstråla matglädje, vilket många matvarubutiker också säger sig göra. Baker & Levy (1992, sid, 
448) har i sina studier kunnat se att insatser likt dessa smittar av sig på kundernas humör. De 
undersöker hur en individ påverkas av miljö- och sociala faktorer när det gäller villigheten att 
köpa varor. De utgår ifrån Mehrabian och Russels teori som säger att en individs uppfattning av, 
och beteende i, en given miljö, är resultatet av atmosfären som finns i den miljön. Särskilt de 
miljömässiga faktorerna, sägs ha en effekt på en individs känslomässiga lägen, såsom 
upprymdhet och glädje, som i sin tur bidrar till individens närmande eller tillbakadragande. I 
studien använder sig forskarna av fysiska stimulusfaktorer, t.ex. färger, affärens layout, 
ljussättning m.m. Dessa stimulansfaktorer testas sedan mot individers glädje och upprymdhet. 
Glädje hänvisas till den grad en individ mår bra i miljön. Upprymdhet hänvisar till den grad en 
individ känner sig upphetsad eller stimulerad. Dessa känslor testas senare mot individens 
närmande eller undvikande beteende i miljön. Ett närmande beteende inkluderar en villighet eller 
önskan att röra sig mot och utforska miljön. I detta fall kan ett närmande beteende kopplas ihop 
med en vilja att köpa (Baker & Levy, 1992, sid 448-449). 
  

Miljömässiga stimulus---> Känslomässiga lägen---> Närmande/undvikande beteende 
   (Fysiska föremål)           (Upprymdhet, Glädje)               (Vilja att köpa) 

 
(Baker & Levy, 1992, sid 449) 

  
För att testa sina teorier utförde Baker och Levy (1992) ett experiment med 147 
universitetsstuderande. De använde sig av en butik som utrustades med miljömässiga faktorer 
såsom ljud- och ljusinstallationer samt sociala faktorer. Faktorerna mättes i två grader, låg eller 
hög. De kombinerades sedan på olika sätt i fyra scenarion. (Baker & Levy, 1992, sid 453).  
  
Fyra olika videoinspelningar som representerade varsitt scenario spelades in som en fem minuter 
lång simulerad shoppingtur. Inga kunder fanns med i filmen, dock filmades agerande personal. 
Personalen uppträdde på ett speciellt sätt beroende på vilket scenario som utfördes. Vid hög 
social grad så var syntes flera anställda i affären och alla var trevliga mot kunden. I scenariot 
med låg social grad så fanns det endast en anställd, som i sin tur var otrevlig. När de gällde de 
miljömässiga faktorerna så manipulerade man ljudet och ljuset. Efteråt fick respondenterna som 
tittade på filminspelningarna fylla i ett frågeformulär som mätte deras glädje, upprymdhet och 
villighet att handla. Resultatet i studien indikerade att en hög grad av social butiksmiljö ökar 
subjektens upprymdhet. Och när glädjen och upprymdheten hos respondenterna ökade så blev de 
också mer villiga att handla. (Baker & Levy, 1992, sid 452-454) 
  
3.2.3 Vikten av utformning och design i en affär 
Layouten i en affär har visat sig styra kunden på ett effektivt sätt. Tillsammans med Baker & 
Levy ger Spies (et al., 1997, sid 1) en bild av hur en butik försöker komma åt kundernas känslor, 
och därmed få dem att vara mer mottagliga och i större utsträckning uppmärksamma butikens 
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varor. Med designen, ljusinstallationer samt rätt färger i butiken kan man få kunderna på ett 
bättre humör. Detta ökar chansen att kunden väljer att besöka butiken igen. I likhet med Baker & 
Levy så bygger även Spies (et al., 1997, sid 1) vidare på Mehrabian and Russells teori om att en 
individs känslomässiga tillstånd inverkar på beteendet, i det här fallet ett närmande eller 
undvikande. Spies koncentrerar sig på att undersöka förhållandet mellan butikens utformning och 
kundernas humör (Spies et al., 1997, sid 1). Studien utgörs av ett kvasi-experiment och utfördes i 
två IKEA-butiker som hade samma priser, kvalitet och utbud. 
  
Affär (A) var nyrenoverad sedan ett år tillbaka. Ingången hade blivit bredare, ljussättningen var 
bättre planerad och väggarna var målade i ljusa färger. Den andra affären (B) var i mer slitet 
skick och hade inte renoveras på länge. Det var lågt i tak och väggarna var målade i dunkla 
färger. Affär A hade ett välplanerat kundvarv, kunderna hade inga problem att hitta de önskade 
varorna. Kundvarvet var uppbyggt moturs och genvägar var svåra att hitta, detta för att kunden 
skulle vara tvungen att exponeras för alla varor i affären. I affär B behövde kunderna inte passera 
alla varor och hade svårare att navigera sig (Spies et al., 1997, sid 5-7). 
  
Forskarna ville jämföra kundernas humör på tre olika ställen i butikerna A och B samt om 
humöret hade någon inverkan på deras köpbeteende. Jämförelseplatserna var ingången, 
utställningsdelen och utgången. Vid utgången fick kunderna svara på ett frågeformulär som 
skulle mäta deras humör. Studien utfördes på 76 individer i varje affär och ägde rum under en 
femdagars period (Spies et al., 1997, sid 5-7). 
  
Resultatet visade att respondenternas humör skiljde sig väsentligt i affär A och B. Affär A visade 
ett bättre resultat gällande kundernas humör vid samtliga mätningsställen (ingång, 
utställningsdel, utgång). De var också mer nöjda med sitt handlande i affären, än de som 
handlade i affär B. Fler individer i affär A planerade att besöka affären snart igen. De individer 
som besökte affär A gjorde dessutom fler spontana köp än individerna i affär B (Spies et al., 
1997, sid 8-12). Detta visar hur mycket miljö och utformning faktiskt påverkar humör och 
köpbeteende.  
 
3.2.4 Effekten av butikskännedom och tillgång till tid vid handlingen 
Att en kund skulle bli positivt överraskad av butiksatmosfären varje gång som hen handlar i sin 
huvudsakliga matbutik är inte troligt. Park (et al., 1989, sid 422) har genomfört en fältstudie där 
de studerat två situationella faktorers effekter på kundernas köpbeteende: butikskännedom samt 
kundernas tid för handlingen. Park menar att graden av butikskännedom är väsentligt eftersom 
det avgör hur stor koncentration och uppmärksamhet kunden har när den rör sig i butiken. 
Butikskännedom definieras som den vetskap som stamkunder erhåller rörande butikens layout 
och utformning samt platser för specifika produkter och varumärken. En stamkund använder det 
interna minnet, vilket kräver en minimal ansträngning för själva produktsökningen. Istället kan 
kunden då koncentrera sig på att t.ex. jämföra produkter, priser och märken. I motsats till detta så 
styrs produktsökning av det externa minnet, när en kund till exempel kommer till en främmande 
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butik. Då krävs stor uppmärksamhet i sökprocessen, vilket i sin tur leder till att kundens förmåga 
att göra andra avvägningar i butiken minskar. (Park et al., 1989, sid 423) 
  
Tid för shoppingturen är ett mer allmänt begrepp som påverkar kundens beteende. Det definieras 
som den tid som kunden tror att det krävs att utföra handlingen i förhållande till den tid som 
faktiskt finns tillgänglig för att handla varorna. Den tillgängliga tiden påverkar beslutsfattandet i 
butiken på två sätt: 

1. Tidspress ökar stressnivån eller upprymdheten. 
2. Tidspress begränsar intagandet av butikens information. 

     (Park et al., 1989, sid 423) 
  
Studien bestod av 68 deltagare med snittåldern 40 år. De två situationsförhållandena delades i två 
underkategorier; tid för handlingen blev “ingen tidspress” eller “tidspress”. Butikskännedom 
blev “liten butikskännedom” eller “stor butikskännedom”. Deltagarna tilldelades sedan 
slumpmässigt en omständighet ur de båda situationsförhållandena. (Park et al., 1989, sid 425) 
  
Resultatet från undersökningen visar att risken för att misslyckas med att köpa alla saker man har 
tänkt är högre när butikskännedomen är liten och kunden är under tidspress. Dock verkar 
tidspressen vara den stora boven i dramat då kunderna med stor butikkännedom och tidspress 
också hade svårt att handla alla tänkta varor (Park et al., 1989, sid 427). Impulsköpen visade sig 
vara många fler när kunden hade liten butikskännedom, men gott om tid på sig att handla. En 
förklaring till detta är att kunden hann ta in mycket av butiksinformationen. 47% av inköpen för 
denna grupp (liten butikkännedom, ingen tidspress) var impulsköp, jämfört med 13-20% i övriga 
grupper. (Park et al., 1989, sid 429) 
  
Varumärkes- eller produktbyte på grund av jämförelser mellan olika märken uppvisade inget 
samband med att kunden har stor butikskännedom och gott om tid. Varumärkesbyte eller 
produktbyte på grund av svårighet att hitta det märket eller den produkten som man egentligen 
föredrar uppkommer dock oftast när kunden har liten butikskännedom och är under tidspress. 
Avvägningar angående köpvolymen är fler när kunden handlar men stor butikskännedom och 
utan tidspress än under några andra förhållanden. 
 
Studien tyder på att stamkunder tenderar att vara ouppmärksamma i butiken medan nya besökare 
utan tidspress ofta är mer alerta och handlar mer än de hade tänkt. Ett sätt att återväcka intresse 
hos de kunder som slumrar runt i butiken och få dem att bli mer observanta är att ändra om 
uppställningen av varor. Varuexponering, som vi tar upp i nästkommande artikel, kan vara ett 
effektivt sätt att åstadkomma detta. Samtidigt är det ett sätt för butiken att styra vilka varor som 
blir uppmärksammade.   
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3.2.5 Varuexponering 
Buttle (1984, sid 104-105) definierar ”merchandising”, varuexponering, som alla insatser som 
butiken gör beträffande placering och uppställning av varor som är designade för att trigga ett 
köpbeteende hos kunden. Varuexponering kallas ibland för “den tysta säljaren”, eftersom ingen 
kontakt med personalen krävs. Dock går även tryckt reklam och förpackningar in under det 
smeknamnet. 
  
Buttle beskriver flera olika sätt att få kunderna att upptäcka de varor som man vill att de ska 
upptäcka. Basprodukter som köps ofta, till exempel mejerivaror, socker, ost eller flingor, bör 
vara placerade så att kunderna måste passera flera hyllor och på så vis gå förbi varor mellan 
basinköpen. Specialerbjudanden eller andra prisnedsättningar bör också vara utplacerade på detta 
sätt. Därmed styrs kunderna genom butiken. (Buttle, 1984, sid 115) 
  
Hyllor och hyllplacering 
Buttle skriver att man bör undvika alltför stora travar av varor i höga hyllor, eftersom det kan 
medföra att kunderna känner sig små och obekväma. Bredare gångar är dock ett sätt att mildra 
detta problem. Lägre hyllor kan vara ett sätt att låta kunderna se mer av butiken och visa upp fler 
varor. Låga frysboxar är också ett sätt att öppna upp i butiken och göra de angränsande hyllorna 
mer synliga samt skapa en rymlig känsla. (Buttle, 1984, sid 115-116) 
  
Buttle beskriver ett experiment som utfördes i flera typer av butiker (snabbköp, större 
matbutiker, apotek, pappershandlare och så vidare.). Man använde sig av olika produkter såsom 
juice, sprit, pennor och hygienartiklar och undersökte hur varans placering på hyllan påverkade 
köpfrekvensen. Exempel som ges är majs på burk som flyttades från nedersta hyllan till ett 
hyllplan precis under ögonhöjd och därmed ökade sin säljfrekvens med 200%. En förpackning 
med en halvfabrikatsmiddag flyttades från en hylla precis under ögonhöjd till den näst lägsta 
hyllan och förlorade 60% i säljfrekvens. (Buttle, 1984, sid 109) 
  
Specialexponeringar 
En specialexponering är en uppställning av en vara på ett annat ställe än varans normala 
hyllplacering. Den här sortens varuexponering är ett sätt att dra ny uppmärksamhet till produkten 
och stimulera impulsköp. Platsen för specialexponeringen är därför viktig. Den bör vara placerad 
där de flesta kunderna passerar, saktar ner eller stannar. Gavlar ett bra ställe att göra 
specialexponeringar på. (Buttle, 1984, sid 120) 
  
Varorna på exponeringarna måste vara lätta att plocka. Buttle skriver att ju lättare det är att 
plocka en produkt, desto mer säljer den. Dessutom får uppställning inte se alltför ordnad och 
orörd ut - det måste se ut som att varan säljer. Annars kan det hända att kunderna tror att 
produkten ställs fram för att den är svårsåld, alternativt så vill ingen kund vara de första att ta en 
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vara. Därför bör några luckor lämnas i formeringen för att ge intrycket att varan är populär. De 
tomma luckorna brukar kallas för “starter gaps” (Buttle, 1984, sid 121). Specialexponeringarna 
bör bytas ut ofta, annars förlorar de sin attraktionskraft. Stora exponeringar drar till sig mer 
uppmärksamhet än små, och är därför mer framgångsrika (Buttle, 1984, sid 121). 
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4 Teori 
I kapitlet Tidigare forskning har vi redogjort för en maktanalytisk text samt fem mer 
psykologiska och företagekonomiska artiklar. Vi har valt att jobba utifrån ett annat perspektiv i 
denna uppsats. I det här kapitlet kommer vi att beskriva våra utgångspunkter genom att ta upp 
den teori som vi bygger vår uppsats på. Vi kommer att använda oss av Mats Beronius och 
kopplar hans centrala resonemang om rumslig styrning till matvarubutiker. Begrepp som vi 
kommer att ta upp är kundvarv och varuexponering, vilka tyder på att butikerna kan styra sina 
kunder att uppmärksamma vissa, av butiken utvalda, varor. Under rumslig styrning kommer vi 
även att ta upp hur butikerna genom att ha en välkomnande butik får kunderna att känna sig mer 
nöjda med handlingen och att de vill besöka butiken igen. Därefter skriver vi om begreppen 
legitimitet, lösa kopplingar och isomorfism som är viktiga för att belysa hur en organisation kan 
jobba för att uppnå acceptans i samhället. 
  
4.1 Rumslig styrning 
Vi har valt att använda oss av Beronius och att hans resonemang om att man kan styra individer 
genom en noggrann planering av rummets utformning och design. Som vi tidigare nämnt så 
skriver Beronius att ett avgränsat rum innebär en viss social struktur som lägger grunden för 
vilka som hör dit eller inte hör dit. Vidare skriver han att rummet inte ska ses som en plats som 
slumpmässigt tillträds och befolkas av vem som helst. Rummet har ett tydligt sammanhang. 
(Beronius, 1986, sid 106) 
 
Ett rum kan vara allt från en stad, en fastighet, en arbetsplats, ett kvarter eller annat slags område 
(Castells i Beronius 1986, sid 105-106). En rumslig avskiljning som Beronius kallar det, innebär 
ett område som är avgränsat från övriga och som inte liknar något annat. Det avgränsade rummet 
utgör en grund för att kunna disciplinera och styra människor samt binda dem till sig. Fysiska 
och materiella ting är en del med vilka man kan styra individer, men även företeelser som att 
infinna under rätta öppettider, tillträda enligt överenskommelse, anmäla sig i en reception och så 
vidare bidrar till styrningen och kartlägger vilka rumsliga relationer som finns. (Beronius, 1986, 
sid 107) 
  
Beronius resonemang går att koppla till matvarubutiker. En matvarubutik är ett avgränsat rum. 
För att få vistas i rummet väntas kunderna komma under butikens öppettider. De förväntas också 
uppträda på ett visst sätt; inte ta med djur in i butiken, stå i kö vid kassorna, betala för alla varor 
som de plockat i kundvagnen och så vidare. Även om en matvarubutik är en mycket öppen 
organisation så avvisas exempelvis människor som är berusade. Personalen finns bland hyllorna 
och övervakar besökarna. Dessutom är det vanligt med kameraövervakning i butikerna, vilket 
påpekas med skyltar vid ingången. Allt detta styr individerna att uppträda på ett riktigt sätt. Som 
vi skrev i kapitlet Tidigare forskning så säger Beronius att rummets uppbyggnad till stor del 
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avgör hur individerna som befinner sig där kommer att agera (Beronius, 1986, sid 107). 
Rummets utformning och inredning leder till en viss disciplinering av individerna.  
 
Matvarubutiker designas ofta på så sätt att kunderna vanemässigt styrs runt i hela butiken, och 
därmed exponeras för så många varor som möjligt. Hyllor och övrig inredning hjälper till att 
bygga upp ett mer eller mindre tvingande kundvarv. Dessutom är ofta basvaror, som de flesta 
köper nästan varje gång de handlar, sedan utplacerade med jämna mellanrum längst detta 
kundvarv. Därmed måste kunden passera flera hyllor och exponeras för flera varor mellan 
basinköpen (Buttle, 1984, sid 115). Både Buttle (1984) och Park et al. (1989) påvisar att sättet att 
demonstrera och placera varor har stor inverkan på hur kunden beter sig i butiken. 
Varuexponering är ett sätt att styra kunderna och få dem att uppmärksamma specifika varor som 
butiken valt ut. Varor i ögonhöjd är exempelvis lättare att upptäcka än varor placerade längst ner 
på hyllan (Buttle, 1984, sid 109). En bra varuexponering hjälper helt enkelt kunderna att 
upptäcka en vara. En typ av varuexponering är specialexponering. Det innebär att en vara, utöver 
sin ordinarie hyllplats, placeras där den syns bättre på en gavel eller liknande. Varor på 
hyllgavlar möter kunderna jämfört med varor i gångar. Genom att exponera en viss vara på detta 
sätt är det fler kunder som också uppmärksammar och oftare köper varan än när den står på sin 
normala plats. Varan får ny uppmärksamhet (Buttle, 1984, sid 120). Specialexponeringar bör 
bytas ut ofta för att inte gå miste om sin attraktionskraft (Buttle, 1984, sid 121). Om detta görs 
bidrar omplaceringarna även med att skapa liv i hela butiken. Alltför stor butikskännedom gör att 
kunderna inte tittar ordentligt på sortimentet (Park et al., 1989, sid 429). Därför är det viktigt att 
ibland ändra om i butiken för att på så sätt återväcka kunders uppmärksamhet. Att ägna någon 
del av butiken åt säsongsvaror såsom julpynt eller studentartiklar kan vara en del i att visa upp ett 
aktivt sortiment. Butikerna kan dock inte ständigt ändra platserna för stora avdelningar såsom 
mejeri, bageri eller kassorna, eftersom det skulle vara förvirrande, resurskrävande och försvåra 
leveranser etc. Dessutom utgör dessa basavdelningar en grund för det utarbetade kundvarvet. 
Men att byta ut gavlar, visa upp ett aktivt sortiment, använda sig av provsmakningar och så 
vidare kan styra kunderna i deras handlingsmönster.  
 
Något som vi kopplar till begreppet rumslig styrning är Spies et al’s (1997)  forskning som visar 
att om kunden är på ett bra humör när de befinner sig i butiken så är sannolikheten större att hen 
handlar mer, är nöjdare med sina inköp och kommer att besök butiken igen. Ett bra humör visade 
sig stärkas när butiken var fräsch, ljus och välstrukturerad. (Spies et al., 1997, sid 8-12). 
 
Den rumsliga styrningen går även att koppla till miljödiskussionen. Om det är möjligt för 
matvarubutiker att i viss mån styra sina kunders handlingsmönster så borde de i princip också 
kunna styra dem mot flera miljöanpassade alternativ. Detta genom att exponera och visa upp 
miljövänliga och ekologiska varor så att de syns och uppmärksammas, inte låta engagerade 
kunder söka upp varor själva. När varorna blir upptäckta är det också större chans att de faktiskt 
köps. Genom att ha en fräsch butik understödjs detta. 
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4.2 Legitimitet 
Ulla Eriksson-Zetterquist skriver i sin bok Institutionell teori om begreppet legitimitet och om 
lösa kopplingar som en del i detta. Legitimitet är något som organisationer hela tiden strävar 
efter för att bli accepterade i samhället. Om en organisation vill framstå som legitim så måste den 
anpassa sig för att möta de rådande normerna i samhället. Det som anses vara legitimt under en 
period behöver inte alltid vara det.  
 
Alla organisationer som befinner sig på ett fält som anses vara legitimt, får ta del av den 
legitimiteten. Legitimitet är därför inget konkurrensmedel utan något som man har, eller inte har.  
(Eriksson-Zetterqvist, 2009, sid 104-105). Det är också en anledning för organisationer inom 
samma bransch att ha en liknande form som varandra, eller vara “isomorfa” som Eriksson-
Zetterqvist uttrycker det. Genom att ha liknande form blir det lättare för organisationerna att 
anpassa sig till samhället och på det sättet få den legitimitet som de behöver för att överleva. 
(Eriksson-Zetterqvist, 2009, sid 67). Detta begrepp kallas för isomorfism (Eriksson-Zetterqvist, 
2009, sid 78). Med samhället menas inte bara människor, utan också organisationer och andra 
aktörer i omgivningen. Tillsammans bestämmer de vem, eller vilka, som ska anses som legitima. 
Därför är det viktigt hur man presenterar sig utåt.  
 
Att det är viktigt hur man presenterar sig utåt och att man inte avviker från rådande normer är 
något som även gäller inom dagligvaruhandeln. För en matbutik kan strävan efter legitimitet 
handla om att ha en miljöpolicy, att skänka pengar till välgörenhet eller att ha fördelaktiga 
arbetsvillkor för sina anställda. Om alla butiker skulle ha en hård miljöpolicy, medan en butik 
skulle gå emot normen och inte ha någon alls, så finns det risk för att den sistnämnda butiken 
uppfattas som annorlunda de övriga butiker inom samma fält. Detta kan då leda till att 
organisationen inte längre uppfattas som legitim (Eriksson-Zetterqvist, 2009, sid 66). 
 
Ett isärkopplande inom en organisation går ut på att organisationen i fråga, delar upp sig i två 
olika strukturer. Den ena delen av organisationen rättar sig efter rådande normer och lagar i 
samhället. Denna del kallas för den formella delen. Den andra delen är den informella, och är 
den del som främjar organisationens kärnverksamhet. Det finns ofta ett samband mellan de två 
strukturerna, men de är löst kopplade till varandra. Tillsammans gynnar de både organisationens 
intressen och ökar sannolikheten för att organisationen ska kunna möta de förändringar och den 
utveckling som kommer från omgivningen.  Därmed har organisationen större chans att överleva. 
(Eriksson-Zetterqvist, 2009, sid 68-70) 
 
Att isärkoppla är något som vi kan relatera till dagligvaruhandeln. Det kan vara ett sätt för 
organisationen att uppfylla två syften. Den informella delen, kärnverksamheten, innebär för en 
matvarubutik att sälja maximalt med varor. Detta förknippar vi med hur butiken genom rumslig 
styrning, vill få kunden att köpa så mycket som möjligt. Den formella delen motsvarar 
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dagligvaruhandelns strävan efter legitimitet. Denna strävan kan ta sig uttryck i att en butik 
skriver på sin hemsida att de strävar efter att erbjuda ett brett sortiment med miljövänliga varor. 
Den meningen säger inte hur aktivt de jobbar med frågan, men ger ett sken utåt att de är 
engagerade.  
 
Begreppet lösa kopplingar är något som uppkommer när en organisation inte kan uppnå ett 
legitimitetsskapande mål. Istället kan organisationen exempelvis ha just en policy, både utåt sett 
och inom företaget, där man beskriver hur man strävar efter att uppnå ett visst mål. (Eriksson-
Zetterqvist, 2009, sid 70). En matvarubutik kan ha ett uttalat mål att de inte ska köpa in några 
varor som har tillverkats av barnarbetare. Detta är ett legitimitetsskapande mål som rimmar med 
de rådande normerna i samhället - matvarubutiken anses därigenom som legitim. Det är dock 
inte säkert att butiken gör allt som krävs för att uppfylla målet.  
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5 Syfte och frågeställningar 
Vi har valt att studera rumslig styrning inom dagligvaruhandeln. Den rumsliga styrningen består 
av många parametrar. Det kan handla om butikens utformning och layout, design vad gäller färg 
och form, varornas uppställning, hyllplaceringar och så vidare. Syftet med vår studie är dels att 
undersöka hur ICA styr sina kunder i butiken med hjälp av rummet. Vidare vill vi studera hur 
ICA framställer sig vad gäller miljösatsningar och hur de arbetar med miljövänliga varor i 
butiken. Då tänker vi främst på hur varor exponeras och vilka varor som kunden styrs mot i 
butiken. Att vi valde ICA beror på att de är den största aktören inom dagligvaruhandeln med 51 
procents marknadsandelar (SVD, 17/4, 2012). Dessutom tyckte vi att det var en intressant 
organisation eftersom butikerna är enskilda aktiebolag.  
 
Butikernas layout kan också påverka och styra kundens humör. Humöret har i sin tur visat sig 
inverka på kundens inställning till shoppingturen, på antalet varor som köps och benägenheten 
att besöka butiken igen. Genom att bygga en fräsch atmosfär med tilltalande inredning och 
utformning har butiken därmed möjlighet att inverka på kundens känslor och köpbeteende.  
 
Detta är några tänkbara sätt för butiken att styra individer med hjälp av rumsliga faktorer. Hur 
stor del av kundernas varuinköp beror på en effektiv styrning från butiken sida? Hur stor 
möjlighet har butikerna att påverka sina kunder genom rumsliga faktorer? Tänker butikerna ur ett 
miljöperspektiv när utformar sin layout? Finns det några lösa kopplingar mellan hur butikerna 
framställer sig själva och hur det faktiskt ser ut i butiken? Vilket ansvar har egentligen butikerna 
för att se till att människor har en sund och hälsosam livsstil, samt värnar om miljön? Butikerna 
kan enligt tidigare forskning på många sätt styra sina kunder till val som de inte på förhand inte 
hade tänkt. Kontroll över rummet innebär kontroll över individer (Foucault i Beronius 1986, sid 
105), hur långt kan man dra denna typ av kontroll och styrning? Vi tror att butikerna skulle 
kunna styra sina besökare till att göra fler miljömedvetna val. Att genom butikens layout, styra 
individerna till varor som klassas som mer miljövänliga och få kunderna mer miljömedvetna, 
borde i sin tur öka efterfrågan på just dessa varor. 
 
Våra frågeställningar lyder: 
 

- Hur presenterar ICA sin miljöpolicy? 
- Hur varuexponerar ICA? 
- Hur motiveras butikens layout av ansvariga? 
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6 Metod 
I detta kapitel kommer vi att redogöra för hur vi har gått tillväga i studien, hur vi har tänkt vad 
gäller urval, analysmetod och etiska överväganden. Studien består av en dokumentstudie av 
hemsidor, en observationsstudie i butikerna samt en intervjustudie med ägare alternativt 
butikschef för respektive butik (fyra stycken). Dokumentstudien består i sin tur av två delstudier. 
I delstudie 1 studerar vi ICAs centrala hemsida och i delstudie 2 studerar vi butikernas egen 
hemsida. Inledningsvis beskriver vi övergripande valet av metod och återkopplar till syfte och 
frågeställningar. 
 
Som metod för att studera vårt problemområde och uppfylla vårt syfte, så valde vi alltså att 
använda oss av flera former av datainsamling. På det sättet sökte vi få en bred bild av fältet. Vi 
ville undersöka hur ICAs miljöarbete framställs, på hemsidor och av intervjupersoner, för att 
sedan jämföra med hur det ser ut och manifesteras i butikerna, gällande shoplayout och 
varuexponering. Om vi endast skulle ha använt oss av intervjuer så skulle vi inte ha haft någon 
möjlighet att kontrollera hur det faktiskt ser ut i butiken, och därmed enbart haft tillgång till 
information från en partisk källa. Med flera datainsamlingsmetoder hoppades vi kunna precisera 
oss och täcka in de delar som vi behövde för att besvara våra frågeställningar och uppfylla vårt 
syfte.  
 
De olika undersökningsmetoderna flyter självklart in i varandra, men renodlat tänkte vi oss att 
varje del stod för en frågeställning. Vi räknade med att butiksobservationerna skulle ge en 
inblick i hur det ser ut i en ICA-butik och svara på frågan: Hur varuexponerar ICA? Hemsidorna 
antog vi kunde indikera hur ICA vill att det ska se ut, hur de vill framställa sig själva och visa 
hur de presenterar sin miljöpolicy. Med intervjustudien hoppades vi kunna svara på frågan hur 
butikens layout motiveras av de ansvariga.   
 
Nedan kommer vi att redogöra för studiens tillvägagångssätt, för vår valda analysmetod, för 
undersökningens informanter samt för våra etiska överväganden.  
 
6.1 Tillvägagångssätt 
 
6.1.1 Dokumentstudien 
Delstudie 1 
Den här delen av dokumentstudien har gått ut på att studera ICAs centrala hemsida. Detta gjorde 
vi enskilt, eftersom vi ville att båda skulle vara lika aktiva i processen, men endast en person per 
dator kan styra musen. Dessutom ansåg vi att chansen var större att uppmärksamma flera 
aspekter av problemområdet om vi observerade enskilt för att sedan diskutera och gå igenom 
utfallet efteråt. Innan vi satte igång så överblickade vi dock ICAs centrala hemsida tillsammans, 
för att få en bild av hur den såg ut. Därefter lade vi upp en strategi för hur vi skulle gå tillväga 
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när vi sedan studerade den var för sig. Vi bestämde att steg ett var att studera hemsidan 
översiktligt; hur startsidan är utformad, vilka färger som används, vilka flikar som finns, vart 
uppmärksamheten riktas. Just startsidan tyckte vi var intressant, eftersom det är det första som 
besökaren möts av. Alla besökare exponeras på så vis för vad som finns på startsidan. Därmed 
har ICA en möjlighet att styra vad deras kunder först ska se. Resten av visiten kan besökaren 
själv välja vilka flikar eller rubriker hen vill klicka sig vidare på. Steg två var att gå in på 
detaljer. Viktiga rubriker och flikar att fördjupa sig i var de i likhet med; ansvar, miljö, 
miljöarbete, miljövänliga och ekologiska varor samt miljömärkningar. Detta för att få en 
uppfattning om hur ICA framställer sig och jobbar med sin legitimitet när det gäller miljöfrågor.  
 
Medan vi studerade hemsidan så antecknade vi allt som på något sätt kunde kopplas till 
problemområdet. Patrik Aspers (2011) skriver att observationsanteckningar från annat 
sammanhang än vid deltagande observation också kan utgöra en grund för empirin (Asper, 2011, 
sid 121). Anteckningarna gjorde det också lättare för oss att efteråt diskutera och jämföra våra 
iakttagelser.  
 
Delstudie 2 
Den andra delen av dokumentstudien, studerandet av butikernas egen hemsida, lade vi upp på 
samma sätt som Delstudie 1. En aspekt som tillkom var att vi ville undersöka eventuella likheter 
och skillnader sinsemellan butikerna.  
 
6.1.2 Observationsstudien 
Observationsstudien innefattade deltagande observationer i studiens butiker. Vi ville jämföra 
resultatet från dokumentstudien och intervjustudien med hur det verkligen ser ut i butikerna. Vi 
utförde observationerna tillsammans, men vi memorerade, antecknade och tog foton var för sig. 
Anteckningarna och fotona togs med hjälp av våra mobiltelefoners anteckningsfunktioner samt 
mobilkamera. Detta för att vi ville agera så naturligt som möjligt i butiken. Vi hade dessutom 
varsin kundkorg som vi plockade några varor i, för att smälta in på fältet och vara så diskreta 
som möjligt. Om någon av oss observerade en särskilt viktig detalj, kunde vi varsamt visa det 
med kroppsspråk för att uppmärksamma den andre. Innan observationerna hade vi bestämt vad vi 
skulle studera och koncentrera oss på. Begreppet rumslig styrning stod till grund för detta. Vi var 
intresserade av att studera butikens kundvarv, hyllor och gångar, ljusinstallationer, gavlar och 
skyltning. Inom dessa begrepp observerade vi även hur färger användes och hur eventuella 
miljövänliga varor var placerade.  
 
Efter varje butiksbesök så diskuterade vi vad vi hade observerat och lagt märke till. Vi 
ventilerade våra reflektioner, intryck och känslor från observationerna och jämförde vårt 
anteckningsmaterial samt våra bilder, för att urskilja likheter och skillnader.  
 
Vi utförde butiksobservationerna innan intervjuerna, för att ha en uppfattning om vad vi hade att 
utgå ifrån. I tre av de fyra butiker så behövde vi genomföra en extra observation efter intervjun 
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med ägare eller butiksansvarig, för att göra vissa kompletteringar. Ny information kunde ha 
framkommit, vilken vi då ville studera närmare i butiken, eller så kom vi på egna aspekter som vi 
hade missat eller som vi ville undersöka noggrannare.  
 
6.1.3 Intervjustudien  
Innan vi utförde någon form av intervju så hade vi alltså gjort en första observation i butiken för 
att veta vad vi hade att utgå ifrån. Första kontakten med våra intervjupersoner (IP) togs via mail. 
Vi använde oss av ett bekvämlighetsurval (Trost, 2010, sid 140) och skickade ut en 
intervjuförfrågan till näst intill alla ICA-butiker belägna i en utvald svensk storstad med omnejd. 
Sammanlagt tog vi kontakt med sjutton butiker. Fyra av sjutton hade möjlighet och var villiga att 
ställa upp på en intervju. Av dessa så valde en intervjuperson att svara på våra frågor via mail då 
hen inte hade så mycket tid att tillgå. En valde att ställa upp på en intervju via telefon. Den två 
resterande respondenterna gick med på en face-to-face-intervju.  
 
Intervjuerna varade mellan 30 och 70 minuter. Intervjupersonerna fick välja plats för intervjun. 
Både för att vi ville att hen skulle känna sig trygg i miljön samtidigt som vi ville underlätta och 
göra det smidigt för respondenterna (Trost, 2010, sid 66). Face-to-face-intervjuerna ägde rum på 
intervjupersonernas kontor på arbetsplatsen.  
 
Som inledning till intervjun presenterade vi oss själva samt gav vi en bakgrund till studien och 
förklarades dess syfte. Vi informerade om att intervjupersonen hade möjlighet att avbryta 
intervjun när som helst och att hen kunde välja att lämna frågor obesvarade om hen ville (Aspers, 
2011, sid 155). Vi berättade hur lång tid intervjun väntades ta och frågade om vi fick spela in 
intervjun i studiesyfte. Till sist beskrev vi de teman vi tänkt ta upp under intervjun för att ge 
respondenten en liten översikt.  
 
Under telefon- och face-to-face-intervjuerna så använde vi oss av tematiskt, öppna intervjuer. 
Det är en form av intervjuarteknik som dels går ut på att man ska agera som sig själv i stället för 
att gå in i en forskarroll (Aspers, 2010, sid 138). På det sättet sökte vi få intervjun att mer likna 
ett informellt samtal. Tematiskt, öppna intervjuer är också semi-strukturerade, vilket innebär att 
man utgår från ett antal förutbestämda teman istället för färdigformulerade frågor. Vi utformade 
ett så kallat A-schema med de teman som vi sökte svar på och ville diskutera (A-schemat se 
Bilaga 2.) (Aspers, 2010, sid 137). I A-schemat hade vi även ett antal underteman (Aspers, 2010, 
sid 144). Genom att inte använda oss av färdigformulerade frågor försökte vi undvika att 
intervjun skulle påverkas av våra omedvetna, förutfattade meningar, samtidigt som vi med hjälp 
av temana fortfarande hade ett mål och inriktade intervjun mot våra frågeställningar. Metoden 
gjorde det även möjligt att kunna ställa relevanta följdfrågor och få intervjupersonen att utveckla 
vissa resonemang, som vi ansåg vara speciellt intressanta för vår studie. 
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Den här metoden passade oss bra eftersom vi hade två områden som vi var intresserade av. 
Dessa områden, som sedan blev teman i A-schemat, var butikens shoplayout samt butikens 
miljöarbete vad gäller miljövänliga varor och deras exponering.  
 
Vi valde att intervjua våra IP tillsammans för att på det sättet kunna komplettera varandra och ta 
upp frågor som den andra inte tänkte på (Trost, 2010, sid 67). Eftersom vi spelade in materialet 
kunde vi båda koncentrera oss på vad IP sade och behövde inte föra några noggranna 
anteckningar. Under intervjuerna undvek vi att använda oss av frågor som börjar med “varför” 
då de lätt kan uppfattas som anklagande eller som att man kritiserar respondenten (Trost, 2010, 
sid 103). Vi försökte att använda oss av öppna frågor så att IP kunde få resonera på egen hand 
och inte behöva känna sig pressad. Det var också viktigt för oss att låta respondenten få tala till 
punkt och att vi inte avbröt direkt när vi kom på en följdfråga. I stället försökte vi vänta och 
ställde följdfrågor när IP talat färdigt (Trost, 2010, sid 85). Något som vi också använde oss av 
under intervjuerna var både enkel- och direkt uppmuntran. Enkel uppmuntran använde vi genom 
att visa med kroppsspråk, nickningar och bekräftade ”mm-ljud” att vi lyssnade aktivt på vad vår 
IP berättade (Rautalinko, 2007, sid 22). Direkt uppmuntran använde vi oss av när vi ville att våra 
IP skulle utveckla ett resonemang som kunde diskuteras vidare, genom t.ex. “Intressant! Berätta 
mer!” (Rautalinko, 2007, sid 22). 
 
Mailintervjun blev strukturerad på ett annat sätt än telefon- och face-to-face-intervjuerna. Där 
använde vi oss av färdigformulerade frågor för att ha större möjlighet att komma åt de punkter 
som vi var intresserade av (Intervjuguide se Bilaga 1). Dock fanns utrymme för IPs egna 
resonemang. I följebrevet så skrev vi det inte var någon brådska med att få in svaren, utan att 
intervjupersonen skulle ta den tid som hen behövde. Vi poängterade att ju utförligare svar, desto 
bättre. Vi skrev också att intervjupersonen gärna fick fylla på med egna tankar ifall vi missat 
något som kunde vara relevant. Precis som vid de andra typerna av intervjuer så gjorde vi klart 
för intervjupersonen att hen kunde lämna frågor obesvarade. Vi inledde mailintervjun med att 
ställa några bakgrundsfrågor om intervjupersonen och hens karriär, för att sedan fokusera på 
områdena shoplayout, omstrukturering i butiken, varuexponeringar, kundkrets och konkurrens 
samt miljö.  
 
Face-to-face-intervjuerna var ultimata så till vida att vi hade möjlighet att ställa följdfrågor, 
uppfatta kroppsspråk och ansiktsuttryck, känna av stämningen och så vidare. Vid telefon- och 
mailintervjun så gick vi miste om den icke-verbala kommunikationen. Tonläget var dock något 
som vi kunde ta fasta på över telefonen. Vid mailintervjun fick IP längre tid på sig att tänka 
igenom sina svar, fundera och formulera sig. Detta kan ha gjort att vi där fick fler relevanta svar. 
Dock kan ord i text vara tvetydiga, vilket gjorde att vi skickade vi ett kompletterande mail till IP, 
med följdfrågor och funderingar. Även om problemet med följdfrågor var störst vid 
mailintervjun så skickade vi liknande mail med kompletterande frågor till alla IP.  
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Samtliga intervjuer transkriberades för att vi lättare skulle kunna koda och analysera materialet. 
Detta gjorde vi genom att lyssna på det inspelade intervjumaterialet, samtidigt som vi ordagrant 
skrev ner vad som sades. Mailintervjun var i stort sett färdigtranskriberad när vi fick svaren, men 
vi hade några kompletteringar och formateringar att göra.  
 
6.2 Analysmetod 
För att kunna analysera våra anteckningar från observationsstudien samt det transkriberade 
materialet från intervjustudien, så använde vi oss av marginalmetoden. Metoden går ut på att 
man markerar datamaterialet efter vissa koder (Aspers, 2010, sid 172). Koderna kom vi överens 
om tillsammans på förhand (Kodschema se bilaga 3). Eftersom vi använt oss av 
marginalmetoden tidigare och var bekanta med den, kändes valet av analysmetod naturligt. Vi 
skrev ut våra data i pappersform, ett exemplar i var, och använde oss av färgpennor för att 
markera de olika koderna. Detta för att på ett snabbt och smidigt sätt kunna jämföra varandras 
kodning genom att gå tillbaka i materialet och studera färgläggningen som i sin tur motsvarade 
olika koder (Aspers, 2010, sid 175). 
 
Efter kodningen så jämförde vi materialet tillsammans. På det sättet kunde vi hitta gemensamma 
mönster samt diskutera den insamlade datan. Våra koder var inriktade på våra teorier, med ett 
antal underkategorier. Till en början markerade vi ursprungskoden och kodade hela stycken, för 
att sedan fördjupa oss i enskilda meningar och koda dem i underkategorier. På det sättet ville vi 
få en överblick över hela koden samt konkretisera intressanta aspekter.  
 
Vid analysen av observationerna så använde vi oss också av foton som vi överförde till datorn. 
Dessa foton markerade vi sedan med samma färgkoder som vi tidigare har använt oss av. Fotona 
var till stor hjälp då våra anteckningar från butiksobservationerna ofta var fåordiga på grund av 
intentionen att vara diskreta.  
 
6.3 Respondenter 
Studien genomfördes i en svensk storstad, med omnejd. Vi valde att studera butiker belägna 
inom samma geografiska område för att kunna genomföra studien på ett bra sätt. På grund av 
tidsbrist, resurser och vårt val av metod, hade vi ingen möjlighet att studera butiker belägna på 
olika ställen i landet. Detta medförde att vi hade relativt få möjliga respondenter. Fyra butiker av 
de sjutton som vi tog kontakt med var beredda och hade möjlighet att ställa upp i vår studie. 
Skulle vi ha haft mer tid på oss så hade vi kunnat erbjuda en större tidsram till intervjupersonerna 
och då möjligtvis fått fler butiker att delta.  
 
De fyra butikerna som deltog i vår studie bestod av två stycken Nära-butiker, (ICAs minsta 
variant av butik på en fyrgradig skala), en Supermarket (ICAs näst minsta butik) samt en 
Kvantumbutik (ICAs näst största butik). ICAs största butiksvariant, Maxi, är därmed inte 
representerad i studien. Varför just dessa butiker valde att delta i studien är svårt att säga. 
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Butikerna har visat sig vara olika inriktade och är belägna i olika typer av områden. Bland de 
butiker som valde att avböja vår deltagarförfrågan så var tidsbrist en vanlig återbudsorsak.  
 
En av våra respondenter är ansvarig för driften i sin butik. Övriga är antingen enskilda ägare eller 
delägare av sina butiker. Alla har lång erfarenhet inom branschen, och har således varit med och 
sett ett och annat. Respondenterna har citerats ordagrant i studien. I fortsättningen av denna 
uppsats kommer vi att benämna intervjupersonerna som IP1-IP4. Butikerna har vi valt att kalla 
ICA1-ICA4. Detta på grund av anonymitetsskäl. Vi har även valt att anonymisera butikernas 
egna hemsideadresser eftersom butiksnamnen finns med där.  
 
På ICA1 intervjuade vi butiksägaren, en man i 40-årsåldern (IP1). Han har ägt butiken i fyra år. 
Innan dess jobbade han som driftschef i samma butik. Vår andra intervjuperson är också en man 
som har ägt ICA2 i ett trettiotal år (IP2). Sammanlagt har han arbetat inom dagligvaruhandeln i 
nästan 50 år. ICA3 ägs av två personer. Vi intervjuade en av dessa. Denna intervjuperson är en 
kvinna i 45-årsåldern som har varit i branschen cirka 15 år (IP3). Till sist mailintervjuade vi en 
man som också är runt 45 år (IP4). Han är driftansvarig för ICA4. Sedan tidigare har IP4 nästan 
20 års erfarenhet inom dagligvarubranschen.  
 
6.4 Etiska överväganden 
Innan vi inledde datainsamlingen hade vi begrundat och tänkt igenom de etiska aspekterna 
noggrant. Detta eftersom vi anser att det är viktigt att man visar respekt för sina intervjupersoner 
och den miljö som man gör sina observationer i. Våra etiska överväganden i intervjustudien har 
sin utgångspunkt i Vetenskapsrådets (2010)  principer för god forskning. 
 
6.4.1 Dokumentstudien 
Informationen vi tog del av från organisationens hemsidor såg vi inte som problematiskt ur ett 
etiskt perspektiv, då all den informationen är offentlig.  
 
6.4.2 Observationsstudien 
När vi utförde våra observationer i matvarubutikerna så koncentrerade vi oss enbart på hur de var 
utformade och designade samt på hur varor var exponerade, inte på enskilda individer i butiken, 
vare sig personal eller kunder. Därför såg vi inte heller några etiska problem med denna studien. 
 
6.4.3 Intervjustudien 
Som vi nämnt i tidigare kapitel, lät vi IP välja plats för intervjun. Detta gjorde vi för att IP skulle 
känna sig så bekväm i miljön som möjligt. Enligt informationskravet (Vetenskapsrådet, 2010), 
som är en av Vetenskapsrådets riktlinjer för god forskning, så informerade våra IP innan 
intervjun ägde rum. Information inkluderade intervjuns struktur, upplägg och teman samt 
studiens bakgrund och syfte. På det sättet fick IP en uppfattning om vilka ämnen som skulle 
beröras och behövde därmed inte känna sig överraskad av ämnen som togs upp under själva 
intervjun. Dessutom talade vi om hur lång tid vi uppskattade att intervjun skulle ta. 
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Enligt Vetenskapsrådets samtyckekrav (Vetenskapsrådet, 2010) så poängterade vi att IP inte 
behövde svara på alla frågor om hen inte ville. Vi frågade även ifall det var okej att vi spelade in 
intervjun i studiesyfte, vilket alla IP gick med på. Vetenskapsrådets konfidentialitetskrav 
beaktade vi genom att inte låta utomstående ta del av det inspelade materialet från intervjun 
(Vetenskapsrådet, 2010). Ännu en aspekt vi tog hänsyn till var nyttjandekravet, vilket går ut på 
att forskaren inte ska använda de uppgifter hen har tillförskaffat genom sina intervjuer till 
ändamål som inte är forskningsrelaterade, som t.ex. kommersiellt bruk (Vetenskapsrådet, 2010).
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7 Resultat 
Vi kommer i detta kapitel att redogöra för vår insamlade data. Först redovisar vi resultatet från 
dokumentstudien. Vi inleder mer ICAs centrala hemsida för att sedan gå in på butikernas 
enskilda hemsidor. Vi tar upp allmänna intryck från hemsidorna, och går därefter in på hur ICAs 
miljöarbete presenteras. Efter detta kommer vi butik för butik att redogöra för vårt resultat från 
observationsstudien samt intervjustudien. I observationsstudien kommer vi att dela upp resultatet 
i fyra rubriker. Dessa är Kundvarv, hyllor och gångar, Ljusinstallationer, Gavlar och Skyltning. 
Intervjuerna redovisar vi med hjälp av tre rubriker: Rumslig styrning, Varuexponering och 
Varuexponering av miljövänliga varor.   
  
7.1 Dokumentstudien 
 
Delstudie 1  
När vi besöker ICAs centrala hemsida (ICA, 2/5, 2013), så möts vi av en färgglad profil. Uppe 
till vänster syns ICAs logotyp som står med sin traditionella röda färg. Uppe till höger finns det 
en inloggningsfunktion som är lila. Längre ner på startsidan så har de en reklambanner som 
lyder: “Grillappen fixar biffen” - en app som erbjuder recept och tips på hur man ska grilla i 
sommar. Vidare så ser vi att ICA har en sökfunktion på startsidan där man kan söka efter recept. 
Det finns också ett grönt äpple där det står “Ta ett grönt år”. Det står också bredvid äpplet att om 
man klickar på det så kommer man till recept där ingredienserna erbjuder minst en tredjedel frukt 
och grönt. Till höger på sidan så ser vi under rubriken Recept, bilder på olika maträtter. Längre 
ner ser vi erbjudanden på specifika varor. Däribland en stektermometer som kostar 99 kr och 
ICAs kortvaror som erbjuder rabatterade priser till kunder med ICA-kort. Under ett erbjudande 
så får man reda på att: “ICA är bäst i Sverige på hållbarhet enligt svenska konsumenter”. När vi 
klickar på texten så får vi reda på att ICA har vunnit en varumärkningsundersökning om 
hållbarhet där 9 000 konsumenter i Sverige intervjuas. Denna undersökning är gjord av 
Sustainable Brands. Nedanför denna information kan vi se på ICAs aktuella reklamfilm och 
under det så är finns ett erbjudande om ICAs matkasse. Till höger ser vi här en lista med femton 
recept, utvalda av ICA. Resten av sidan är fylld med tips, till exempel middagstips, baktips eller 
salladstips. Det finns även en “matskola” med små videoklipp och reklam angående ICAs egna 
bil- och hemförsäkring. Längst ner på startsidan så hittar vi kontaktinformation till ICA och 
bland annat flikar som “kundtjänst” och “Om ICA”. Vi ser också länkar till ICAs egna Facebook 
och YouTube-konto. 
 
När vi riktade in oss på ICAs miljöarbete så klickade vi först på en flik på startsidan som heter 
“ICA tar ansvar” där vi direkt möttes av texten: 
 

“Vad ska vi äta idag? Är det klimatsmart? Var kommer köttet ifrån? Varje dag 
ställs vi inför frågor om mat. Vi på ICA vill göra vardagen lite enklare genom 
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att ta vårt ansvar för miljö och samhälle. Vi vill också vara en god kraft i 
samhället. Därför samarbetar vi med frivilligorganisationer som arbetar för 
hälsa, miljö, humana insatser, idrott och mångfald.” 

 
Även på den här sidan skyltar ICA stort med att “ICA är bäst i Sverige på hållbarhet”. När vi 
skrollar ner hittar vi ett antal underrubriker. De punkter som vi valde att koncentrera oss på var: 
“Miljö”, “Märkningar som guidar rätt” och “Råvaror som kräver extra omtanke”. Nedan kommer 
vi att ta upp hur ICA valt att använda sig av sin centrala hemsida för att presentera sitt 
miljöarbete med hjälp av dessa tre rubriker. 
 
Under rubriken “Miljö” finns det ytterligare flera underrubriker som alla går ut på att visa hur de 
arbetar för en bättre miljö. Först möts vi återigen av texten “ICA är bäst i Sverige på hållbarhet”. 
Vi kan sedan läsa om hur ICA försöker få ner energiförbrukningen i sina butiker, eftersom det är 
den faktor som har störst miljöpåverkan. De skriver också att det pågår flera projekt för att 
minska just denna energiförbrukning. Ett av dessa projekt är T8-T5 som går ut på att äldre 
belysning ska bytas ut mot nya som inte förbrukar lika mycket energi. Projektets mål är som ICA 
skriver att: “nå klimatmålet om 30 procents minskat koldioxidutsläpp till år 2020.”. De tar även 
upp hur de arbetar med “klimatsmarta” förpackningar på deras egna varor och när det gäller 
ekologiska produkter så har de beslutat att: “sträva efter att erbjuda ekologiska alternativ inom 
alla produktgrupper.”.  
 
Under rubriken “Råvaror som kräver extra omtanke” så tar ICA upp hur de arbetar med varor 
som kan innebära risker för miljön. Varorna som de tar upp är palmolja, jätteräkan, bananer, fisk, 
ägg, kaffe, kött och trä och grillkol. De skriver att:  
 

“Vi på ICA jobbar aktivt för en hållbar och ansvarsfull produktion. På många 
håll har vi kommit långt, men vi strävar ständigt efter att bli bättre.”  

 
Vidare under rubriken “Märkningar som guidar oss rätt” beskrivs de oftast förekommande 
miljömärkningarna man finner i ICA-butiker. De tar t.ex. upp märkningar som Bra Miljöval, 
KRAV, Svanen och MSC, vilka vi kommer redogöra för nedan.  
 
Bra miljöval är Naturskyddföreningens märke. Märket har tagits fram gemensamt med handeln 
för att konsumenter på ett enklare sätt ska kunna, som det står på ICAs hemsida, “handla för 
miljön”. ICAs hållning gentemot Bra miljöval är att: “Nya kemtekniska produkter ska 
miljömärkas om det finns kriterier hos två av följande miljömärkningar; Svanen, EU Ecolabel, 
Bra Miljöval”.  
 
ICA skriver att KRAV står för: “bra miljö, god djuromsorg, god hälsa och socialt ansvar”. 
KRAV liknar EUs ekologiska märkning med undantaget att KRAV har hårdare regler när det 
kommer till djuromsorg. ICAs hållning när det gäller KRAV-märkta varor är att de ska “söka 
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ekologiska alternativ inom alla produktgrupper”. Detta gör man genom deras eget märke som 
heter “ICA I <3 Eco”. I ICA I <3 Eco’s utbud ska alla animaliska råvaror vara certifierade av 
KRAV.  KRAV är en märkning som kommer från ett privat initiativ.   
 
Svanen sköts av ett aktiebolag, Miljömärkning Sverige AB, som delvis ägs av staten. 
Märkningen används på bland annat på hygienartiklar och butiker. Visionen hos Svanen är ett 
“hållbart samhälle”. ICAs hållning till Svanen är samma som de har gentemot Bra miljöval. ICA 
skriver också att alla ICA-Maxi, Kvantum, och Supermarket-butiker strävar efter att vara 
Svanenmärkta.  
 
Marine Stewardship Council eller MSC som det också kallas är en märkning som inriktar sig på 
fiske från världshaven. Ska man få ha en märkning från MSC så ska fisket ha skett på godkända 
metoder samt att man inte fiskar där fiskbeståndet riskerar att dö ut.  
 
Delstudie 2 
När vi genomförde dokumentstudien av butikernas enskilda hemsidor så visade det sig att de var, 
till stor del, strukturerade på samma sätt. Den största skillnaden var att de miljöcertifierade 
butikerna visade upp symboler för sina certifieringar på sin startsida. Vi såg att ICA1 och ICA2 
inte hade några symboler. ICA3 visade både certifieringar från Svanen, KRAV, Bra miljöval och 
MSC. ICA4 visade certifieringar från Svanen och KRAV. I övrigt fann vi inte mycket 
information om hur de enskilda butikerna jobbar med miljövänliga varor. Vi har vi i stället valt 
att ta upp den information som återfinns på alla hemsidor. Detta för att det inte ska bli för mycket 
repetitiv och icke-relevant för vårt problemområde information som återges. Alla butikernas 
hemsidor besöktes den 13/5-2013. 
 
På samtliga butikers egen hemsida ser vi längst upp till vänster på startsidan länkar i blå text till 
ICAs huvudsida samt till ICA-banken. ICAs logo i röd text återfinns också till vänster. Under 
loggan står namnet på den enskilda butiken. Längst upp till höger ser vi inloggning till “Mina 
sidor”. Denna text är skriven med vit text på lila bakgrund. Ett antal flikar görs synliga med vit 
text på röd bakgrund. Till höger ser vi en välkomsttext. Under välkomsttexten ser vi butikens 
öppettider och kontaktinformation.  
 
Mitt på startsidorna ser vi Veckans erbjudanden där bilder på varor rullar förbi. De är rabatterade 
för dem med ICA-kort. Denna varuexponering visar samma varor och ser likadan ut på alla 
butikernas startsidor. Längst ner på hemsidorna ser vi fyra huvudtexter. Dessa är: Huvudmeny, 
Om ICA, Kundtjänst och Om webbplatsen. Dessa har i sin tur underrubriker. Vidare ser vi också 
länkar till Facebook, YouTube samt till en ikon där man kan ladda hem appar. 
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7.2 ICA1  
 
7.2.1 Observationsstudien 
Kundvarv, hyllor och gångar  
ICA1 är en ICA Nära-butik som ligger i ett studenttätt område. Butiken delar lokal med ett 
företag inom detaljhandeln, men har en egen ingång. ICA1 har ett moturs kundvarv. Det inleds 
med rabatterade chokladbitar, lösviktsgodis, snacks och dricka. Därefter finns brödet och 
mejeriavdelningen som sedan övergår i chark och frysvaror. Frukt- och gröntavdelningen 
kommer efter det och därifrån mot kassorna finns alla slags torrvaror och non-food såsom 
tvättmedel och köksredskap. Närmast kassorna finns godispåsar, glass och choklad. Hyllorna på 
ICA1 är höga och har oftast en neutral grå färg. Vissa specialexponeringsställ har röd färg. 
Gångarna i butiken är smala. Vi ser en genväg som man kan ta för att snabbt komma till 
kassorna, annars måste man i princip passera genom hela butiken.  
 
Ljusinstallationer 
ICA1 har lysrör i taket. Vi ser även en del spotlights. Kylskåp och frysskåp är upplysta inuti. 
Ovanför de låga frysboxarna hänger taklampor. Skåpet med bröd som bakas i butiken är väl 
upplyst. Hyllorna med produkter såsom deodorant, tandkräm, schampo och balsam är extra 
upplysta med ljusslingor på varje hyllplan. På samma sätt ljusexponeras tuggummina vid 
kassorna.  
 
Gavlar 
ICA1 har relativt få gavlar, då det är en liten butik. På gavlarna ser vi exempelvis korvbröd och 
grillbriketter, engångsbestick och mängdrabatterade chokladbitar. 
 
Skyltning 
På dörren in till ICA1 finns en skylt som visar att “Området är TV-bevakat”. När det gäller 
prisetiketter så använder sig ICA1 av små skyltar på varje hyllplan. Dessa är vita, med svart text. 
På miljömärkta eller ekologiska varor fanns en grön symbol på hyllplansetiketten. Vissa varor är 
utmärkta med större skyltar än övriga. Ibland hänger de från taket och är 1x0,5 meter stora, 
medan andra är A4- eller A6-skyltar uppsatta precis vid produkten. ICA1 använder sig även av 
multipriserskyltar, till exempel “köp 2 för 35:-” på vissa varor. De flesta av dessa utstickande 
skyltar har röd textfärg istället för svart. Av de större skyltexponeringar och multipriser såg vi 
ingen som uppmärksammande en miljövänlig eller ekologisk vara.  
 
7.2.2 Intervjustudien 
Rumslig styrning 
På ICA1 arbetar de kontinuerligt med omstruktureringar och “små-fix”, som IP1 kallar det. Vi 
får intrycket att butikens layout är något som IP1 tycker är roligt och spännande att jobba med. 
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Dock så förklarar han att eftersom butiken är såpass liten, så måste de ofta göra avvägningar och 
anpassa ytorna. Det går tyvärr inte att alltid planera butiken på ett optimalt sätt. Butiken har 
byggts ut efter hand. Från början var den hälften så stor som den är idag. Tillbyggnationerna har 
gjort att IP1 har fått plats för fler varor och dessutom har han kunnat ändra kundvarvet, då 
personalrummet flyttades. Tidigare fanns en vändplan, där kunder som gick in sedan behövde 
vända och gå samma väg tillbaka för att fortsätta runt i butiken. IP1 säger att sådana 
“ändhållplatser” inte är bra på något sätt. Detta gjorde att många kunder undvek att ta den extra 
svängen. Numera tycker IP1 att kundvarvet fungerar bra. Besökarna styrs på ett naturligt sätt 
genom hela butiken, med några få vägval.  
 
IP1 pratar mycket om att han tror att känslan i en butik är viktig. Genom att sätta upp ett extra 
hyllplan på butikhyllorna, så gjorde de ett försök att skapa en känsla hos kunderna att de befinner 
sig i en större butik. Både aspekten att det inte går att se över hyllorna och lokalisera sig på 
samma sätt som tidigare, samtidigt som att sortimentet kan uppfattas som bredare. IP1 vill också 
att det ska vara en mysig känsla när kunderna besöker affären, nästan hemtrevlig. IP1 menar att 
de perfekta och mest flashiga butikerna inte alltid är de som går bäst. Genom att ha ordning, men 
inte perfektion, utan istället ha en butik som ser lite inkörd ut, fungerar bäst. Vidare så berättar 
IP1 om hur man kan styra kunderna, genom att flytta hyllor, bestämma breda eller smala gångar, 
placera kaffet på ett visst ställe och så vidare. 
 

“...man kan ju veta, såhär, teorier, men de funkar ju inte alltid. Däremot, det 
som är tydligt är att vissa platser är bra och att folk går efter ett speciellt 
mönster.”  

 
“Sen kan man ju också ändra genom att flytta grejer, flytta liksom lite och 
skjuta på grejer. Så kan man ju få folk att gå andra gångar. Ja, men om vi 
skulle göra en gång smalare och en annan lite bredare, så skulle det ju 
antagligen vara så att folk skulle gå i den där breda.” 

 
Varuexponering 
När vi pratar om att inte ha perfektion i butiken så nämner IP1 “starter gap”. Starter gap innebär 
att en uppställning av varor inte ska se alltför ordnad och orörd ut - det måste se ut som att varan 
säljer. Annars kan det hända att kunderna tror att produkten ställs fram för att den är svårsåld, 
alternativt vill ingen kund vara de första att ta en vara. Därför bör några luckor lämnas i 
formeringen för att ge intrycket att varan är populär. De tomma luckorna brukar kallas för 
“starter gaps”. 
 

“Det där att man kanske exponerar massa grejer och då kanske man ska ta bort 
fyra stycken mitt i, för att annars känns det som att ‘Det är ingen som köper de 
här grejerna.’” 
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På ICA1 försöker personalen arbeta kontinuerligt med varuexponering. De ansvariga för 
butikens olika avdelningar diskuterar sinsemellan och ger varandra tips och synpunkter på vad 
och hur vissa varor ska stå uppställda för att få så bra resultat som möjligt. En del varor har sin 
plats, IP1 nämner kaffet som exempel, men det kan alltid specialexponeras under någon period 
och då, förutom sin vanliga hyllplats, också ställas upp på till exempel en gavel. ICA1 har dock 
ganska få gavlar och platser att specialexponera varor på, eftersom utrymmet i butiken är 
begränsat. De försöker därför byta ut exponeringarna så ofta som möjligt och på så sätt få en 
livlig butik. IP1 säger att det skulle ju vara tråkigt att gå in i en butik som alltid ser likadan ut. 
Genom att byta plats på varor så väcker de ny uppmärksamhet hos kunden:  
 

“Ser man nåt nytt så liksom ‘Vad är det här för grej?’. Det kanske är nån grej 
som vi har haft hela tiden, men den har bytt plats bara.” 

 
“Fin-kem”, som IP1 kallar det, deodorant, krämer och andra hudvårdsprodukter, har de nyligen 
flyttat från en avsides plats i butiken till en plats närmare kassorna. Denna omstrukturering 
gjordes både eftersom dessa varor är förhållandevis dyra per styck, och med den nya 
uppställningen har kassapersonalen bättre uppsikt över dem. Dessutom berättar IP1 att säljtrycket 
ofta är högre vid kassorna - alla kunder passerar och stannar upp där. Därmed hoppas de kunna 
öka försäljningen av dessa varor.  
 
När vi började diskutera effekter av omflyttningar så tog IP1 upp Bake-off-brödet som ett bra 
exempel. Bake-off-bröd är de bröd och bullar som de köper in frysta, men som färdigbakas i 
butiken. Tidigare tog brödet upp precis lika stor plats som nu, men försäljningen har i och med 
omplaceringen gått upp med 50-60 %. IP1 och hans butiksmedarbetare testade att flytta 
brödskåpet så att det stod i 90 grader, med fronten, mot alla kunder som kommer gåendes i 
butiken. Innan stod det åt motsatt håll, precis runt hörnet, vilket gjorde att många helt enkelt 
svepte förbi skåpet av bara farten. Personalen på ICA1 ändrade även sättet att prisexponera 
brödet. Nu har de endast ett pris på bröd, och ett på bullar. Det innebär att kunderna kan blanda 
hur de vill på ett enkelt sätt. Därtill så har de även multipriser, såsom “Köp 3 för 15 kr”. IP1 
berättar att multipriser är bra för att föra upp snittköpet.  
 
Butiken använder sig även av belysning för att visa upp sitt sortiment. IP1 anser att belysningen 
är viktig, dels för att kunden ska se varan ordentligt, samtidigt som det ger en exklusiv känsla. 
Det är också ett sätt att locka kunder. De har ett antal spottar i taket som belyser vissa varor, men 
de har också belysning i hyllorna. Nyligen har de satt upp belysning bland tuggummina och i fin-
kemhyllan, när den flyttades. 
 
När det gäller färger så jobbar personalen på ICA1 mest med det i frukt- och gröntavdelningen. 
Kontraster är viktigt, olika färger bredvid varandra, för att göra alla sorter synliga. Färger är 
dessutom vackra och tilltalande. På skyltar tänker de också på att ha kontraster mellan färgerna, 
framför allt för att budskapet ska synas och vara tydligt.  
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“Ja, alltså man tänker ju på färger, det gör man ju. Alltså, där pratar man väl 
ofta om färgspel, alltså att man vill ha kontraster gärna när man exponerar 
varorna. Framför allt i grönsaker är det ju det. Då vill man ju gärna lägga olika 
liksom så att det blir stora kontraster. Det är ju säljande och ser snyggt ut och 
liksom attraherar.” 

 
Varuexponering av miljövänliga varor 
IP1 har under sina år inom dagligvaruhandeln märkt en ökad efterfrågan på miljövänliga och 
ekologiska varor. De försöker uppmärksamma och lyssna på kunderna vilka varor som de saknar 
i sortimentet, och numera nämns ofta miljöinriktade produkter. Om det är en eller två kunder 
som frågar efter en vara så tar vi in och testar den, berättar IP1. När det gäller just miljövänliga 
och ekologiska varor så kan det dock bli så att när varan väl finns i butiken så säljer den inte, 
även om efterfrågan på dessa produkter har ökat. 
 

“Men sen ibland, ganska många gånger, så är det lite såhär generellt att, folk 
säger ‘Kan inte ni ta hem mer ekologiska varor?’. Men dom som man har 
försökt ta hem, dom går inte. För när man väl får hem den så ser man, och då 
kan man säga att ‘Titta, nu har jag tagit hem den, titta, men köp den då!’. ‘Nej 
men jag tycker att, den där, den var ju lite dyr’.” 

 
IP1 och hans medarbetare exponerar och ställer upp ekologiska och miljövänliga varor på samma 
sätt som de exponerar andra varor. Storleken på varan avgör ofta hur man placerar den på hyllan, 
förpackningarna bör vara lika höga. IP1 trodde dock att om man skulle exponera miljöinriktade 
varor ordentligt så skulle man kunna sälja mer av dem. IP1 pratade om antalet ansikten, eller 
face, som ett sätt att exponera varor på hyllan. Antalet ansikten innebär hur många varor av exakt 
samma sort, som står i rader bredvid varandra på hyllan, ut mot kunden.  
 

“Det som du säljer mycket av, det kan du ju ha uppåt fyra-fem ansikten på. 
Men det som inte säljer, hm, där kan man ju påverka lite grann. Även om vi 
inte säljer så mycket av en vara så skulle vi kunna ha flera ansikten, men sen 
har vi det så trångt. Så det känns ju jättedumt att ha mycket utav någonting 
som vi inte säljer mycket av.” 

 
ICA1 är nu testbutik för en ny del av ICA:s miljöarbete. Detta miljöarbete går bland annat ut på 
att butiken ska ha en speciell miljöetikett på deras hyllplansetiketter för att på så vis förtydliga 
för kunden att varan är bra för miljön. För att bli certifierad så måste man också ha en viss 
procent av miljövänliga varor inom alla varugrupper.   
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IP1 berättar att han bli påverkad av hur andra ICA-handlare gör, och att han åker runt och tittar 
på hur det ser ut i andra butiker. Väl där så studerar han bland annat om någon har kommit på en 
smart idé och vilket sortiment de har, men också vilken prisnivå de ligger på.  
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7.3 ICA2 

7.3.1 Observationsstudien 
Kundvarv, hyllor och gångar  
ICA2 är en ICA-Nära butik som ligger tre mil från innerstaden. Där är det glesbyggt och långt 
till närmaste konkurrent. Butiken är en fristående byggnad med en liten ingång. ICA2 har ett 
medurs kundvarv. Yttervarvet, från ingång till kassan, är uppbyggt med kaffe, bröd, mejeri, 
chark, frukt och grönt, snacks, läsk och godis. På hyllorna i mitten av butiken finns hår- och 
hudvårdsprodukter, tvättmedel, djurmat, toalettpapper, frysboxar med fryst mat och dylikt. 
Hyllorna på ICA2 är höga och har oftast en neutral grå färg. Vissa hyllkanter och 
specialexponeringsställ har röd färg. Frukt och grönsaker är upplagda på ett grönt hyllplan. 
Gångarna i butiken är smala. ICA2 är uppbyggt så att man inte behöver passera stora delar av 
butiken för att komma till kassorna, det finns flera vägval.  
 
Ljusinstallationer 
ICA2 har lysrör i taket. Vi ser inga spotlights. Kylskåpen i mejeriavdelningen saknar belysning. 
Det gör även vissa av butikens frysboxar.  
 
Gavlar 
ICA2 har en del gavlar, men vi ser ingen miljövänlig eller ekologisk vara på någon av dessa. 
Exempel på gavelexponeringar är mjukost, kaffebröd och DVD-filmer. På ett ställe finns en låda 
med prisnedsatt bröd. “Spara” står det på lådan. På en gavel finns ett ställ med planteringsfröer.  
 
Skyltning 
På dörren in till ICA2 finns skyltar som visar att “Området är TV-bevakat”, att butiken är 
spelombud, ombud för Systembolaget och apoteket samt att de säljer frimärken.  
 
När det gäller prisetiketter så använder sig ICA2 av små skyltar på varje hyllplan. Dessa är vita, 
med svart text. På miljömärkta eller ekologiska varor finns en grön symbol på hyllplansetiketten. 
Dessa symboler ser vi dock på väldigt få etiketter. Vissa varor är utmärkta med större skyltar än 
övriga. Oftast används A6-skyltar. Dessa kommunicerar ofta rabatterat pris, för dem med ICA-
kort, på varan de är uppsatta vid. Skyltarna är färgglada och lätta att upptäcka bland de mindre 
hyllplansskyltarna. Utstickande skyltar finns även i charkdisken, där vissa varor har A4-skyltar. 
Dessa skyltar ser ut som ICA2 egna skyltning, inte ICAs centrala. Vi återfinner sedan samma typ 
av A4-skyltar på flera ställen i butiken. Färgerna på dessa skyltar är vita i grunden. Högst upp 
står gällande vara i svart text. Priset står mitt på skylten med röda, stora siffror och gul bakgrund. 
ICA2 verkar inte använda sig även av multipriserskyltar, utöver de A6-skyltar med ICA-
kortpriser som ibland innefattar mängdrabatt. Av de större skyltexponeringar och multipriser såg 
vi ingen som uppmärksammande en miljövänlig eller ekologisk vara.  
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7.3.2 Intervjustudien 
Rumslig styrning 
IP2 berättar att när de byggde ICA2 så fick de hjälp av proffs gällande layouten, hur det skulle se 
ut och hur varorna skulle placeras. Därefter så har det gjorts några enstaka, stora 
omstruktureringar i butiken, ungefär vart tionde år. Även då har IP2 tagit in hjälp. Han tror att 
man främst tänkt på kundens behov vid omflyttningarna. Eftersom butiken är förhållandevis liten 
så faller kundvarvet ganska naturligt. Själva matvarorna är synligt placerade medan exempelvis 
tvättmedel står lite avsides i en gång. Kunden som ska köpa tvättmedel ser till att leta upp det 
ändå enligt IP2. Färger och liknande tror inte IP2 är lika viktigt.  
 
Mindre omflyttningar görs främst vid högtider som jul och påsk, eftersom flera nya varor då 
dyker upp i sortimentet och det behöver plockas om på hyllorna. Till dessa varor används främst 
gavlar så att kunderna får syn på de nytillkomna varorna. Dock har säsongsvarorna minskat. Just 
nu hade IP2 ett ställ med fröer som han inte brukade ha annars. IP2 berättar att han inte vill göra 
stora förändringar i butiken alltför ofta, men mindre omflyttningar görs ibland. 
 
När det gäller hyllornas höjd har IP2 under årens lopp följt ICAs rekommendationer. Just nu är 
hyllorna cirka två meter höga. Det tillsammans med den generösa takhöjden ger ICA2 en rymlig 
känsla.  
 
Varuexponering 
IP2 upplever att hans butik under de senaste 20-30 åren har blivit mer styrd av ICA centralt när 
det gäller varuexponering. Dock berättar IP2 också att om tillräcklig många kunder efterfrågar en 
vara så tar han i den. Han nämner att han får “planogram” från ICA, två gånger per år, som visar 
vilka varumärken butiken ska ha samt hur de ska exponeras på hyllan. Planogrammet visar både i 
vilken höjd man ska placera en vara och hur många ansikten en produkt ska ha. Med ansikten 
menas hur många rader av samma vara som finns på hyllan. Flera rader ger varan mer plats på 
hyllan och flera fasader (ansikten) ut mot kunden. IP2 tror att det går att påverka kunder med 
hjälp av varans hyllplacering.  
 

“Till höger i en hylla ställer man dom varor man vill att folk ska köpa, 
eftersom de flesta av oss är högerhänta och då plockar man med höger. Man 
ställer också den som har mest marginal i “ta-höjd”, inte längst ner och inte 
högst upp.” 

 
IP2 verkar vara medveten om flera knep som man kan ta till för att sälja så mycket som möjligt, 
men han säger att för honom handlar det inte så mycket om pengar, utan det är det sociala han 
vill åt. Om butikens gavlar inte används till säsongsvaror brukar IP2 exponera varor som det inte 
finns plats för någon annanstans där, eller varor som han har fått ett större lager av, och därmed 
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vill bli av med. IP2 kallar dessa gavlar för “sopstationer”. Däremot anser han att gavlar är ett bra 
ställe att exponera på och att man kan påverka kunderna genom exponering.  IP2 berättar att 
belysning kan ha stor inverkan på hur en vara uppfattas. Han nämner kött som ett exempel. Med 
olika belysning så kan samma köttbit få olika färg. Gavlar och belysning är två av flera sätt att 
varuexponera som IP2 är medveten om, dock så använder han sig inte av alla sina kunskaper. 
Han berättar att om han hade varit yngre så skulle han bättre ha tagit tillvara på rummets 
styrfunktioner. Något som ICA2 ibland använder sig av är egna utskrivna skyltar för att exponera 
vissa varor. Dessa hjälper till att uppmärksamma kunder på vissa varor.  
 

“...ibland då, så försöker man göra ett ryck där och sätta såna där A4-skyltar. 
Och det märker man ju att folk läser mycket mera än dom man har står där på 
hyllplansetiketten. Och priset behöver inte alltid vara sådär väldigt attraktivt, 
utan ja, ett normalt ett, eller ett extrapris, men det är inte mera extrapris än om 
det stod på en liten etikett. Men just att skylten finns där, det har betydelse.” 

 
För att få kunden att exponeras för nya varor och inte bara handla samma artiklar som hen alltid 
gör, så anser IP2 att det ur försäljningssynpunkt är viktigt att ändra om bland artiklarna. 
 
Att ha varor som lockar till impulsköp vid kassorna är något som IP2 tänker på. Det och att man 
satsar lite extra på säsongsvaror kan vara ett effektivt sätt att locka kunder på.  
 

“...för det är det ju en del som kanske är in och kanske bara köper tidningen 
och cigaretter och då är det bättre att se mazariner och såna där saker. Eller att 
man har halstabletterna under vinterhalvåret, det gör vi. Men det är väl mera 
att man har den där kunskapen i sig. “Vicks” det säljer vi under ett antal 
vintermånader sen gäller det ju kanske samma sak där då att förändra att inte 
“Vicks-påsarna” sitter uppe året runt, för då blir det ju inte någon större effekt. 
Det ska ju vara så att det ska vara lite nytt också.” 

 
Varuexponering av miljövänliga varor 
På hyllplansetiketterna i butiken så finns det utmärkt vilka varor som är ekologiska och 
miljövänliga. IP2 berättar också att orsaken till att ICA2 inte har så mycket ekologiska varor 
beror på att kunderna inte efterfrågar dem i så hög grad. 
 

“Väldigt många tycker inte att det är nån vits med det så att säga. Man tycker 
väl att ”Hur vet man att det här är bättre än dom andra?” liksom. Mjölk eller 
mejerigrejer, där har vi lite ekologiskt, och vi har väl kanske i sortimentet i 
övrigt också men inte sådär så att vi gör något stort utav det hela.” 

 
På ICA2 erbjuder de ett liknande sortiment som andra ICA Nära-butiker. IP2 har koll eftersom 
han ibland besöker andra butiker. Då noterar han sortiment, priser och sätt att exponera. Det 
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liknande utbudet beror också till stor del på att ICA2 följer ICAs centrala anvisningar i 
planogrammen. Det kan tyckas tråkigt att de flesta butiker har samma sortiment, medger IP2, 
men han nämner dock att det kan vara bra när det gäller inköpspriset på varor. 
 

“Tittar man på sortimentet så har jag samma sortiment som de uppe i Norrland 
och de där nere i Smygehuk liksom, och det är ju lite synd egentligen, men 
som konsument kan det ju vara skönt om jag hittar AXA-havregryn i Skåne 
också. Men egentligen är det väl roligare att hitta på nå’ nya produkter i 
stället.” 

 
7.4 ICA3 
 
7.4.1 Observationsstudien 
Kundvarv, hyllor och gångar  
ICA3 ligger i ett litet köpcenter. Ingången och kassorna är vända åt samma håll - mot köpcentrets 
mittgång, vilket ger butiken en stor, öppen front ut mot förbipasserande som kan se in i butiken. 
Ingången har varken dörr eller grindar, utan är helt öppen. Kundvarvet är uppbyggt medurs och 
inleds med frukt- och gröntavdelningen. Längre in i butiken så finns det en oval delikatessdisk 
mitt på butiksgolvet. Runtomkring den finns färskvaror såsom charkvaror, en fiskdisk och 
ostkylar. Kundvarvet fortsätter med bröd, kakor och kaffe. Därefter följer en gång med chips för 
att sedan komma till flera torrvaror, t.ex. konserver, baktillbehör och kryddor. Närmare kassorna 
finns mejeriavdelning, frysboxar, hår- och hudvårdsprodukter samt lösviktsgodis och andra 
sötsaker.  
 
Hyllorna på ICA3 är höga och har oftast en neutral grå färg. Det nedersta hyllplanet är ibland 
utskjutet, vilket gör att vi ser varorna som är placerade längst ner bättre. Pelare som används för 
att specialexponera varor har röd färg. Gångarna i butiken är breda. ICA3 har en genväg direkt 
till kassorna. I övrigt kan besökaren välja mycket själv vilka gångar den vill ta.  
 
Ljusinstallationer 
ICA3 har lysrör i taket. Butikens delikatessdiskar är upplysta med spotlights. Kylskåpen har 
belysning i sig, men inte frysboxarna. Alla butikens hyllor har en har ett ljusrör i överkant, vilket 
ger hela hyllan en ljus front. Dock får det översta hyllplanet mest ljus. 
 

Gavlar 

ICA3 har många gavlar. Flera av dessa innehåller övervägande miljömärkta eller ekologiska 
varor. Exempel på gavelexponeringar är ekologiska Renée Voltaire -och Saltå Kvarn-produkter 
samt ekologiska vindruvor.  
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Skyltning 
Vid ingången till ICA3 finns skyltar som visar ICA3 miljöcertifieringar. Det finns även en liten 
skylt som visar att “Området är TV-bevakat”.  
 
ICA3 använder sig av små prisetikettskyltar på varje hyllplan. Dessa är vita, med svart text. 
Miljömärkta eller ekologiska varor märks tydligt ut med gröna prisetikettskyltar. På dessa finns 
ibland också en symbol som visar miljömärkning t.ex. KRAV eller nyckelhålsmärkt. Dessa 
gröna skyltar återfinns på många ställen i butiken. Vissa varor är utmärkta med större skyltar än 
övriga. De större skyltarna återfann vi ofta på multiprisvaror. Bland dessa såg vi till exempel I 
Love Eco krossade tomater till rabatterat pris.  
 
7.4.2 Intervjustudien 
Rumslig styrning 
IP3 berättar att på ICA3 jobbar de mycket med delikatesser och ekologiska varor. När man 
kommer in i butiken så möts man av frukt- och gröntavdelningen, vilket hon benämner som en 
trevlig start på butiksupplevelsen. Förutom grönsakskylar längs väggen finns även öar med frukt. 
Dessa öar är förhållandevis låga, vilket gör att man kan se in i butiken. Efter frukt- och 
gröntdelen breder en stor ö av delikatesser ut sig, där personal ger manuell service. IP3 säger att 
butiken ska spegla deras affärsidé. Därför har delikatesserna och färskvarorna medvetet fått 
större plats än kolonialdelen (varor som står i rumstemperatur). Dessutom vill IP3 att man ska 
kunna gå runt och titta och välja bland delikatessvarorna, utan att stöta i någon. I kolonialdelen 
rör sig kunderna snabbare, berättar IP3. Kundvaret på ICA3 är inte tvingande - det finns fler 
vägar man kan välja att gå, t.ex. från delikatessdisken som har lunchlådor och dryck, för att 
sedan ta sig direkt till kassorna. 
 
När det gäller stora omstruktureringar i butiken, till exempel att flytta hela varugrupper eller 
avdelningar, så försöker IP3 att undvika det. Främst för att det blir stökigt och svårt att hitta för 
kunden. IP3 säger att det är viktigt att det går snabbt att handla. Hon förklarar att det i 
kundundersökningar kan ta flera år att nå upp till samma värde som man hade innan 
omorganiseringarna. Om det verkligen behövs och en omflyttning sker, så kan man trots allt få 
ett bättre resultat på sikt. Innan det är dags så diskuterar ICA3 med ICA centralt och får prata 
med proffs som jobbar heltid med planogram och omplockningar. 
 
Vi börjar prata om ljusinstallationer och IP3 berättar att de använder sig av spotlights, framför 
allt på delikatessön. De har även belysning på alla vanliga hyllor. I ovankanten av dessa finns en 
ljusslinga som ger en ljus front till hela hyllan. IP3 poängterar att de vill belysa så effektivt som 
möjligt och att det viktigaste är att varorna får ljuset. 
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Ingången till butiken är förhållandevis liten, men den är öppen och utan grindar. En större ingång 
skulle vara att föredra, men det skulle i sin tur leda till större problematik med varor som går ut 
den vägen utan att passera kassorna. IP3 säger att de vill vara tydliga med var butiken börjar och 
slutar. 
 
Färgvalen i butiken har mest baserats på ICAs logga som är röd, samt trivsel och 
snygghetsfaktor. IP3 säger att det inte är någon större vetenskap bakom färgvalen. 
 
Varuexponering 
Personalen på ICA3 jobbar aktivt med att exponera sina varor. De använder sig av 
försäljningsstatistik för att motivera hur de ska strukturera en hylla. Är det en vara som är 
attraktiv för kunderna så får den också större plats. Detta så att de inte riskerar att hyllan blir tom 
och att man på det sättet inte kan sälja något men också så att man slipper fylla på hyllan hela 
tiden. IP3 berättar att avdelningscheferna är ansvariga för mindre omplaceringar i hyllorna, 
skulle det dock röra sig om en större förändring så tas ett beslut gemensamt i en ledningsgrupp 
som består av sex personer. På ICA3 använder de sig av sina gavelexponeringar mer för att 
förmedla sin affärsidé till sina kunder. Detta gör de genom att erbjuda varor och märken som är 
miljövänliga. IP3 berättar också att de använder en del gavlar till att sälja varor till rabatterade 
priser men att det är viktigare för dem att få ut sin affärsidé till kunden. Det här arbetet är 
noggrant uttänkt och ICA3 vill att det ska bli så effektivt som möjligt när kunden plockar sina 
varor. 
 

“Där får man titta dels på vad som är bra så att man motiverar sin plats så, men 
sen också på vad som är vår affärsidé, vad det är vi vill visa för någonting. Och 
sen att det blir rationellt att plocka varor. Men det finns hela tiden en tanke när 
man bygger upp en hylla. Man ställer aldrig bara in grejerna på måfå, utan att 
man tittar på statistik för att få det så bra som möjligt.” 

 
Skyltar är något som är viktigt för ICA3. En bra skyltning inverkar positivt på försäljningen, 
berättar IP3. Det får dock inte bli för mycket skyltar för då sticker de inte ut på samma sätt, men 
om man har måttligt med skyltar så syns de och fångar kundens uppmärksamhet. 
 

“Jo, men så fort man har, bara en liten skylt gör ju skillnad. Absolut. Som man 
dras till. Och då påverkar det försäljningen också. Skyltar är viktigt. Sen så får 
det inte bli en skog av skyltar för då syns de inte liksom, men lite lagom med 
skyltar, då sticker de ut och märks.” 

 
IP3 berättar att de kontinuerligt besöker andra butiker för att studera hur de arbetar med 
affärsutformning. Vidare berättar hon att det inte är bra om man skiljer sig så mycket när det 
gäller varuplacering gentemot andra butiker. Hon anser att konsekvensen är viktig för kunderna 
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när de placerar varor. Detta för att för att de ska kunna känna igen sig och att det på det sättet går 
snabbt att hitta sina varor. 
 
Varuexponering av miljövänliga varor 
Att ICA3 väljer att profilera sig som miljömedvetna har först och främst att göra med att ägarna 
har ett stort intresse för miljöfrågor samt att de i och med sina positioner säger sig ha möjlighet 
att påverka. Denna profilering visar de prov på i sina certifieringar, ICA3 är den enda butik i 
landet som är märkt med både Svanen, KRAV, Bra Miljöval och MSC. IP3 berättar också att de 
blir påverkade av önskemål och kommentarer från kunderna när det gäller att ta in olika varor. 
Hon uppfattar staden som butiken befinner sig i som en engagerad stad, som är intresserad av 
ICA3s miljöinriktade sortiment. Att butiken har många miljömärkta och ekologiska varor har 
dels att göra med efterfrågan, men den främsta orsaken är att det “bottnar ju i ett stort personligt 
intresse hos oss ägare”.    
 
7.5 ICA4 
 
7.5.1 Observationsstudien 
Kundvarv, hyllor och gångar  
ICA4 ligger i ett stort köpcentrum som är under ombyggnation. Ingången och kassorna är vända 
åt samma håll - mot köpcentrets mittgång, vilket ger butiken en stor, öppen front ut mot 
förbipasserande som kan se in i butiken. Ingången utgörs av grindar och kundvarvet är uppbyggt 
medurs. Butiken känns stor och fräsch. Precis innanför grindarna finns specialexponeringar med 
varor till låga priser och en del säsongsvaror såsom studentartiklar. Den stationära avdelningen 
vid ingången består av bröd och bagerivaror. Bageriet fortlöper i en manuell delikatessdisk för 
att sedan avslutas vid mejeriet. Mitt emot delikatessdisken finns chark- och ostkylar. Vidare 
följer frukt- och gröntavdelningen och sedan frysboxar som ger en rymlig känsla och dricka. Mot 
kassorna finns en del köksredskap, skönhetsprodukter, lösviktgodis och glass.  
 
ICA4 har höga hyllor som blandas med några som är lite lägre. De lägre hyllorna gör att vi kan 
orientera oss lättare i butiken. De flesta hyllorna har neutral grå färg eller är röda. Gångarna i 
butiken är breda. Det finns en genväg till kassorna vid ingången men i övrigt ser vi få genvägar. 
Besökaren kan dock styra vilka hyllor den väljer att ta avstickare i.  
 
Ljusinstallationer 
ICA4 har lysrör i taket. I övrigt använder de sig av flera olika ljusinstallationer. Till exempel har 
de spotlights riktade mot delikatessdisken, lysen i alla kylskåp och frysar samt ett ljusrör i 
överkant på alla hyllor, vilket ger hela hyllan en ljus front. Dock får det översta hyllplanet mest 
ljus. ICA4 har även en del lampor som hänger ner från taket på vissa ställen. Tuggummina som 
hänger vid kassorna ljusexponeras med extrauppsatta ljusslingor.  
 
Gavlar 
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ICA4 har många gavlar i sin stora lokal, men vi ser ingen gavel som tillägnas miljövänliga eller 
ekologiska varor. Det vi oftast ser på gavlarna är rabatterade varor eller multiprisvaror. Exempel 
på gavelexponeringar är majs på burk för 10 kr, chips två för 40 kr och kaffe två för 49kr.  
 
Skyltning 
Vid ingången till ICA4 finns skyltar som visar att “Området är TV-bevakat”. På flera ställen vid 
sötsakerna såg vi skyltar som påpekade att “Området är kameraövervakat med inspelning” och 
“Alla stölder polisanmäls”.  
 
När det gäller prisetiketter så använder sig ICA4 oftast av små skyltar på varje hyllplan. Dessa är 
vita, med svart text. På miljömärkta eller ekologiska varor finns en grön symbol på 
hyllplansetiketten. Dessa symboler finner vi på de flesta hyllorna. Vissa varor är utmärkta med 
större skyltar än övriga. Framför allt varor på gavlar och andra specialexponeringar har 
utstickande skyltar. Många stora skyltar hänger även från taket. De ser vi främst ovanför t.ex. de 
låga frysboxarna. De större skyltarna har både gul och röd färg, förutom svart och vitt. Bland 
dem är det ingen skylt vi uppmärksammar speciellt då det finns såpass många skyltar.  
 
7.5.2 Intervjustudien 
Rumslig styrning 
IP4 vill att det ska vara ljust och gott om plats när kunderna besöker butiken. Ljuset gör att 
färgerna på varorna i sortimentet kommer fram. Det är också viktigt att gångarna är breda så att 
kunden på ett enkelt sätt kan ta sig fram, navigera sig och hitta sina varor. Visionen är att det ska 
vara tillräckligt brett i alla gångar så att två kundvagnar ska kunna mötas utan problem. IP4 
berättar att de tidigare ville att kunden, när hen besökte butiken, skulle kunna se butikens alla 
fyra väggar. Detta är dock något som har omöjliggjorts i och med att butiken har expanderat. Nu 
siktar de på att kunden ska kunna se de närmsta två avdelningarna när de går runt i butiken. 
 
Vidare berättar IP4 att ICA-centralt har vissa önskemål när de gäller butikens utformning och 
vilka färger som de ska använda sig av. På ICA4 så använder personalen sig av neutrala färger på 
inredningen när det gäller t.ex. frukt- och gröntavdelningen och kylarna i mejeriet. Detta medför 
att varorna syns bättre och är därmed säljande, enligt IP4. 
 
Skyltningen i butiken är något som IP4 och de andra på ICA4 vill ha så bra och tydlig som 
möjligt. De använder sig av tre upplysta skyltar med rabatterade varor vid pantrummet utanför 
butiken, för att locka till sig kunder. IP4 talar också om att alla skyltar inte behöver registreras 
noggrant av kunden för att få en positiv effekt. 
 

“Vi har även ett antal skyltar vid kundvagnarna och förbutik där jag inte tror 
kunderna uppfattar själva priserna så mycket, men de bidrar till en positiv 
prisupplevelse.” 
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Enligt IP4 försöker de att anpassa butiken efter säkerhetsskäl vid både vid in- och utgången. 
Valet att ha grindar vid ingången är framförallt grundat på att det därmed blir svårare för kunden 
att ta med sig varor ut den vägen. Vid utgången sitter det speglar ovanför kassorna. Dessa är till 
för att kassapersonalen ska få en bra överblick av kundvagnar och upptäcka om det är någon 
kund som försöker att ta med en vara ut från butiken utan att betala för den.  
 
IP4 berättar att de möblerar om kontinuerligt i butiken. Dessa omstruktureringar kan ha flera 
olika anledningar, bland annat så möblerar de om när de vill förnya sig. På ICA4 så följer de 
också olika trender för hur en butik ska utformas för att få en så bra kundupplevelse som möjligt. 
 

“Det går trender även i butiksutformning och ibland behöver vi prova nya 
varianter, t.ex. förra svängen när vi byggde om la vi mejeriet först i kundvarvet 
just för att kunden skulle få sina tunga mjölkpaket längst ner  i vagnen. Det har 
vi ändrat nu och brödet ligger först, trevligt med färsk bröddoft när man går 
in.” 

 
Vidare berättar IP4 att man dock måste ha en stabil grund i butiken och att man inte kan ändra 
om det för mycket för kunden. 
 

“Man måste däremot vara försiktig med större ombyggnader, varuflyttningar 
då det är det värsta våra kunder vet. Kunden vill veta var saker finns för en 
smidig handel.” 

 
Varuexponering 
IP4 jobbar kontinuerligt med nya sätt att exponera varor. De använder sig av gavlar, ställ vid 
kassorna, speciella kylskåp och så vidare. Vid ingången exponerar de alltid några varor som inte 
kostar mer än 10 kr. Detta för att så snabbt som möjligt få igång kunden i köpprocessen. Dessa 
varor kallar IP4 för “starters”. IP4 berättar att de jobbar för att ha en balans i exponeringarna, de 
ska både vara prisvärda för kunden samt lönsamma, sett över hela butiken.  
 
IP4 berättar att de åker runt i hela Sverige för att få inspiration när det gäller hur andra butiker 
har valt att utforma sina lokaler. 
 
Varuexponering av miljövänliga varor 
Butiken i fråga är både Svanen- och KRAV-certifierad. För att kunna tillgodose sig en Svanen-
certifiering så måste man ha ett visst antal varor i butiken som är miljövänliga. Men butiken 
måste också använda sig av miljövänliga produkter vad gäller exempelvis belysning samt 
använda sig av sopsortering.  
 
IP4 nämner att han under en längre period har märkt en ökad efterfrågan på just miljövänliga 
varor. Kunderna och dagligvarubranschen är på väg åt rätt håll när det gäller miljösatsningar.  
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7.6 Sammanfattning 
Vi har genomfört en dokumentstudie, en observationsstudie samt en intervjustudie. 
Dokumentstudien innefattade både ICAs centrala hemsida samt de aktuella butikernas egna 
hemsidor.  
 
Resultatet visar att butikernas kärnverksamhet innebär att sälja maximalt med varor. Med hjälp 
av rumsliga styrmedel så har de möjlighet organisera butiken för att underlätta detta. Det finns 
miljövänliga och ekologiska varor i alla studiens butiker, men endast en butik verkar utnyttja 
rummets styrfunktioner ordentligt för att uppmärksamma dessa varor. De legitimitetssträvande 
aspekterna som står omnämna på ICAs centrala hemsida verkar i flera fall inte finnas med i de 
enskilda butikernas arbetssätt. Dock uppfattade vi att vad intervjupersonerna säger att de gör vad 
gäller miljöarbete, stämmer överens med hur det verkligen ser ut i butiken. De som sade sig 
arbete mycket med miljövänliga varor kunde också visa upp ett stort miljövänligt sortiment och 
vice versa.  
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8 Analys 
I föregående kapitel redovisades resultatet från vår insamlade data. I det här kapitlet kommer vi 
att summera och analysera materialet med utgångspunkt i de två intressen som har legat till 
grund för vår undersökning i form av teori, och som sedan har formats och förtydligats under 
studiens gång. Dessa två är: kärnverksamhet och rumslig styrning samt legitimitetssträvanden 
och miljöarbete. Avslutningsvis besvarar vi våra frågeställningar.  
 
8.1 Kärnverksamhet och rumslig styrning 
Alla butikerna i studien kan tolkas med utgångspunkt i Beronius begrepp rumslig avskiljning. I 
och med att butikerna är avgränsade och olikartade jämfört med andra rum i sin omgivning, så 
har de möjlighet att disciplinera och styra människor samt binda dem till sig. Rummets 
uppbyggnad avgör till stor del hur individerna som befinner sig där kommer att agera. Att 
butikerna är avgränsade innebär också att de åstadkommer en viss social struktur. (Beronius, 
1986, sid 106-107). Detta leder till att både kunder och personal som vistas i butiken rättar in sig 
i ledet och beter sig på ett sätt som är socialt accepterat i rummet.  
 
Rumslig styrning är något som alla studiens butiker mer eller mindre använder sig av, främst när 
det gäller att främja kärnverksamheten - att sälja maximalt med varor. Detta visar sig i butikernas 
utformning, hur olika avdelningar är placerade, hur varor exponeras och så vidare. Genom en 
noggrann planering av rummets design och layout kan man styra individer (Beronius, 1986, sid 
106). Ett konkret exempel på detta är hur butikerna i vår studie har strukturerat sitt kundvarv. 
Basvaror har placerats på ut över hela butiken, vilket gör att kunderna mellan basinköpen 
exponeras för andra varor som kan leda till impulsinköp. I butikerna ser hyllor och övrig 
inredning dessutom till att det finns få genvägar. Detta rimmar med Buttle’s (1984) teorier om 
kundvarv. Kunderna styrs på så vis genom butiken, ofta vanemässigt, och tar samtidigt in en hel 
del butiksinformation. (Buttle, 1984, sid 115) 
 
ICA4 har tidigare tagit till sig en ny trend som innebär att ha mejeriet vid ingången. Detta för att 
underlätta plockprocessen för kunden som får de tunga mjölkpaketen längst ner i vagnen. Dock 
flyttade de senare in mejeriet en bit i butiken och valde att ha bröd och bageriet i anslutning till 
ingången. En bidragande orsak till detta var att de ville att doften av färskt och nybakat bröd 
skulle ge kunden en trevlig start på köprundan och därmed inverka positivt på kunden humör. 
Detta kopplar vi till Spies et al. (1997), vilkas forskning tyder på att ett gott humör hos kunderna 
leder till att de med större sannolikhet kommer att handla mer, vara nöjdare med sina inköp och 
senare besöka butiken igen (Spies et al., 1997, sid 8-12).  
 
Att göra stora förändringar i butiken är något som tre av vår studies IP nämner och är skeptiska 
till, eftersom det kan störa och irritera kunderna. Samtliga av studiens butiker kan dock flytta om 



44 
 

bland varugrupper, byta hyllplaceringar och så vidare. Hur och i vilken utsträckning butikerna 
väljer att göra detta skiljer sig åt. ICA2 använder sig i hög grad av anvisningar från ICA centralt. 
Planogram är ett exempel på detta. Det har sin grund i säljstatistik och ger instruktioner och tips 
på vilka märken butiken ska erbjuda, hur varorna ska placeras på hyllorna samt hur många 
ansikten ut mot kunden som varje vara ska ha. ICA3 har både ICAs centrala statistik med i sin 
planering, men lägger ner mer tid och resurser på att kontinuerligt testa sig fram själva. ICA1 och 
ICA4 jobbar också mycket utefter sina egna idéer. Att butikerna noga planerar hur de ska placera 
en vara på hyllan tolkar vi med utgångspunkt i Buttle’s (1984) teori som går ut på att de varor 
som exponeras i ögonhöjd är lättare att upptäcka än de varor som placeras på andra hyllplan 
(Buttle, 1984, sid 109). Genom att placera vissa varor i ögonhöjd så kan butiken i viss mån styra 
kunderna till dessa varor. Vi tolkar även detta med utgångspunkt i Park’s teorier om att alltför 
stor butiksigenkänning gör att kunderna inte tittar ordentligt på sortimentet. Även om butikerna 
inte verkar vilja göra alltför stora förändringar, så har de fortfarande möjlighet att göra mindre 
omflyttningar för att göra sina kunder mer mottagliga för butiksinformationen. (Park et al., 1989, 
sid 429). Vi inser att trender i butikers grundplanering kommer och går precis som andra trender 
och moden i samhället. Dock är det inte alltid lätt att följa dessa, åtminstone när det gäller 
butiksutformning. Resurser, ork, vilja samt kundernas igenkänningsfaktor är några punkter som 
man måste ta ställning till och väga mot den potentiella vinsten.  
 
Sötsaker är en produkt som i alla studiens butiker har alldeles i slutet av kundvarvet. Även om 
ICA1 har sitt lösviktsgodis precis i början av butiken så har de fortfarande färdigförpackade 
godispåsar, choklad och liknande i hyllorna närmast kassorna. Där återfinns också varor såsom 
tuggummin i samtliga butiker. Att butikerna liknar varandra och jobbar på liknande sätt med 
kundvarv och utformning kopplar vi, förutom till Buttle (1984) enligt ovan, också till begreppet 
isomorfism (Eriksson-Zetterqvist, 2009, sid 78). Genom att butiker inom samma fält följer ett 
liknande mönster, kan de lättare vinna legitimitet från andra aktörer och organisationer i 
samhället (Eriksson-Zetterqvist, 2009, sid 67). En orsak till att butikerna liknar varandra är också 
att samtliga brukar studera hur andra butiker strukturerar och utformar sina butiker samt om de 
har några smarta säljknep. 
 
Omflyttningar som en del av den rumsliga styrningen och som ett sätt att demonstrera varor är 
något som alla butiker i vår studie använder sig av. Till exempel så exponerar de varor på gavlar. 
Ett mönster som vi tyckte oss se i alla butiker var att de verkade ha vissa gavlar som byttes ut, 
medan andra var mer permanenta. De som byttes ut användes för att liva upp butiken samt för att 
ge ny uppmärksamhet till specifika varor. Det kunde handla om att visa upp nyheter, 
säsongsvaror, specialerbjudanden eller någon “helt vanlig” vara. Samtliga IP höll med om att 
gavlar var ett bra sätt att få kunderna att upptäcka en vara. Detta kopplar vi till Buttle’s (1984) 
teorier om varor, som utöver sina ordinarie hyllplatser, placeras där de syns bättre, vilket leder 
till att de får ny uppmärksamhet och genererar fler köp. Varor på hyllgavlar möter kunderna 
jämfört med varor i gångar. (Buttle, 1984, sid 120). Motivet till att vissa gavlar i studiens butiker 
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var permanenta kunde ha att göra med att butiken inte hade tid och kraft att flytta om på dessa, 
eller så har butiken hittat “rätt vara” för den exponeringsplatsen.  
 
I resultatkapitlet pratar IP1 om att det är tråkigt att besöka en butik som alltid ser likadan ut. 
Därför försöker han byta plats på sina specialexponeringar ofta. På så sätt vill han också fånga 
kundens uppmärksamhet. Det behöver inte vara en ny vara som han exponerar, utan det kan vara 
en produkt som de alltid har haft i butiken. Men när exponerar varan på ett nytt sätt, får den nytt 
intresse hos kunden. Även IP2 pratar om detta. I hans butik använde de sig ibland av A4-skyltar 
istället för små hyllplansetiketter på vissa varor när de exponerar. Priset behöver inte vara 
speciellt attraktivt, utan det räcker med en större skylt för att kunderna ska upptäcka varan. Detta 
är något som stämmer överens med Buttle’s (1984) teorier om att specialexponeringar skapar 
intresse, men att de bör bytas ut ofta för att inte mista sin attraktionskraft (Buttle, 1984 sid 121). 
 
Samtliga butiker i vår studie använder sig av skyltar som ett sätt att dra uppmärksamhet till 
utvalda varor. Det kunde handla om gröna etikettskyltar istället för vita på vissa varor, några 
varor som får större skyltar än andra, skyltar som hänger ut från hyllkanten och på så sätt syns 
bättre än övriga, och så vidare. Multipriser är också något som alla butikerna använder sig av, 
som till exempel “köp tre betala för två”, vilket ofta får kunderna att köpa tre stycken. Detta kan 
tolkas som ytterligare ett konkret exempel på den typ av rumslig styrning som Beronius (1986) 
skriver om. Han menar att man kan styra individer genom en noggrann planering av ett rums 
utformning och design (Beronius, 1986, sid 106). Att göra något som sticker ut från mängden, 
som till exempel låta en specifik vara få en större skylt än övriga, leder till att den får extra 
uppmärksamhet.  
 
Belysning är något som alla studiens IP tycker är viktigt för att kunderna ska se varorna och 
utbudet ordentligt. IP4 berättar att ljuset gör att färger kommer fram bättre samt att det ger ett 
fräscht intryck. Tre av fyra butiker jobbar aktivt med ljus. Den fjärde butiken, ICA2, har i princip 
endast takbelysning. Utöver belysning i taket så använder sig de andra butikerna av ljusslingor 
och spotlights för att rikta uppmärksamhet åt ett visst håll. ICA3 och ICA4 har flera spotlights 
mot sina delikatess-, fisk- och köttdiskar. Dessa två butiker har även en hyllbelysning som ger en 
ljus front till hela hyllan. På ICA1 har de satt upp ljusslingor i vissa hyllor för att lysa upp några 
varugrupper lite extra. Förutom att de syns väl så vill de också komma åt en exklusiv känsla. 
Ljussättningen tolkar vi som ett sätt för butikerna att attrahera och uppmärksamma sina kunder, 
samt att få dem att bli på ett gott humör. Att kundens humör påverkar huruvida den vill besöka 
en butik igen visar Spies et al. (1997) i deras studie. Dessutom tyder studien på att ett glatt humör 
gör att kunderna köper mer och är nöjdare med sina inköp. Genom att ha en upplyst och fräsch 
butik, förmedlas en välkomnande och positiv känsla till kunderna, vilket också kan inverka på 
deras humör.  
 
Färgen på de ordinarie hyllorna i alla studiens butiker är diskret grå. Några 
specialexponeringsställ är röda. De röda specialexponeringsställen tolkar vi som ett sätt att 
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ytterligare rikta uppmärksamhet mot butikens utvalda varor. Dessutom skiljer sig ofta 
prisetiketterna på specialexponeringarna från de vanliga hyllplansetiketterna. De är ofta både 
större och har en röd textfärg istället för svart. Därmed sticker de ut och syns bättre än de vanliga 
prisskyltarna. Vi kopplar detta till Beronius (1986) teorier om att man kan styra individer genom 
en noggrann planering av rummets utformning och design (Beronius, 1986, sid 106).  
 
Samtliga butiker använder sig av kameraövervakning. Även fast man inte kan hindra någon att 
stjäla en vara genom att enbart ha kameraövervakning, så kan det användas i förebyggande syfte. 
Detta sker genom att butikerna visar genom skyltning vid ingången av butiken att de kommer att 
bli filmade när de rör sig inne i affären. Detta är en sorts rumslig styrning som vi kopplar till 
Beronius (1986) som diskuterar hur man kan styra företeelser inom ett rum med hjälp av 
materiella ting (Beronius, 1986, sid 107). 
 
Sammanfattningsvis så får vi intrycket att samtliga butiker känner till många sätt att styra sina 
kunder med hjälp av rummets strukturering. Här ser vi ett klart samband till Mats Beronius 
(1986) resonemang om att rummets uppbyggnad i hög grad inverkar på hur den individ som 
befinner sig där kommer att agera (Beronius, 1986, sid 107). I vilken utsträckning studiens 
butiker jobbar efter sina kunskaper om rumslig styrning skiljer sig dock åt. ICA2 jobbar lite med 
rummets styrkraft jämfört med övriga butiker. I resultatkapitlet berättar IP2 att de som kommer 
till hans butik vet vad de ska ha, men han säger även att om han hade varit yngre så skulle han ha 
arbetat mer med exponeringar och känslan i butiken. ICA1, ICA3 och ICA4 har valt att använda 
sig av fler rumsliga styrfaktorer.  
 
Vi tolkar det som att butikernas mål med sin rumsliga styrning främst är att gynna 
kärnverksamheten. Detta gör de genom, som vi tidigare nämnt, en noggrann planering av t.ex. 
kundvarv, inredning, skyltning och varuexponering. Vi tolkar det även som att butikerna, med 
hjälp av färger, dofter och ljus, har möjlighet att få butiksupplevelsen att inverka positivt på 
kundernas humör. Detta leder i sin tur till nöjda kunder som sannolik kommer att besöka butiken 
igen (Spies et al., 1997, sid 8-12).  
 
8.2 Legitimitetssträvanden och miljöarbete 
På ICAs centrala hemsida har vi funnit flera punkter som tyder på att ICA jobbar för att anses 
som en legitim organisation när det gäller miljöfrågor. Detta verkar rimligt med utgångspunkt i 
Eriksson-Zetterqvists (2009, sid 104-105) resonemang om att legitimitet är något som 
organisationer hela tiden strävar efter för att bli accepterade i samhället. ICA använder sig ofta 
av just ordet “strävar” på den centrala hemsidan. Ett exempel på detta är när ICA skriver att de 
har beslutat att: “sträva efter att erbjuda ekologiska alternativ inom alla produktgrupper.”. Att 
erbjuda ekologiska varor inom alla produktgrupper kan tyckas vara ett överkomligt mål om ICA 
skulle sätta press på sina leverantörer och butiksägare. Detta vill vi tolka med utgångspunkt i 
Eriksson-Zetterqvists (2009) legitimitetsdiskussion. När ICA använder sig av ordet sträva, så är 
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det lätt för allmänheten att anse dem som legitima, utan att ICA behöver visa upp något resultat 
av sin strävan (Eriksson-Zetterqvist, 2009, sid 104-105). 
 
ICA centralt skriver även att: “Vi på ICA jobbar aktivt för en hållbar och ansvarsfull produktion. 
På många håll har vi kommit långt, men vi strävar ständigt efter att bli bättre.” Även detta 
kopplar vi till Eriksson-Zetterquists legitimitetsdiskussion. Återigen använder sig ICA av ordet 
“sträva” och vinner legitimitet utan att egentligen behöva visa upp något resultat. I det här fallet 
är det dessutom otydligt vad målet är och hur det uppfylls, vilket är ett ofta förekommande 
fenomen i organisationer där legitimitet är viktigt för överlevnaden.  
 
En tredje punkt som ICA skriver på sin centrala hemsida att alla ICA Maxi, ICA Kvantum och 
ICA Supermarket-butiker strävar efter att vara Svanenmärkta. Att de strävar efter detta, innebär 
inte att det behöver se ut så i verkligheten (Eriksson-Zetterqvist, 2009, sid 104-105). Dock 
stämmer den här legitimitetsaspekten med hur det ser ut för butikerna i vår studie. Därmed ser vi 
här täta kopplingar mellan ICA centralt och studiens butiker. ICA3 och ICA4, som är 
Supermarket respektive Kvantum-butiker, är också Svanenmärkta. Studiens Nära-butikerna, 
ICA1 och ICA2, är inte Svanenmärkta.  
 
Under våra observationer i butikerna så påträffade vi stora skillnader när det gäller exponering av 
ekologiska och miljövänliga produkter. I två av de fyra butiker (ICA1 och ICA2) kunde vi inte se 
någon större exponering av ekologiska eller miljövänliga varor, förutom små symboler på 
hyllplansetiketterna. IP1 som är ägare till en av dessa butiker säger i resultatkapitlet att han 
brukar ta hem de varor som kunderna efterfrågar. Ibland efterfrågas miljövänliga varor, men när 
de väl finns i butiken så väljer kunderna andra alternativ, ofta beroende på att miljövänliga varor 
är dyrare än andra. Som vi skrev i resultatkapitlet så kunde vi dock inte heller se några försök till 
att ge de miljövänliga varorna extra uppmärksamhet. IP2 berättar i resultatkapitlet att de inte 
erbjuder miljövänliga och ekologiska varor i någon större utsträckning på grund av den låga 
efterfrågan. Dessa butiker har inga miljöcertifieringar i nuläget. Detta är något som vi kopplar till 
Eriksson-Zetterqvists begrepp lösa kopplingar (Eriksson-Zetterqvist, 2009, sid 70). Miljömålen 
och satsningarna på ICAs centrala hemsida är ett sätt för organisationen att framställa hela 
koncernen som miljömedveten. Därmed utgör den en stor del av ICAs legitimitetsgrund när det 
gäller miljöfrågor. Dock visar vår observationsstudie att två av fyra butiker inte stämmer in på 
bilden av ICAs miljösatsningar som presenteras på den centrala hemsidan. Det finns lösa 
kopplingar inom koncernen. De lösa kopplingarna blir ett sätt för en ICA att ändå kunna 
legitimera hela sin verksamhet då de skriver att de strävar efter att bli bättre. 
 
De lösa kopplingarna tolkar vi som en naturlig följd av att det måste vara svårt för ICA centralt 
att få igenom en gemensam miljöpolicy för hela koncernen, då butikerna är enskilt ägda och 
därmed styr mycket själva. ICA centralt har en uttalad policy som inte genomsyrar alla butiker 
som tillhör ICA-koncernen. Dessa butiker är dock ändå förknippade med den bild som ICA 
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centralt väljer visa upp till allmänheten. Därmed uppstår det lösa kopplingar mellan ICA centralt 
och vissa butiker. 
 
Studiens två stora butiker (ICA3 och ICA4) visar också upp ett större engagemang än de två 
mindre butikerna när det gäller miljöfrågor. De större butikerna erbjuder många miljövänliga och 
ekologiska produkter. En av butikerna är Svanen- och KRAV-certifierad, och den andra är 
ensam i Sverige om att vara certifierad av Svanen, KRAV, Bra Miljöval och MSC. Den 
sistnämnda butiken riktade dessutom stor uppmärksamhet mot sitt miljömärkta sortiment. Här 
ser vi täta kopplingar mellan kärnverksamhet och legitimitet. Observationerna i de två 
miljöcertifierade butikerna stämmer i större utsträckning överens med hur vi i dokumentstudien 
utläst på ICAs centrala hemsida att de vill presentera sitt miljöarbete jämfört med de mindre 
butikerna.  
 
Tre av vår studies fyra butiker berättar att de lyssnar på sina kunder när det gäller vilka varor 
som efterfrågas. Är det någon vara som en kund saknar så tar de oftast in den. Detta tolkar vi 
som att butikerna anser att det är viktigt att rätta sig efter vad som efterfrågas på marknaden. Tre 
butiker berättar också att de upplever en ökad efterfrågan på miljövänliga varor. Miljöfrågor 
verkar därmed vara en rådande samhällstrend. Genom att möta aktuella normer och anpassa sig 
efter samhällets krav, så upprätthåller butikerna sin legitimitet, vilket är något som Eriksson-
Zetterqvist (2009) anser är essentiellt (Eriksson-Zetterqvist, 2009, sid 104-105). Även om 
efterfrågan mer eller mindre styr butikernas sortiment så visar ICA3 prov på att de även kan styra 
sina kunder mot miljöanpassade alternativ och vara lönsamma med ett miljöinriktat utbud. 
 
Sammanfattningsvis ser vi en skillnad mellan butikerna i vår studie vad gäller miljösatsningar. 
De två största butikerna har ett tydligt miljöarbete, medan två mindre har ett begränsat 
miljöarbete. Vi återfinner tätare kopplingar mellan de två förstnämnda butikerna och den bild 
som ICAs centrala hemsida förmedlar, medan vi finner lösare kopplingar mellan de två 
sistnämnda butikerna och ICA centralt. På den centrala hemsidan finns information om olika 
punkter som ICA ska sträva efter när det gäller miljöarbete. Detta tolkar vi med utgångspunkt i 
Eriksson-Zetterqvists (2009, sid 70) resonemang om lösa kopplingar. 
 
I vår studie har ICAs centrala hemsida stått för de legitimitetsskapande åtgärderna. Vid 
dokumentstudien av den centrala hemsidan påträffade vi flera gånger ordet “strävar”. Detta utgör 
ett sätt för ICA att framstå som en legitim organisation, utan att de behöver visa upp något 
resultat.  
 
Kunderna verkar ha stort inflytande på vilka varor som butikerna köper in. Tre av studiens fyra 
butiker berättar att de ofta tar in de varor som kunderna efterfrågar. Detta blir ett sätt för 
butikerna att upprätthålla sin legitimitet genom att anpassa sig till rådande normer som finns i 
samhället.  
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8.3 Frågeställningar besvaras 
 
Hur presenterar ICA sin miljöpolicy? 
Vi uppfattar att ICA på sin centrala hemsida vill presentera sig som en miljömedveten 
organisation, vilket vi tolkar som ett sätt att upprätthålla sin legitimitet. De har t.ex. en hel sida 
med underrubriker som är tillägnade miljöfrågor och hur de arbetar för att värna om miljön och 
kunna erbjuda miljövänliga varor. De enskilda butikerna har under intervjustudien visat olika 
inställning till miljöfrågor, allt ifrån ett stort engagemang till inget engagemang. Antalet 
miljöcertifieringar ger också en indikation på detta. Vi ser tätare kopplingar mellan det som ICA 
centralt förmedlar på sin hemsida och två av studiens butiker (ICA3 och ICA4). Mellan de 
resterande två butikerna och ICA centralt ser vi lösare kopplingar.   
 
Hur varuexponerar ICA? 
Studiens butiker använder sig av flera sätt att varuexponera. Samtliga använder sig av skyltning 
för att uppmärksamma utvalda produkter. Gavlar och ljussättning är aspekter som användes i 
olika grad. Genom att exponera varor på gavlar så syns bättre än om de är placerade i en gång. 
Ljusslingor i hyllorna och spotlights har vi sett göra stor skillnad i butikerna. Alla butikerna ser 
ut att ha liknande idéer när det gäller mönster och kundvarv. Bassortimentet är utspritt och det 
finns få genvägar, vilket gör att besökaren exponeras för fler varor än de som hen har planerat att 
köpa.  
 
Hur motiveras butikens layout av ansvariga? 
Samtliga IP berättar att de studerar hur andra butiker, både ICA-butiker och andra konkurrenter, 
arbetar och strukturerar sina butiker. Där kan de få tips och idéer. Om det är något som de ser 
fungera hos en annan butik så försöker de ta efter. En aspekt vi uppfattade under våra intervjuer 
var att butikerna ville ha liknande form som andra butiker för att underlätta för kunderna så att de 
skulle känna igen sig och hitta.  
 
Andra motiv till butikens layout grundar sig på är butikens kärnverksamhet som innebär att sälja 
maximalt med varor. Butikerna vill även göra butiksupplevelsen trevlig för kunden, vilket också 
kan leda till ökad försäljning. Butikens affärsidé och ägarnas engagemang är också aspekter som 
lyser igenom och visar sig i butikens utformning.  
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9 Diskussion 
I föregående kapitel har vi analyserat vårt resultat utifrån våra valda teorier samt besvarat våra 
frågeställningar. I detta kapitel kommer vi avrunda genom att återkoppla och diskutera resultatet 
med utgångspunkt i problemområdet och kapitlet med tidigare forskning. Dessutom tar vi upp 
några egna tankar och reflektioner. Till sist lyfter vi fram ett intressant upplägg för vidare 
forskning. 
 
9.1 Återkoppling till Problemområde och Tidigare forskning 
I Problemområdet återger vi en rapport av Sjöstram & Ählström (2005). De har intervjuat fem 
aktörer inom dagligvaruhandeln angående hållbar utveckling. Två motpoler visar sig där ena 
parten ser ett miljöanpassat sortiment som en affärsstrategi. Den andra parten anser att 
efterfrågan på miljövänliga och ekologiska varor är för liten för att ett sådant utbud ska bli 
framgångsrikt. (Sjöström & Ählström 2005, sid 7 och 29). I vår studie har vi kunnat utläsa täta 
kopplingar mellan vad våra IP säger att de gör och vad de faktiskt gör. ICA3 har uttryck och 
visat upp ett stort engagemang när det gäller miljöfrågor, vilket tydligt visas i butiken. ICA2 
däremot visar ett litet intresse och har inget uttalat förhållningssätt till miljöfrågor, vilket också 
återspeglas i butiken. Detta kopplar vi även till Helene Tjärnemo (i Sjöström & Ählström 2005) 
som i sin doktorsavhandling drog slutsatsen den butiksansvariges syn på miljöfrågor är en viktig 
del i butikens utveckling mot en lönsam verksamhet med ett miljöanpassat utbud. (Tjärnemo i 
Sjöström & Ählström 2005, sid 21-22).  
 
Endast en av de fyra butikerna i vår studie har ett kundvarv som är utformat moturs. Det är något 
som vi reagerade på, eftersom Sorensens (1997) forskning visar att ett moturs kundvarv är bättre 
än medurs ur säljsynpunkt. Kunden spenderar genomsnittligt mer pengar i en butik som är 
uppbyggs moturs. (Sorensen, 1997, sid 32). Dock släpptes just denna forskning långt efter att 
samtliga butiker grundades. Ingen av studiens IP verkar ha reflekterat speciellt mycket över 
kundvarvets håll. Vi antar att detta är en följd av att en omorganisering av kundvarvets håll 
skulle innebära en såpass stor, kostsam och tidskrävande insats, att den inte är värd att investera 
i.  
 
Vid butiksingången satsade framför allt ICA4 på att exponera rabatterade varor. IP4 berättar i 
resultatavsnittet att ICA4 inte har någon vara över 10 kr vid ingången, eftersom de vill aktivera 
kunderna i köpprocessen. Detta är något som stämmer överens med Jens Nordfälts idéer som vi 
tidigare har tagit upp i problemområdet. Nordfält menar att det är viktigt att få kunderna att 
vakna till tidigt under handlingen, för att de ska bli uppmärksamma på butikens övriga sortiment. 
Under vår butiksobservation i ICA1 så exponerade de rabatterade chokladbitar vid ingången. I 
ICA2 och ICA3 observerade vi inga särskilda exponeringar vid ingågen, vilket kan bero på att de 
hade få ytor över. 
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9.2 Egna reflektioner 
Något som vi reflekterade över vid våra butiksobservationer var att ingångarna till de fyra 
butikerna ser olika ut. ICA4 är den enda butiken som har grindar för att komma in i butiken. 
ICA1 har två dörrar med en luftsluss emellan som man måste passera igenom för att komma in i 
butiken. ICA2 har en dörr, medan ICA3 har en helt öppen ingång. Vid ingången skapades vår 
första känsla för butiken. Under våra observationer så upplevde vi att en öppen ingång är mer 
välkomnande och inkluderande än en ingång som är stängd. Framför allt så kändes ingången 
med grindar minst välkomnande. Därmed reflekterade vi över och antog att antalet 
impulsbesökare kan komma att påverkas beroende på ingågens uppbyggnad. 
 
En av de miljöföreskrifter som under dokumentstudien kunde läsa på ICAs centrala hemsida är 
att alla ICA Maxi, ICA Kvantum och ICA Supermarket-butiker strävar efter att vara 
Svanenmärkta. Vi undrar varför inte ICA Nära-butikerna är inkluderade i detta mål från ICA 
centralt. Vi antar att det kan ha att göra med att butikerna är små och att Svanenmärkning är en 
kostsam investering. Dessutom kan Nära-butikerna tänkas ha få närbelägna konkurrenter och att 
kunderna som handlar i de butikerna handlar även om butiken är Svanenmärkt eller ej - att 
kunderna är ute efter geografisk närhet. 
 
Vi tycker det är intressant att ICA på flera ställen på sin centrala hemsida skriver att “ICA är bäst 
i Sverige på hållbarhet”. På ett av dessa ställen ser vi att meningen fortsätter “enligt svenska 
konsumenter”. De andra gånger vi uppmärksammar orden så måste vi läsa undertexterna för att 
få slutet på meningen. Vad innebär det egentligen att svenska konsumenter anser ICA som bäst 
på hållbarhet i Sverige? Att de faktiskt är bäst? Att de har lyckats i sin marknadsföring? Vi 
undrar hur det verkligen ser ut. Detta upprätthåller rimligtvis organisationens legitimitet, men 
behöver egentligen inte betyda någonting. 
 
9.3 Vidare forskning 
För vidare studier tycker vi det vore intressant att undersöka om tendensen på en uppdelning 
mellan små och stor butikers miljösatsningar är ett generellt drag, vilket vi var inne på i 
föregående avsnitt. I vår studie har vi observerat att de stora butikerna är mer miljöinriktade än 
de små butikerna. Kan det ha att göra med att små butiker ofta är belägna så pass nära sina 
kunder? Att kunderna kommer och handlar trots butikens ringa miljöhänsyn, eftersom butiken är 
såpass närbelägen, vilket ökar bekvämlighet och snabbhet. Ställer kunderna då inte lika höga 
krav på en närbutik jämfört med en stor butik belägen i ett avlägset köpcenter? För att kunder ska 
åka ut till köpcentret kanske de måste hålla en högre nivå?  
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Bilaga 1 
 
Intervjuguide till mailintervju 
 
Bakgrundsfrågor: 
- Namn 
- Ålder 
- Bakgrund 
- Position 
- Antal år i branschen 
- Tidigare erfarenheter 
- När öppnades butiken?  
 
Shoplayout: 
- Byggdes butiken från grunden vid starten? 
- Hur har ni tänkt när ni strukturerat/inrett er butik? Vilka motiv finns att det ser ut som det gör?  

- Färg? På väggarna, på arbetskläder, på inredning? 
- Skyltar? Var sitter de, vilka varor får störst skyltexponering, färg, miljömärkning på 
skyltar, “lockskyltar” utanför butiken? 
- Ljusinstallationer? Spotlights, taklampor, jobba med ljus för att uppmärksamma varor? 
- Kundvarv? Hur är det uppbyggt, är det tvingande, finns genvägar, genom vilka delar av 
butiken, medsols, motsols? 
- Hyllor? Utformning, höga, låga, breda eller smala gångar, utrymme, rymlig känsla? 
- Ingång? Stor, öppen, stängd med grindar, vad finns vid ingången? 
- Utgång? Hur ser den ut, finns någon larmanordning, vad finns vid utgången?  
 

Omstrukturering i butiken: 
- Har ni “möblerat om” er butik någon gång när det gäller inredningen? Hur ofta? Varför? Enligt 
vilka principer? Exempel: Bytt höga frysar mot låga för att få en mer rymlig känsla.  
- Har ni testat avdelningar på olika platser i butiken? Exempel: Bytt plats på bröd och frukt. 
- Har ni testat att flytta enskilda varor till en annan plats i butiken? Exempel: Flytta kaffet dit ni 
tror det får bättre köpfrekvens (kan även innebära placering på hyllan - högt, lågt eller 
ögonhöjd). 
- Vad har ni sett för resultat vid de olika typerna av omstrukturering?  
 
Varuexponeringar: 
- Specialexponerar ni varor? Gavlar, provsmakning, säsongsvaror, vid ingången, vid kassorna, 
skyltning, “starter gap”? 
- Hur ofta byter ni ut och flyttar om bland exponeringarna?  
 



 
 

Kundkrets och konkurrens: 
- Hur påverkar kundkretsen era exponeringar? Skulle det se annorlunda ut om ni hade en annan 
kundkrets? 
- Hämtar ni inspiration från andra butiker när ni bestämmer hur ni ska utforma er butik? 
- Hur ser konkurrensen ut från till exempel Willys och Lidl? Satsar ni på att differentiera er på 
något sätt? I så fall hur? Eller satsar ni på att erbjuda samma varor som konkurrenterna? 
 
Miljö: 
- Har ni några miljövänliga varor? Vad definierar en “miljövänlig vara”? 
- Hur ser efterfrågan ut på miljövänliga varor? 
- Hur ofta är miljövänliga varor prisnedsatta? Hur ofta är “vanliga” varor prisnedsatta? 
- Hur kommer det sig att miljövänliga varor så sällan är prisnedsatta? 
- Hur kommer det sig att t.ex. alla färska kryddor är ekologiska, men inte alla bananer? 
- Har ni någon matkasse? I så fall, vad brukar den innehålla för typ varor? Brukar det finnas 
ekologiska varor? 
- Hur bestämmer ni hur ert veckoblad med erbjudanden ska se ut och vad det ska innehålla för 
varor? 
- Hur mycket blir ni styrda av huvudkontoret när det gäller layouten i butiken eller vilka varor ni 
ska göra extra reklam för? Ställs några miljökrav? 
- Anpassar ni er efter andra butikers miljösatsningar? 
- Vad innebär det att ni är Svanen- och KRAV-certifierade? Hur kommer det sig att ni valde att 
satsa på miljön? Hur visar sig det i butiken? 
 
Avslut: 
Är det något du vill tillägga till det vi har frågat om - eller något du tycker är viktigt i 
sammanhanget, men som vi inte alls har berört? 

 
 

Tack för din medverkan! 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 2 
 
A-Schema till face-to-face-intervjuer samt telefonintervju 
 
Bakgrundsfrågor 
 
Tema 1: Shoplayout  
Varuexponeringar 
Omstruktureringar i butiken        
Kundkrets och konkurrens    
 
Tema 2: Miljöarbete 
Miljövänliga varor 
Exponering av miljövänliga varor 
 
Avslut 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Bilaga 3 
 
Koder till analys av data 
 
Gul = Kundkrets 
Ljusrosa = Butikens utformning 
Ljuslila = Känsla 
Grön = Skyltexponering 
Mörkrosa = Varuexponering 
Blå = Konkurrens 
 
 


