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Sammanfattning 

Sambandsexponering av produkter handlar om att placera kompletterande varor tillsammans 

för att uppmuntra kunder till att göra kompletterande köp. En av svenskarna uppskattad 

matkategori som består av många kompletterande produkter är texmex. Detta har lett till att 

ICA-butiker har börjat placera kylar med kompletterande tillbehör i sina texmex-avdelningar. 

Därför har vi i vår uppsats valt att studera hur butiker inom dagligvaruhandeln arbetar med 

exponering av kompletterande produkter. Vidare vill vi undersöka kundernas respons till detta 

och om uppfattningarna korrelerar med butikernas bakomliggande tankar. Vi genomför 

djupintervjuer med anställda på en ICA-butik samt observationer av och intervjuer med 

kunder i två ICA-butiker. Slutsatsen är att ICA använder sig av sambandsexponeringen som 

en strategi för att underlätta kundernas handlande, vilket korrelerar med kundernas 

uppfattningar. Vidare kan vi se att kunderna blir inspirerade till att göra kompletterande köp 

från texmex-avdelningen, vilket överensstämmer med ICA:s strategi att väcka köplust genom 

sambandsexponering. 
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1. Inledning 

Marknadsföring av produkter i butik handlar i stort sett om hur och vart man placerar varorna. 

Det räcker inte enbart med att få en produkt att sälja bra utan problemet ligger i att kunden 

ofta inte minns, hinner eller orkar se efter om det finns varor som de tycker om. Detta 

resulterar i att kunderna oftast inte handlar det de vill ha utan det de kommer på vid 

köptillfället. (Nordfält, 2007, s. 24.) Henrik Öhman, som är en expert på konsumentbeteende i 

butik, har framhävt betydelsen av hur man kan påverka konsumenterna, och försäljningen, 

genom produktplacering i butik. Han menar också att oavsett vilken vara det handlar om 

måste den exponeras så att kunden uppmärksammar den. Ungefär 80 procent av alla 

köpbeslut tas i butiken och sju av tio personer som kommer in i en affär efter klockan 17.00 

vet fortfarande inte vad de ska köpa till middag. Dessutom är det endast ett fåtal som har med 

sig en inköpslista och 90 procent av dessa köper inte allt som står på listan utan låter även 

andra produkter åka med i kundvagnen. Genom att exponera varor på ett tydligt sätt kan detta 

underlätta för kunderna i deras beslutsprocess och hjälpa dem att komma ihåg vad de tycker 

om. (Lundgren, 2012; Nordfält, 2007, s. 37.) 

När det kommer till produktkombinationer, det vill säga varor som köps tillsammans, handlar 

marknadsföringen idag mer om köpsituationer istället för kundgrupper. Då konsumenter 

tänker på en typisk situation aktiveras ett antal alternativ i minnet. En kund som köper 

exempelvis bröd börjar mer eller mindre automatiskt tänka på hur brödet ska användas. 

Därmed kan köpet av bröd aktivera köpet av till exempel ost, vilket beror på att bröd och ost 

är tätt sammankopplade i minnet i ett associationsnätverk. Aktiveringen sprider sig på så sätt i 

nätverket och hjälper därmed individen i sina beslutstaganden. (Nordfält, 2007, s. 30.) Detta 

har gett upphov till något som kallas sambandsexponering, vilket handlar om att placera 

kompletterande produkter tillsammans (Lam & Mukherjee, 2005). I sin trendrapport 

uppmärksammar Svensk Handel (2011) sambandsexponering som en tydlig trend inom 

detaljhandeln, där butiker använder sig av fenomenet för att hjälpa sina kunder att hitta 

produkter de behöver men inte tänkt på. I och med att många av köpen i livsmedelsbutiker 

sker på rutin har affärer inom dagligvaruhandeln börjat tänka om när de placerar ut sina varor, 

vilket har gjort sambandsexponering till ett nyckelord inom butiksmarknadsföring idag. 

(Johansson, 2007.) 

Studier visar på att kategorisering underlättar för konsumenterna att förenkla sina 

beslutstaganden. På grund av detta är det vanligt för företag att tidigt i produktlivscykeln 
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främja konsumenters lärande om produktkategorin genom att medvetet märka den för att göra 

dess huvudsakliga syfte tydligt och för att differentiera den från andra produkter som 

uppfyller samma behov. Resultatet av detta är grupperingar av produkter som delar olika 

detaljer och märken. (Russell et al., 1999.) En produktkategori som är särskilt uppskattad i 

Sverige är texmex-mat. Det har visat sig att Sverige och Norge är de länder i Europa som 

konsumerar mest av denna maträtt. Texmex har blivit en självklar del av det som numera 

benämns som “fredagsmys” och något som de flesta svenskar köper hem inför helgen. Under 

senare år har försäljningen av texmex ökat rejält vilket resulterat i framväxten av texmex-

avdelningar i butiker. (Thellenberg, 2011.) Det är mat som hela familjen kan laga 

tillsammans, som är lätt att variera och som uppskattas av många (Berg, 2010). Däremot är 

det kanske många som glömmer att köpa tillbehör som gräddfil och crème fraîche eftersom 

dessa varor finns i mejeriavdelningarna. Detta har vissa affärer löst genom att placera kylar 

med gräddfil, crème fraîche, köttfärs, riven ost et cetera vid texmex-hyllorna, vilket har visat 

sig vara framgångsrikt. (Lundgren, 2012.) 

Placeringen av kylar med kompletterande tillbehör i texmex-avdelningen är något som vi 

tidigare observerat i flera matvarubutiker (se bilaga, bild 1-2 och 7-8). Därför anser vi att det 

vore intressant att undersöka hur mataffärer arbetar med den här typen av exponering för 

kompletterande varor. Då vi dessutom observerat att både placeringen av kylarna och 

exponeringen av texmex-avdelningen sett olika ut i butiker av samma kedja anser vi att det 

finns ett behov av att undersöka hur butikerna tänker när de använder sambandsexponering. 

Utöver detta vore det av intresse att se vilken respons exponeringen får hos kunderna för att se 

om detta korrelerar med det butikerna vill kommunicera. Därför vill vi i vår uppsats studera 

hur affärer inom dagligvaruhandeln arbetar med denna typen av produktplacering samt 

huruvida detta korrelerar med kundernas uppfattningar och ställer oss därmed frågorna;  

Hur arbetar butiker inom dagligvaruhandeln idag med exponering av produktkombinationer? 

Vilken respons får exponeringen hos kunderna? Korrelerar butikernas tankar bakom 

exponeringen med kundernas uppfattningar? 

1.1 Syfte 

Med denna uppsats syftar vi till att undersöka hur butiker inom dagligvaruhandeln arbetar 

med själva exponeringen av produktkombinationer och därmed vilka de bakomliggande 

tankarna är. Vidare vill vi studera vilken respons detta får hos kunderna för att se om deras 

uppfattningar stämmer överens med butikernas bakomliggande tankar. Därmed önskar vi få 
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en fördjupad kunskap om hur butiker inom dagligvaruhandeln arbetar med själva 

exponeringen av kompletterande produkter samt hur detta mottas av kunderna. 

2. Teoretiskt ramverk 

I denna delen av uppsatsen redogör vi för vårt teoretiska ramverk. Detta består av en 

attitydmodell som utgörs av tre komponenter; en kognitiv, en emotionell och en 

beteendemässig del. Med hjälp av denna modell beskrivs hur butiker arbetar med att exponera 

kompletterande produkter genom en redogörelse för vad som ligger till grund för konceptet 

sambandsexponering. Vidare används modellen för att ge insikt i hur exponeringen påverkar 

kunderna genom att beskriva deras beslutstaganden i butik. Därmed kommer vi inte gå in 

djupare i själva attitydsbegreppet utan utförligare förklara själva beslutstagandet. Nedan 

redogörs således för hur de tre delarna av attitydsmodellen hänger ihop med exponeringen av 

kompletterande produkter. 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Attitydmodellen, hämtad från Hansen et al. (2010, s. 256). 

2.1 Den kognitiva komponenten 

Denna del av attitydmodellen handlar om en persons uppfattningar, alltså dennes kunskap och 

intryck som kan hämtas genom en kombination av direkta erfarenheter med attitydsobjektet 

samt liknande information från olika källor. Kunskapen och intrycken tar oftast form som 

övertygelser, det vill säga konsumentens tro om att attitydsobjektet besitter vissa egenskaper 

och att särskilda beteenden kommer leda till specifika utfall. (Hansen et al., 2010, s. 256-257.) 

Detta kan exemplifieras av hur köpet av en vara kan aktivera köpet av en kompletterande 

vara. Denna handling är en del av ett associationsnätverk i våra minnen och under de senaste 

åren har det därför blivit populärt inom marknadsföring att studera minnets påverkan. I och 

Beteende 

Kognition Emotionell 
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med detta har det forskats om hur placeringen av produkter kan påverka köpet av 

kompletterande varor. (Nordfält, 2007, s. 30.) 

I samband med detta har det även gjorts studier inom konsumentbeteende om till vilken grad 

konsumenter planerar sina köp på förhand. Enligt Cobb & Hoyer (1986) är ett planerat köp av 

en vara då konsumenten på förhand beslutat om vilken kategori och vilket märke som kunden 

ska handla produkten från. Ett oplanerat köp däremot är en impulsiv handling där 

konsumenten inte beslutat på förhand att köpa just den varan (Iyer & Ahlawat, 1987). Cobb & 

Hoyer (1986) undersöker konsumenters planering i samband med deras köp av två vanligt 

förekommande produkter i livsmedelsbutiker. Författarna kommer fram till att majoriteten av 

kunderna hade gjort någon form av förhandsplanering vid sitt köp av dessa varor och att det 

därmed var ett mindre antal konsumenter som handlade produkterna på impuls. Vidare menar 

Kahn & Schmittlein (1992) och Inman et al. (1998) att människor som planerar sina köp i 

större utsträckning borde göra dem mindre benägna att ta beslut i butiken. Själva 

beslutstagandet handlar om hur konsumenten blir påmind om sitt behov till följd av att de blir 

utsatta för stimulis i affärerna, såsom produktkategorier och exponeringar (Kahn & 

Schmittlein, 1992). Dessa intryck kan framkalla en påminnelse om ett behov av 

produktkategorin hos konsumenten, vilket ökar sannolikheten att kunden köper från just den 

produktkategorin. Denna påminnelse om behov händer per definition enbart då konsumenten 

inte på förhand planerat att handla från kategorin. (Inman et al., 1998.) 

En av faktorerna som påverkar huruvida konsumenter blir påminda om behov är 

användningen av en inköpslista. Dock anses inte själva användandet av en lista hindra 

konsumenten från att ta beslut i butik, utan listan fungerar som ett åtagande där kunden 

bestämt sig för ett visst tillvägagångssätt. (Kollat & Willet, 1967.) I samband med detta 

undersöker Inman et al. (1998) huruvida konsumenters planering hör ihop med deras 

användande av en inköpslista. Resultatet av deras undersökning visar att de som använder en 

inköpslista planerar sina köp till varumärkesnivå och att kunderna utan lista planerar till 

kategorinivå. Däremot är båda grupperna lika benägna att göra oplanerade köp och 

användandet av en inköpslista verkar inte influera påminnelser om behov i butik. Nordfält 

(2009) resonerar däremot att till vilken grad köpet är planerat eller ej beror på vilken typ av 

shoppingtur kunden gör. En planerad tur är något kunden gör på en vald dag för att fylla på 

hushållets mest använda produkter och kan kännetecknas som rutinmässig (Iyer & Ahlawat, 

1987). Enligt Nordfält (2009) utgör en kompletterande tur istället ett visst behov, exempelvis 

då kunden behöver kompletteringshandla till en speciell middag. I och med detta menar 
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författaren att det finns indikationer på att de oplanerade köpen skulle minska under en 

planerad shoppingtur eftersom denna utförs på rutin. Kunderna utvecklar nämligen ett visst 

mönster utifrån sina erfarenheter, vilka har standardiserats i större utsträckning vid planerade 

köp än vid de kompletterande. 

2.2 Den emotionella komponenten 

Hansen et al. (2010, s. 257) beskriver hur den emotionella delen av attitydsmodellen utgörs av 

konsumentens känslor eller uppfattning om en viss produkt eller ett visst varumärke. 

Konsumentundersökare behandlar ofta dessa känslor som huvudsakligen primära i deras natur 

på så sätt att de fångar en individs direkta- eller helhetsbedömning av attitydsobjektet. Detta 

innebär alltså till vilken grad individen uppfattar objektet som bra eller dåligt, fördelaktigt 

eller ogynnsamt et cetera. Känsloladdade erfarenheter tar också form av känslomässigt 

laddade tillstånd såsom lycka, glädje, sorg, ilska, förvåning och liknande. Hansen et al. (2010, 

s. 257) visar på att dessa tillstånd kan underlätta eller förstärka positiva eller negativa 

erfarenheter och att senare hågkomster om dessa kan påverka vad en konsument kommer ihåg 

eller hur hen beter sig. Utöver användningen av direkta- eller helhetsbedömningar av ett 

attitydsobjekt kan forskare även utnyttja en uppsättning av känslomässiga svarsskalor som 

alltså mäter olika känslor och uppfattningar, vilket kan forma en bild av konsumentens 

övergripande uppfattningar om en produkt, tjänst eller reklam. 

Lam & Mukherjee (2005) påvisar hur sambandsexponering av kompletterande produkter kan 

förbättra kundernas uppfattning om en butiks variation av handelsvaror och stimulerar dem att 

göra kompletterande köp. Vidare diskuterar författarna hur skyltning av handelsvaror som är 

väl koordinerade kan skapa eller förbättra en affärs image, fånga kunders uppmärksamhet 

samt påverka köpbeteendet och upplevelsen i affären. Lam & Mukherjee (2005) menar även 

att en grupp kompletterande produkter inte bara utvärderas genom de individuella 

komponenterna, utan också genom det estetiska värdet och sociala intrycket som 

produktkonstellationen kommunicerar. Estetiskt värde är något som skapas till viss del av 

enhetlighet. Varor som har en hög grad av komplettering kallas för diderotenheter och delar 

någon form av gemensamhet eller enhetlighet på så sätt att de ser ut att höra ihop (Veryzer, 

1993). Med detta menar Lam & Mukherjee (2005) att det finns indikationer på att 

sammansättningar av kompletterande kläder efter färg och stil kan ha en positiv inverkan på 

konsumenters estetiska respons till sammansättningen som en helhet. Vidare antar författarna 
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att detta gensvar har en starkare positiv effekt på utvärderingen när produkterna placeras 

tillsammans än när de presenteras separat. 

Vidare kan exponeringen av produkter i butik påverka kundernas beslutstaganden. Inman et 

al. (1998) menar att placeringen av en exponering i butik påverkar hur konsumenter blir 

utsatta för dem. Författarna anser att sannolikheten för att konsumenten ska utsättas för 

exponeringen borde variera som en funktion av var utställningen placerats. Detta är något som 

Curhan (1974) undersöker i frukt- och grönsaksavdelningen på en livsmedelsbutik. 

Författaren menar att produkter inom vissa kategorier kan få mer uppmärksamhet då de 

placerats på ställen där det passerar många kunder, vilket i sin tur resulterar i en ökad 

försäljning av varorna. Vidare beskriver Wilkinson et al. (1982) hur försäljningen av ett 

varumärke ökar om det har placerats på ett till ställe i butiken utöver sin vanliga plats. Inman 

et al. (1998) visar även att exponeringar hänger samman med ett större antal oplanerade köp 

och att detta förhållande berodde på var utställningen placerats. Författarna kom fram till att 

antalet oplanerade köp var större då exponeringen fanns i slutet av hyllan. 

2.3 Den beteendemässiga komponenten 

Den sista delen av attitydsmodellen handlar om sannolikheten att en individ kommer bete sig 

eller vidta vissa åtgärder när det gäller attitydsobjektet. Vissa menar även att denna 

komponent i sig själv innefattar det faktiska beteendet. När det kommer till marknadsföring 

och konsumentundersökningar behandlas ofta denna beteendemässiga del som ett uttryck av 

konsumentens avsikt att handla. (Hansen et al., 2010, s. 257-258.) I samband med detta tar 

Lynch & Srull (1982) upp två begrepp som vidrör minnesbaserad och stimulusbaserad 

bedömning. Detta kan till exempel vara när en konsument blir visad tre olika bilmärken och 

får kunskap om alla bilmärkens egenskaper, såsom pris, för att därefter välja vilken bil som 

kunden tycker är bäst. Då all relevant information om de tre bilmärkena presenteras direkt vid 

tillfället är bedömningen stimulusbaserad. Författarna menar dock att konsumenter ofta gör 

sin bedömning på information som inte är direkt närvarande vid tillfället då beslutet tas. Ofta 

vävs andra faktorer in i deras beslut, som till exempel tidigare erfarenheter av produkten, vad 

människor i deras omgivning tycker om produkten samt andra relevanta faktorer. Denna 

information är därmed lagrad i minnet sedan tidigare. Därmed menar Lynch & Srull (1982) att 

konsumenter även utför en minnesbaserad bedömning när ingen av den direkta relevanta 

informationen finns och kan då söka i minnet efter tidigare erfarenheter. 
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Vidare hör avsikten att handla ihop med kundernas beslutstaganden och det faktum att de gör 

sina val utifrån ett begränsat antal alternativ av produkter. Dessutom föredrar konsumenter att 

produkter är grupperade och att det finns kompletterade varor när de gör sina val. (Russell & 

Kamakura 1997.) Srivastava et al. (1984) menar att det finns många situationer då 

konsumenters behov kan uppfyllas med en enda produkt men att ett stort antal kategorier av 

produkten kan uppfylla detta behov. Därmed blir produkter i flera olika kategorier potentiellt 

utbytbara. Vidare menar Russell et al. (1999) att beroendet av val mellan kategorier kan 

framkallas genom lärandet från tidigare beslut. I sådana fall kan beroendet av val mellan 

kategorier ses som en rad följande val mellan olika kategorier där varje utfall påverkar nästa 

beslut. 

Fortsättningsvis beskriver Russell et al. (1999) produktkombinationer som den mest intuitiva 

formen av beslutstaganden mellan kategorier. Författarna menar även att det finns många 

olika anledningar till bildandet av dessa konstellationer. Exempelvis kan flera kompletterande 

produkter kombineras för att framkalla ett önskvärt utfall. Konsumenter kan både stöta på 

produktkonstellationer som satts ihop av en handlare eller så kan de granska produkter i olika 

kategorier för att sedan skapa en personlig kombination. Manchanda et al. (1999) visar på att 

dessa kombinationer ofta blir sammansatta vid ett enda köptillfälle i form av att kunderna 

plockar ihop sina egna varukorgar. Russell et al. (1999) menar även att 

produktkombinationerna uppskattas mer om konsumenten själv spelar en roll i 

sammansättningen av dem. Vidare kommer Manchanda et al. (1999) fram till att konsumenter 

ofta använder produkter från flera kategorier i konstrueringen av sina varukorgar och därmed i 

sina beslutstaganden. Russell et al. (1999) visar att dessa effekter både kan vara direkta, på så 

sätt att alternativen inkluderar flera kategorier, och indirekta, i det att beslutskriterier om 

alternativen i en produktkategori påverkas av produktegenskaperna i andra relevanta 

kategorier. 

2.4 Teoretisk sammanfattning 

Genom att studera attitydmodellens tre delar ämnar vi att se hur dessa hör samman med 

begreppet sambandsexponering. Den kognitiva delen av modellen berör konsumenters 

tidigare erfarenheter med produkter och hur dessa är sammankopplade i ett 

associationsnätverk i våra minnen. Vidare redogörs för vad ett planerat och ett oplanerat köp 

är samt hur detta hänger samman med beslutstaganden i butik. Den emotionella delen handlar 

om hur känsloladdade erfarenheter har koppling till olika tillstånd hos individer samt hur 
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dessa kan påverka hur individerna beter sig. Fortsättningsvis redogörs för hur kompletterande 

produkter kan koordineras för att framkalla en positiv respons hos konsumenterna och därmed 

förhöja varornas estetiska värde. Delen avslutas med en redogörelse för hur exponeringar av 

varor påverkar kundernas beslutstaganden. Den sista delen utgörs av den beteendemässiga 

och berör individers avsikt att handla. Vidare redogörs för stimulusbaserade och 

minnesbaserade bedömningar i koppling till hur kunder tar beslut. Avslutningsvis handlar 

delen om hur konsumenters behov kan uppfyllas av flera produktkategorier samt hur flera 

varor kan kombineras för att framkalla ett önskvärt utfall. Hur vi har valt att undersöka dessa 

delar för att besvara vårt syfte med uppsatsen redogörs för i följande avsnitt. 

3. Hur studien gått till väga 

I syfte att kunna besvara våra forskningsfrågor anser vi att en fallstudie, bestående av en 

triangulering, varit mest lämpad för att djupare kunna förstå konceptet bakom 

sambandsexponering. Därmed har vi valt att använda oss av en kvalitativ metod bestående av 

djupintervjuer för att få butikernas syn på sambandsexponering samt kvantitativa metoder 

bestående av observationer och standardiserade intervjuer för att få insikt i kundernas tankar 

om fenomenet. (Björklund & Paulsson, 2012, s. 80.) För att kunna analysera fenomenet 

sambandsexponering från kunderas synvinkel valde vi att ha en kvalitativ infallsvinkel trots 

att metoderna i sig var kvantitativa. Detta eftersom syftet är att undersöka om det finns något 

samband mellan butikernas tankar och kundernas uppfattningar om exponeringen. 

(Christiansen et al., 2010, s. 69.) Inför uppsatsen hade vi, som tidigare nämnt, 

uppmärksammat att vissa matvarubutiker har börjat placera sina produkter efter 

“måltidkategorisering” vilket tydligt kan exemplifieras genom uppbyggnaden av texmex-

avdelningen (se bilaga, bild 1 och 7). Genom tidigare observationer hade vi kunskap om att 

ICA Kvantum i Gränby och ICA Maxi i Stenhagen använder sig av dessa kylar med 

kompletterande varor vid texmex-hyllorna, vilket ledde till att vi prioriterade att studera dessa 

butiker. 

3.1 Intervjuer 

För att kunna få relevant information om konceptet sambandsexponering var det viktigt för 

oss att få intervjuer med personer som hade kunskap om detta ämnet. Vi fick kontakt med 

Johan Wendin, butikschef för ICA Kvantum i Gränby varpå vi genomförde en kort 

telefonintervju med honom. Syftet med denna intervju var att få information som vi sedan 

kunde använda för att bygga upp vår grund till den större intervjun eftersom det vid 
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djupintervjuer är viktigt att ha tillräcklig kunskap om ämnet för att kunna föra en bra 

diskussion samt att etablera en personlig kontakt med respondenten (Saunders et al., 2012, s. 

384 ). 

Inför vår djupintervju med Wendin skickade vi ett mail till honom med information om vad 

intervjun skulle handla om samt vilka ämnen vi skulle beröra, för att dels förbereda honom på 

intervjun men även kunna säkerställa validitet och reliabilitet. (Saunders et al., 2012, s. 385.) 

På ICA Kvantum i Gränby genomförde vi sedan semi-strukturerade intervjuer med Wendin 

och Josefin Sjöblom, driftledare och ansvarig för bland annat kolonialavdelningen i butiken. 

Vi inledde intervjuerna med att först presentera vår studie samt vad datan skulle komma att 

användas till. Därefter ställde vi ett par generella bakgrundsfrågor om respondenten för att 

upprätta ett förtroende med och bygga en relation till den intervjuade. (Dalen, 2007, s. 31; 

Saunders et al., 2012, s. 391.) 

3.2 Observationer 

För att studera fenomenet sambandsexponering i koppling till hur kunderna mottar konceptet 

valde vi att genomföra systematiska observationer som var strukturerade och standardiserade i 

sin utformning. Dessa observationer var dessutom dolda i sin karaktär på så sätt att de 210 

kunder som vi observerade inte var medvetna om att vi observerade dem. Eftersom vi valde 

att observera alla kunder som tog från texmex-avdelning och därmed inte gjorde någon 

åtskillnad mellan olika demografier menar vi på att det inte skulle vara etiskt inkorrekt att inte 

meddela kunderna att de blivit observerade (Christiansen et al., 2010, s. 206-207). Vår 

urvalsmetod bestod av kontinuerliga observationer vilket innebar att vi observerade under en 

vald tidsperiod utan avbrott. (Christiansen et al., 2010, s. 202.)  

Då vi sedan tidigare observerat att texmex-avdelningen i ICA Kvantum i Gränby skiljer sig åt 

från avdelningen i ICA Maxi i Stenhagen (se bilaga, bild 1-4 och 7-8) har vi valt att göra 

observationer och standardiserade strukturerade intervjuer i båda butikerna. Dessutom har 

butikerna placerat både själva avdelningarna och hyllorna på olika sätt. I Stenhagen är 

texmex-avdelningen uppdelad på två platser; i början av kundvarvet kommer först kylen med 

kompletterande tillbehör och direkt efter en hylla med bland annat taco-mix och taco-såser (se 

bilaga, bild 1 och 5), allt placerat på kundens vänstra sida. Vidare i varvet ligger exempelvis 

bröd och nacho-chips i en hylla in till höger (se bilaga, bild 3-4 och 6). I Gränby kommer 

texmex-avdelningen istället på kundens högra sida med allt som hör till denna kategori 
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placerat på en och samma hylla, där kylen placerats i slutet av hyllan (se bilaga, bild 7 och 9-

10).  

Inför våra observationer fick vi tillstånd från de båda butikscheferna att genomföra våra 

undersökningar i Gränby och Stenhagen. För att få en indikation på var i butikerna det var bra 

att stå samt kunna uppskatta hur många personer som köpte varor från texmex-avdelningen 

under en viss tid, genomförde vi en förstudie på ICA Maxi Stenhagen och ICA Kvantum 

Gränby. Dessa observationer gjordes under en onsdag från klockan 15. 00-15.45 i Stenhagen 

samt 16.00-16.45 i Gränby. Utifrån förstudien fick vi indikation på att det vore intressant att 

observera hur många produkter kunderna tog från texmex-avdelningen och om de köper kylda 

kompletterande tillbehör. Genom att undersöka detta ville vi se om det fanns något eventuellt 

samband med hur många produkter konsumenterna tog och om de även valde att ta från de 

kylda varorna. 

Vidare genomfördes tre observationer i varje butik vid olika tidpunkter och dagar i samråd 

med de anställda vi intervjuade på ICA Kvantum i Gränby. Vi använde ett 

observationsschema (se bilaga 8.3) för att på ett enkelt sätt kunna samla in vår data. Resultatet 

redovisas i tabellen nedan.  

Tider Gränby Stenhagen  

Onsdag kl. 15.00-17.00  33st 

Onsdag kl. 17.45-19.45 36st  

Torsdag kl. 15.00-17.00 48st  

Torsdag kl. 17.45-19.45  44st 

Måndag kl. 16.00-18.00 27st  

Tisdag kl. 16.00-18.00  22st 

Summa 111st 99st 

Observationer totalt                                                            210st 

Tabell 1. Visar tid och dag över hur många kunder i heltal som har observerats. 

För att kunna göra en rättvis jämförelse mellan de båda butikerna gjorde vi observationer vid 

samma tidpunkter under olika dagar (se tabell 1) och använde oss av samma 

observationsschema (se bilaga 8.3). Vi stod sammanlagt sex timmar i varje butik vilket alltså 

resulterade i totalt tolv timmas observationstid. Vidare observerade vi allt som allt 111 kunder 

i Gränby och 99 kunder i Stenhagen (se tabell 1). 
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3.3 Standardiserade intervjuer 

För att djupare kunna förstå hur konsumenter mottar konceptet sambandsexponering av 

texmex-avdelningen har vi valt att genomföra standardiserade intervjuer i samband med våra 

observationer. Av de 29 personer som tog varor ur kylen var det 19 respondenter som svarade 

på våra frågor. Vårt frågeformulär hade en hög grad av standardisering på så sätt att vi ställde 

exakt samma frågor till alla respondenter samt att dessa personer befann sig i samma typ av 

situation. Genom att använda oss av standardiserade frågeformulär med samma typ av 

situation för respondenterna kunde vi uppnå en högre grad av reliabilitet i vår datainsamling. 

(Trost, 2012, s. 57 och 61.) Anledningen till varför vi valde att ställa frågor till konsumenterna 

var för att kunna besvara frågan om hur ICA:s tankar bakom sambandsexponeringen 

korrelerar med hur kunderna uppfattar konceptet. I tabellen nedan presenteras de frågor vi 

använde oss av i enkätformuläret: 

Fråga 1 Hade du planerat innan du kom till butiken att du skulle köpa varor från 

texmexavdelningen/de kylda tillbehören? 

Fråga 2 Tycker du att den här avdelningen är visuellt tilltalande? 

Fråga 3 Blir du inspirerad att köpa varor från den här avdelningen när du ser hyllan? 

Fråga 4 Har placeringen av de kylda varorna här underlättat för dig vid köpet av 

texmex/kylda tillbehör? 

Fråga 5 Hjälper kylen dig att komma ihåg vissa tillbehör till texmex-mat/kylda tillbehör? 
Tabell 2. Frågeformulär till de standardiserade intervjuerna. 

När vi valde ut respondenter till frågeformuläret gjorde vi ett strategiskt urval (Trost, 2012, s. 

32-33) där vi endast valde att prata med de konsumenter som tog varor från taco-kylen. Vi 

valde därmed att dela upp oss så att en av oss gjorde observationen och den andra ställde 

frågor till kunderna vid samma tillfälle. För att göra vårt teoretiska ramverk applicerbart 

fokuserade vi observationerna på de huvudsakliga begreppen som vi använder i teorin; 

attitydsmodellen som exemplifierar begreppet sambandsexponering. Då vi valt att ställa 

frågor till alla kunder som tog från kylen, oavsett om de handlat från texmex-avdelningen 

eller inte vid observationstillfället, fick vi anpassa frågeformuläret efter om kunden tagit 

texmex-varor eller inte. En del av frågorna handlade mer om hur kunderna uppfattade 

texmex-avdelningen (se tabell 2, fråga 2-3) vilket inte var aktuellt att fråga de kunder som inte 

handlat varor därifrån. Till dessa kunder valde vi därför att enbart ställa tre frågor och byta ut 

vissa ord för att inte frågorna skulle bli missvisande (se tabell 2, fråga 1 och 4-5). På så sätt 

kunde vi även få inblick i om kylen utgjorde ett annat syfte för dessa kunder. 
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3.4 Bortfall 

Bortfallet i vår undersökning utgörs av de kunder som inte ville eller inte hade tid att delta i 

våra standardiserade intervjuer, de som vi inte hann fråga samt de som var upptagna med 

annat vid köptillfället, exempelvis i telefonsamtal. Under de tolv timmar vi genomförde 

observationer var det sammanlagt 29 personer som tog varor från kylen och av dessa är det 10 

stycken som tillfaller bortfallet. I och med att vi fick liknande resultat vid varje tillfälle anser 

vi att ytterligare tolv timmars observationer inte tillfört något nytt till vår undersökning 

(Gustavsson, 1998. s. 88). Vi anser därmed att vi fått ett tillräckligt urval av kunder som 

deltagit i de standardiserade intervjuer då de ämnen som vår empiriska undersökning omfattar 

medfört variation och djup i förståelsen för fenomenet sambandsexponering (Corbin & 

Strauss, 2008, s. 149). Vidare har vi i och med detta erhållit en säkerhet i våra intervjusvar 

och innehållet i vårt teoretiska ramverk, vilket gör att studien har uppnått en mättnad 

(Gustavsson, 1998, s. 65). 

3.5 Operationalisering 

I syfte att kunna göra det teoretiska ramverket applicerbart valde vi att i våra djupintervjuer 

ställa frågor som berörde de huvudsakliga begrepp vi beskriver i teorin; attitydmodellen i 

koppling till exponering av kompletterande produkter. När det kommer till konceptet 

sambandsexponering ville vi undersöka butikens bakomliggande tankar kring uppbyggandet 

av texmex-avdelningen och ställde då frågor som berörde deras resonemang kring detta (se 

bilaga 8.2, fråga 2-3). Genom att ställa dessa frågor ville vi få svar på hur butiken tog hänsyn 

till den påminnande faktorn som Nordfält (2007), Inman et al. (1998) och Kahn & Schmittlein 

(1992) redogör för. Vidare ville vi göra Cobb & Hoyers (1986), Nordfälts (2009), Kollat & 

Willets (1967), Inmans et al. (1998) samt Iyer & Ahlawats (1987) diskussioner om oplanerade 

och planerade köp applicerbara genom att ställa frågor om varför ICA valt att göra en texmex-

avdelning samt vad placeringen av kylen där hade för syfte (se bilaga 8.2, fråga 2-3). 

Fortsättningsvis ställde vi frågor som berörde den emotionella komponenten av 

attitydsmodellen genom att be de intervjuande att beskriva hur de tänkte kring själva 

exponeringen av texmex-avdelningen (se bilaga 8.2, fråga 4-6). Detta för att kunna göra 

Inmans et al. (1998), Curhans (1974) och Wilkinsons et al. (1982) resonemang om varors 

exponering applicerbart. Vidare ville vi även visa på hur det visuella resonemanget både 

hängde ihop med ICAs bakomliggande tankar samt hur det kunde underlätta kundernas 

beslutstaganden, vilket hör ihop med det Lam & Mukherjee (2005) diskuterar. Gällande den 
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sista komponenten i attitydsmodellen, själva kundbeteendet, ställde vi frågor om de anställda i 

butiken sett någon förändring i konsumenternas beteende sedan de valt att placera kylen med 

kompletterande produkter i texmex-avdelningen (se bilaga 8.2, fråga 7-8). Med dessa frågor 

ville vi därmed göra våra teoretiska redogörelser för denna del applicerbara i detta 

sammanhang. 

Genom att observera om kunderna tog kompletterande tillbehör från taco-kylen i texmex-

avdelningen syftar vi till att undersöka hur väl ICA:s tankar bakom sambandsexponeringen 

stämmer överens med hur kunderna mottar konceptet. Denna handling, att ta kompletterande 

varor från kylen, gjorde det även möjligt för oss att studera den beteendemässiga delen från 

attitydsmodellen, nämligen Hansens et al. (2010) beskrivning av kundernas avsikt att handla. 

Vidare ville vi göra Lynch & Srull (1982), Russell & Kamakura (1997), Russels et al. (1999), 

och Manchanda et al. (1999) resonemang applicerbart genom att studera hur många varor 

kunderna tog från texmex-hyllan. Detta hör även ihop med att vi ville studera om det fanns 

något samband mellan hur många produkter kunderna tog från hyllan och om de tog varor 

från kylen. (Se bilaga 8.3, observationsschema.)  

När det kommer till de standardiserade intervjuerna med kunderna ville vi först göra Cobb & 

Hoyers (1986), Iyer & Ahlawats (1987), Kahn & Schmittlein (1992) och Inman et al. (1998) 

resonemang om planerade och oplanerade köp applicerbar genom att fråga respondenterna om 

detta. Med detta ämnade vi även att göra Kollat & Willets (1967) och Inmans et al. (1998) 

diskussion om inköpslistor tillämplig. Då författarna menar att själva användandet av en 

inköpslista är ett åtagande av kunderna om ett visst tillvägagångsätt valde vi att inte gå in på 

om kunderna använder en inköpslista eller ej utan istället fråga om de planerat innan de kom 

till butiken vad de skulle handla. (Se tabell 2, fråga 1.) Forsättningsvis ville vi studera 

Nordfälts (2007) diskussion om minnesaktivering och associationsnätverk genom att fråga 

respondenterna om kylen påminde dem om tillbehören samt om dess placering underlättat 

deras handlande (se tabell 2, fråga 4-5). Gällande den emotionella komponenten av 

attitydsmodellen valde vi att ställa frågor som berörde hur själva exponeringen påverkat 

kundernas beslut att köpa från just denna kategori (se tabell 2, fråga 2-3). Med dessa frågor 

ville vi göra Lam & Mukherjees (2005) resonemang om kompletterande varor och Inmans et 

al. (1998) och Wilkinsons et al. (1982) diskussion om hur exponeringen påverkar kundernas 

beslutstaganden applicerbara. 
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4. Resultat 

Nedan följer en redogörelse av vår empiriska undersökning. Vi inleder med att presentera 

resultatet från våra djupintervjuer med ICA. Därefter redogör vi för vårt observationsmaterial 

för att avslutningsvis presentera resultatet från de standardiserade intervjuerna med kunderna 

på ICA. 

4.1 Hur ICA tänker 

”Jag tror att det är en väldigt enkel produkt att tillaga hemma. Det är därför den har blivit så 

stor och håller i sig… Den passar alla i familjen.” (Wendin, butikschef på ICA Kvantum i 

Gränby, om texmex.) 

Johan Wendin, butikschef för sälj och drift på ICA Kvantum i Gränby, har jobbat 22 år i butik 

och var med under uppbyggnadet av texmex-avdelningen på 1990-talet när denna matkultur 

blev stor i Sverige. En av anledningarna till att tacos blev så populärt är att den innehåller 

köttfärs, som är den vanligaste proteinkällan i butikernas köttavdelningar. Vidare menar 

Wendin att denna trend håller i sig dels på grund av att det är fokus på att äta mycket grönt 

idag och att maträtterna inom texmex-kategorin innehåller grönsaker. Dessutom kan man 

använda i princip alla grönsaker vilket gör att maträtterna är lätta att variera efter smak och 

tycke. Det är efterfrågan av detta stora produktutbud som, enligt Wendin, gett upphov till 

utvecklingen av denna texmex-avdelning.  

Josefin Sjöblom, driftledare för kolonialavdelningen på ICA Kvantum i Gränby, menar att 

den stora efterfrågan på texmex också lett till att butiken gjort en enda stor hylla med texmex-

produkter. Vidare anser hon att placeringen av avdelningen i slutet av kundvarvet varit ett bra 

val eftersom det är många kunder som går förbi där. Genom att även ställa en kyl med kylda 

texmex-tillbehör i avdelningen ville de skapa en helhetslösning för sina kunder. Tanken med 

kylen är att kunderna ska kunna komma till texmex-avdelningen och ha möjligheten att köpa 

allt från denna kategori på samma plats. Detta ska på så sätt underlätta för kunderna att både 

hitta alla texmex-produkter samlat på ett enda ställe, men även att kunna ta ett beslut där och 

då om att äta exempelvis tacos samma kväll. De vill helt enkelt att avdelningen ska fungera 

som en måltidslösning. I butiken har kylen placerats i slutet av texmex-hyllan vilket gör att 

den även fungerar som en påminnelse för kunderna som kanske glömt att köpa till exempel 

crème fraîche och då lätt kan ta den varan från kylen i slutet av kundvarvet. 
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En ytterligare aspekt med kylen i texmex-avdelningen var att butiken ville få liv i hyllan samt 

väcka inspiration hos kunderna. Med tanke på att avdelningen ska underlätta för kundernas 

beslutstaganden ville de även göra den visuellt tilltalande. Detta för att det skulle vara enkelt 

för kunden att hitta det hen sökte och därmed kategoriseras hyllan efter produkter, men även 

vara iögonfallande på så sätt att avdelningen ska väcka köplust hos konsumenterna. Dessutom 

ville de att hyllan skulle vara stor och “häftig” så att kunderna lade märke till den när de 

passerade; “Jag tror att kunderna gillar det och att det blir som en wow-upplevelse...” 

(Sjöblom, driftledare på ICA Kvantum i Gränby.) Även här menade Wendin att hyllan skulle 

underlätta beslutstagandet för kunden på så sätt att varor i samma produktkategori inte får 

placeras för brett isär eftersom kunden smidigt ska kunna skanna av hyllan och enkelt hitta det 

hen söker. Det är även på grund av detta som butiken valt att placera exempelvis färdiglagad 

tacofärs och andra texmex-tillbehör i kylen för att det ska underlätta köpet för kunderna, men 

även för att uppmuntra dem till att köpa kompletterande varor. Vidare menar Wendin att de 

produkter som finns i kylen är de mest populära kompletterande tillbehören samt att kylen är 

en bra plats att presentera nyheter från texmex-kategorin på. 

”Den enkla reaktion är om produkterna säljer, för då vet man att kunderna uppskattar dem 

och det gör dem.” (Wendin, butikschef på ICA Kvantum i Gränby, om kundernas respons till 

taco-kylen.) 

Då det kommer till ICA:s uppfattning om hur kunderna mottagit införandet av taco-kylen 

menar Wendin att det märks på försäljningen av varorna om kunderna uppskattar dem eller 

inte. Vidare påvisade han att kunderna kanske inte förväntar sig att det ska finnas en kyl med 

kompletterande tillbehör där vilket kan väcka en köplust hos dem. Detta gör att kylen 

förenklar köpet både för de kunder som regelbundet handlar i butiken och därmed vet att de 

kan handla allt från texmex-avdelningen på ett och samma ställe, men även att det underlättar 

för nya kunder som inte riktigt hunnit bekanta sig med affären. Sjöblom menar att hon inte 

uppfattat om det skett något förändrat kundbeteende sedan de placerade kylen i avdelningen. 

Däremot anser hon att det exempelvis borde vara fler som handlar av den färdiglagade 

tacofärsen när den finns i taco-kylen än när den finns i köttavdelningen men att detta inte är 

något som hon uppmärksammat. Vidare menar Wendin och Sjöblom att även om de inte kan 

säga att det är fler kunder som köper från texmex-avdelningen sedan införandet av taco-kylen, 

så vet de att kunderna ständigt handlar från denna matkategori. 
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4.2 Resultat från observationerna 

Av observationerna framgår att antalet produkter som kunderna köpte från texmex-

avdelningen varierar. Diagram 1 nedan visar att det var 39 procent av kunderna som köpte 

endast en vara men att det totalt sett var fler kunder, 56 procent, som köpt två eller fler varor. 

 

Diagram 1. Antal kunder som köpt varor från texmex-avdelningarna i båda butikerna totalt visat i 

procent. Kunder som utgör andelen ”ingen vara” är de kunder som inte köpt någon vara från själva 

texmex-hyllan, men tagit produkter från taco-kylen placerad i avdelningen. 

Det var även många som köpte två varor, medan siffran för de som köpte tre, fyra eller fler 

produkter inte skiljer sig märkbart åt. (Se diagram 1.) Vidare observerades att flera kunder tog 

mer tid på sig än andra att välja vilka produkter de skulle köpa och jämförde mellan olika 

varor. Detta gäller främst när det kommer till de olika såserna som finns i avdelningarna. 

Vidare gick det av observationer att se ett visst samband mellan hur många varor kunderna 

köpte från texmex-hyllan och att de även tog kylda tillbehör från taco-kylen, vilket 

presenteras i diagrammen nedan.  

 

Diagram 2.1. Diagrammet visar totalt hur många kunder som tagit varor från taco-kylen samt hur 

många produkter dessa kunder tagit från själva texmex-hyllan.  
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Diagram 2.1 visar att det totalt sett var flest antal kunder som köpte varor från kylen som tagit 

produkter från texmex-hyllan. Vidare visar diagrammet att antalet kunder som valde att köpa 

kylda tillbehör ökar i takt med hur många varor de hade köpt från texmex-hyllan. 

Observationerna visade inte på någon större skillnad i hur många personer som köpt varor 

från kylen mellan de båda butikerna, vilket kan ses i diagram 2.2 nedan. Totalt var det 15 

kunder som köpte kylda tillbehör på ICA Maxi i Stenhagen, medan motsvarande siffra är 14 

personer för ICA Kvantum i Gränby (se diagram 2.2). Vidare visar diagram 2.2 en större 

skillnad mellan butikerna i hur många personer som enbart tagit tillbehör från kylen och som 

inte köpt varor från texmex-avdelningen än de resterande resultaten.  

 

Diagram 2.2. Diagrammet visar totalt hur många kunder i respektive butik som tagit varor från taco-

kylen samt hur många produkter dessa kunder tagit från själva texmex-hyllan. 

När det kommer till vilka varor som kunderna köpte från de kylda tillbehören observerades att 

det var flest kunder som köpte gräddfil eller crème fraîche medan ingen av kunderna under 

något av tillfällena tog köttfärs ur kylen. Däremot observerades att många av kunderna som 

handlade från texmex-avdelningen redan hade köttfärs i sina kundvagnar. Det var även flera 

kunder som stannade till vid kylen och undersökte såserna som fanns i den utan att köpa 

någon av dem. Värt att notera är också att det dels var en del kunder som tog av exempelvis 

osten ur kylen men sedan ställde tillbaka produkten och gick vidare. Vidare var det många 

kunder som gick rakt förbi själva texmex-hyllan men stannade till vid kylen och undersökte 

produkterna som fanns i den. 

4.3 Hur kunderna tänker 

Nedan visas först två diagram över resultatet från de standardiserade intervjuerna med kunder 

i ICA-butikerna. Sedan följer en redogörelse för de olika svarsresultaten. 
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Diagram 3.1. Resultat från de standardiserade intervjuerna med kunder på ICA Kvantum i Gränby. 

Antal respondenter visas i heltal och det totala antalet svarande är 11. Kunder som köpt varor från 

texmex-avdelningen blev tillfrågad alla frågorna, medan kunder som enbart tog varor från taco-kylen 

fick svara på fråga 1, 4 och 5. 

Diagram 3.1 visar intervjuresultatet med kunder på ICA Kvantum i Gränby. 

Diagram 3.2. Resultat från de standardiserade intervjuerna med kunder på ICA Maxi i Stenhagen. 

Antal respondenter visas i heltal och det totala antalet svarande är 8. Kunder som köpt varor från 

texmex-avdelningen blev tillfrågad alla frågorna, medan kunder som enbart tog varor från taco-kylen 

fick svara på fråga 1, 4 och 5. 
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Diagram 3.2 visar intervjuresultatet med kunder på ICA Maxi i Stenhagen. 

Diagrammen visar på att svaren skiljer sig åt mer på vissa frågor än andra mellan butikerna. 

När det kommer till den första frågan, om köpet var planerat eller inte, var det i butiken i 

Gränby åtta kunder som svarade att de planerat innan de kom till affären att köpa varor från 

texmex-avdelning alternativt av de kylda tillbehören och tre kunder som inte planerat sitt köp 

på förhand (se diagram 3.1, fråga 1). Motsvarande siffror i Stenhagen är fyra personer som 

planerat innan de kom till butiken att de skulle köpa från texmex-avdelningen alternativt av de 

kylda tillbehören och fyra personer som uppgav att de inte planerat köpet på förhand (se 

diagram 3.2, fråga 1). Ett par i Stenhagen kommenterade såhär i sitt svar: “Vi planerar medan 

vi går i butiken vad vi ska handla...” och menade att alla varor de handlade i butiken var mer 

eller mindre impulsköp. Vidare sa en annan respondent i Stenhagen följande om sitt planerade 

köp av två olika tacosåser från kylen: “Det var ett planerat köp. Jag visste att de fanns här”. 

Vissa kunder menade även att de inte planerat att köpa exakt alla varor som de gjorde från 

texmex-avdelningen, men att de på förhand bestämt sig för att köpa från den matkategorin.  

Gällande om kunderna uppfattade texmex-hyllorna som visuellt tilltalande svarade 

majoriteten av dem ja i båda butikerna (se diagram 3.1 och 3.2, fråga 2). Av dessa gav en av 

de svarande på ICA Maxi i Stenhagen en kommentar om att kunden inte tyckte om att 

avdelningen var uppdelad i två sektioner (se bilaga, bild 3-4 och 6), medan en annan 

respondent tyckte att själva hyllan i Stenhagen var visuellt tilltalande men att kylen såg “rörig 

ut”. Vidare sa kunden att hen även skulle kunnat köpa köttfärs från kylen men avstod vid 

tillfället eftersom hen inte tyckte att kylen var tilltalande och därmed valde att enbart ta 

gräddfil från den. Till detta hör att det stod få varor i kylen vid det tillfället samt att det 

observerats att det funnits produkter i båda butikernas kylar som inte tillhörde texmex-

kategorin utan förmodligen ställts dit av kunder som ångrat sitt val av produkten. 

Flertalet av respondenterna i båda butikerna ansåg att de blev inspirerade att köpa varor när de 

befann sig i texmex-avdelningen (se diagram 3.1 och 3.2, fråga 3). En av de svarande i 

Gränby sa att “tar man en vara så är det lätt att något annat slinker med” och menade på att 

det var därför hen uppfattade hyllan som inspirerande. Vidare sa en annan respondent i 

Gränby att hen blev inspirerad till att köpa texmex vid just det köptillfället; “Jag hade redan 

tagit köttfärs och så gick jag förbi här… sen visste jag att allt fanns här så då blev det ett lätt 

val”. Det är även många av de svarande på ICA Kvantum i Gränby som tyckte att det var lätt 

att hitta det de sökte i texmex-avdelningen och att detta bidrog till att de blev uppmuntrade till 
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att köpa varor därifrån. Flera av kunderna som tagit av de kylda färdiga såserna menade att de 

inte köpt dessa om de inte funnits i kylen, och att de på så sätt blev inspirerade vid tillfället att 

köpa såserna. Vidare ansåg majoriteten av respondenterna i Gränby att placeringen av de 

kylda tillbehören i texmex-avdelningen underlättat för dem att handla från denna matkategori 

(se diagram 3.1 och 3.2, fråga 4). På ICA Maxi i Stenhagen var det däremot hälften av de 

svarande som ansåg att kylen inte underlättat för dem (se diagram 3.2, fråga 4). När det sedan 

kommer till om kylen hjälper kunderna att komma ihåg de kylda varorna svarade majoriteten 

av respondenterna ja i båda butikerna (se diagram 3.1 och 3.2, fråga 5). Många kommenterade 

dessutom att det var skönt att inte behöva gå tillbaka in i butiken för att hämta de kylda 

tillbehören när de väl kommit ihåg att de skulle köpa dessa varor.  

Av de kunder svarat på frågorna i butikerna var det sammanlagt sex personer, varav fem i 

Gränby och en i Stenhagen, som enbart köpte varor från kylen och inte tog produkter från 

texmex-hyllorna. På ICA-butiken i Gränby hade fyra av respondenterna planerat innan de 

kom till affären att de skulle köpa varan de tog från kylen, vilket i alla fyras fall var gräddfil 

eller crème fraîche, och alla menade på att placeringen av kylen underlättat för dem i deras 

handlande (se diagram 3.1, fråga 4). Vidare ansåg majoriteten av dem att kylen även hjälpte 

dem att komma ihåg dessa kylda varor (se diagram 3.1, fråga 5). Respondenten som inte 

planerat på förhand att hen skulle köpa den kylda varan tyckte inte att kylen varken 

underlättat för själva handlandet eller att den hjälpte hen att komma ihåg den kylda varan (se 

diagram 3.1, fråga 4 och 5). Detta var även exakt vad respondenten i Stenhagen svarade, som 

inte heller hade planerat på förhand att hen skulle handla den kylda varan (se diagram 3.2, 

fråga 4 och 5). 

5. Analys 

I följande avsnitt analyserar vi resultaten av vår empiriska undersökning med hjälp av det 

teoretiska ramverket och därefter följer en diskussion av resonemangen. 

5.1 Den kognitiva komponenten 

Hansen (2010) menar att kunders intryck och kunskap om varor oftast tar form som 

övertygelser, det vill säga att särskilda beteenden kommer leda till specifika utfall. Detta kan 

exemplifieras genom Cobb & Hoyers (1986), Iyer & Ahlawats (1987), Kahn & Schmittleins 

(1992), Inmans et al. (1998), Kollat & Willets (1967) och Nordfälts (2009) diskussion om 

planerade och oplanerade köp samt att kunder utvecklar ett visst mönster utifrån sina 
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erfarenheter. Detta är något som vi kan se både i ICA:s resonemang kring placering av kylen i 

texmex-avdelningen samt kundernas uppfattningar om kylen. ICA menar på att kylen dels är 

till för att underlätta handlandet för rutinerade kunder och vet att allt för texmex finns där 

samt för att underlätta för nya kunder som inte handlat där tidigare. En kund som köpte av 

såserna i kylen menade att hen visste sedan tidigare att dessa fanns där, medan andra kunder 

sa att de inte hade tagit av de kylda såserna om de inte hade sett dem i kylen. Dessa exempel 

ligger i linje med Nordfälts (2009) och Iyer & Ahlawats (1987) resonemang om att kunder 

som handlar på rutin har ett standardiserat mönster som de följer samt Hansens et al. (2010) 

teori om att särskilda beteenden leder till specifika utfall. Kunden som därmed redan visste att 

såserna fanns i texmex-avdelningen har på så sätt ett standardiserat mönster som hen följer i 

butiken. De kunder som inte hade tagit av såserna om dessa inte stått i texmex-avdelningen 

visar att deras beteende ledde till ett särskilt utfall genom att deras upptäckt av såserna i kylen 

fick dem att handla dessa. Detta resonemang visar även på att ICA:s tankar om att kylen både 

underlättar för rutinerade och för nya kunder stämmer överens med kundernas uppfattningar. 

Av våra resultat kunde vi även se att det fanns kunder som planerat i olika utsträckningar vad 

de skulle handla. Vissa kunder som handlade från texmex-avdelningen menade att de på 

förhand bestämt sig för att köpa varor från den matkategorin men inte exakt vilka produkter 

som skulle handlas. Vidare berättade ett par i Stenhagen att de planerade medan de gick i 

butiken vilka varor de skulle köpa. Dessa exempel ligger till viss del i linje med Cobb & 

Hoyers (1986), Iyer & Ahlawats (1987) och Inmans et al. (1998) defintioner av planerade och 

oplanerade köp. Cobb & Hoyer (1986) menar att kunder som gör ett planerat köp har planerat 

detta ner till kategorinivå och varumärkesnivå. Inman et al. (1998) resonerar vidare att kunder 

som använder en inköpslista planerar sina varor till varumärkesnivå och de utan lista planerar 

till kategorinivå. Vidare menar Kollat & Willet (1967) att användandet av en inköpslista 

fungerar som ett åtagande av kunden då hen bestämmer sig för ett visst tillvägagångssätt. Vårt 

resultat indikerar på en bättre överensstämmelse med Inmans et al. (1998) teori med tanke på 

kunderna som bestämt sig att handla från texmex-kategorin men inte exakt vilka produkter 

som skulle köpas. Dessa kunder hade därmed planerat sina varor endast till kategorinivån. 

Vidare hade kunderna även bestämt sig för ett visst tillvägagångssätt, nämligen att handla från 

texmex-kategorin, vilket därmed ligger i linje med Kollat & Willets (1967) resonemang.  

Vidare visar kunderna som planerade medan de gick i butiken ett samband med Iyer & 

Ahlawats (1987) teori om att oplanerade köp är de som görs helt på impuls i butiken. Det har 

även en viss koppling till Kollat & Willets (1967) tankar om att kunderna bestämmer sig för 
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ett visst tillvägagångssätt på så sätt att de bestämt sig för att planera medan de går i butiken 

istället för att göra någon förhandsplanering. Därmed bekräftas att kunder planerar i olika 

utsträckningar vad de ska handla. Vidare kom Cobb & Hoyer (1986) i sin studie fram till att 

majoriteten av deras respondenter hade planerat sina köp på förhand, vilket är något som våra 

resultat från Gränby också visar (se diagram 3.1, fråga 1). Däremot var det hälften av 

respondenterna i Stenhagen som inte planerat sitt köp från texmex-avdelningen på förhand (se 

diagram 3.2, fråga 1), vilket då motsäger Cobb & Hoyers (1986) resultat och istället visar på 

att det i Stenhagen är lika många kunder som gör planerade köp som oplanerade från texmex-

avdelningen. 

ICA:s tanke om att kylen även fungerar som en påminnelse för kunder som inte handlar från 

texmex-hyllorna, men behöver något från kylen stämmer överens med hur de kunder som 

enbart tog varor från kylen uppfattade den. Detta kan kopplas till Nordfälts (2007) diskussion 

om minnesaktivering. Nordfält (2007) menar att placeringen av produkter kan påverka köpet 

av kompletterande varor, vilket innebär att köpet av en vara kan aktivera köpet av en 

kompletterande vara. De anställda på ICA i Gränby berättade att tanken med placeringen av 

kylen i texmex-avdelningen var att den skulle underlätta för kunderna att handla från denna 

kategori. Vi fick bekräftelse på att detta korrelerade med kundernas uppfattningar i och med 

att majoriteten av respondenterna ansåg att kylens placering i texmex-avdelningen underlättat 

för dem att handla från matkategorin, att den påminner dem om de kylda tillbehören samt att 

de blev uppmuntrade till att göra kompletterande köp (se diagram 3.1 och 3.2, fråga 4-5). 

Detta kan exemplifieras genom att många kunder som tagit köttfärs valde att handla varor från 

texmex-kategorin, vilket indikerar på att deras köp av köttfärs aktiverade köpet av texmex. 

Därmed stämmer Nordfälts (2007) teori om minnesaktivering överens med varför ICA valt att 

placera de kylda tillbehören i texmex-avdelningen samt responsen detta har fått hos kunderna.  

Inman et al. (1998) och Kahn & Schmittlein (1986) menar att kunder kan bli påminda av sina 

behov till följd av att de bli utsatta för exponeringar i affärer, vilket ökar sannolikheten att 

kunden köper från produktkategorin som exponeras. Vidare påvisar Inman et al. (1998) att 

påminnelsen för detta behov endast händer då konsumenten inte på förhand planerat att 

handla från kategorin. Från våra standardiserade intervjuresultat fick vi reda på att de fyra 

respondenter i Gränby som tagit varor ur kylen men inte handlat från texmex-hyllan hade 

planerat att köpa den kylda produkten samt att kylen både underlättat deras handlande och 

hjälpte dem att komma ihåg de kylda tillbehören (se diagram 3.1, fråga 4-5). Därmed 

korrelerar dessa kunders respons med ICA:s tankar om att kylen underlättar för kunderna samt 
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fungerar som en påminnelse om vissa kylda tillbehör. Detta säger däremot till viss del emot 

Inmans et al. (1998) argument för att påminnelser om behov endast sker då konsumenten inte 

planerat att köpa varor från kategorin, eftersom kunderna som ansåg att kylen hjälpte dem att 

bli påminda om tillbehören hade planerat på förhand att handla dessa varor. 

Vidare fick vi information från de anställda på ICA om att tanken bakom uppbyggandet av 

texmex-avdelningen var att det skulle leda till en helhetslösning för kunderna. De menade 

därmed att de ville ha allt som hörde till texmex-kategorin på en och samma plats, för att på så 

sätt underlätta för kunderna att handla varor från avdelningen samt att väcka köplust genom 

exponeringen. Deras resonemang ligger därmed i linje med Kahn & Schmittleins (1986) teori 

om att exponeringar leder till påminnelser om behov för kunderna. Vi fick även bekräftelse på 

att detta stämde överens med kundernas uppfattningar eftersom majoriteten av kunderna 

ansåg att de blev inspirerade att köpa varor från texmex-avdelningen och att kylens placering 

bredvid hyllan underlättat deras handlande (se diagram 3.1 och 3.2, fråga 3-4). 

5.2 Den emotionella komponenten 

Hansen et al. (2010) menar att individers uppfattningar eller känslor om en produkt påverkar 

deras bedömning av en vara vilket även speglar om individen uppfattar den som bra eller 

dålig. Vidare tar dessa erfarenheter form av känslomässigt laddade tillstånd och kan underlätta 

eller förstärka positiva eller negativa erfarenheter vilket i sin tur kan, vid ett senare tillfälle, 

påverka vad en konsument kommer ihåg eller hur hen beter sig. Detta går att koppla till ICA:s 

resonemang om placering av kylen i texmex-avdelningen på så sätt att de ville väcka köplust 

och inspiration hos kunderna. Från vår undersökning fick vi information om att majoriteten av 

respondenterna ansåg att texmex-avdelningarna var visuellt tilltalande (se diagram 3.1 och 

3.2, fråga 2) och att de blev inspirerade att handla varor från kategorin (se diagram 3.1 och 

3.2, fråga 3). Därmed bekräftar våra resultat att Hansens et al. (2010) resonemang om att 

uppfattningar påverkar bedömningen av varor stämmer överens med både hur ICA tänker att 

texmex-avdelningen ska väcka köplust hos konsumenterna och att kunderna blir inspirerade 

till att köpa produkter från matkategorin. 

Något som vi fann intressant i samband med ovanstående resonemang var att två av de 

svarande hade något negativt att säga om avdelningen men att detta inte påverkade deras 

helhetsbedömning av den. Hansen et al. (2010) resonerade att individers känslor eller 

uppfattningar om en viss vara fångar hens helhetsbedömning av produkten. Författarna menar 

att detta innebär till vilken grad individen uppfattar varan som bra eller dålig, fördelaktigt 
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eller ogynnsamt et cetera och att dessa uppfattningar kan förstärka positiva eller negativa 

erfarenheter med produkten. En av respondenterna menade att hen inte tyckte om att texmex-

avdelningen i Stenhagen var uppdelad i två sektioner medan den andra inte tyckte att kylen 

var visuellt tilltalande utan såg “rörig ut”. Detta säger då till viss del emot Hansens et al. 

(2010) resonemang om att erfarenheter och känslomässiga tillstånd kan påverka individers 

helhetsbedömningar av varor på ett positivt eller negativt sätt. Även om respondenterna hade 

en negativ uppfattning om vissa aspekter av texmex-avdelningarna köpte de ändå varor från 

kategorin och uppfattningarna påverkade inte negativt deras helhetsbedömning av 

avdelningarna eftersom de båda ansåg att texmex-avdelningarna var visuellt tilltalande. 

Däremot funderar vi över till vilken grad kundernas uppfattningar påverkas av huruvida 

varorna i kylen är påfyllda eller inte. Kunden som tyckte att kylen såg “rörig ut” avstod från 

att köpa köttfärs men valde ändå att ta gräddfil från kylen, vilket visar på att kunden ändå var 

benägen att handla från den. Detta indikerar att ICA:s tanke om att kylens placering ska väcka 

köplust hos konsumenterna faktiskt gör det samt att avdelningarnas utseende påverkar 

kundernas helhetsbedömningar positivt, vilket överensstämmer med Hansens et al. (2010) 

resonemang i det stora hela. 

Lam & Mukherjee (2005) diskuterar kring hur sambandsexponering stimulerar konsumenter 

till att göra kompletterande köp och att skyltning av varor kan fånga kundernas 

uppmärksamhet samt påverka deras köpbeteende. Vidare menar de att produkter som ser ut att 

höra ihop eller delar någon form av gemensamhet, så kallade diderotenheter (Veryzer, 1993), 

kan ha en positiv effekt på konsumenternas estetiska respons till sammansättningen som 

helhet när dessa produkter placeras tillsammans. Detta är något vi kan se stämmer in på ICA:s 

tankar kring uppbyggandet av texmex-avdelningen i det att de ville göra avdelningen visuellt 

tilltalande och vara iögonfallande. Vidare skulle placeringen av kylen i avdelningen väcka 

köplust och inspiration hos konsumenterna samt göra det lättare för dem att hitta alla 

produkter inom texmex-kategorin på ett och samma ställe. ICA:s tankar med texmex-

avdelningen stämmer därmed överens med Lam & Mukherjees (2005) diskussion om hur 

sambandsexponering stimulerar kompletterande köp. Detta har även en koppling Veryzers 

(1993) beskrivning av diderotenheter. Texmex-produkterna delar en form av gemensamhet 

eftersom produkterna som finns i texmex-avdelningen hör till samma matkategorin, vilket 

påvisar att dessa produkter kan ses som diderotenheter. 

Vidare ansåg majoriteten av respondenterna att texmex-avdelningarna var visuellt tilltalande 

(se diagram 3.1 och 3.2, fråga 2) samt att de blev inspirerade att köpa varor från kategorin (se 
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diagram 3.1 och 3.2, fråga 3). Därmed indikerar detta på att respondenternas estetiska respons 

till avdelningarna har påverkats positivt av kylens placering, vilket går i linje med Lam & 

Mukherjees (2005) teori. Vidare visade observationerna att det totalt var fler kunder som 

köpte två eller fler varor från texmex-avdelningen (se diagram 1) och att antalet kunder som 

valde att köpa kylda tillbehör ökade i takt med hur många varor de hade köpt från texmex-

avdelningen (se diagram 2.2). Detta tyder på vikten av att placera kompletterande produkter 

tillsammans för att väcka köplust hos konsumenter, inspirera dem att göra kompletterande köp 

samt förhöja det estetiska värdet av produkterna, vilket också överensstämmer med Lam & 

Mukherjees (2005) resonemang.  

Curhan (1974) visar att varor i vissa kategorier kan få mer uppmärksamhet om de placeras på 

ett ställe där många kunder passerar. Vår undersökning bekräftar detta då ICA-butiken i 

Gränby ansåg att kylen var ett bra ställe att presentera nyheter inom texmex-kategorin på 

eftersom texmex-avdelningen ligger i slutet av kundvarvet. Vidare observerades att många 

kunder stannade till vid kylarna och undersökte varorna som fanns i dem. Därmed får kylen 

uppmärksamhet av kunderna, vilket bekräftar Curhans (1974) resonemang. Fortsättningsvis 

menar Wilkinson et al. (1982) att placeringen av en produkt på två ställen kan leda till ökad 

försäljning. Detta stämmer överens med ICA:s tankar om att kylen fungerar som en 

påminnelse om vissa kylda tillbehör för kunder som inte handlar från texmex-avdelningen 

utan glömt bort att handla dessa varor. Resultatet från observationerna ger även en indikation 

på detta eftersom det var många av kunderna i Gränby som enbart tog varor från taco-kylen 

utan att ha köpt produkter från texmex-hyllan. Dessutom tog majoriteten av kunderna 

mejerivaror från kylen, vilket därmed till viss del kan bekräfta Wilkinsons et al. (1982) 

argument om att placeringen av en vara på två ställen kan öka dess försäljning. 

Inman et al. (1998) menar att antalet oplanerade köp ökar om exponeringen av en vara finns i 

slutet av hyllan. Vår undersökning indikerar att exponeringen av varor påverkar försäljningen 

i det att ICA-butiken i Gränby valde att placera texmex-avdelningen i slutet av kundvarvet 

och kylen i slutet av texmex-hyllan för att väcka köplust. Detta bekräftas av respondenterna i 

Gränby då majoriteten av dem tyckte att kylens placering underlättat för dem i deras 

handlande (se diagram 3.1, fråga 4). Däremot ansåg hälften av de svarande på ICA Maxi i 

Stenhagen som att placeringen av kylen i texmex-avdelningen inte har underlättat för dem (se 

diagram 3.2, fråga 4). Detta ger en indikation på att skillnaden i både texmex-avdelningarnas 

och kylarnas placeringar gör att kunderna uppfattar dem olika när det kommer till själva 

förenklandet av att handla. Vidare visar undersökningsresultatet på att det var en större andel 
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oplanerade köp i Stenhagen än i Gränby. Med tanke på att kylen i Stenhagen har placerats i 

början av texmex-hyllan men att den i Gränby finns i slutet av hyllan (se bilaga 8.1, bild 6-7 

och 10), säger detta emot Inmans et al. (1998) diskussion om att antalet oplanerade köp ökar 

om exponeringar finns i slutet av hyllorna. 

5.3 Den beteendemässiga komponenten 

Hansen et al. (2010) menar att konsumenter beter sig på ett visst sätt eller vidtar vissa åtgärder 

när det kommer till varor. Inom konsumentundersökningar behandlas detta som kundernas 

köpbenägenhet, nämligen deras avsikt att handla, och utgör på så sätt själva beteendet hos 

individerna. Våra resultat visar att det går att se vissa mönster i kundbeteendet i de båda 

butikerna. De anställda på ICA Kvantum i Gränby menar att om något är uppskattat hos 

kunderna märks det tydligast på försäljningen av denna vara eller kategori. Vidare påvisade 

de även att kunderna kanske inte förväntar sig att det ska finnas kylda tillbehör i texmex-

avdelningen vilket kan väcka köplust samt underlätta handlandet för både nya och rutinerade 

kunder. Detta ligger i linje med Hansens et al. (2010) resonemang om att man inom 

konsumentundersökningar kan studera kundernas köpbenägenhet genom deras beteende. 

Resultatet från de standardiserade intervjuer bekräftar också denna diskussion på så sätt att 

flera av respondenterna ansåg att kylens placering gjort det smidigare att handla och därmed 

underlättat deras köp av texmex (se diagram 3.1 och 3.2, fråga 4). Fortsättningsvis menade de 

att det var skönt att slippa gå tillbaka i butiken för att hämta kylda tillbehör när de kom på att 

de behövde köpa dessa varor och istället lätt kunde ta produkterna från kylen. Detta indikerar 

att kunderna blir mer benägna att handla av texmex då de kan köpa allt från denna kategori på 

ett och samma ställe, vilket ytterligare bekräftar Hansens et al. (2010) resonemang. 

Lynch & Shrull (1982) diskuterar kring hur konsumenter gör bedömningar av varor genom 

antingen en stimulusbaserad avvägning eller en minnesbaserad bedömning. De menar att 

stimulus är då individen har all relevant information presenterat för sig direkt vid 

bedömningstillfället. Detta ligger i linje med våra resultat i det att ICA-butiken i Gränby 

ansåg att kylen i texmex-avdelningen var ett bra ställe att presentera nyheter på. Detta 

bekräftades också genom observationerna då det var många kunder som stannade till vid 

kylen och tittade på varorna som fanns där samt de som tog varor från kylen och undersökte 

dem men sedan ställde tillbaka produkten. Vidare var det flera av respondenterna som tog av 

de färdiga såserna ur kylen som inte visste sedan tidigare att de fanns där. De menade att de 

blev inspirerade att köpa dessa när de såg kylen och att de inte skulle köpt såserna om dessa 
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inte stått i texmex-avdelningen. Därmed bekräftas Lynch & Srulls (1982) resonemang om 

stimulusbaserade bedömningar på så sätt att ICA presenterar nyheter i kylen samt att detta får 

uppmärksamhet hos kunderna och inspirerar dem. 

Vidare menar Lynch & Srull (1982) att individer ofta väver in tidigare erfarenheter vid ett 

beslutstagande. Detta är en minnesbaserad bedömning som sker genom att individen söker i 

minnet efter information som kan vara av nytta då personen ska ta ett beslut. Detta ligger i 

linje med ICA:s tankar om att kylens placering både underlättar för rutinerade och nya 

kunder. Fortsättningsvis har det också koppling till kundernas respons i det att en kund i 

Stenhagen berättade att hen köpte av såserna i kylen eftersom hen sedan tidigare visste att de 

stod där. Detta exempel bekräftar även Lynch & Srulls (1982) resonemang om att människor 

även gör minnesbaserade bedömningar. Resultaten indikerar därmed att kunderna gör både 

stimulusbaserade och minnesbaserade bedömningar vid sina beslutstaganden i butikerna och 

att ICA därmed lyckas nå ut till både nya och gamla kunder genom placeringen av kylen i 

texmex-avdelningen.  

Srivastava et al. (1984) menar att kunders behov ofta kan uppfyllas av flera produktkategorier 

vilket gör produkterna i olika kategorier potentiellt utbytbara. Våra resultat tyder på en 

koppling till dessa resonemang genom att de anställda på ICA i Gränby menar att kylen kan 

uppfylla fler behov än enbart texmex då exempelvis mejerivarorna kan användas även till 

andra maträtter. Detta är något som stämmer överens med kundernas uppfattning eftersom 

många av dem som tog varor från kylen inte handlat från texmex-hyllan (se diagram 2.2) och 

att det oftast vid dessa tillfällen var mejeriprodukter som handlades. Dessa resultat ligger 

därmed i linje med Srivastavas et al. (1984) resonemang om att ett behov kan uppfyllas av 

flera produktkategorier, vilket också bekräftas genom att det var många kunder som enbart 

köpte en vara från texmex-hyllan (se diagram 1). Detta tyder på att kunderna skulle använda 

produkterna till något annat än texmex och att det därmed finns varor i texmex-avdelningen 

som kan uppfylla flera behov. 

Vidare diskuterar Russell et al. (1999) att beroendet av val mellan kategorier kan framkallas 

genom lärandet från tidigare beslut. I sådana fall kan beroendet av val mellan kategorier ses 

som en rad följande val mellan olika kategorier där varje utfall påverkar nästa beslut. Våra 

resultat visar en koppling till detta resonemang genom att många av kunderna som handlade 

från texmex-avdelningen hade tagit köttfärs innan de kom fram till hyllan. ICA spekulerade i 

att taco-färsen som fanns i kylen sålde mer nu än tidigare då den fanns i köttavdelningen, men 
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i och med att det inte var någon som tog taco-köttfärs från kylen under våra observationer kan 

vi inte uttala oss om denna spekulation. Samtidigt berättade en kund i Gränby att hen blev 

inspirerad att ta varor från texmex-avdelningen genom köpet av köttfärs. Dessa resonemang 

bekräftar Russels et al. (1999) teori om att ett utfall påverkar nästa beslutet eftersom köpet av 

köttfärs kan påverka kundernas beslut om att handla från texmex-kategorin. 

Russell & Kamakura (1997) menar att konsumenter föredrar att produkter är grupperade samt 

att det finns kompletterande varor när de gör sina val. Vidare diskuterar Russell et al. (1999) 

att kombinationer av kompletterande produkter kan användas för att framkalla ett önskvärt 

utfall. Manchanda et al. (1999) påvisar att dessa konstellationer ofta blir sammansatta vid ett 

enda köptillfälle och Russell et al. (1999) argumenterar för att produktkombinationerna 

uppskattas mer om kunden själv sätter ihop dem. Våra resultat indikerar en koppling till dessa 

resonemang i det att ICA vill att kunderna ska kunna köpa allt från texmex-kategorin på en 

och samma plats samt att detta ska underlätta för kundernas handlande. Detta bekräftas av 

kunderna på så sätt att majoriteten av dem anser att kylens placering i texmex-avdelning har 

gjort det enklare för dem att köpa varor från denna kategori. Dessa resultat ligger därmed i 

linje med Russell & Kamakuras (1997) teori om att konsumenter föredrar när produkter är 

grupperade. Vidare observerades att kunderna sätter ihop sina egna produktkombinationer 

eftersom det var flest kunder som köpte två eller fler varor från texmex-avdelningen (se 

diagram 1), vilket bekräftar Manchandas et al. (1999) diskussion. I och med att majoriteten av 

kunderna dessutom menar att placeringen av kylen vid texmex-hyllan underlättat deras 

handlande (se diagram 3.1 och 3.2, fråga 4) indikerar detta på att de uppskattar att sätta ihop 

sina egna konstellationer, vilket överensstämmer med Russells et al. (1999) resonemang. 

5.4 Diskussion 

Ovanstående analys tyder på att ICA vill underlätta kundernas handlande och därmed 

utformar sina avdelningar därefter. Vidare tror vi att även om butikerna i sig inte kan påverka 

kundernas förhandsplanering av produkter så kan de hjälpa kunderna att komma ihåg vad de 

ska handla. Detta tycker vi visar sig tydligt i att ICA valt att placera kylen med tillbehör i 

texmex-avdelningen. Därför anser vi att detta är ett nytt bidrag till fenomenet 

sambandsexponering som på ICA har utvecklats till en form av måltidslösningar. Vidare tror 

vi att butikernas satsningar på att göra helhetslösningar för sina kunder ligger i att företagen 

vill underlätta för kunderna när det kommer till deras handlande för att på så sätt väcka 

köplust. Vi tror att detta är något som kommer uppskattas av kunderna då vi i vår 
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undersökning fått indikationer på detta genom att kunderna anser att placeringen av de kylda 

tillbehören i texmex-avdelningen förenklat deras handlande. Dessutom kan vi se att 

exponeringen av kompletterande produkter väcker köplust hos konsumenterna samt aktiverar 

köpet av flera produkter, vilket visar på en koppling mellan sambandsexponering och 

minnesaktivering. 

Genom vår studie kan vi se att kunderna har en positiv uppfattning om texmex-avdelningen 

samt att de uppfattar den som visuellt tilltalande och därmed blir inspirerade att handla från 

matkategorin. Detta tror vi kommer leda till att allt fler företag kommer satsa på att hitta nya 

sätt att väcka köplust hos kunderna, genom exempelvis måltidslösningar. Uppbyggandet av 

texmex-avdelningar är ett tydligt exempel på detta och vi tror därför att det kommer dyka upp 

liknande bidrag till sambandsexponeringar för att inspirera kunderna. Från analysen kan vi 

vidare se att placeringen av kompletterande produkter tillsammans förhöjer den estetiska 

responsen hos konsumenter samt inspirerar dem att handla. Vi har även fått indikation på att 

det är helhetsintrycket av en avdelning som har störst betydelse när det kommer till att göra 

ett köp från den kategorin. Dessutom kan vi se att exponeringen av varorna kan påverka 

kundernas uppfattningar och huruvida produkternas placering underlättar deras handlande. I 

detta resonemang kan vi se att ICA:s tanke med att placera kylen i texmex-avdelningen 

faktiskt stämmer överens med kundernas respons, vilket tyder på att den fyller sin funktion i 

butiken.  

Däremot har vi fått indikationer från resultatet på att kundernas uppfattningar om huruvida 

kylen hjälper dem i deras handlande eller inte skiljer sig åt mellan butikerna. Detta tror vi har 

att göra med kylarnas olika placeringar i butikerna eftersom vi i våra observationer såg att det 

var fler kunder i Gränby än i Stenhagen som enbart tog varor från kylen och inte köpte något 

från texmex-hyllan. Majoriteten av respondenterna i Gränby ansåg att kylens placering 

underlättat för dem att handla från texmex-kategorin medan hälften av de svarande i 

Stenhagen inte tyckte detta. Eftersom det däremot varit fler kunder i Stenhagen som tagit 

varor från kylen än i Gränby tror vi att varors exponering och placering skiljer sig åt när det 

kommer till kundernas uppfattningar snarare än deras köpbenägenhet. Vi tror därmed att om 

kylen i Stenhagen placerades i slutet av texmex-hyllan skulle detta förenkla kundernas 

handlande samt fungera som en påminnelse om kylda tillbehör, vilket den gör i Gränby. Även 

detta resonemang visar att ICA:s tankar med kylens placering i Gränby korrelerar med hur 

kunderna i butiken uppfattar den. 
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Vidare kunde vi i analysen se att placeringar av kompletterande produkter tillsammans gör 

konsumenter mer benägna att handla från just den kategorin eftersom detta underlättar deras 

handlande och beslutstagande. Detta anser vi tyder på att kunderna uppskattar om de får sätta 

ihop produktkombinationerna själva. Vi kan även se att denna sambandsexponering av 

kompletterande produkter ökar kundernas köpbenägenhet och inspirerar dem till att köpa 

varor från flera produktkategorier, vilket korrelerar med ICA:s tankar bakom uppbyggandet 

av texmex-avdelningen. 

6. Slutsats 

Vårt syfte med denna uppsats var att undersöka hur butiker i dagligvaruhandeln arbetar med 

exponering av produktkombinationer, vilken respons detta får hos kunderna och om dessa 

tankar korrelerar med varandra. Det vi har kommit fram till genom vår studie är att 

sambandsexponering av kompletterande produkter används som en strategi av ICA för att 

både underlätta för kundernas handlande samt för att väcka köplust hos dem. Vi kan även se 

att detta korrelerar med hur konsumenterna uppfattar det eftersom de uppskattar när allt inom 

en och samma kategori finns på ett ställe och att detta underlättar för dem när de ska handla. 

Dessutom gav våra resultat indikationer på att det är helhetsintrycket som har störst betydelse 

vid beslutstagandet vilket motsvarar ICA:s strategi med att bygga upp en hel texmex-

avdelning. Vi kan därmed se att denna sambandsexponering gjort att kunderna blir mer 

benägna att handla och inspireras till att köpa flera varor från denna matkategori. 

Avslutningsvis tror vi att sambandsexponering är ett koncept som vi kommer se mer av med 

nya innovativa inslag som i sin tur leder till nya krav på företagen, både från kunderna och 

konkurrenterna.  

6.1 Förslag till vidare forskning 

Då tidigare forskning undersökt sambandsexponering i koppling till kläder och vi studerat det 

inom matvaruhandeln skulle det vara intressant att se hur fenomenet ger utslag i exempelvis 

inredningsbutiker. Det skulle då kunna studeras huruvida kunderna blir mer benägna att 

handla även i detta sammanhang och vilken roll själva sambandsexponeringen spelar. Vidare 

anser vi att det vore intressant att undersöka om det finns ett samband mellan oplanerade och 

planerade köp samt stimulusbaserad och minnesbaserad bedömning. Våra resultat visar att det 

var många, oavsett om köpet var planerat eller inte, som blev inspirerade att köpa varor från 

texmex-avdelningen, vilket kan kopplas till en stimulusbaserad bedömning. Vi anser att det 

även vore intressant att se om det finns en liknande koppling till en minnesbaserad avvägning 
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och om resultaten skiljer sig åt beroende på om köpet är planerat eller inte. Slutligen kan man 

även studera om andra matvarubutiker kommer införa liknande koncept som ICA:s 

måltidslösningar och vad detta ger för utslag hos företaget, kunderna och konkurrenterna. 
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Bild 8. Taco-kylen, ICA Gränby. Tagen 2013-11-13 

 

Bild 9. Härifrån kommer kundvarvet, ICA Gränby. Tagen 2013-12-03 
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Bild 10. Översikt av texmex-avdelningens kundvarv, ICA Gränby. Tagen 2013-12-03 

8.2 Intervjufrågor 

Tacka för att hen tagit sig tiden. 

Presentera vårt arbete. 

Vi undrar om det går bra att använda ditt namn i vår studie? 

Vi undrar om det går bra att vi spelar in denna intervju?  

1. Kan du kort berätta om din bakrund på ICA? 

2. Hur tänkte ni när ni byggde upp texmex-avdelning? (Strategier bakom) 

3. Hur kom ni fram till att placera en kyl med kompletterande tillbehör vid texmex-hyllan? 

(Påminna kunden) 

4. Hur har ni resonerat kring placeringen av själva texmex-produkterna? (Visuellt) 

5. Hur tänker ni kring placering av exempelvis nachochips och taco-mix? (Produktplacering 

och exponering) 

6. Hur har ni kommit fram till de tillbehör som ska exponeras i kylen? (Variation, underlätta 

för kunden) 

7. Hur har ni tänkt att det här ska underlätta kundernas beslutstaganden? (Måltidskategori, 

impulsköp) 

8. Kan ni berätta vad ni har fått för reaktion från kunderna på kylen? (Beteende) 

9. Har ni upptäckt något förändrat kundbeteende efter införandet av kylen? 
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10. Finns det någon särskild dag/tidpunkt då kunder handlar som mest från texmex-

avdelningen? (Få indikation på när det är bra att göra observationer) 

8.3 Observationsschema 

 

Antal texmex-produkter 

0 varor 4, 5 

1 vara 1 

2 varor 2 

3 varor 6 

4 eller fler varor 3, 7 

 

Tar varor från kylen 

JA NEJ 

Crème fraîche/gräddfil 2, 4, 5 1, 3, 6 

Ost 2 

Kylda såser 7 

Köttfärs  
Observationsschema med sju exempel. Antal texmex-produkter innebär antal varor tagna från själva 

texmex-hyllan. De personer som inte tagit några varor från texmex-hyllan, 0 varor, utgör således de 

kunder som enbart tagit produkter från kylen. Siffrorna står för kunderna och läses genom att siffran 1 

står för kund nummer 1, siffran 2 står för kund nummer 2 och så vidare. Exempelvis kund nummer 2 

tog två olika varor från texmex-hyllan och därefter antingen crème fraiche eller gräddfil samt en ost 

från kylen. 


