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Sammandrag 
Uppsatsen berör konsumentbeteende inom matvaruhandeln vid användning av applikationer, 

appar, i smartphones. Syftet med uppsatsen är att belysa hur Icas app används av konsumenterna, 

hur konsumenters inköpsmönster påverkas vid användning samt hur appen accepteras av 

konsumenterna i deras inköpsrutin. Med utgångspunkt i teorier om konsumentbeteende och 

teknologisk acceptans utformas en förstudie och en beteendestudie. Genom en deskriptiv 

innehållsanalys urskiljs mönster, likheter och olikheter i deltagarnas beteende vid användning av 

appen. Studien framhäver att appen ofta används i syftet att spara pengar och för att hitta 

inspiration till matlagning. Vidare kan en förändring i inköpsbeteende hos konsumenterna 

urskiljas, särskilt i planeringsfasen. Resultaten tyder på att appen accepteras av konsumenten och 

blir en del av dennes inköpsprocess.  
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Introduktion  
År 2014 fanns 1,6 miljarder registrerade smartphone1-användare i världen (eMarketer, 2014). De 

senaste årens teknologiska framsteg och utveckling har gjort att kommunikationskanaler och 

teknologier såsom smartphones blivit billigare och därmed tillgängliga för fler (Taylor, 2009). De 

många möjligheterna till anpassning gör att varje smartphone får en stark koppling till sin 

användare (Miller, 2012). Dessa smarta telefoner har därmed blivit en central del i många 

konsumenters liv, och somliga tycks inte kunna hålla fingrarna borta från mobilen, var de än 

befinner sig (Persaud & Azhar 2012). Enligt en studie som utförts av IBM har 90 procent av alla 

smartphone-användare sin mobil inom ett armlängdsavstånd 24 timmar om dygnet (Brill, 2013). 

Smartphonen påverkar inte enbart hur människor kommunicerar, utan även vår kultur, identitet 

och våra relationer (Boulos, Maged & Kamel, 2011). Konsumenter har blivit beroende av 

smartphones och konstant uppkoppling för att tillgå information, exempelvis via enkla sökningar 

i telefonen. Telefonen är ständigt närvarande i konsumentens vardag, vid pendling till arbetet, 

resor eller träning (Ding, 2011).  

 

Under en kort tidsperiod har detta högteknologiska verktyg penetrerat vårt samhälle och fångat 

användare i ett brett spektrum av åldersgrupper, från skolbarn till pensionärer (Boulos et al., 

2011). Det utbredda användandet leder till att telefonerna har stor potential att påverka 

konsumenterna, och via detta teknologiska verktyg har företagen möjligheten att nå 

konsumenterna med marknadsföring, när som helst, var som helst. Smartphones skapar 

möjligheter för en träffsäker marknadsföring, och förändrar på så vis spelplanen för 

marknadsföring (Mackhé, 2015).  

 

I telefonerna har det blivit populärt att använda applikationer2, appar, små program som är 

anpassade för telefonens lilla format (Internetworld, 2013). Mellan åren 2009 och 2010 ökade 

antalet nedladdade appar kraftigt, från 300 miljoner nedladdade appar under 2009, uppgick 

antalet till fem miljarder nedladdade appar under 2010 (Boulos et al., 2011). En 

konsumentbransch som sett snabb utveckling på appmarknaden är matvarubranschen, där flera 

stora butikskedjor nu har utvecklat appar för att marknadsföra sitt matvaruutbud (Ica, 2015; 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  smartphone, smart telefon, mobiltelefon med avancerade datorfunktioner och internetuppkoppling (NE, 2015a).	  
2	  applikation, app, ett datorprogram som är avsett för en viss tillämpning i praktiskt arbete. Appar kan också 
medfölja speciella elektroniska plattformar, såsom mobiltelefoner. Appar distribueras och laddas ned framför allt via 
Internet. (NE, 2015b).	  
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Willys, 2015). Matvaruappar kan användas för att ge kunderna en smidigare vardag och 

köpupplevelse, samtidigt som de också är ett effektivt sätt att marknadsföra butiken (Persaud & 

Azhar, 2012). Det finns stor potential att påverka hur kunden planerar sina inköp, och apparna 

ger även möjlighet att förmedla skräddarsydda erbjudanden för att matcha kundens behov (Telia, 

2013).  

 

Sveriges största matvarukedja, Ica, är ett av företagen som utvecklat en app (Ica Gruppen, 2015). 

Appen utgör en del i Icas lojalitetsprogram och erbjuder funktioner så som receptbank, 

inköpsplanerare, rabatterade erbjudanden (både butiksspecifika och personliga) och hitta 

närmaste Ica-butik. Genom appen har Ica lyckats få en framstående position som digital spelare 

på marknaden för matvaruhandel, och syftet med appen är att möta kunderna där de befinner sig 

idag. Hittills har appen laddats ned 1,3 miljoner gånger. Icas mål är att involvera appen i 

kundernas köprutiner samt öka snittköp och frekvensen på köp (Patek, 2015). 

 

En av Icas stora konsumentgrupper är studenter. Ica Banken och Ica Sverige har tillsammans en 

gemensam satsning för studenter där de erbjuder helhetslösningar och rabatter på mat och 

banktjänster. År 2013 var mer än 40 procent av alla studenter i Sverige med i Ica Student (Ica 

Gruppen, 2014). Hos studenter kan en hög grad av teknikmognad och mottaglighet för 

smartphones utskiljas. 70 procent av studerande på eftergymnasiala utbildningar använder 

smartphones till internetuppkoppling utanför hemmet (SCB, 2013). Då matvaruappar har 

potential att påverka smartphone-användare borde möjligheterna vara särskilt stora hos de 

frekventa användarna, däribland studenterna. Men hur används en matvaruapp av dessa 

konsumenter och hur förändras deras inköpsbeteende av den här typen av teknologiska 

hjälpmedel?  
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Syfte och forskningsfrågor 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en app, framtagen av matvarukedjan Ica i 

marknadsförande syfte, används i konsumenters vardag. Genom att studera konsumenter som 

utgörs av ett kundsegment bestående av studenter vid olika civilingenjörsprogram i åldrarna 23-

30 ämnas följande tre frågor besvaras: 

• På vilket sätt används appen av konsumenterna?  

• Hur förändras konsumenternas inköpsbeteende vid användning av appen? 

• Hur mottas appen som teknologiskt hjälpmedel av användarna i deras inköpsprocess? 

 

Disposition 
Uppsatsen kommer att ha följande disposition. Först presenteras en introducerande teori om 

appar som marknadsföringsverktyg för att skapa en bred ingång till ämnet. Vidare följer teorier 

om konsumentbeteende och köpprocessen för att få en förståelse för hur konsumentens 

inköpsbeteende förändras och på vilket sätt. Därefter presenteras en teknologisk acceptansmodell 

(Technology Acceptance Model, TAM) med syftet att belysa hur teknik accepteras i vardagen. En 

sammanfattande teoretisk modell skapas och används som utgångspunkt för att bidra till en 

djupare förståelse. 

 

I metodavsnittet presenteras därefter metodvalen för uppsatsen och en diskussion förs kring hur 

valen påverkar undersökningen. I den efterföljande empirin presenteras resultatet från studien 

och därefter utförs en analys där data och resultat tolkas med utgångspunkt i uppsatsen teoretiska 

ramverk. Vidare utförs en diskussion i analysen där en ansats att besvara uppsatsens 

frågeställningar görs. Därefter presenteras en slutsats och avslutningsvis framförs 

rekommendationer till vidare forskning.  

 

Teori 
I denna uppsats är det av intresse att ha en bred utgångspunkt i det teoretiska ramverket för att 

uppnå en djupare analys av det empiriska materialet. För att öka förståelsen och medvetenheten 

kring konsumenternas förändring i inköpsbeteende presenteras nedan ett urval av teorier. Dessa 

bidrar med viktiga verktyg till att identifiera hur appen används av konsumenterna, upptäcka 

olika aspekter där förändring kan urskiljas och för att förstå hur appen mottas och accepteras av 

konsumenterna.  
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Tidigare forskning 
Persaud & Azhar (2012) har undersökt hur mottagliga konsumenter är till marknadsföring via 

smartphones. Studien konkluderar att köpstil, varumärkesvärde och varumärkestillit är faktorer 

som avgör hur mottaglig en konsument är. Inom ämnet teknologisk acceptans framhäver Davis 

(1989) att det är relevant med forskning baserat på datoranvändning och att det kan appliceras på 

olika informations teknologiska system (IT-system). Även Kwon och Chidambaram (2000) har 

utfört studier om teknologisk acceptans, med fokus på mobiltelefoner och hur de integreras.  

 

Gott om tidigare forskning finns även inom ämnena marknadsföring genom digitala kanaler och 

konsumentbeteende. Customer Relationship Marketing, CRM, används som ett tillvägagångssätt 

för företag att nå sina kunder via en kombination av IT och relationsmarknadsföring, där IT 

fungerar som ett hjälpmedel för att förenkla och möjliggöra CRM-relaterade aktiviteter. Genom 

att lagra information om sina kunder i databaser, kan ett företag exempelvis utforma personliga 

erbjudanden baserat på kundens inköpsmönster (Payne & Frow, 2005). Dickson och Sawyer 

(1990) fastslår i sin studie om köpbeteende att många konsumenter inte tittar på priset innan en 

vara inhandlas. Vidare visade forskningen att mer än hälften av de som handlat rabatterade varor 

inte var medvetna om det sänkta priset. 

 

Appar som marknadsföringsverktyg 
För att öka förståelsen kring appen som marknadsföringsverktyg och dess potentiella inverkan på 

konsumentens vardag appliceras Friedrich, Gröne, Hölbling och Petersons (2009) teori. Friedrich 

et al. framhäver hur mobilappen är överlägsen alla andra marknadsföringskanaler på fem 

områden; kundåtkomst, kundinsyn, kunddialog, kundkänsla och kundtransaktioner. Detta illustreras i 

figur 1 nedan där mobil-linjen placerats utanför de andra olika marknadsföringskanalerna för att 

illustrera en bredare tillgång till konsumenterna. 
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Figur 1. Stora marknadsföringskanalers potential att nå kunder (egen översättning från figur av Friedrich et al., 2009, s. 

56). 

Kundåtkomst och kundinsyn innebär att det genom en mobiltelefon finns tillgänglighet till kunden 

och information om denne i större utsträckning eftersom kunden ofta har sin smartphone med 

sig och använder den i vardagen. Kunddialog är bättre ur mobilsynpunkt då en kunds smartphone 

ofta enbart används av kunden själv, till skillnad från en dator som kan användas av flera 

familjemedlemmar. Eftersom en smartphone är personlig blir dialogen som sker genom 

mobilappen rakare och mer pålitlig än via andra kommunikationskanaler enligt Friedrich et al. 

(2009). Författarna framhäver även att kunder ofta har en mer emotionell relation till sin 

smartphone och appen, därav större kundkänsla. Kundtransaktioner finns även tillgängligt via en 

smartphone i större utsträckning, då kunden flitigt använder sin telefon till olika transaktioner.  

 

Konsumentbeteende  
Teorier om konsumentbeteende har valts för att kunna studera förändringar i konsumenternas 

beteende vid användning av appen. Sheth, Newman och Gross (1991) beskriver viktiga värden 

för en kund, exempelvis funktionellt eller socialt, då ett köp ska genomföras. Ett annat begrepp, 

marknadsföringsmix, har funnits sedan 1950-talet och syftar till hur ett företag bör planera sin 

marknadsföring för att få en viss respons från konsumenterna. Dessa marknadsföringsaktiviteter 

klassificerades av McCarthys och hans klassiska 4P-modell som de fyra p:na produkt, pris, plats 

och promotion (van Waterschoot & Van den Bulte, 1992). Kotler och Armstrong (2006) kallar de 

fyra p:na för marknadsföringsstimulis i sin modell, där dessa stimulis på olika sätt påverkar 

konsumentens beslutsfattande.  
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Marknadsföringsstimulis 

Kotler och Armstrongs (2006) modell har valts för att belysa på vilket sätt appen påverkar 

konsumenterna. Enligt Kotler och Armstrong kan de fyra p:na ses som marknadsföringsstimulis 

som på olika sätt påverkar konsumenterna till ett visst köpbeteende. Ekonomiska, teknologiska, 

politiska och kulturella faktorer stimulerar också kunders beteende. Alla dessa stimulis skapar 

tillsammans ett beslut inne i konsumentens så kallade svarta lådan. Vad som påverkar en 

konsuments köp beror på vad just den konsumenten har inne i sin svarta låda. Generellt för 

konsumenter är att beslutet baseras på kulturella, sociala och personliga preferenser. Minnen och 

motivation är också med och påverkar ett eventuellt köp. De företag som har en förståelse för 

hur en konsument kommer att svara på marknadsstimulis kommer att erhålla en 

konkurrensmässig fördel (Kotler & Armstrong, 2006). I figur 3 nedan presenteras de olika stegen 

i konsumenters köpbeteende.  

 
Figur 3. Modell för konsumenters köpbeteende (egen översättning av figur från Kotler & Armstrong, 2006, s.184). 

 

Köpprocessen 

Konsumenters köpbeteende har studerats flitigt och olika modeller har tagits fram som avser 

förklara processen. De flesta av dessa modeller har en gemensam struktur som baseras på delarna 

information, attityd och köp (Beckett, Hewer & Howcroft, 2000). För att kunna urskilja 

förändring i konsumenternas inköpsprocess har Engel, Kollat och Blackwell-modellen, eller 

EKB-modellen (Blackwell, Miniard & Engel, 2001) valts, eftersom modellen utförligt beskriver 

en konsuments olika faser i en köpprocess. EKB-modellen är erkänd och används ofta i studier 

som berör köpbeteende (McKechnie, 1992). Modellen anlägger ett beslutsprocessperspektiv och 

delar upp köpprocessen i de fem stegen behovsidentifiering, informationssökning, utvärdering av 

alternativ, köp- och efterköpsutvärdering (Blackwell et al., 2001). I figur 4 nedan presenteras en 

förenklad bild av EKB-modellen.    
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Figur 4. Förenklad figur av EKB-modellen (Egen översättning av figur från Blackwell et al., 2001, s. 215). 

 

Värt att poängtera är dock att varje inköp inte innehåller alla fem steg. Vissa standardiserade köp 

utförs rutinmässigt av konsumenten och då kan de tre första stegen skippas (Kotler & 

Armstrong, 2006). I denna uppsats studeras köpprocessen med utgång i att kunderna följer hela 

köpprocessen, då syftet ämnar studera förändringar i inköpsbeteendet.  

 
Behovsidentifiering 

Blackwell et al. (2001) menar att en konsument inte köper en tjänst eller vara utan att ett behov 

har identifierats av konsumenten, som då kan mättas av köpet. Det första steget i köpprocessen 

är att konsumenten identifierar ett behov. Interna och externa influenser skapar själva behovet 

hos konsumenten, där behovet kan vara antingen passivt eller aktivt. Det är inte förrän ett behov 

blir aktivt som konsumenten agerar för att mätta behovet (Blackwell et al., 2001). 

 
Informationssökning 

Efter att behovet identifierats av konsumenten påbörjas en informationssökning för att hitta den 

vara eller tjänst som tillfredsställer behovet. Informationssökningen kan vara intern eller extern. 

Intern informationssökning innebär att konsumenten söker i sitt eget sinne efter relevant 

information, medan extern kan vara allt från reklam till att fråga vänner (Blackwell et al., 2001).  

Utvärdering av alternativ 

Konsumenten värderar de olika alternativen och väljer det alternativet som konsumenten bäst 

tror kommer att tillfredsställa behovet (Blackwell et al., 2001). 
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Köp 

Köpet genomförs av konsumenten. Den ursprungliga tanken som konsumenten hade i 

behovsidentifieringen kan ha påverkats i stegen informationssökning och utvärdering (Blackwell 

et al., 2001).   

 
Efterköpsutvärdering 

I efterköpsutvärderingen bildar konsumenten erfarenheter av en viss vara en tjänst. Antingen 

uppstår en känsla av behag eller missnöje, som kommer påverka konsumentens eventuella 

framtida köp. Kunden blir nöjd när varan motsvarade eller överträffade förväntningarna 

(Blackwell et al., 2001). 

 

TAM - Teknologiskt Acceptansmodell 
Syftet med TAM - Teknologisk Acceptansmodell (Technology Acceptance Model) är att förklara 

acceptansen av IT inom olika applikationer genom att undersöka användarens beteende i ett brett 

urval av olika tekniska lösningar. Enligt tidigare forskning är TAM en av de mest användbara när 

det kommer till att undersöka acceptans av IT-system (King & He, 2006; Yousafzai, Foxall & 

Pallister, 2007). Modellen är av enkel karaktär (sparsam), har stöd från data (verifierbar) och går 

att applicera när målet är att förstå acceptansen och användningen av nya teknologier inom olika 

områden (generaliserbar) (Rauniar, Rawski, Yang & Johnson, 2014). TAM är en intressant modell 

att använda i denna uppsats då den kan fungera som en tröskel för att mäta människors 

acceptans av ett IT-system, i detta fall av appen. Davis (1989) förklarar hur modellen beskriver 

relationen mellan två konstruktioner, upplevd användbarhet, (Percieved Usefulness, PU) och upplevd 

förbättring i användbarhet (Percieved Ease of Use, PEU). I modellen genomförs en teoretisering av 

dessa konstruktioner som grundläggande och avgörande för användarens acceptans (Davis, 

1989).  

 

PU defineras “i vilken grad en person tror att med hjälp av ett visst system skulle öka hans eller hennes 

arbetsinsats” (Davis, 1989, s. 320).  

 

PEU defineras “i vilken grad en person anser att användning av ett särskilt system skulle vara fri från 

ansträngning” (Davis, 1989, s. 320).  

 

Davis (1989) menar att det verkliga användandet av IT-systemet avgörs med hänsyn till 

användarens intentioner och beteende tillsammans med PU och PEU. En alternativ modell till 
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TAM är TPB - Teori om Planerat Beteende (Theory of Planned Behavior) som används av Chau 

och Hu (2001). TPB används utbrett för att prediktera beteendeintention, och mäter graden av 

en användares förmåga att kontrollerar sitt beteende, exempelvis till vilken grad ett beteende eller 

en handling kan urskiljas vara medvetet hos användaren (Chau & Hu, 2001). Då studien som 

utförs i denna uppsats ämnar studera konsumenternas mottaglighet av appen i deras 

inköpsprocess är TAM en lämpligare modell. TAM omfattar ett bredare perspektiv vid 

användning än TPB. TAMs PEU- och PU-variabler bidrar med intressant aspekter för att få en 

ökad förståelse för hur appen mottas av konsumenterna och vilken grad av acceptans som kan 

urskiljas. 

 

Davis (1989) förklarar att om ett system inte är användbart, spelar det ingen roll hur enkelt det är 

att använda. Om det är användbart, kan en användare lära sig att hantera systemet, trots att det 

kan vara svårt. Desto mer användbart en person uppfattar ett system, desto mer kommer 

personen att använda det. Om ett system är enkelt att använda återspeglas det igenom en positiv 

uppfattning. Ett system som är enkelt att använda, kan därmed anses vara mer användbart utifrån 

användarens synvinkel (Davis, 1989). Kim (2008) beskriver hur PEU påverkar användarens 

intentioner indirekt via PU. Författaren framhäver vidare att både PEU, och PU påverkar 

användarens attityd (A) vid den aktuella användningen, som i sin tur avgör beteendeintention (BI). 

Beteende intention definieras “styrkan hos en individ avsikt att utföra ett beteende” (Kim, 2008, s. 387). 

I figur 2 nedan presenteras TAM sammanfattad i de olika variabler som påverkar användarens 

uppfattning av det specifika systemet. 

 
Figur 2: Teknologisk Acceptansmodell (egen översättning av figur från Kim 2008, s.388). 

 

Sammanfattande teoretisk modell 
Teorin om appar som marknadsföringsverktyg tillför en ökad dimension och bredd i analysen av 

appens acceptans. Främst är det de tre områdena kundåtkomst, kundkänsla och kunddialog i teorin 
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som kan bidra med ytterligare förståelse kring kundens användning av appen. Konsumenten nås 

av digital marknadsföring via appen i sin smartphone. Med hjälp av Kotler och Armstrongs 

(2006) teori om marknadsföringsstimulis kan appens påverkan studeras. De fyra p:na används för 

att vidare förstå på vilket sätt appen påverkar konsumenten till ett förändrat inköpsbeteende. En 

effektiv CRM-strategi ökar stimulansen av konsumentens svarta låda vilken kan leda till en ökad 

köpfrekvens eller påverkan av val av produkt. För att förstå och urskilja en samt för att ge 

möjlighet att urskilja förändring i inköpsbeteende vid användning av appen i detalj används EKB-

modellen. Genom att undersöka konsumentens inköp med utgångspunkt i modellen, kan appens 

påverkan i de olika stegen av köpprocessen förstås.  

 

Vidare fungerar TAM som ett praktiskt instrument för att utvärdera användarnas mottagande 

och acceptans. För att förstå hur appen mottas och graden av acceptans hos konsumenterna som 

en del i inköpsprocessen, används initiala PU- och PEU-variabler, vilka redogörs för i 

metodkapitlet. Med hjälp av dessa variabler kan mottagandet och acceptansen av appen 

kartläggas. I figur 5 nedan presenteras den sammanfattade modellens teoretiska utgångspunkter. 

Olika marknadsföringsstimulis tillförs i konsumentens svarta låda där förändrat inköpsbeteende 

eventuellt sker. Parallellt förstås konsumenternas användning av appen, deras mottagande och 

acceptansen. Det blir identifierbart och utvärderat via TAM som verktyg. Genom att undersöka 

och utvärdera appens PU och PEU, attityd samt beteendeintention kan mottagandet och 

acceptansen av appen kartläggas. Modellen fungerar i denna uppsats som en grund för att kunna 

urskilja en förändring i inköpsbeteende. 

 

 
Figur 5. Sammanfattande teoretisk modell.  
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Metod 

Val av forskningsmetod 
Då undersökningen syftar till att studera användning, acceptans och förändring vid användande 

av appen i inköpsprocessen, eftersträvas en metod som inte begränsar undersökningen och 

möjliggör för djupare förståelse kring dessa områden. Kvalitativa metoder har använts som 

underlag för studien, då de är tolkande och syftar till att erhålla en djupare förståelse för attityder 

och idéer som ger upphov till människors handlingar och beslutsfattande (Ekengren & Hinnfors, 

2012). I den kvalitativa metoden finns en strävan att inte begränsa undersökningen, utan 

formulera generella frågor och inte specifika (Bryrman, 2011). En förstudie utfördes för att 

sondera terrängen för en fortsatt lämplig forskningsmetod. I förstudien fastslogs en variation vid 

användning av appen samt tendenser till acceptans och ändringar i inköpsprocessen. Därmed 

ansågs en omfattande beteendestudie med loggböcker lämplig att utföra.  

 

Kritik mot resultat som framkommer vid en kvalitativ undersökning som denna, är att de inte 

kan generaliseras på samma sätt som i en kvantitativ studie (Bryrman, 2011). Syftet med studien 

är att undersöka hur ett specifikt kundsegment använder appen och hur deras inköpsbeteende 

förändras vid användning. Målet med studien är inte att uppnå ett resultat som går att överföra 

till en generaliserande teori, utan snarare att urskilja likheter, olikheter och mönster genom att 

undersöka kundsegmentets beteende och handlingar. Detta påverkar möjligheten att dra några 

slutsatser om resultatet som presenteras i ett bredare perspektiv.  

 

Diskussion kring valet av deltagare 

För att kunna dra slutsatser i en studie som utförts på en grupp, bör gruppen till största del göras 

homogen för att studien ska vara pålitlig (Bryrman, 2011). Med detta i åtanke, har deltagarna 

sedan valts ut för att erhålla ett trovärdigt och pålitligt resultat. Deltagarna i studien är alla 

studenter vid olika ingenjörsprogram i åldersspannet 23-30. Dessa personer valdes då de ansågs 

ha goda kunskaper inom området då alla använder smartphones och appar dagligen. Deltagarna 

kan även anses ha en hög grad av teknikmognad och är därför väl lämpade att besvara frågor 

angående användning av appen. Dock kan urvalet av teknikintresserade och teknikvana deltagare 

påverka studiens resultat. Deltagarnas tidigare kunskap inom området kan bidra till att de har 

lättare att förstå appen och uppleva färre svårigheter i dess användning. Därmed påverkar urvalet 
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studiens överförbarhet till ett omfattande och heterogent urval av konsumenter. Ett annat urval 

skulle förmodligen ge andra resultat.  

 

 
                 FÖRSTUDIEN 

 

Namn Ålder 
Christopher Bernestrå 30 
Linda Virkkala 25 
Matilda Johnsson 25 
Olle Gustavsson 28 
Josefine Grundius 24 
Andreas Westerberg 27 
Anna Abrahamsson 26 
Hanna Blomquist 27 
Kristoffer Thorin 23 
 
          BETEENDESTUDIEN 

 

Namn Ålder 
Anna Abrahamsson 26 
Malin Vester 24 
David Fossén 25 
Alexander Palm 27 
Cecilia Stensson 23 
Linda Virkkala 25 
Victor Udd-Peterson 25 

Tabell 1. Medverkande i förstudien och beteendestudien. 

 

Det material som erhållits har används endast i denna uppsats. Deltagarna i förstudien och 

beteendestudien har gett sitt medgivande och godkänt att information från delar av deras 

intervjuer och loggböcker presenteras i uppsatsen som kommer att publiceras i Uppsala 

Universitet databas, det Digitala Vetenskapliga Arkivet, DiVA. De medverkande har även haft 

möjligheten att läsa igenom intervjusvar, referat och citat som används i uppsatsen och gett sitt 

godkännande innan uppsatsen färdigställts.  

 

Enligt författarna Ekengren och Hinnfors (2012) är det viktigt att vid redovisning av intervjuer 

vara öppen och presentera materialet som framkommit på ett sätt som möjliggör kritisk 

granskning och ifrågasättande. Därför bör en diskussion föras kring urval av respondenter och 

huruvida deras tidigare erfarenheter och kunskap inom området som uppsatsen undersöker kan 

påverka resultaten. Deltagarna i för- och beteendestudien består av personer inom ett visst 
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åldersspann med liknande sysselsättning då de alla är studenter men vid olika 

civilingenjörsprogram. Svaren kan därför antas få en mindre bredd, och det är möjligt att 

likheterna mellan dem är större än om respondenter i ett större åldersspann med olika 

livssituationer studerats.  

 

Förstudie 

Som förstudie utfördes nio stycken intervjuer med användare av appen. Intervjuformen gav 

möjlighet till att ställa följdfrågor och på så vis erhålla djupare förståelse för användningen och 

deltagarnas uppfattning av appen. Respondentintervjuer är enligt Ekengren och Hinnfors (2012) 

mest lämpligt att använda vid undersökningar som berör uppfattning, vilket stämmer väl in på 

uppsatsens syfte om en ökad förståelse för konsumenternas beteende vid användning av appen.  

 

Innan valet att utföra en förstudie med intervjuer diskuterades möjligheten att använda 

fokusgrupper. Även om fokusgrupper hade varit en lämplig metod med hänsyn till syftet föll 

valet på intervjuer, bland annat eftersom det ansågs vara effektivare och mindre tidskrävande för 

deltagarna. Vid fokusgruppsintervjuer finns även en möjlighet att påverka övriga 

gruppmedlemmar. Då det var viktigt att användarna framhävde sina individuella uppfattningar, 

upplevelser och tankar om appen var det viktigt för studien att deltagarna inte hade möjlighet att 

påverka varandra genom att erhålla kunskaper, tips, inspiration eller åsikter från andra användare. 

Bryrman (2011) påpekar problemet med gruppeffekter, där gruppmedlemmarna kommer fram till 

en gemensam åsikt och slutar tänka kritiskt.  

 

Beteendestudie 

Under förstudien uppvisade respondenterna en bred variation vid användning av appen. För att 

erhålla mer detaljrik kunskap kring den individuella användningen föll valet på att undersöka 

detta djupare i en beteendestudie. Där ombads deltagarna att föra loggbok vid användning av 

appen. Fokusgrupper och enkätstudie diskuterades även som möjliga metodval. Då förstudien 

påvisat att användningen av appen var varierande, ansågs det viktigt att få en helhetsbild över den 

individuella användningen och upptäcka skillnader och likheter i detaljerna vid användningen. En 

enkätundersökning övervägdes som alternativ för att få möjligheten att uppnå en större 

generaliserbarhet kring resultaten. En av fördelarna med loggbok som metod för datainsamling är 

förhållandevis exakta beskrivningar av olika aktiveter, och kan därför anses ge mer valida och 

reliabla data än en enkät (Bryrman, 2011). Loggböckerna har större möjlighet att påvisa specifika 

detaljer och urskilja individuella beteendemönster i användningen. Ytterligare en orsak till att 
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loggboksundersökning ansågs mer lämpad än en enkätstudie grundas i Bryrmans (2011) 

rekommendation om att inte ställa öppna frågor i en enkät. Med slutna frågor finns en betydligt 

mindre möjlighet att fånga samma detaljrikedom som vid loggboksskrivande. Dessutom 

framhäver Bryrman (2011) att i en enkät kan respondenterna besvara en fråga men deras 

konkreta beteende behöver inte stämma överens med hur de svarat (Bryrman, 2011). 

 

Undersökningens utformning och tillvägagångssätt  
I förstudien tillfrågades nio personer (se tabell 1) att använda appen under två månader. Dessa 

fick information kring hur de skulle få tillgång till appen och en kort beskrivning av de olika 

funktionerna och delarna i appen. Informationsutskicket finns att tillgå i uppsatsen i Bilaga 2. 

Efter tvåmånadersperioden intervjuades personerna var för sig. De fick besvara frågor med fokus 

kring deras användning av appen. Intervjufrågorna presenteras i Bilaga 3. Dessa intervjuer 

fungerade som en grundläggande datainsamling för att bidra med information kring hur appen 

används i vardagen och i vilket syfte för att kartlägga några av de mest använda funktionerna i 

appen. Efter de initiala intervjuerna inleddes en beteendestudie, där sju utvalda personer (se tabell 

1) under två veckors tid ombads att föra loggbok vid varje tillfälle som appen användes. De 

medverkande blev ombedda att beskriva, när de använde appen (datum), hur de använde appen 

och deras reflektioner och upplevelser vid användningen av appen. För att få en förståelse för 

utseendet och utförandet av en loggboksanteckning tilldelades deltagarna följande exempel.  

 

9/2-15 

Användning: 

Planerat inhandling genom att kolla erbjudanden och recept på appen. Såg att de hade erbjudanden på bacon i 

min butik vilket jag tog tillvara på. Appen la av när jag var i butiken, så jag fick starta om appen.  

Reflektion: 

Bra att använda recepten, eftersom det gick fortare än att googla recept och sen skriva upp ingredienserna, jag fick 

allt i appen direkt. Kändes skönt att spara lite pengar på erbjudandet! Annars så kändes appen lite onödig i 

butiken eftersom den krånglade och förlängde min inhandling snarare än förenklade. 

  

Anvisningarna som deltagarna i beteendestudien finns att tillgå i sin helhet i uppsatsens fjärde 

bilaga. Efter tvåveckorsperiodens slut samlades loggböckerna från deltagarna in via email. I 

empirin utförs en deskriptiv innehållsanalys av det material som erhållits i beteendestudien. I 

beteendestudien har instruktionerna till deltagarna eftersträvat en neutral ton utan ledande 
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uppmaningar för att uppnå ett pålitligt resultat. Samtidigt har den teoretiska modellen funnits i 

åtanke i utformning av både förstudien och beteendestudien för att erhålla relevant empiri.  

 

Operationalisering 

I teorin presenteras olika teoretiska begrepp och modeller som fungerar som grund för att 

besvara de tre forskningsfrågorna i uppsatsen som berör hur appen används, hur 

konsumenternas inköpsbeteende förändras vid användning av appen samt hur den mottas av 

konsumenterna i deras inköpsprocess. Det empiriska materialet i förstudien och beteendestudien 

analyseras med avseende på teknologiskt acceptans genom variabler för att utvärdera PU och 

PEU.  Detta för att få en förståelse för användarnas acceptans av appen i deras inköpsrutin. För 

att underlätta har sex variabler valts ut att fungera som utgångspunkt. Dessa variabler är baserade 

på de som Davis (1989) presenterar, och har omformulerats för att bättre passa undersökningen i 

denna uppsats. I tabellerna 2 och 3 nedan presenteras de  PU- och PEU- variabler som kommer 

att fungerar som tröskelmätare och utgångspunkt för en acceptansanalys i uppsatsen. Dessa 

variabler kopplas till olika relevanta delar i det empiriska materialet för att få en tydligare bild och 

förståelse för mottagandet av appen och acceptansen av denna hos konsumenterna. 

 

 
                

 
Initiala variabler för PU, baserade på David (1989) och anpassade för 
att undersöka appen 

1 Mitt inköp skulle vara svårt att utföra utan tillgång till appen 

2 Användning av appen ger mig bättre kontroll över mina inköp 

3 Användning av appen förbättrar mitt inköp 

4 Appen underlättar och gör att inköp och planering går snabbare 

5 Appen ökar min effektivitet vid inköp 

6 Generellt anser jag att appen är användbar och underlättar vid inköp 

Tabell 2. PU-variabler, egen översättning från Davis (1989, s.324) omformulerade och anpassade för att undersöka appen. 

 

 
                

 
Initiala variabler för PEU, baserade på David (1989) och anpassade 
för att undersöka appen 

1 Jag anser att det är enkelt att göra det jag vill göra med appen 

2 Interaktionen med appen är enkel att förstå 
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3 Att interagera med appen kräver mycket mentalt 

4 Appen beter sig ofta på ett sätt som är oväntat 

5 Appen ger mig hjälp och vägledning för att minnas vad jag ska handla 

6 Generellt anser jag att appen är lätt att använda 

Tabell 3. PEU-variabler egen översättning från Davis (1989, s.324) omformulerade och anpassade för att undersöka 

appen. 

 

Genom att studera loggboksinlägg och svar från respondentintervjuerna kan mönster urskiljas 

om vilka funktioner som leder till ett visst inköpsbeteende. Teorierna om konsumentbeteende, 

där marknadsföringsstimulis och köpprocessen ingår, kan användas till att urskilja samt analysera 

eventuella förändringar i inköpsbeteende hos deltagarna.  

 

En diskussion kring omformuleringen av tabellerna som används för att analysera 

loggboksinläggen bör också föras. I den ursprungliga TAM presenteras tabellerna med 

variablerna för att utvärdera PU och PEU för email. Dessutom finns ett större antal variabler 

presenterade. För att bistå med rätt fokus och för att möjliggöra för analys av relevanta delar i de 

material som framkommit i förstudien och beteendestudien har variablerna i tabellerna 

modifierats för att främst belysa olika delar i appen. Det betyder att det inte går att generalisera 

kring resultat och svar som framkommer angående deltagarnas acceptans av tekniken i deras 

inköpsrutin. Då variablerna anpassats kan det påverka det som framkommer i analysen av 

resultaten. När variablerna är färre blir omfattningen för studien mindre, men ett tydligare fokus 

och ett bättre djup i uppsatsen kan uppnås.  

 

Sammanställning och analys av data 

I resultatet av förstudien framhävs deltagarnas användning av appen. Miles och Huberman (1994) 

förklarar hur interpretivism är en av tre olika sätt att beskriva kvalitativ data. Författarna menar 

att data som berör mänskligt beteende bör analyseras i flera olika lager där tolkning utförs av 

både deltagarna och forskaren. Forskarna använder ofta intervjutranskribering, men är noggranna 

med att inte skära ned för mycket på materialet. Genom att betrakta och läsa igenom materialet 

flera gånger, kan forskaren hitta de mest väsentliga delarna. Det här sättet att analysera kvalitativ 

data ger liten möjligheten till att dra några generella slutsatser, utan ger snarare en större 

förståelse för handlingar. Genom att isolera mönster och processer, likheter och olikheter kan 

forskaren få en ökad förståelse för ett beteende eller en handling. En fördel med den kvalitativ 
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datainsamling är den datarikedom som tillgås, då den har en förmåga att framhäva komplexitet 

(Miles & Huberman, 1994). Det homogena urvalet av respondenter bidrar även till att ett ökat 

djup och en ökad detaljrikedom kan uppnås i resultaten.  

 

Med en deskriptiv innehållsanalys presenteras materialet från beteendestudien i sektioner med 

avseende på användning. Genom frekvensanalys har användningsområden och ämnen som ofta 

framhävs i loggboksinläggen kunnat identifieras. Miles och Huberman (1994) påpekar att kärnan i 

kvalitativa undersökningar är att se bortom siffror och nummer för att nå djupet. Författarna 

påpekar dock att trots detta, är det nödvändigt och viktigt att använda siffror. Många gånger sker 

urval och beräkning i det dolda när omdömen görs i en kvalitativ studie. Ofta isoleras saker som 

till exempel sker ett visst antal gånger. Det är viktigt att använda siffror för att förstå när 

någonting är av betydelse i studien (Miles & Huberman, 1994). Loggböckerna från 

beteendestudien sammanställdes och studerades noggrant för att urskilja eventuella mönster för 

liknande eller varierande beteenden hos deltagarna i studien. Etiketter skapades till de mest 

förekommande beteendena vid användandet. Därefter tilldelades loggboksinlägg en eller fler 

relevanta etiketter för att skapa en överblick och struktur i det insamlade materialet. Denna 

uppdelning i etiketter användes sedan för att kunna urskilja mönster, likheter och olikheter hos 

deltagarna vid användning av appen. Genom att sortera loggboksinläggen i etiketterna 

erbjudanden, recept, inköpslista, notiser, problem och reflektioner kunde användningen av appen 

kartläggas för att sedan förstå hur deltagarna använde appen. För att vidare analysera acceptansen 

av appen utvärderades intervjusvar och loggboksinlägg med utgångspunkt i TAM och dess PU- 

och PEU-variabler som listats i tabell 2 och 3.  

 

Den kritik som riktats mot TAM pekar mot en ofullständighet då den inte tar komplexiteten 

kring hur mycket tid som läggs på användning av det specifika IT-systemet i beaktning. Burton-

Jones och Straub (2006) har påpekat att de anser att konceptet med användning i TAM bör 

omprövas då IT-system idag har ett andra mål än förr. Legris, Ingham och Collerette (2003) 

menar att TAM är en användbar modell, men att den behöver utökas till att inkludera variabler 

som relaterar till både mänskliga och socialt föränderliga processer. Även författarna Qiu och Li 

(2008) anser att en utökning av modellen är nödvändig, och har därför skapat en ny version av 

TAM baserat på en teori om individuell motivation. Det betyder att en del av komplexiteten vid 

användningen av appen förenklas i och med valet att använda TAM och detta kan komma att 

återspeglas och påverka resultaten. 
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Reliabilitet och validitet 
Patel och Davidson (2011) menar att reliabilitet och validitet berör forskningens kvalitet, det vill 

säga om studiens resultat kan anses trovärdigt. Validitet berör om studien undersöker det den 

utger sig för att undersöka. I en kvalitativ studie berör validiteten hela forskningsansatsen. Därför 

har en medvetenhet om dess påverkan i analysen funnits i åtanke. Reliabilitet berör studiens 

tillförlitlighet, med andra ord, om undersökningen som utförts skulle ha möjligheten att göras 

liknande vid fler tillfällen. Vid kvalitativa studier blir reliabiliteten svårare att definiera, då svaren 

från respondenter vid intervjuer kan bli annorlunda vid olika tillfällen. Dock bör det påpekas att 

det inte behöver betyda att undersökningen har låg reliabilitet eftersom de skilda svaren vid de 

olika tillfällena kan bero på andra orsaker. I en kvalitativ studie blir det därför viktigare att fånga 

detaljer och det unika under intervjuerna, och inte att fokusera på att svaren ska återges 

överensstämmande vid varje tillfälle. 

 

Eriksson och Wiedersheim (2009) påpekar hur intervjuer kan vara problematiska då 

intervjueffekter kan förekomma. Det innebär att den intervjuande och den intervjuade kan 

påverka varandra på ett eller annat sätt. Det kan även vara svårt att ställa känsliga frågor då det 

finns litet utrymme för anonymitet. Under de intervjuer som genomförts har dessa för- och 

nackdelar funnits med i åtanke och intervjuerna har i största mån utförts för att förhindra att 

ledande frågor ställts eller att intervjueffekter uppstått.  

 

Innan intervjuerna i förstudien påbörjades utfördes en kort testundersökning. Där testades 

intervjufrågorna på en familjemedlem till respektive uppsatsförfattare. Detta för att kontrollera 

att frågorna var tydliga och utformade så att de gick att förstå. Testet gav även möjlighet att 

upptäcka om otydliga och ledande frågor ställdes. Efter testundersökningen modifierades 

frågorna för att bli tydligare. Under intervjuerna har hänsyn tagits till respondenternas 

livssituation. Intervjuerna har planerats och förlagts efter deras önskemål. I största möjliga 

utsträckning har intervjuerna utförts på platser där respondenten känner sig trygg. Detta för att 

undvika stressande moment och minimera risken för att den intervjuade förlorar fokus kring 

frågorna. Intervjuerna har varit väl planerade och det som Eriksson och Wiedersheim (2009) 

benämner som förrådsfrågor använts. Exempel på dessa är varför, hur skulle du beskriva detta och 

kan du ge ett exempel.   
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Empiri 

Resultat Förstudie 
I förstudien har den data som samlats i intervjuerna bearbetats med en medvetenhet om den 

komplexitet som finns för att identifiera de mest väsentliga delarna. Nedan presenteras citat och 

reflektioner från respondenterna som i en urvalsprocess ansetts vara intressanta att framhäva för 

att belysa användningen av appen och användarnas acceptans samt om en antydan till förändring 

i kundbeteende kan urskiljas. Den insamlade datamängden återspeglar en bred variation i 

användningen hos respondenterna. Nedan presenteras resultaten från förstudien uppdelat i de två 

huvudområdena användning av appen och inköpsbeteende vid användning av appen. 

 

Användning av appen 

Majoriteten av respondenterna använder appen en till tre gånger i veckan. Ett fåtal använder den 

lite oftare, tre till fem gånger i veckan. Svaren visar att de flesta respondenterna använder appen i 

syftet att planera sina inköp och hitta varor på erbjudanden. Ofta används appen till att leta 

recept och få inspiration till framtida måltider. En del av respondenterna använder även appen på 

plats i butiken. De som använder appen vid inköpstillfället gör det ofta för att för att hitta 

butiksspecifika eller personliga erbjudanden och ta del av dessa. Ett par deltagare beskriver hur 

de använder inköpslistan vid inköpstillfället och kontrollerar att allt som ska köpas kommer med 

och prickar sedan av i inköpslistan i appen. Dessutom beskriver även en av deltagarna hur appens 

receptfunktion används i butik, för att bestämma vilken middag som ska tillagas. Alla 

respondenter svarar ja på frågan om de kommer att fortsätta använda appen även när 

undersökningsperioden är över.  

 

Inköpsbeteende vid användning av appen 

Samtliga respondenter förutom två tar del av de personliga erbjudanden som appen erbjuder. 

Josefine tar del av de personliga erbjudanden hon får hem med Icas egen tidning Buffé en gång i 

månaden men hon använder sig inte av de erbjudanden som appen presenterar. Matilda nyttjar 

inte erbjudanden då hon inte tycker rabatterna är tillräckliga för att det ska vara gynnsamt. I 

hälften av respondenternas svar kan en antydan till ett förändrat inköpsmönster urskiljas vid 

användning av appen. De svarar att även om de inte anser att inköpen påverkats avsevärt, antyder 

de ändå att de upplever en förändring. En av respondenterna förklarar att hon blivit något mer 

mer benägen att göra inköp på Ica efter att hon börjat använda appen. “Jag tittar i appen först på 
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erbjudanden innan jag bestämmer om jag ska handla någon annanstans. Mina personliga erbjudanden gör att jag 

fortsätter att handla på Ica.” (Anna).  

 

Christopher beskriver i motsats till en ökad benägenhet för fler inköp på Ica, hur han anser att 

hans ögonshopping i butik blivit lidande sedan han börjat använda appen. Han förklarar hur han 

istället för att vara uppmärksam och öppen för att leta nya varor bland hyllorna i butiken, borrar 

ned blicken i mobilen. Han säger att förändringen i beteendet gör att han avstår från inköp som 

han skulle gjort om han inte haft appen och istället använt ögonen och spontant köpt en vara 

som han fick syn på av en tillfällighet. “Jag har blivit “sämre” på att handla. Dålig fokus i affären, missade 

ögonshoppingen och inhandlade bara det som jag hade planerat att köpa och inget som jag inte tänkt ut innan, 

vilket jag annars brukar göra.” (Christopher). 

 

Två av respondenterna beskriver det motsatta, hur de vid användning av appen köpt varor de 

uttrycker förmodligen inte skulle ha konsumerat utan appen. Linda förklarar att om hon får syn 

på en billig vara i appen och beslutat sig för att köpa varan då den ändå var på erbjudande, trots 

att hon inte egentligen planerat detta. Hanna förklarar liknande situation då hon väljer att gå till 

butiken eftersom hon fått ett erbjudande via appen som hon vill ta del av. “Jag tycker mina inköp 

har förändrats, häromdagen fick jag en notis på mobilen från appen om 50 procent rabatt på apelsiner. Så jag tog 

en promenad till Ica och köpte apelsiner.” (Hanna). 

 

De respondenter som inte anser sig uppleva en förändring i inköp beskriver att det enda som har 

förändrats i deras inköpsmönster är att de har recept och inköpslistor i sina smartphones, samlat i 

appen. De använder appen för att leta recept istället för att söka på Google och sedan skriva ned 

ingredienserna på ett papper. “Det enda som egentligen har ändrats sen jag började använda appen är att jag 

har bytt ut min inköpslista i papper mot appens elektroniska inköpslista.” (Andreas). De flesta av 

respondenterna anser sig inte handla mer på Ica efter att de börjat använda appen. Olle förklarar 

att han alltid gillat Ica och inte handlat mer där efter att han börjat använda appen. Anna 

uttrycker att hon blivit aningen mer benägen att handla på Ica, men köper ofta det som hon 

planerat och därför inte anser att hon handlar mer. Hon förklarar dock att om det är erbjudanden 

på några basvaror i appen som hon ofta använder köper hon gärna dem vid erbjudandetillfällen.  

 

Resultat beteendestudie  
Här presenteras resultaten av loggboksinläggen från de sju deltagarna i beteendestudien. En 

majoritet av deltagarna skriver loggboksinlägg som rör funktioner i appen som till exempel 
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erbjudanden, recept och inköpslista. Dessutom framhäver en andel av deltagarna i inläggen att de 

upplevt olika typer av problem vid användningen av appen. Totalt sammanställdes 26 

loggboksinlägg. Av dessa berörde 18 stycken erbjudandefunktionen i appen, 12 stycken 

receptfunktionen och tre stycken användning av inköpslistan. De funktioner som identifierats 

som de mest använda presenteras med antal logginlägg som berör respektive funktion eller 

problem i tabell 4 nedan. Därefter förs en mer utförlig diskussion som framhäver ett antal 

logginlägg som anses vara intressanta, då de berör någon av de mest använda funktionerna.  

 

 
Användning 
(funktion och problem) 

 
Antal loggboksinlägg som nämner 
funktionen 

Personliga erbjudanden och 

butikserbjudanden 

18 

Recept 12 

Inköpslista 3 

Problem 12 

Tabell 4. Användning, funktioner och problem som berörs i antal logginlägg. 

 

Personliga erbjudanden och butikserbjudanden 

Samtliga deltagare använder appen för dess erbjudandefunktion, vilket gör den till den mest 

använda funktionen i appen. Både personliga erbjudanden och butikserbjudanden studeras av 

deltagarna, vartefter de värderas och sedan eventuellt inhandlas i butik. Tre av deltagarna tittar på 

erbjudanden varje gång de använder appen. De flesta ansåg att de personliga erbjudanden stämde 

relativt väl överens med de varor de handlar på Ica men inte helt med de standardvaror som de 

oftast handlar. David uttrycker sig positivt om appens erbjudandefunktion, men förklarar att han 

inte tycker att appen förändrat hans inköp, “Jag kände att det var kul och intressant att kolla erbjudande 

från appen för att se om det finns nått att fynda, men i övrigt tycker jag om min vanliga rutin då jag än så länge 

inte tycker att deras app underlättar min inköpsprocess så mycket.” (David). Andreas ansåg det motsatta 

och uttrycker ett missnöje med erbjudandefunktionen, då han sällan fick erbjudanden som 

stämde överens med de varor han köper i butiken. Han reflekterade dock över sitt eget 

inköpsbeteende och beskrev ytterligare hur han ansåg sig själv vara en person som saknar ett 

standardiserat inköpsmönster och därför kunde vara svårare att tillfredsställa. Linda förklarar hur 

de personliga erbjudandena ibland inte alls stämmer överens med hennes inköpsmönster. Hon 

berättar att hon är vegetarian men ändå fick ett personligt erbjudande på bacon. Victor uttrycker i 
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ett loggboksinlägg liknande missnöje med de personliga erbjudanden och framhäver hur inga av 

de personliga erbjudandena kändes aktuella och därför avstod han från att använda den 

funktionen.  

 

Vissa av deltagarna kan anses ha ett behov av att fynda och göra klipp då de använder appen för 

att hitta erbjudanden där. En av deltagarna uttrycker frustration då hon missat ett erbjudande 

eftersom hon glömde använda appen vid inköpstillfället. “Glömde använda appen innan handling. 

Svårt när det går på rutin att minnas det. Efter jag handlat gick jag in och kollade på appen och då hade jag 

såklart missat nått erbjudande jag hade velat köpa så det var dumt att jag inte kollade innan. Är ju superlätt att 

kolla appen men det är mest att jag glömde för att jag inte har det som vana ännu.” (Anna). Victor beskriver 

hur han undvek problematiken med att glömma att använda erbjudanden. Han förklarar hur han 

använder appen innan inköpet, och lägger till de varor som är på erbjudande som han vill köpa i 

inköpslistan. Väl i butiken använder han appen för att studera inköpslistan. Alexander beskriver 

hur han studerar erbjudanden i hemmet innan han går till butiken och väljer ut de erbjudanden 

som är relevanta för att sedan inhandla dessa vid köptillfället. En annan deltagare, Hanna kan 

anses ha ett liknande beteende och beskriver hur hon använder erbjudanden i appen för att 

planera framtida inköp. Hon förklarar vidare att hon förmodligen kommer att använda appen vid 

köptillfället och studerar erbjudanden vidare i butiken. “Öppnade upp appen för att kolla vilka 

erbjudanden som ICA Luthagen (och personliga erbjudanden) hade denna vecka. Skrollade igenom lite snabbt för 

att få en överblick och det fanns en del som verkade bra. Går nog in på appen igen imorgon när jag ska till ICA 

och handla.” (Hanna). 

 

Recept 

Samtliga deltagare utom en använde sig av receptfunktionen, vilket gör den till den näst mest 

använda funktionen i undersökningen. En av deltagarna använder sig av receptfunktionen vid 

varje användningstillfälle och uttrycker hur smidigt det är att ha en app, framför allt för recept. 

De övriga använder funktionen vid ungefär hälften av användningstillfällena. Många av 

deltagarna förklarar hur de använder receptfunktionen för att få inspiration och förslag på 

maträtter innan de går till butiken. De beskriver även hur de använder appen vid olika tillfällen 

när de har lite tid över för att “slökolla” recept och få inspiration till nya intressanta maträtter. 

Någon uttrycker hur receptfunktionen används för att planera inför middagarna under veckan.  

 

Cecilia skriver i sin loggbok hur hon bestämde sig för att laga risotto en kväll, vartefter hon sökte 

efter ett risottorecept i appen. Olika receptalternativ genererades av appen på risotto och Cecilia 
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valde ut ett som hon tyckte passade. Denna typ av användning av receptfunktionen är vanligt 

förekommande bland deltagarna i studien, de flesta beskriver hur de ofta har en idé på en specifik 

rätt som de vill tillaga, och därefter letar i appen efter receptet. Dessutom förklarar en av 

deltagarna hur hon beslutat att minska sin köttkonsumtion och välja mer vegetariska alternativ. 

Hon har då använt kategorin med vegetariska recept i appen. En annan deltagare förklara hur han 

sparade ett recept från receptfunktionen för att inte glömma att inhandla varor till den rätt han 

beslutat sig för att tillaga. “Hittade ett bra recept som jag sparade ner i appen för att sedan i affären checka av 

de varor som behövdes till receptet.” (Victor). 

 

Inköpslista 

Funktionen inköpslista nämndes i tre av de 26 inläggen, vilket gör funktionen till den tredje mest 

populära i appen, men den minst populära bland de funktioner som deltagarna i studien faktiskt 

använde. Vid inköpstillfället uttrycker deltagarna hur inköpslistan i appen används på samma sätt 

som en inköpslista av papper av deltagarna. Den hjälper deltagarna att komma ihåg vilka varor de 

ska handla. Olle beskriver hur “Inköpslistan är en funktion som jag använder mycket. Jag planerar och 

skriver sedan in i listan det jag ska handla innan jag går till affären, och i affären kontrollerar jag sedan med 

listan” (Olle). Även Malin förklarar hur hon först använt receptfunktionen och där hittat ett recept 

som hon sedan laddat till inköpslistan. 

 

En annan deltagare uttrycker entusiasm över inköpslistan och beskriver hur hon blev positivt 

överraskad av att den var så lätt att använda. ”Lätt att ta saker från erbjudanden och lägga ner så jag inte 

glömmer den i butiken.” (Cecilia). I motsats till detta kan en motvilja att använda inköpslistan antydas 

av David i ett loggboksinlägg. Han beskriver hur han inte ser någon poäng med att använda 

appen till att ha en inköpslista då han hellre skriver för hand på ett papper. Han förklarar vidare 

hur han oftast inte använder appen vid inköpstillfället, och därför anser att det blir krångligt att 

behöva ta upp mobilen och kontrollera inköpslistan. “Väl i butiken handlade jag efter listan som jag 

hade skrivit för hand. Gillar inte att skriva in det i appen. Ser inte riktigt varför jag skulle ha listan där. Ska 

försöka använda den nästa gång för att prova men jag tycker det är smidigast utan eftersom jag ändå inte använde 

appen så mycket den här gången.” (David). 

 

Problem 

En del av deltagarna beskriver att de upplevt problem med appen vid användning. Av samtliga 26 

logginlägg berör 12 stycken inlägg olika problem användarna stött på i och med användning. En 

majoritet av problemen berör tillgång till internetuppkoppling. Många av deltagarna uttrycker en 
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viss irritation över detta, och beskriver hur de ofta ger upp och stänger av appen när problemen 

uppstår. Malin uttrycker i ett loggboksinlägg hur appen kändes långsam och trodde att det 

berodde på att hennes Wi-Fi hemma krånglat en del de senaste dagarna. Utöver problem med 

uppkoppling uttrycker deltagarna missnöje angående appens framtagning och presentation av 

butiksspecifika erbjudanden för den aktuella butik som valts av deltagaren. Ett antal av deltagarna 

förklarar hur appen inte kan ladda butiksspecifika erbjudanden och uttrycker en besvikelse inför 

detta. Linda beskriver detta i ett logginlägg ”... blev besviken på att erbjudandet på knäckebröd inte 

fungerade trots att det enligt appen tydde på att jag skulle kunna utnyttja det.” (Linda). Victor beskriver i sin 

loggbok hur appen användes i stor utsträckning för att använda eventuella erbjudanden för sin 

lokala Ica-butik. Han påpekar att butikserbjudanden saknades för hans Ica-butik vilket medförde 

att han inte kunde göra några klipp, “Inga direkta erbjudanden kunde hämtas för aktuell butik (ICA 

Väst) så kunde inte riktigt planera några smarta inköp.” (Victor).  

 

Ett unikt problem som upptäckts i ett loggboksinlägg berör en viss otydlighet kring erbjudanden 

och användning av dessa via appen. En av deltagarna beskriver nämligen hur hon försökt att 

boka en resa via appen, vilket hon senare inser inte var möjligt “Skulle kolla upp Ica 

studenterbjudande för att jag ville boka en resa via dem. Men insåg till min förfäran att det inte var samma app 

som Ica appen. Så kollade på Internet istället.” (Cecilia). 

 

Analys 
I analysen redogörs förstudien och beteendestudiens resultat med utgångspunkt i uppsatsens 

teoretiska ramverk. Det empiriska materialet analyseras med utgångspunkt i den teoretiska 

modellens övre del, som omfattar olika marknadsföringsstimulis som tillförs i konsumentens 

svarta låda där ett eventuellt förändrat inköpsbeteende sker. Vidare analyseras resultatet med 

avseende på teorin om inköpsprocessen och dess fem steg. Därefter förs en vidare analys med 

utgångspunkt i den nedre parallella delen av modellen som omfattar TAM genom appens PU, 

PEU samt attityd och beteendeintention. Med hjälp av appens PU- och PEU-variabler 

identifieras intressanta delar i det empiriska resultatet som bidrar till en större förståelse för 

appens användning och acceptans.  
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Sammanfattande teoretisk modell från teoriavsnittet, s. 14. 

 

För att binda ihop analysen görs avslutningsvis en koppling till studiens tre forskningsfrågor. En 

diskussion framförs som ämnar besvara frågorna med hjälp av den tidigare analysen som utförts 

med utgångspunkt i den sammanfattande modellen.  

 

Markadsföringsstimulis 
Genom att använda sig av CRM-strategier kan Ica lagra information om sina stamkunder i 

databaser och urskilja inköpsmönster. Detta möjliggör för Ica att kunna erbjuda kunderna 

personliga erbjudanden som ska matcha kundens inköpsmönster. Genom att introducera en app 

för smartphones ökar företaget sin kundåtkomst och kundkänsla då smartphones används flitigt 

och spelar en viktig roll i vardagen för många, speciellt den grupp som studeras i uppsatsen. 

Genom att spela på marknadsföringsstimulis, rabatterat pris på “rätt” produkt, ökar chansen att 

kundens svarta låda ger ett positivt utslag och ett köp sker. I resultatet kan ett mönster kring ökad 

köpbenägenhet av de varor som är på erbjudande i appen urskiljas. I både förstudien och 

beteendestudien beskriver deltagarna hur de köpt varor som presenterats till rabatterade priser i 

appen. Eftersom de personliga erbjudandena som kunderna får via appen är baserade på 

information om tidigare varor kunden köpt, ökar benägenheten för kunden att köpa varan. Ur 

loggböckerna kan det urskiljas hur deltagarna resonerar efter att ha studerat erbjudanden och 

sedan tar ett beslut om varan ska inköpas eller ej. I många fall köper deltagarna varan eller 

varorna på erbjudande för att de är rabatterade då deltagarna eftersträvar att få så mycket som 

möjligt för pengarna. Värt att notera är att samtliga av deltagarna i de båda studierna är studenter 

med en relativt liten matbudget. För deltagarna är därför att spara pengar förmodligen en 

prioritet. En diskussion kan föras om resultat kan anses tillförlitligt Om en deltagargrupp 

bestående av höginkomsttagare studerats, hade resultaten förmodligen sett annorlunda ut. Om 



	   29	  

användaren inte hittar ett erbjudande som anses relevant sker ingen beteendeförändring vid det 

specifika inköpstillfället.  

 

Dickson och Sawyers (1990) studie om prismedvetenhet i matvarubutiker konkluderade att 

många konsumenter inte tittade på priset innan de bestämde sig för att handla en viss vara. 

Vidare kom forskningen fram till att mer än hälften av de som hade handlat varor på erbjudande 

var omedvetna om att varorna var rabatterade. Detta pekar ytterligare på hur resultaten i denna 

uppsats förmodligen inte kan anses generaliserbara för andra kundsegment då alla konsumenter 

inte är ute efter att fynda varor på rabatt, utan snarare inhandla de varor som de vill ha, 

oberoende av pris.  

 

Även receptfunktionen stimulerar kundens svarta låda och påverkan denne att köpa Icas varor då 

recepten är uppbyggda kring Icas sortiment. Genom att erbjuda en receptfunktion påverkar 

appen konsumenten att inhandla varor som finns hos Ica vilket generellt bidrar till ökad 

konsumtion hos företaget. I de två studierna kan urskiljas hur nästan samtliga av de medverkande 

använder sig av receptfunktionen, samt vartefter de bestämt recept inhandlar varorna i receptet 

på Ica. Här kan urskiljas en beteendeändring vid användandet av appen. Appen föreslår ett recept 

som påverkar kunden till att handla specifika varor i Ica butiker. Genom att erbjuda en 

receptfunktion via appen integrerar företaget sig inte bara i inköpsprocessen men även i 

matlagningen. För deltagargruppen som använde receptfunktionen kan en beteendeförändring 

fastlås då deltagarna genom receptfunktionen inhandlar sina varor. Om användaren inte hittar ett 

recept som denne gillar sker dock ingen inköpsändring.  

 

Köpprocessen  
Appen kan ses påverka användaren i samtliga steg av köpprocessen förutom den slutliga 

efterköpsutvärderingen. Insikt om behov, informationssökning, värdering av alternativ och själva köpet 

påverkas alla av användning av appen. Deltagarna beskriver hur de efter att ha studerat appen får 

insikt om att de behöver köpa en viss vara, antingen via erbjudande eller via receptfunktionen. 

De beskriver vidare hur de i appen får ett erbjudande på en vara de antingen anser sig ha ett 

behov av, eller inte. Om behovet bekräftas, konsumeras varan. Receptfunktionen skapar 

behovsinsikt då recepten beskriver vilka varor konsumenten behöver handla för att laga en viss 

rätt. Genom att presentera rätterna med tilltalande bilder bidrar appen till att konsumenten 

upplever ett ökat behov att laga en viss rätt. 
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Informationssökning och utvärdering av alternativ sker i appen via receptfunktionen och 

erbjudanden. Beteendestudien visar att en del deltagare först studerar veckans erbjudanden och 

recept i appen för att sedan bestämma sig för vilka varor som ska inhandlas. Utvärdering och 

informationssökning bör delvis även förmodas ske i butik. Inköpslistan underlättar även besöket i 

butik då listan tillåter användaren att manuellt bocka av varor vartefter varorna plockats.   

 

En intressant aspekt som framkom i undersökningen är hur användning av en smartphone och 

appen i butik kan få användaren att bli ofokuserad vid inköpet. Problematiken konstateras av en 

deltagare som förklarar att han anser sig blivit “sämre” på att handla eftersom han missar 

ögonshoppingen vid användande av appen i butik. Appanvändningen i butik kan leda till en ökad 

sannolikhet att deltagaren använder andra funktioner som mobilen erbjuder. Deltagaren blir mer 

benägen att utföra andra orelaterade handlingar, som att besvara meddelanden, skicka email eller 

använda sociala medier. Konsekvensen blir att deltagaren riktar uppmärksamheten till sin mobil, 

istället för att upptäcka nya varor ibland hyllorna. Om en kund blir distraherad av appen eller 

andra funktioner i mobilen blir denne mindre mottaglig för butikens sortiment bland hyllorna, 

vilket kan leda till minskat snittköp. Detta innebär att appen kan uppmuntra till motsatt beteende 

än det som Ica eftersträvar, nämligen att öka snittköp och köpfrekvens hos kunderna.  

 

Teknologisk acceptans  
För att utvärdera den teknologiska acceptansen av appen används de anpassade PU- och PEU- 

variablerna som presenterats i metodavsnittet. Nedan görs en koppling till ett urval av dessa 

variabler för att påvisa hur resultaten från intervjuer och loggboksinlägg som presenterats i 

empirin berört dessa.  

 

Utvärdering av appens acceptans med PU-variabler 

För PU-variablerna kan resultaten anses beröra de flesta av variablerna. I resultaten framgick att 

majoriteten av loggboksanvändarna framhäver funktionen recept som mycket användbar. 

Receptfunktionen och inköpslistan i appen kan vid ett flertal tillfällen tolkas beröra PU-variabel 

nr. 3, appens förmåga att förbättra inköpsupplevelsen. Det finns även en koppling till PU-

variabel nr. 4 och 5 som beskriver hur appen underlättar och gör inköpen och planering snabbare 

samt hur den ökar effektiviteten vid inköpstillfället. Receptfunktionen kan ses som en bidragande 

faktor till att underlätta och förbättra inköpet. Variablerna går även att koppla till inköpslistan 

som anses underlätta och göra planering och inköp snabbare. Därmed indikerar resultaten att 

appens inköpslista underlättar planeringen och det går även att urskilja en ökad effektivitet vid 
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inköp. Detta både i planeringsfasen och under butikstillfället, då inköpslistan kan användas för att 

minnas vilka varor som användaren skulle handla. PU-variabel nr. 6 som beskriver hur appen 

generellt kan anses vara användbar och underlätta inköpen återspeglas även den vid ett flertal 

tillfällen i resultaten. Dels för att alla deltagare svarar ja på frågan om de kommer att fortsätta 

använda appen i framtiden och även för att de framhäver olika funktioner i appen och dess 

förmåga att underlätta vid inköp.  

 

Resultaten tyder på att appen vid flera tillfällen kan anses vara lätt att använda och att den 

underlättar i inköpsprocessen för deltagarna. Här kan en koppling till teorin om appar som 

marknadsföringsverktyg göras då deltagargruppen i studien är flitiga användare av sina 

smartphones. De blir mer tillgängliga vilket leder till en ökad kundåtkomst och en möjlighet till 

kundinsyn och kunddialog. Om deltagarna exempelvis bestått av en grupp med låg teknikmognad 

och ovana appanvändare, hade resultaten förmodligen inte framhävt att appen ansågs användbar 

och att den underlättar inköp. Vid färre kundtransaktioner via en smartphone hade resultaten 

istället förmodligen pekat på att appen inte ansågs användbar och heller inte kunde anses 

underlätta inköp. Även detta påpekar Legris et al. (2003) som menar att TAM är en användbar 

modell, men behövs utökas och inkludera variabler som relaterar till både mänskliga och socialt 

föränderliga processer. Det bör därav framhävas att i en analys av resultaten med utgångspunkt i 

TAM kan intressanta aspekter gå förlorade. Eftersom modellen inte omfattar mänskliga och 

sociala processer kan detta påverka undersökningen. I studierna som utförts har urvalet av 

deltagare varit homogent och bestått av ett specifikt kundsegment med en hög grad av 

teknikmognad, vilket även förmodligen påverkar utgång och resultat.  

 

PU-variabel nr. 5 som berör om appen kan anses ge användaren hjälp och vägledning för att 

komma ihåg inköp berörs av flera olika deltagare i resultatet. Ett exempel är en deltagare som 

uttrycker sig positivt till inköpslistan i appen. Det framhäver hur appen varit till hjälp vid 

inköpstillfället eftersom deltagaren förklarar hur hon inte glömmer en vara i butiken. För att 

koppla till PU-variabel nr. 6 som berör om det generellt kan anses vara lätt att använda appen så 

framhäver resultaten att majoriteten av deltagarna anser att appen är lätt att använda, men ett par 

deltagare antyder dock att de upplevt vissa problem. De här problemen kan misstänkas påverka 

appens förmåga att uppfylla PU-variabel nr. 6, om det generellt kan anses vara lätt att använda 

appen. 
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Utvärdering av appens acceptans med PEU-variabler 

När det gäller PEU variablerna så går det att urskilja beröring av flera i resultaten. PEU-variabel 

nr. 1 som berör om det är enkelt att göra det användaren vill att appen ska göra, konstateras i 

resultaten. Många av användarna uttrycker att de har lyckats med de som de ämnat utföra i 

appen. De flesta deltagarna har förstått vilka funktioner som appen erbjuder och antyder ofta att 

appen gör det som de vill att den ska göra. PEU-variabel nr. 2 som berör om interaktionen med 

appen är enkel att förstå påvisas i resultaten. Ett exempel när detta inte stämmer är då en av 

deltagarna beskriver att hon ville boka en resa som hon upptäckt i ett av Icas studenterbjudanden 

med appen. Den funktionen i vilken en kund kan boka resor via Ica finns inte i appen, och 

deltagaren beskriver hur hon blivit besviken när hon inte kunnat utföra resebokningen. Detta är 

intressant då interaktionen med appen inte kan anses helt enkel. Resultatet indikerar att det ibland 

är otydligt för användaren vilka funktioner som appen tillhandahåller, och vilka den inte 

tillhandahåller.  

 

PEU-variabel nr. 3 berör om interaktion med appen kan anses kräva mycket mentalt av 

användarna. Resultaten i förstudien och beteendestudien antyder inte detta. De flesta deltagare 

framhäver en upplevd enkelhet vid användning, och ingen av deltagarna antyder vid något tillfälle 

hur de blivit mentalt utmanade vid användningen. En deltagare beskriver hur appen glömdes 

bort, och att hon vid rutinmässig handling inte kommit ihåg att använda appen under inköpet i 

butiken. Det påvisar en lägre acceptans för appen, då den ännu inte blivit inkluderad i 

användarens “normala” inköpsbeteende. Ett annat exempel på lägre acceptans är när en deltagare 

påpekar att han inte förstår varför det skulle vara bra att ha en inköpslista i appen. 

 

Utvärdering av attityd 

En majoritet av användarna kan anses ha en positiv attityd till appen. Ett antal av deltagarna 

uttrycker känslor som “... jag blev glad...”, “Jag kände att det var kul och intressant”, “Det är smidigt att ha 

en app...”. Den här typen av citat och utdrag framhäver hur appen i många fall har bidragit till att 

uppfylla och kanske även överträffa användarnas förväntningar, vilket kan tolkas som en 

bidragande orsak till en positiv attityd. Samtidigt kan problem som representerats i en del av 

resultaten förespråka en negativ attityd, exempelvis “... blev besviken på att erbjudandet på knäckebröd 

inte fungerade trots att det enligt appen tydde på att jag skulle kunna utnyttja det.”. Här uttrycker deltagaren 

en besvikelse och missnöje över att erbjudandet som fanns i appen inte kunde utnyttjas vid 

inköpstillfället.   
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Utvärdering av beteendeintention  

Beteendeintention avser styrkan i en individs avsikt att utföra ett beteende. I resultaten kan 

attityden avgöra en viss användarens styrka att utföra ett beteende. I citaten nedan exemplifieras 

appens förmåga att öka användarens styrka till att utföra ett visst beteende “Det händer att jag ser 

att något är billigt via appen och köper den varan, även om jag kanske inte hade köpt den utan rabatten.” Här 

framhävs hur appen kan anses påverka användaren att utföra ett visst beteende. I ett annat citat, 

tolkas en antydan till att appen ökar individens styrka att utföra ett beteende “... häromdagen fick jag 

en notis på mobilen från Ica appen om en 50 procent rabatt på apelsiner, så jag tog en promenad till Ica och köpte 

apelsiner.” Citatet påvisar hur deltagaren tagit ett beslut att göra ett inköp när ett erbjudande i 

appen identifierats. Deltagaren skulle förmodligen inte valt att handla apelsiner om de inte varit 

för erbjudandet i appen. 

 

Användning av appen 
Deltagargruppen använder appen till att hitta recept, fynda billiga varor och göra inköpslistor. 

Erbjudanden via appen är den mest populära funktionen som samtliga deltagare i studien 

använder sig av. Recept kommer på andra plats, följt av inköpslistan. Ofta används appen i 

hemmet innan besöket i butik, där recept och erbjudanden värderas av användaren. Vid ett par 

tillfällen beskriver deltagare hur de använt appen vid besök i butiken. De beskriver hur de letar 

recept för att komma fram till vad de ska laga för middag eller använder inköpslistan i appen för 

att pricka av varor som de planerat att konsumera. I vissa fall används även appen som 

tidsfördriv, då recept och erbjudanden studeras för att se om det finns något värt att åka till 

butiken för. Deltagarna uttrycker även att de använder appen mycket för att få inspiration och 

idéer. Generellt tyder resultaten på att appen kan anses vara lätt att använda och underlätta för 

användarna i olika skeden av inköpsprocessen. Dock påverkar urvalet av deltagare att appen kan 

anses vara lätt att använda, då deltagarnas ålder, intresse för teknik och tidigare kunskap inom 

appanvändning påverkar. 

 

Förändring av inköpsbeteende vid användning av appen 
Resultaten indikerar att deltagarna får ett förändrat inköpsbeteende vid appanvändningen. Ett 

antal olika deltagarna framhäver erbjudandefunktionen och beskriver hur de beslutat att 

konsumera en viss erbjuden vara. Ett par gånger framhäver deltagare att erbjudanden som inte 

stämmer överens med kundens normala inköp inhandlas ändå, då det nedsatta priset påverkar 

köpare som vill spara pengar eller fynda. Vidare kan appen anses påverka kundernas 
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inköpsprocess och dess fyra första steg då appen innehåller funktioner som är intressanta för 

användarna och underlättar deras vardag. För de som använder sig av receptfunktionen, vilket är 

alla förutom en av deltagarna, påverkas inköpen med avseende på vilka varor som inhandlas. 

Funktionen behöver nödvändigtvis inte påverka deltagaren att köpa mer varor, utan snarare vilka 

varor. Inköpslistan i appen bidrar till att de som använder den, köper de varor som finns med i 

listan. En deltagare förklarar att han inte tycker att hans inköpsbeteende förändrats, förutom att 

han börjat nyttja inköpslistan i appen istället för att skriva den på ett papper. 

 

Mottagande och acceptans av appen 
Många av deltagarna uttrycker en positiv attityd till appen. Ett flertal gånger antyder deltagarna i 

intervjusvar och loggboksinlägg att de är positiva vid användningen. Någon framhäver också att 

appen är smidig. Det här kan anses tyda på att appen accepteras och i ett flertal tillfällen blir en 

del i konsumenternas inköpsmönster, då resultaten påvisar att appen ofta används främst i 

planeringsfasen. En av deltagarna uttrycker att hon glömt att använda appen och beskriver i 

frustration hur hon missat att ta del av erbjudanden. Detta tyder på att appen ännu inte blivit en 

rutin i hennes inköpsprocess. Hennes frustration tyder dock på att hon anser att appen är av 

värde och kommer att inkluderas i hennes inköpsmönster i framtiden. 

 

De flesta deltagare framhäver att appen har varit till hjälp vid planering av inköp, och ett par 

användare antyder hur den bidrar till ett effektivare inköp. Detta kan anses vara ett steg i rätt 

riktning till att appen accepteras av konsumentens i deras vardagliga inköpsmönster. Enligt 

resultaten i de två studierna kan appen vid många tillfällen anses vara accepterad av 

konsumentens i deras köprutin. En diskussion bör dock föras kring om de resultat som antyder 

att appen accepteras kan anses uppnå validitet då deltagarna i studierna blivit tillsagda att använda 

appen. Värt att framhäva är att alla deltagare i förstudien svarade ja på frågan om de kommer att 

fortsätta använda appen efter att undersökningsperioden nått sitt slut. Det här kan avfärda kritik 

som kan riktas mot undersökningen angående att deltagarna tvingats att använda appen.  

 

Ett par av deltagarna är benägna att använda appen oftare än andra då de skrivit ett större antal 

logginlägg. Resultatet påvisar därmed en variation i frekvensen för användning, vilket kan påverka 

resultaten. Burton-Jones och Straub (2006) förespråkar en omprövning av konceptet användning 

i TAM eftersom de menar att IT-system idag har andra mål än förr. Problematiken som Burton-

Jones och Straub (2006) påpekar framgår i resultaten i de båda studierna som utförts då de 

betydande aspekterna tid och frekvens för användning av appen kan påverka resultaten. Det 
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faktum att någon deltagare har använt appen betydligt fler gånger än någon annan har inte tagits i 

beaktning och kan påverka delar av appens PU och PEU. Dessutom kan det relativt låga antalet 

loggboksinlägg som fördes per deltagare i beteendestudien påverka utgången. Antalet tillfällen där 

appen använts av varje deltagare är ytterligare en aspekt som påverkar resultaten och som gör att 

det blir svårt att dra några generella slutsatser. Av majoriteten av deltagarna i beteendestudien 

användes appen vid fyra till fem tillfällen. Vid en ökad användning, är möjligheten även större att 

fler olika funktioner och delar i appen används då deltagaren fått mer kunskap om appen.  

 

Deltagare som använder appen oftare kan anses ha en högre individuell motivation och då 

förmodas få mer kunskap och erfarenhet av appen. Hög motivation kan leda till att 

deltagaren utvecklas snabbare i sin användning. Det kan innebära att resultaten påverkas. 

Exempelvis är sannolikheten större att deltagaren har använt fler av appens funktioner. Vid 

analysen med utgångspunkt i TAM missas den här aspekten, vilket kan påverka resultaten.  

 

Slutsats 
Resultaten i denna uppsats påvisar att appen anses vara lätt att använda och underlättar vid 

planering och utförande av inköp. Appen används av konsumenten i inköpsprocessen, främst i 

planeringsfasen. Deltagarna har använt appen till att ta del av dess erbjudanden, hitta recept och 

skriva inköpslista. En förändring i inköpsbeteendet vid användning av olika funktioner i appen 

kan urskiljas, främst bidrar erbjudandefunktionen till ett förändrat inköpsbeteende. Resultaten 

indikerar även att appen ökar effektiviteten vid inköp och i många fall mottas positivt, därmed 

kan även en hög grad av acceptans av appen i konsumenternas inköpsmönster urskiljas. Vidare 

har en diskussion förts kring det homogena urvalet av kundsegment som studerats i uppsatsen 

och dess påverkan på resultatet. Resultaten i denna uppsats kan därför förmodligen inte anses 

generaliserbara i ett bredare perspektiv då deltagarna i denna studie alla är teknikmogna studenter. 

De båda kvalitativa studierna som utförts bekräftar att appen har bidragit till att öka köpsnitt då 

appanvändarna uttrycker hur de konsumerat en viss vara enbart eftersom den funnits på 

erbjudande, eller valt att specifikt köpa de varor som funnits med i ett av appens recept. Detta 

bekräftar att målet med appen, att bli en del av kundens inköpsprocess samt öka snittköp, 

uppfylls av de teknikmogna smartphone-användarna.  
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Vidare forskning 
En begränsande faktor i studien var storleken på deltagargrupperna. För att kunna dra mer 

generella slutsatser om teknikacceptans och inköpsbeteende i och med användandet av appar bör 

en större grupp studeras. Olika typer av konsumentgrupper bör delta i en sådan studie för att 

fånga upp fler kundsegment. Intressant vore att utföra en liknande studie med kvantitativa 

metoder för att öka generaliserbarheten samt för att se om resultaten indikerar förändring i 

inköpsbeteende och om appen kan inkluderas i ett större urval av konsumenters inköpsmönster. 

Även studier på en eller flera ytterligare matvarukedjors appar skulle vara intressant att utföra och 

bidra till mer generella slutsatser. 

 

Vidare skulle en studie från Icas perspektiv varit intressant. Hur utvecklas apparna för att 

tillgodose kundernas behov för att öka intäkter och snittköp? Vad används för att öka snittköpet? 

Vilka olika delar i appen används och utvecklas för att uppnå detta?  
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Bilaga 1: Appen 
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Bilaga 2: Instruktioner till appen 
”Lathund” för att ladda ned och komma igång med appen  

1. Gå in på App Store och ladda ner appen ”ICA handla” 

2. Logga in i appen, med hjälp av menyn uppe i vänstra hörnet. Skriv in personnummer och 

lösenord.  

3. Gå till menyn och välj tredje valet ”Butiker & Erbjudanden” och sök upp din hembutik. 

Lägg till butiken som favorit genom att klicka på hjärtat i högra hörnet. Du kan välja fler än 

en hembutik, beroende på var du handlar!  

4. Nu har du tillgång till dina personliga, butikens kortpriser och övriga erbjudanden. 

5. Bekanta dig med appen. Med appen kan du , utöver se erbjudanden, leta recept och spara 

ner inköpslistor till recepten samt skriva din egen inköpslista. Du kan även få reda på ditt 

saldo och hur mycket du har köpt för på ICA, samt logga in på ICA banken. Genom ICAs 

app kan du även beställa hem färdiga matkassar.  

 

Instruktioner för användning av ICA Handla appen 

• Vårt mål genom den här studien är att undersöka hur kunder (ni) använder ICA Handla 

appen.  

• Vi vill att ni försöker att använda appen så ofta ni kan, vårt mål är att se om ICA:s mål och 

tänkta användning av appen är densamma i praktiken. Alltså vill vi en klarhet i hur den 

används av er.  

• Tänk på vilka funktioner/områden i appen ni använder (kollar ni på butiker eller letar ni 

recept mer)  

• När ni använder appen (Ex: vid vilket tillfälle, innan eller under inköp) 

• Hur ni använder appen (vid handlingstillfälle, eller främst vid planering osv.) 

• Fungerar appen bra? 

• Tycker ni att något är svårt med appen? 

• Är det något som ni inte använder alls?  

 

Under november eller i december kommer vi att hålla korta intervjuer där vi ber er svara på 

frågor om ert användande. Nu förväntar inte vi oss att ni ska ta med de här punkterna med er 

varje dag. Men om ni läst igenom frågorna och funderat lite en gång, kommer det att vara lättare 

att återkoppla till dem när vi intervjuar er. 
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Bilaga 3: Intervjufrågor förstudien 
Introduktion 

Vårt mål genom den här studien är att undersöka hur kunder (ni) använder Ica Handla appen. Vi 

vill att ni försöker att använda appen så ofta ni kan, vårt mål är att se om Icas mål och tänkta 

användning av appen är densamma i praktiken. Alltså vill vi en klarhet i hur den används av er. 

Vårt syfte med uppsatsen är att göra en jämförande studie av hur Ica har tänkt att deras app ska 

“användas” och hur den faktiskt används i praktiken. Ica skriver på sin hemsida att deras app Ica 

Handla som i slutet av 2013 hade laddats ner mer än 760 000 gånger. Med Ica Handla kan 

kunden bland annat leta efter recept, planera sina inköp, se sina erbjudanden och kontosaldon 

samt hitta till alla våra Ica-butiker. 

 

Frågefokus nr 1: Hur använder ICAs kunder ICA handla? På vilket sätt 

använder kunder appen? 

1. Har du använt appen?  

2. Hur ofta använder du appen? (Gånger/veckan) 2ggr/mån 

3. När använder du appen? Innan inköp, under tiden för inköp eller annat alternativ? 

4. I vilket syfte använder du främst appen? (Ex: för att hålla koll på erbjudanden, leta recept, 

planera inköp?) 

5. Anser du att appen fungerar bra? 

6. Tycker du att något är svårt med appen? 

7. Vilka funktioner använder du? 

8. Är det några funktioner som du inte använder alls? 

9. Har du haft problem med funktioner i appen? Hittat buggar? Svårigheter vid användning? 

10. Kommer du att fortsätta använda appen även efter den här undersökningsperioden? 

 

Frågefokus nr. 2: Hur fungerar appen som en marknadsföringskanal och 

medel för att påverka kunders val av inköp? 

1. De personliga erbjudanden du får, har du tagit del av dessa?  

2. Upplever du som kund att du får de “rätta” erbjudandena från ICA? T.ex. om du ofta 

köper en vara, stämmer dina erbjudanden överens med de varor du ofta konsumerar? är 

det något du får erbjudande om? 
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3. Anser du att ditt inköpsmönster förändrats pga. av användningen av appen? (Om ja, på 

vilket sätt?) 

4. Har du konsumerat ytterligare varor som du inte skulle konsumerat om du inte använt 

appen? 

5. Har du använt de erbjudanden/rabatter som appen presenterat? 

6. Hur stor belåtenhet upplever du på en skala 0-5 vid användning vid erbjudande som du 

fått genom appen? 

7. Varför gav du det betyget? 

8. Köper du mer, mindre eller lika mycket mat på Icas nu som innan användandet av appen? 

9. Har det betydelse för dig vilken dagligvaruhandelskedja du handlar din mat i, har det 

ändrats i och med att du använder Icas app? 

10. På en skala 0 till 5, hur dålig/bra är din bild av Ica och hur de tar hand om sina kunder, 

dig?    

11. Varför gav du det betyget? 
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Bilaga 4: Anvisningar till beteendestudie 
Anvisningar till att föra loggbok 

Vi vill att ni skriver i er “loggbok” varje gång ni använder appen vid handling av mat. Vi vill 

kartlägga hur ni beter er när ni handlar och använder appen. Vid varje tillfälle ni använde appen 

så vill vi: 

1. Att ni beskriver hur ni använde appen (=vad ni gjorde med appen) 

2. Reflektera över upplevelsen (= vad kände ni vid användningen, typ smutt att jag fått 

erbjudande denna vecka!) 

Så, skriv vad ni gör, vilka funktioner ni använde, om ni fick ett erbjudande av appen. Helt enkelt 

beskrivande. Försök skriva känslor eller upplevelser som ni får i och med användandet av appen. 

Skriv även bra och dåliga saker som inträffar när ni använder appen, eller generellt. Vad 

underlättar när ni använder appen? Vad är svårt med appen? 

 

Exempel på loggboksinlägg 

9/2-15 

Användning: 

Planerat inhandling genom att kolla erbjudanden och recept på appen. Såg att de hade erbjudanden på bacon i 

min butik vilket jag tog tillvara på. Appen la av när jag var i butiken, så jag fick starta om appen.  

Reflektion: 

Bra att använda recepten, eftersom det gick fortare än att googla recept och sen skriva upp ingredienserna, jag fick 

allt i appen direkt. Kändes skönt att spara lite pengar på erbjudandet! Annars så kändes appen lite onödig i 

butiken eftersom den krånglade och förlängde min inhandling snarare än förenklade. 


