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Syfte:  Med  utgångspunkt  i  det  ökande  intresse  som  seniorer  nu  börjat  visa  för  att  handla                 

livsmedel  online  och  den  potentiellt  stora  kundgrupp  som  de  kan  utgöra  i              

e-handelssammanhang  vill  vi  i  denna  uppsats  undersöka  hur  livsmedelsföretag  arbetar  med             

sin   digitala   marknadsföring   för   att   nå   ut   och   kommunicera   mot   seniorer.   

  
Teoretiskt  perspektiv:  Fokus  för  arbetet  är  digital  marknadsföring  med  två  analysmodeller:             

STP-modellen  och  marknadsföringsmixen.  Samt  tidigare  forskning  om  e-handel  av  livsmedel            

och   marknadsföring   mot   seniorer.   

  
Metod:  Arbetet  har  gjorts  med  en  kvalitativ  undersökningsmetod  med  en  abduktiv  ansats.              

Detta  på  grund  av  att  arbetet  ämnas  svara  på  en  mer  undersökande  fråga  som  behöver                 

analyseras   på   djupet.     

  
Empiri:  Studien  har  fokuserat  på  ett  livsmedelsföretag  vilket  är  ICA  där  en  intervju               

genomfördes   med   Jörgen   Eriksson.   Detta   kompletterades   med   egna   observationer   om   ICA.   

  
Resultat:  Slutsatserna  som  dras  i  denna  uppsats  är  dels  att  den  digitala  utvecklingen  gett  nya                 

möjligheter  som  inte  används  på  bästa  sätt  gentemot  seniorer  samtidigt  anses  lojalitet  vara               

viktigare  än  ålder  hos  konsumenten  och  till  sist  har  livsmedelsföretagen  fått  ett  guldläge  av                

tillströmningen  av  seniorer  till  deras  e-handel  som  de  måste  ta  tillvara  på  även  efter                

pandemin.     
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ABSTRACT   
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Purpose:  Based  on  the  growing  interest  that  seniors  have  now  begun  to  show  in  shopping                 

food  online  and  the  potentially  large  customer  group  that  they  can  constitute  in  e-commerce                

contexts,  we  in  this  essay  wants  to  investigate  how  grocery  companies  work  with  their  digital                 

marketing   to   reach   out   and   communicate   with   seniors   

  
Theoretical  perspectives:  The  focus  of  the  work  is  digital  marketing  with  two  analysis               

models:  the  STP  model  and  the  marketing  mix.  As  well  as  previous  research  on  e-commerce                 

of   food   and   marketing   against   seniors.   

  
Methodology:  The  method  of  research  is  qualitative  with  an  abductive  frontier.  The  reason               

for  this  was  that  the  study  aims  to  answer  an  examine  question  that  needs  to  be  analyzed  in                    

depth.     

  
Empirical  foundation:  The  study  has  focused  on  a  grocery  company,  which  is  ICA  where  an                 

interview  was  conducted  with  Jörgen  Eriksson.  This  was  supplemented  with  our  own              

observations   about   ICA.   

  
Conclusions:  The  conclusions  drawn  in  this  essay  are  partly  that  the  digital  development  has                

provided  new  opportunities  that  are  not  used  in  the  best  way  towards  seniors,  at  the  same                  

time  loyalty  is  considered  more  important  than  the  age  of  the  customer  and  finally  food                 

companies  have  been  given  a  golden  opportunity  by  the  influx  of  seniors  to  their  e-commerce                 

and   needs   to   take   advantage   of   this   even   after   the   pandemic.   
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1.   INLEDNING   
I  detta  inledande  kapitel  presenteras  först  en  bakgrund  kring  e-handel  av  livsmedel  och  hur                

denna  bransch  påverkats  av  den  pågående  Corona-pandemin.  Detta  åtföljs  sedan  av  en              

problematisering  kring  seniorer  i  e-handeln  och  varför  det  för  företag  är  viktigt  att  tilltala                

denna  grupp  vilket  ligger  till  grund  för  vårt  syfte.  Avslutningsvis  presenteras  de              

avgränsningar   som   gjorts   i   denna   uppsats   

1.1.   Bakgrund   

” Ett  virus  har  ställt  svenskarnas  rutiner  på  ända.  Det  märks  inte  minst  på  e-handeln  som  nu                  

lockar  tidigare  skeptiska  konsumentgrupper ”  (Postnord,  u.å).  Så  lyder  orden  från  Postnord  i              

deras  E-barometer  för  2020s  första  kvartal.  Det  virus  som  de  refererar  till  är  det  så  kallade                  

Coronaviruset  som  började  sprida  sig  över  världen  under  början  av  2020  som  medförde  att                

myndigheter  världen  över,  däribland  Sveriges  folkhälsomyndighet,  uppmanade  sina  invånare           

till  social  distansering  och  att  hålla  sig  hemma  så  mycket  som  möjligt              

(Folkhälsomyndigheten,  2020).  De  skeptiska  konsumentgrupper  som  postnord  refererar  till  i            

ovan  använda  citat  är  främst  äldre  konsumenter  (65-79  år)  vilka  under  mars  månad  ökade  sin                 

e-handel  med  10  procentenheter  jämfört  med  samma  period  föregående  år.  En  kategori  där               

denna  åldersgrupp  ökat  sin  e-handelsandel  är  inom  kategorin  livsmedel  där  andelen  ökat  från               

7%  under  2019  till  21%  under  2020  (Postnord,  2020).  Denna  åldersgrupp  har  tidigare  varit                

underrepresenterade  i  denna  kategori  där  den  typiska  konsumenten  beskrivits  som  en  person              

mellan   26-35   år   som   lever   i   ett   storstadsområde   (Svensk   digital   handel,   2018).   

   

Livsmedel,  vilket  ingår  i  det  som  kallas  dagligvaruhandeln,  är  en  bransch  som  under  tidigare                

år  stått  ut  i  e-handelssammanhang  då  den,  trots  att  den  är  den  största  branschen  totalt,  endast                  

utgjort  ett  par  procent  av  den  totala  e-handeln  (Svensk  handel,  2019).  E-handel  av  livsmedel                

har  under  tidigare  år  ökat  i  en  tämligen  jämn  takt  från  att  utgöra  0,4%  av  den  totala                   

mathandeln  under  2012  till  knappt  2,8%  under  2019  (Svensk  digital  handel,  2018;  HUI,               

2020).  Under  april  och  maj  2020  ökade  dock  andelen  till  drygt  5%.  Denna  snabba  tillväxt                 

skickade  enligt  HUI  (2020)  fram  e-handeln  av  livsmedel  tre  år  i  tiden  förutsatt  att                

tillväxttakten   följt   samma   takt   som   under   tidigare   år.   

   

Att  e-handeln  ökar  sin  andel  av  den  totala  mathandeln  placerar  aktörer  som  erbjuder  såväl                

e-handel  som  handel  i  fysiska  butiker  i  en  gynnsam  position  då  konsumenter  som  handlar  i                 
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flera  kanaler,  det  vill  säga  både  online  och  offline  tenderar  att  spendera  mer  pengar  totalt.  Att                  

erbjuda  fler  kanaler  för  inköp  kan  även,  utöver  att  öka  företags  intäkter,  även  skapa  mer  lojala                  

kunder.  Dels  för  att  de  ger  konsumenterna  mer  autonomi  att  själva  bestämma  var  och  hur  de                  

vill  göra  sina  inköp  och  dels  för  att  de,  vid  användning  av  flera  kanaler,  möter  företagen  och                   

dess  erbjudande  i  fler  situationer  (Ström  &  Vendel,  2018;  Melis,  Campo,  Lamey  &               

Breugelmans,  2016).  Att  erbjuda  konsumenter  flera  kanaler  kan  således  påverka  företags             

lönsamhet   positivt   både   på   kort   och   lång   sikt.   

  

1.2.   Problematisering   

För  att  företagen  ska  kunna  ta  del  av  dessa  fördelar  som  beskrivits  ovan  så  krävs  det  att  de                    

genomför  insatser  för  att  behålla  sina  konsumenter.  Ett  flertal  prognoser  har  formulerats              

under  årets  gång  gällande  om  ökningen  kan  utgöra  en  ihållande  trend  eller  om  e-handeln                

kommer  falla  tillbaka  till  samma  nivå  som  tidigare  efter  att  virusets  framfart  stoppats.  Dessa                

prognoser  har  poängterat  att  den  snabba  tillväxten  gett  livsmedelsföretagen  stora  möjligheter             

att  öka  sina  marknadsandelar  och  knyta  till  sig  nya  kunder.  Detta  kräver  dock  att  de  genomför                  

rätt  investeringar  (HUI,  2020;  Svensk  Handel,  2020).  Tidigare  forskning  har  dock  visat  att  är                

svårt  att  behålla  kunder  som  börjar  handla  livsmedel  online  till  följd  av  situationer  som                

påverkar  deras  möjlighet  att  besöka  fysiska  butiker  när  den  initiala  situation  som  fick  dem  att                 

börja   handla   online   upphör   (Hand,   Riley,   Harris,   Singh   &   Rettie,   2009).   

   

Den  nya  konsumentgrupp  som  nu  hittat  till  e-handel  inom  livsmedelskategorin  i  form  av               

äldre  konsumenter,  hädanefter  refererade  till  som   seniorer,  utgör  enligt  SCB  (2020)  drygt  2               

miljoner  av  Sveriges  totala  befolkning  på  10,3  miljoner.  Således  utgör  seniorer  nästan  20%  av                

Sveriges  totala  befolkning  vilket  kan  ses  som  en  betydande  marknad.  Det  finns  därmed               

potentiellt  omfattande  vinster  för  företag  med  att  tilltala  just  denna  konsumentgrupp  och  få  in                

dessa  som  kunder  i  sina  onlinekanaler.  Tidigare  forskning  har  även  presenterat  flera  fördelar               

med  seniora  konsumenter  såsom  att  de  är  mindre  priskänsliga  (Roberts  &  Manolis,  2000;               

Moschis,  2003)  samt  att  de  påvisar  högre  engagemang  och  värderar  relationsskapande  med              

butiken  vid  inköp  av  livsmedel  (Parment,  2013)  och  därmed  kan  antas  utgöra  mer  lojala                

kunder.   
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Trots  den  stora  marknaden  som  seniorer  utgör  är  de  ofta  inte  målgrupp  för  ett  av  företagens                  

viktigaste  verktyg  för  att  nå  ut  till  potentiella  kunder,  nämligen  deras  marknadsföring.              

Marknadsförare  har  dessutom  ofta  en  felaktig  bild  av  seniorer  som  en  homogen  och               

oföränderlig  grupp  som  redan  etablerat  sina  preferenser  gällande  vilka  företag  och  produkter              

som  de  föredrar  (Stroud  &  Walker,  2012;  Kohijoki  &  Marjanen,  u.å).  Att  marknadsföring               

främst  riktar  sig  till  yngre  konsumenter  görs  även  gällande  i  företags  digitala  marknadsföring               

som  kommit  att  dominera  marknadsföringsfältet  allt  mer  under  de  senaste  femton  åren              

(Kotler  &  Keller,  2016).  En  vanlig  missuppfattning  gällande  den  digitala  marknadsföringen             

är  att  det  inte  är  lönsamt  att  rikta  denna  mot  seniorer  då  de  inte  befinner  sig  i  de  digitala                     

kanalerna.  Det  är  möjligt  att  detta  argument  burit  någon  form  av  sanning  under  tidigare  år                 

men  numera  rör  sig  majoriteten  av  alla  konsumenter  i  alla  åldersgrupper  kontinuerligt  i  de                

digitala  kanalerna,  dock  i  något  varierande  utsträckning  (Leeflang,  Verhoef,  Dahlström  &             

Freundt,  2014).  I  Sverige  så  har  seniorers  digitala  närvaro  ökat  kraftigt  under  de  senaste  tio                 

åren  och  under  2019  så  uppgav  93%  av  befolkningen  mellan  66-75  år  att  de  kontinuerligt                 

använde  internet,  motsvarande  siffra  för  befolkningen  som  var  70+  var  69%.  Ökningen              

handlar  dock  inte  om  någon  beteendeförändring  hos  seniorer  utan  snarare  om  att              

befolkningen  blir  allt  äldre  och  många  av  de  som  tillhör  denna  åldersgrupp  har  tidigare                

internetvana  från  sina  tidigare  arbetsliv  (Internetstiftelsen,  2019).  Argumentet  att           

konsumenterna  inte  är  tillgängliga  i  de  digitala  kanalerna  kan  således  inte  sägas  ha  någon                

bäring   år   2020.   

   

Digital  marknadsföring  har  i  många  avseenden  ändrat  spelplanen  för  marknadsföring,  såväl             

för   företag   som   för   konsumenter.   Företag   kan,   genom   konsumenternas   ökade   digitala   närvaro,   

ta  del  om  mer  omfattande  data  om  konsumenterna  i  och  med  de  digitala  fotspår  som  de                  

lämnar  efter  sig  när  de  använder  sig  av  digitala  kanaler.  Datan  kan  sedan  användas  av                 

marknadsförare  för  att  kunna  få  en  mer  realistisk  bild  av  vilka  deras  konsumenter  är  och  vad                  

de  efterfrågar  för  att  på  så  sätt  kunna  utforma  mer  pricksäker  marknadsföring  utformad  efter                

konsumenternas  preferenser  (Ström  &  Vendel,  2018;  Dodson,  2016;  Erdem,  Keller,  Kuksov             

&   Pieters,   2016;   Leeflang   et   al.,   2014).   

  

För  konsumenter  innebär  den  digitala  utvecklingen  att  även  de  har  tillgång  till  mer               

information  och  inte  längre  behöver  förlita  sig  på  företagen  för  att  få  information  om  dem  och                  

deras  produkter  utan  kan  istället  själva  söka  upp  denna  och  även  jämföra  olika  företags                

erbjudanden  med  varandra  (Kotler  &  Keller,  2016).  Detta  har  bland  annat  påverkat  hur  och                
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var  konsumenterna  tar  del  av  marknadsföring.  De  utökade  kanalerna  som  företagen  nu  finns               

tillgängliga  i  innebär  även  en  större  frihet  för  konsumenterna  att  själva  söka  upp               

marknadsföringen  när  de  själva  vill  ta  del  av  den  (Ström  &  Vendel,  2018;  Chipp  &                 

Chakvorty,   2016).     

   

Denna  utveckling  har  påverkat  hur  företag  såväl  strategiskt  som  taktiskt  utformar  sin              

marknadsföring.  Marknadsföringens  strategiska  planering  kan  sammanfattas  i  tre  steg:           

segmentering,  målinriktning  och  positionering,  även  kallat  STP-processen.  Dessa  tre  steg            

syftar  till  att  analysera  marknaden  för  att  hitta  konsumenter  som  kan  utgöra  företagets               

målgrupp  och  hur  företagen  bör  marknadsföra  sig  för  att  tilltala  den  eller  de  valda                

målgrupp/erna.  (Wang,  2016;  Kotler  &  Keller,  2016;  Ya-Ling  &  Eldon,  2018)  Det  som               

framkommer  under  denna  process  påverkar  i  sin  tur  den  taktiska  utformningen  vilken              

vanligtvis  sammanfattas  i  den  så  kallade  marknadsföringsmixen  i  form  av  de  fyra  P:na:              

Produkt,  Pris,  Plats  och  Påverkan  som  alla  i  samverkan  med  varandra  används  för  att  utforma                

det  eller  de  erbjudande  som  företag  kommunicerar  ut  till  marknaden  och  som  ska  tilltala                

deras  målgrupp  att  köpa  deras  produkter  (Brooksbank,  1994;  Kotler  &  Keller,  2016;              

Lahtinen,   Dietrich   &   Rundle-Thiele,   2020;   Se   även   Kotler,   1984).   

   

Den  digitala  utvecklingen  i  kombination  med  seniorers  ökade  e-handel  till  följd  av              

Coronaviruset  erbjuder  således  såväl  möjligheter  som  utmaningar  för  livsmedelsföretag  som            

erbjuder  e-handel  i  kombination  med  fysiska  butiker  för  att  tilltala  denna  kundgrupp.  Genom               

den  andel  seniorer  som  nu  hittat  till  e-handeln  har  de  numera  tillgång  till  mer  data  vilket  de                   

kan  använda  sig  av  för  att  utforma  marknadsföring  anpassad  efter  denna  grupps  preferenser               

och  köpbeteenden  vilka  tidigare  i  hög  grad  varit  förbisedda  i  företags  marknadsföring.              

Genom  att  tilltala  denna  stora  konsumentgrupp  kan  företag  öka  sannolikheten  att  seniorer              

väljer  just  deras  butik,  något  som  kan  gynna  lönsamheten  på  såväl  kort  som  lång  sikt.  Detta                  

förutsätter  dock  att  företagen  lyckas  med  det  som  bevisats  svårt,  att  behålla  dem,  åtminstone                

delvis,  i  den  digitala  kanalen  även  efter  att  den  initiala  faktorn  i  form  av  Coronaviruset,                 

försvunnit.   
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1.3.   Syfte   

Med  utgångspunkt  i  det  ökande  intresse  som  seniorer  nu  börjat  visa  för  att  handla  livsmedel                 

online  och  den  potentiellt  stora  kundgrupp  som  de  kan  utgöra  i  e-handelssammanhang  vill  vi                

i  denna  uppsats  undersöka  hur  livsmedelsföretag  arbetar  med  sin  digitala  marknadsföring  för              

att   nå   ut   och   kommunicera   med   seniorer.   

   

1.4.   Avgränsningar   

Med  hänsyn  till  de  begränsningar  som  finns  i  hänseende  till  tid  och  resurser  så  kommer  vi  i                   

denna  uppsats  endast  undersöka  livsmedelsföretagens  digitala  marknadsföring,  det  vill  säga            

marknadsföring  som  konsumenterna  når  via  olika  digitala  plattformar.  Vi  har  även  begränsat              

vårt  urval  av  studieobjekt  till  att  endast  omfatta  ett  företag,  nämligen  livsmedelsföretaget              

ICA.  ICA  är  i  dagsläget  Sveriges  ledande  dagligvaruaktör  med  en  stor  närvaro  både  digitalt                

och   fysisk   vilket   föranledde   att   de   ansågs   lämpliga.     

  

Utöver  detta  har  det  skett  vissa  begränsningar  i  vilka  kanaler  som  författarna  valt  att                

undersöka.  De  kanalerna  begränsar  sig  främst  till  ICAs  onlinehandel,  ICA  appen,  ICA  Pronto               

och  hur  lojalitetsprogrammet  på  ICA  är  uppbyggt.  Möjligtvis  hade  andra  resultat  kunnat              

presenteras  om  kanalvalet  blev  annorlunda,  men  dessa  kanalerna  ansågs  vara  de  bästa  för  att                

uppfylla   vårt   syfte.     

  

Den  sista  stora  begränsningen  som  gjorts  i  arbetet  var  att  välja  bort  ett  av  P:na  i                  

marknadsföringsmixen,  vilket  är  produkt.  Anledningen  till  detta  beslut  är  att  denna  berör              

produktegenskaper  såsom  kvalité,  paketering  och  garantier  vilket  anses  falla  utanför  denna             

studies  syfte  vilket  är  att  redogöra  för  hur  företagen  digitalt  marknadsför  sin  digitala               

inköpstjänst  mot  seniorer.  Vidare  kunde  produkt  istället  setts  som  tjänsten  att  leverera  och               

packa  livsmedel  till  dess  kunder,  men  detta  skulle  enligt  oss  krävts  ett  mer  kundorienterat                

fokus   vilket   således   faller   utanför   studiens   syfte   och   på   grund   av   detta   valdes   det   bort.   
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2.   TEORI   

I  detta  avsnitt  kommer  det  teoretiska  ramverket  som  ligger  till  grund  för  denna  uppsats  att                 

presenteras  för  att  sedan  med  hjälp  av  empirin  att  analyseras  under  avsnitt  fem.  Avsnittet                

inleds  med  en  beskrivning  av  förändringen  från  traditionell  till  digital  marknadsföring.  Efter              

detta  inleds  nästa  punkt  med  en  förklaring  av  STP-modellen  där  detta  sedan  mynnar  ut  i  den                  

digitala  marknadsföringsmixens  tre  komponenter  pris,  plats  och  påverkan.  Till  sist  beskrivs             

tidigare   forskning   om   e-handel   samt   om   marknadsföring   mot   seniorer.     

2.1.   Från   traditionell   till   digital   marknadsföring   

”Marknadsföring  i  sin  enklaste  form  syftar  till  att  överbrygga  mentala  och  fysiska  avstånd               

mellan  tillverkare  och  konsumenter  med  hjälp  av  kommunikation  (påverkan)  och  distribution             

(plats)”  (Ström  &  Vendel,  2018  s.57).  Under  de  senaste  15  åren  har  formen  för                

marknadsföring  ändrats  och  den  har  kommit  att  bli  allt  mer  digital.  Detta  skifte  innebär  nya                 

möjligheter   för   både   marknadsförare   och   konsumenter   (Kotler   &   Keller,   2016).   

   

Traditionellt  har  företag  utgått  från  marknads-  och  kundundersökningar  för  att  kartlägga  sina              

konsumenter  vilka  har  agerat  underlag  för  hur  de  utformat  sin  marknadsföring.  I  denna  typ  av                 

marknadsföring  har  företagen  utgjort  den  aktiva  parten  medan  konsumenterna  setts  som             

passiva  mottagare  till  företagens  erbjudande.  Det  finns  dock  en  hake  med  detta              

tillvägagångssätt  och  det  är  att  det  i  många  fall  finns  en  viss  diskrepans  mellan  vad  folk   säger                   

att  de  gör  och  vad  de   faktiskt  gör.  Detta  utgör  en  brist  i  marknadsföring  som  i  viss  mån  kunnat                     

åtgärdas  med  digital  marknadsföring  och  konsumenternas  ökade  användning  av  digitala           

enheter.  När  konsumenter  använder  sig  av  digitala  enheter  lämnar  de  nämligen  digitala              

fotspår,  bland  annat  i  form  av  vilka  kanaler  de  använder  sig  av,  vilka  länkar  de  tryckt  på,                   

vilka  webbsidor  de  besökt  och  vilka  produkter  som  de  slutligen  köpt  (Ström  &  Vendel,  2018;                 

Dodson,  2016;  Erdem,  Keller,  Kuksov  &  Pieters,  2016).  Dessa  fotspår  möjliggör  för              

företagen  att  kunna  följa  konsumenten  genom  hela  dess  köpprocess,  från            

informationssökning  till  köp  (Leeflang  et  al.,  2014).  Denna  data  kan  företagen  sedan              

analysera  och  använda  sig  av  för  att  utforma  marknadsföring  som  är  mer  anpassad  efter                

konsumenternas  faktiska  beteenden  (Ström  &  Vendel,  2018;  Dodson,  2016;  Leeflang  et  al.,              

2014).  Nyttan  av  digital  marknadsföring  kan  således  sägas  vara  tvådelad,  dels  för  företagen               

får  tillgång  till  mer  information  och  kan  utforma  mer  pricksäker  marknadsföring,  något  som               
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är  mer  lönsamt  och  för  konsumenterna  som  får  ta  del  av  erbjudanden  som  de  faktiskt  är                  

intresserade   av.     

  

Konsumenterna  har,  även  de,  en  mer  aktiv  roll  i  den  digitala  marknadsföringen  och  detta                

beskrivs  i  termer  som  att  de  fått  utökad  makt  (Dodson,  2016).  Detta  bland  annat  genom  att  de                  

inte  är  längre  beroende  av  företagen  för  att  få  information  om  dem  och  deras  produkter  och                  

tjänster  utan  kan  istället  själv  söka  upp  denna  information  och  jämföra  de  olika  erbjudandena                

med   varandra   för   att   sedan   själv   avgöra   vad   bidrar   till   störst   nytta   (Kotler   &   Keller,   2016).   

   

Denna  utveckling  har  påverkat  hur  företag  utformar  sin  marknadsföring  och  det  strategiska              

bakomliggande  arbetet,  bland  annat  hur  de  segmenterar,  väljer  ut  sina  målgrupper,  hur  de               

positionerar  sig  och  slutligen  hur  deras  erbjudande  operationaliseras  vilket  vi  kommer             

redogöra   för   nedan.   

  

2.2.   STP-modellen   

STP  står  för  segmentering,  målinriktning  ( eng.  targeting ),  och  positionering  och  det  är  dessa               

tre  steg  som  enligt  Kotler  och  Keller  (2016)  utgör  grunden  för  all  marknadsstrategi.               

STP-modellen  beskriver  den  process  som  marknadsförare  genomgår  för  att  identifiera  olika             

kundgrupper  som  kan  utgöra  företagets  målgrupp  för  att  kunna  positionera  sig  och  utforma               

sitt   erbjudande   på   ett   sätt   som   tilltalar   den   eller   de   valda   målgrupperna.   

  

  
Figur   1.   STP-processen     

  

Segmentering  är  det  första  steget  där  marknadsförare  delar  in  marknaden  i  mindre  segment               

vilka  påvisar  intern  homogenitet.  I  nästa  steg,  målinriktning,  utvärderas  dessa  segments             

attraktivitet  och  lönsamhet  och  utifrån  detta  väljer  marknadsförare  vilket  eller  vilka  segment              

de  vill  rikta  sig  mot,  det  vill  säga  vilka  konsumenter  som  ingår  i  deras  målgrupp.  Det  sista                   
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steget,  positionering,  syftar  till  de  åtgärder  som  företag  vidtar  för  att  särskilja  sig  från  sina                 

konkurrenter  och  utveckla  ett  överlägset  erbjudande,  bland  annat  via  dess  marknadsmix             

(Wang,  2016;  Kotler  &  Keller,  2016;  Ya-Ling  &  Eldon,  2018).  STP  beskriver  således               

processen  som  marknadsförare  genomgår  för  att  kunna  utveckla  en  större  förståelse  för              

konsumenterna  för  att  sedan  kunna  utforma  erbjudanden  som  attraherar  den  eller  de  valda               

målgrupperna  och  som  även  särskiljer  sig  från  konkurrenternas  erbjudanden.  På  samma  sätt              

kommer  denna  modell  användas  även  i  denna  uppsats  för  att  analysera  hur  ICA  segmenterar,                

målinriktar  och  positionerar  sig  och  hur  dessa  val  i  slutändan  påverkar  deras  marknadsföring               

gentemot   seniorer.   

  

2.2.1.   Segmentering     

Segmentering  är  det  första  steget  i  STP  processen  och  berör  det  faktum  att  konsumenter                

särskiljer  sig  avseende  hur  de  konsumerar,  vad  de  konsumerar,  vilka  behov  de  vill               

tillfredsställa  genom  sin  konsumtion  och  vilken  nytta  de  vill  att  produkterna  de  konsumerar               

ska   uppfylla.   Kotler   och   Keller   (2016)   beskriver   segmentering   på   följande   sätt:   

   

“Companies  cannot  connect  with  all  customers  in  large,  broad,  or  diverse  markets.              

They  need  to  identify  the  market  segments  they  can  serve  effectively.  This  decision               

requires  a  keen  understanding  of  customer  behavior  and  careful  strategic  thinking  about              

what   makes   each   segment   unique   and   different”   (   s.267)   

   

Konsumenter  kan  således  inte  ses  som  en  homogen  grupp  och  segmentering  handlar  om  att                

sortera  konsumenter  i  grupper  som  påvisar  interna  likheter  gällande  preferenser,           

konsumtionsmönster  och  som  därför  kan  antas  reagera  likartat  på  samma  typ  av              

marknadsföringsstimuli   (Axelsson   &   Agndal,   2012)     

   

Vid  segmentering  kan  olika  så  kallade  segmenteringsbaser  användas.  Dessa  kan  antingen  utgå              

från  konsumenters  beteenden  så  vilka  behov  de  har,  exempelvis  att  de  värderar  kvalitet  högt,                

något  som  Söderlund  (1998)  benämner  som  framlänges  segmentering.  Segmentering  kan            

även  utgå  från  karaktäristiska  egenskaper  som  demografi,  geografi  eller  psykografiska            

faktorer  (Kotler  &  Keller,  2016).  Detta  kallas  för  baklänges  segmentering  och  innebär  att  man                

först  kollar  på  exempelvis  dessa  faktorer,  som  exempelvis  ålder,  och  sedan  först  efter  detta                

studerar   de   behov   som   gruppen   har   (Söderlund,   1998).     
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2.2.1.1.   Ålderssegmentering   och   vikten   av   kognitiv   ålder   

Ålder  har  under  lång  tid  använts  som  segmenteringsbas  för  att  kunna  utveckla  en  större                

förståelse  för  konsumentgrupper  (Parment,  2013).  Detta  då  ålder  antagits  korrelera  i  hög  grad               

med  vad  konsumenter  efterfrågar  som  en  följd  av  att  behov  och  förmågor  förändras  under  vår                 

livstid  vilket  i  slutändan  påverkar  hur  företag  utformar  sin  marknadsföring  (Kotler  &  Keller,               

2016).   

Ålderssegmentering  kan  genomföras  på  olika  sätt  och  olika  forskare  har  kommit  fram  till               

olika  slutsatser  till  vilken  metod  som  är  den  optimala.  En  del  forskare  menar  på  att                 

kohortsegmentering  vilken  utgår  från  vissa  påverkande  händelser  under  konsumenternas          

ungdomsår  är  mest  optimal  då  dessa  antas  skapa  livslånga  effekter  gällande  konsumenters              

köpbeteenden,  motivation  och  preferenser  (Kritz  &  Arsenault,  2006;  Schewe,  Merdith  &             

Noble,  2000;  Schewe  &  Merdith,  2004;  Parment,  2013;  Meredith  &  Schewe,  1994).  Denna               

segmenteringsmetod  har  emellertid  ifrågasatts  då  det  i  andra  studier  inte  varit  möjligt  att               

särskilja  de  olika  kohorterna  åt  gällande  deras  köpbeteenden,  motivation  och  preferenser  (              

Reisenwitz  &  Iyer  2007).  Således  kan  denna  metod  anses  olämplig  då  ett  av  kraven  vid                 

segmentering   är   att   olika   segment   ska   vara   möjliga   att   särskilja   från   varandra.   

Även  Stroud  och  Walker  (2012)  ifrågasätter  denna  statiska  syn  på  konsumenter  och  menar  att                

de  finns  risker  med  att  se  preferenser  och  attityder  som  något  orubbligt  och  icke                

förändringsbara  och  menar  på  att  om  så  vore  fallet  så  skulle  seniorer  fortfarande  använda  sig                 

av  VHS  i  stället  för  DVD  och  Bluray  som  de  faktiskt  numera  använder  sig  av.  De  två                   

författarna  föreslår  istället  att  ålderssegmentering,  åtminstone  delvis,  bör  utgå  från            

konsumenterna  biologiska  ålder  då  åldrande  de  facto  kan  påverka  hur  vi  tar  del  av                

kommunikation,   hur   vi   använder   produkter   och   hur   vi   gör   våra   inköp.   

Något  som  dock  kan  försvåra  ålderssegmentering  är  psykologisk  eller  så  kallad  kognitiv  ålder               

(Kotler  &  Keller,  2016).  Med  detta  menas  att  konsumenternas  fysiska  ålder  och  den  ålder               

som  de  känner  sig  skiljer  sig  åt,  något  som  kunnat  konstaterats  vara  fallet  i  studier  där  man                   

studerat  såväl  yngre  som  äldre  konsumenter  (Underhill  &  Cadwell,  1994;  Gittenberger  &              

Schnedlitz,  2013;  Kaufman  &  Elder,  2002;  Mathur  &  Moschis,  2005).  Detta  kan  därmed               

innebära  att  gränserna  mellan  olika  ålderssegment  kan  smälta  samman  då  en  50-åring  och               

65-åring  kan,  psykologiskt,  känna  sig  lika  gamla  och  efterfråga  samma  typ  av  produkter  och                

därmed   tänkas   reagera   likartad   på   samma   typ   av   marknadsstimuli.   
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2.2.1.2.   Dynamisk   segmentering   

Segmentering  så  som  den  presenterats  ovan  i  detta  kapitel  kan  sägas  utgöra  standardmetoden               

för  segmentering.  Denna  metod  har  emellertid  kritiserats  för  att  vara  allt  för  induktiv,  bland                

annat  av  Wilson-Jeansemble  och  Reynolds  (2006),  som  menar  att  klassisk  segmentering             

bortser  från  att  faktorer  såsom  köpintention  kan  sträcka  sig  över  flera  segmenteringsvariabler.              

Det  är  därmed  felaktigt  att  anta  direkt  korrelation  mellan  köpintention  och  demografiska              

variabler  som  exempelvis  ålder  då  detta  inte  speglar  hur  konsumenter  faktiskt  beter  sig               

(Munusamy  &  Murugesan,  2020;  Se  även  Webber,  2013).  Dessutom  bortser  klassisk             

segmentering  från  att  konsumenters  beteende  förändras  över  tid.  Att  konsumenters  beteenden             

förändras  över  tid  har  bevisats  av  bland  annat  Lindgras,  Hogo,  Snorek  och  West  (2005)  vilka                 

undersökt  den  bransch  som  även  denna  uppsats  berör,  livsmedelsbranschen.  De  fyra             

författarna  kunde  i  studien  konstatera  att  konsumenter  inte  beter  sig  på  ett  konsekvent  sätt                

utan   rör   sig   över   och   mellan   segment,   eller   kluster   som   de   själva   kallar   det   för.   

   

Utifrån  dessa  iakttagelser  har  en  ny  segmenteringsmetod  utvecklats,  dynamisk  segmentering.            

Dynamisk  segmentering  innebär  att  hänsyn  tas  till  såväl  individen  som  den  situationen  som               

de  för  tillfället  befinner  sig  i  (Ström  &  Vendel,  2018).  Information  om  detta  kan  inhämtas                 

från  den  data  som  företag  samlar  in  när  konsumenter  gör  inköp.  Företag  inom  detaljhandeln,                

såsom  livsmedelsföretag,  har  i  regel  stor  tillgång  till  denna  typ  av  data  (Munusamy  &                

Murugesan,  2020).  Genom  att  analysera  denna  data  kan  företag  segmentera  konsumenterna             

efter  deras  faktiska  beteenden  (Munusamy  &  Murugesan,  2020).  Detta  innebär  att  när  en               

konsument  genomför  sitt  första  köp  så  placeras  denna  i  ett  segment  baserat  på  det  första                 

köpet  och  får  anpassad  marknadsföring  baserat  på  detta  köp  samt  på  vad  andra  konsumenter  i                 

samma  segment  köper  (Bernstein,  Modaresi  &  Sauré,  2019).  Allt  eftersom  konsumenten             

genomför  köp  uppdateras  informationen  om  konsumenten  och  det  är  möjligt  för  företagen  att               

basera  segmenteringen  både  på  hur  de  handlar,  hur  ofta  de  handlar,  vad  de  handlar  och  vilken                  

typ  av  marknadsföring  som  de  svarar  bäst  på  (Mark,  Lemon,  Vanderbosch,  Bulla  &  Maruotti,                

2013).  Således  kan  dynamisk  segmentering  användas  för  att  få  en  dynamisk  och  kontinuerligt               

uppdaterad  bild  av  konsumenterna  vilken  kan  användas  i  deras  marknadsföring.  Detta             

förutsätter  dock  att  konsumenterna  befinner  sig  i  någon  av  företagets  kanaler  på  ett  sätt  som                 

möjliggör  att  företagen  kan  samla  in  data  om  konsumenterna  för  att  kunna  placera  in  dem  i                  

rätt   segment   baserat   på   deras   köpbeteenden.     
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2.2.2.   Målinriktning   

Målinriktning  är  nästa  steg  i  utformning  av  marknadsstrategin  och  det  är  i  detta  steg  som                 

målgrupperna  väljs  ut,  det  vill  säga  de  konsumenterna  som  företaget  anser  sig  kunna  rikta  sitt                 

erbjudande  mot.  Målinriktning  är  ett  viktigt  steg  då  det  för  marknadsförare  är  svårt  att                

tillgodose  alla  konsumenters  behov  samt  att  det  i  många  fall  inte  heller  är  ekonomiskt                

försvarbart  att  försöka  göra  detta.  Det  kan  exempelvis  bero  på  att  vissa  segment  inte  är                 

lönsamma,  antingen  för  att  de  inte  köper  produkterna  i  tillräckligt  stor  utsträckning  eller  för                

att  de  inte  utgör  en  tillräckligt  stor  marknad.  Det  kan  även  handla  om  att  de  krävs  stora                   

resurser  för  att  nå  dem  vilket  överskrider  den  potentiella  vinsten  eller  att  företaget  inte                

besitter  resurser  i  form  av  kompetens  för  att  nå  dem  (Kotler  &  Keller,  2016;  Axelsson  &                  

Agndal,   2012).     

   

Det  kan  även  vara  så  att  företag  bedömer  att  de  riskerar  att  förlora  andra  segment  genom  att                   

rikta  in  och  marknadsföra  sig  mot  ett  visst  segment,  något  som  kallas  för  inkompatibla                

målgrupper.  Detta  innebär  att  grupper  inom  målgruppen,  det  vill  säga  segment,  stöter  bort               

andra  segment  inom  företagets  målgrupp.  Det  kan  även  vara  så  att  den  grupp  som                

konsumenten  de  facto  tillhör  utgör  en  inkompatibel  målgrupp.  Detta  problem  kan  lösas  på               

flera  olika  sätt,  bland  annat  genom  att  ha  ett  produktfokus  i  stället  för  att  fokusera  på                  

människor,  att  välja  bort  den  målgrupp  som  anses  dissociativ  eller  att  kommunicera  med  de                

olika   grupperna   på   olika   sätt   (Dahlén,   Lange   &   Rosengren,   2017).   

   

Vid  val  av  flera  segment  är  detta  en  viktig  aspekt  för  marknadsförare  att  ta  hänsyn  till,  det  vill                    

säga  om  de  vill  nå  hela  målgruppen  med  samma  typ  av  marknadsföring  eller  om                

marknadsföringen  ska  anpassas  till  segmenten.  Det  förstnämnda  av  dessa  kallas  för             

odifferentierad-  eller  massmarknadsföring  vilket  handlar  om  att  hitta  en  eller  flera             

gemensamma  nämnare  som  är  möjliga  att  applicera  på  samtliga  segment  (Kotler  &  Keller,               

2016;  Lewison  &  Hawes,  2007).  Den  sistnämnda  metoden  kallas  för  målinriktad             

marknadsföring  ( eng.  target  marketing )  och  innebär  att  marknadsföringen  anpassas  efter            

segmenten   och   deras   karaktäristiska   (Lewison   &   Hawes,   2007).   
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2.2.3.   Positionering   

Positionering  beskriver  hur  ett  företag  går  tillväga  för  att  utveckla  en  distinkt  plats  i                

målgruppens  medvetande  genom  att  utforma  och  kommunicera  erbjudanden  som  tillgodoser            

deras  behov  på  ett  bättre  sätt  än  deras  konkurrenter  (Kotler  &  Keller,  2016;  Brooksbank,                

1994).  Positionering  bygger  på  de  två  föregående  stegen  i  STP-modellen  och  bör  därmed               

utformas  efter  vad  den  valda  målgruppen  värderar  för  att  kunna  tilltala  dem  och  nå  målet  att                  

få  en  distinkt  plats  i  deras  medvetande  (Lowry  &  Owens,  2001;  Se  även  Upshaw,  1995).                 

Således  handlar  positionering  om  att  kommunicera  egenskaper  som  matchar  målgruppens            

behov   och   önskemål   vilket   illustreras   i   nedanstående   figur.   

  

  

Figur   2.   Positionering   

   

Som  tidigare  nämnt  har  marknadsförare  i  och  med  den  digitala  utvecklingen  numera  tillgång               

till  mer  information  om  sina  konsumenter  i  och  med  digitala  fotavtryck  som  de  lämnar.  Dessa                 

kan,  utöver  den  kunddata  som  tidigare  beskrivits,  vara  i  form  av  material  som  konsumenterna                

själva  skapat  som  exempelvis  blogginlägg  eller  inlägg  på  sociala  medier  där  konsumenterna              

uttalat  sig  om  företaget  eller  dess  konkurrenter.  Utifrån  denna  information  kan             

marknadsförare  kartlägga  målgruppens  uppfattningar,  associationer  om  såväl  företaget  som           

dess  konkurrenter  för  att  positionera  sig  på  ett  sätt  som  matchar  målgruppens  förväntningar.               

Den  digitala  utvecklingen  är  dock  inte  enkom  positiv  utan  marknadsförare  kan  även  sägas  till                

viss  del  ha  förlorat  ensamrätten  på  att  positionera  sitt  varumärke.  I  takt  med  att                

konsumenterna  fått  allt  mer  utrymme  att  uttala  sig  inför  en  publik  så  kan  även  dessa,  genom                  

sina  inlägg  på  exempelvis  sociala  medier,  vara  en  del  i  att  utforma  hur  ett  varumärke                 

uppfattas   och   påverka   dess   positionering   (Ström   &   Vendel,   2018).   
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2.3.   Den   digitala   marknadsföringsmixen     

Efter  STP-processen  och  de  strategiska  beslut  som  tagits  om  hur  företag  ska  positionera  sig                

mot  sin  valda  målgrupp  så  måste  företagets  erbjudande  som  de  kommunicerar  ut              

konkretiseras  vilket  innebär  att  de  operationaliseras  och  används  för  att  utforma  de              

erbjudanden  som  företaget  i  slutändan  kommunicerar  ut  till  marknaden  (Brooksbank,  1994).             

Detta  görs  genom  att  utformningen  av  en  så  kallad  marknadsföringsmix.            

Marknadsföringsmixen  i  den  form  som  den  är  känd  idag  utformades  av  Philip  Kotler  vilken                

definierar  den  som  den  sammansättning  av  marknadsföringsåtgärder  som  ett  företag  kan             

använda  sig  av  för  att  skapa  lönsamhet  genom  att  sälja  till  deras  målgrupp  (Lahtinen,  Dietrich                 

&  Rundle-Thiele,  2020;  Se  även  Kotler,  1984).  Dessa  åtgärder  eller  variabler  brukar              

vanligtvis  sammanfattas  i  4Pn  i  form  av  Produkt,  Pris,  Plats  och  Påverkan  vilket  är                

anledningen  till  att  marknadsföringsmixen  även  ofta  kallas  för  de  4  P:na.  För  att  företagen                

ska  kunna  nå  sina  mål  och  nå  en  stadig  position  på  marknaden  så  måste  dessa  fyra  variabler                   

samverka  och  fungera  tillsammans  (Kotler  &  Keller,  2016).  Att  utforma  en             

marknadsföringsmix  handlar  således  om  att  kombinera  dessa  fyra  variabler  på  ett  sätt  som               

tilltalar   företagets   målgrupp.   

   

Under  årens  gång  har  marknadsmixen  varit  föremål  för  omfattande  kritik,  bland  annat              

gällande  att  mixen  saknar  kundfokus  och  att  marknadsförare  genom  att  använda             

marknadsmixen  fokuserar  allt  för  mycket  på  vad  marknadsföringen  gör  med  konsumenterna             

snarare  än  att  studera  vad  de  kan  göra   för  dem ,  något  som  särskilt  viktigt  att  ta  hänsyn  till  i                     

den  allt  mer  kundorienterade  digitala  marknadsföringen  (Ström  &  Vendel,  2018;  Yudelson,             

1999  Se  även;  van  Waterschoot  &  Van  den  Bulte,  1992).  Utifrån  denna  kritik  har  nya                 

modeller  tagits  fram  där  ytterligare  P:n  lagts  till  eller  ersatts  av  andra  bokstäver.  Ett  sådant                 

exempel  är  Lauterborns  4Cn  i  som  syftar  till  att  ersätta  Kotlers  4Pn  för  att  få  ett  mer                   

kundorienterat  perspektiv  (Ström  &  Vendel.  2018;  se  även  Lauterborn,  1990).  Ström  och              

Vendel  (2018)  poängterar  dock  i  beskrivningen  av  Lauterborns  modell  i  jämförelse  med              

Kotlers  att  det  snarare  handlar  om  ett  fokusskifte  från   vad  som  skapar  värde  till   hur  värde                  

skapas.  Vi  har  därför  valt  att  i  denna  uppsats  använda  oss  av  den  klassiska  4P  modellen  som                   

den  utformats  av  Kotler.  Anledningen  till  att  modellen  valts  är  att  vi  anser  marknadsmixen                

utgöra  en  lättförståelig  modell  vi  anser  kan  hjälpa  oss  att  uppfylla  denna  uppsats  syfte.  Vi                 

anser  även  att  modellen,  i  en  något  bearbetad  form,  fortfarande  är  relevant  och  användbar                

förutsatt   att   Pna   översätts   till   den   digitala   kontext   som   vi   ämnar   undersöka.     
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Hur  de  4P:na  är  applicerbara  vid  digital  marknadsföring  kommer  vi  redogöra  för  nedan  där  vi                 

presenterar  tre  av  de  fyra  P:na  i  form  av  Pris,  Plats  och  Påverkan  då  vi  i  denna  uppsats  valt  att                      

utesluta  produkt.  Anledningen  till  detta  beslut  är  det  faktum  att  produkt  innefattar              

produktegenskaper  såsom  kvalité,  paketering  och  garantier  vilket  anses  falla  utanför  denna             

studies  syfte  vilket  är  att  redogöra  för  hur  företagen  digitalt  marknadsför  sin  digitala               

inköpstjänst  mot  seniorer.  Då  internethandel  av  livsmedel  erbjuder  samma  varor  som  i  fysiska               

butiker  och  därmed  inte  tillgodoser  ett  nytt  behov  anser  vi  därmed  det  falla  utanför  denna                 

studies  syfte.  Dessutom  säljer  livsmedelskedjor  i  regel  hundratals  olika  produkter  från  olika              

produktkategorier  och  tillverkare  varpå  vi  anser  att  inkludera  produkt  i  teori  och  analys  skulle                

bli  alltför  omfattande  för  denna  studie  och  dess  syfte.  Det  är  möjligt  att  produkt  hade  kunnat                 

definieras  som  den  tjänsten  företaget  erbjuder  i  form  av  sin  e-handel  och  på  så  sätt  inkludera                  

den.  Detta  tillvägagångssätt  valdes  dock  bort  då  detta  hade  krävt  ett  mer  kundorienterat  fokus                

vilket   vi   anser   inte   är   möjligt   att   inkorporera   med   hänvisning   till   denna   uppsats   syfte.   

  

2.3.1.   Plats   

Tidigare  innebar  plats  enbart  de  butiker  där  konsumenterna  kunde  köpa  varan  (Lahtinen,              

Dietrich  &  Rundle-Thielse,  2020:  se  även  McCarthy,  1960).  Numera  innefattar  plats  alla              

åtgärder  som  vidtas  för  att  konsumenterna  ska  kunna  ta  del  av  det  som  företagen  erbjuder  och                  

sträcker  sig  således  över  hela  distributionskedjan.  Detta  innefattar  allt  ifrån  de  kanaler  som               

företaget  använder  sig  av  till  hur  varorna  levereras  (Yudelson,  1999;  Kotler  &  Keller,  2016).                

Den  digitala  utvecklingen  har  emellertid  utökat  betydelsen  av  plats  på  ytterligare  ett  sätt  och                

det  är  att  företagen  kan  nå  konsumenten  och  göra  sin  produkt  tillgänglig  i  princip  överallt  via                  

sina  digitala  kanaler.  De  kan  även,  med  den  utökade  data  som  de  nu  har  tillgång  till,  även  få                    

information  om  var  kunden  befinner  sig  och  utforma  sin  kommunikation  baserat  på  detta.               

Platsinformationen  kan  även  sammansvetsas  med  ytterligare  kundinformation  såsom  ålder  för            

att  nå  ut  till  rätt  målgrupp  (Fan  et  al.,  2015;  Dias  et  al.,  2008).  Detta  leder  till  att                    

konsumenterna  kan  få  riktad  kommunikation  i  realtid.  Plats  är  således  en  viktig  aspekt  i                

företags  digitala  marknadsmix  då  de  genom  denna  kan  analysera  konsumenternas            

köpbeteenden  för  att  kunna  erbjuda  dem  mer  anpassade  erbjudanden  och  genom  detta              

tillgodose  deras  behov,  något  som  kan  öka  kundnöjdheten  och  bidra  till  att  utveckla  bättre                

relationer   med   konsumenterna   (Fan   et   al.,   2015;   Bhatt   &    Emdad,   2001).   
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2.3.2.   Påverkan   

Påverkan  handlar  om  allt  som  företaget  gör  för  att  få  kunden  att  agera  i  den  riktning  som                   

företaget  önskar  (Kotler  &  Keller,  2016).  Påverkan  har  traditionellt  utgjorts  av             

envägskommunikation  på  initiativ  av  företagen  som  styrt  hur  deras  påverkanskampanjer            

produceras,  presenteras  och  distribueras  (Chipp  &  Chakavory,  2016;  se  även  Gobe,  2010).              

Vid  digital  marknadsföring  blir  påverkan  dock  snarare  i  form  av  kommunikation  mellan              

företagen  och  dess  konsumenter  där  konsumenten  fått  utökad  makt  att  själva  styra  hur  och  var                 

de  tar  del  av  företagens  påverkanskampanjer  (Ström  &  Vendel,  2018).  Chipp  och  Chakvorty               

(2016)  beskriver  att  kommunikationen  mellan  företag  och  konsumenter  vid  digital            

marknadsföring  övergår  allt  mer  från  push  till  pull.  Med  detta  menas  att  konsumenterna  i  allt                 

större  grad  själva  väljer  den  kommunikation  som  de  tar  del  av  och  även  bestämmer  själva  när                  

de  vill  ta  del  av  denna.  De  vill  inte  vara  föremål  för  oombedd  marknadsföring  utan  de  vill                   

istället  ha  information  som  de  anser  tillgodose  deras  behov  som  informationsbas  för  att  kunna                

ta  väl  genomtänkta  köpbeslut  (Slijepčević,  Radojević  &  Perić,  2020).  Detta  har  ändrat              

företagens  fokus  då  de  behövt  ändra  fokus  till  att  mer  fokusera  på  att  förklara  produkten,                 

framhäva  priset,  och  poängtera  deras  fördelar  jämfört  med  deras  konkurrenter  konkurrenterna             

(Eavani  &  Nazari,  2012;  Yudelson,  1999).  Företagen  har  dock  i  och  med  den  utökade                

kunddatan  tillgång  till  information  som  de  kan  analysera  för  att  kundanpassa  sina              

påverkanskampanjer   (Lu   et   al.,   2013;   Erevelles   et   al.,   2015).   

  

2.3.3.   Pris   

Pris  handlar  i  sin  grundform  om  det  pris  som  en  konsument  betalar  för  en  vara  eller  tjänst                   

vilket  kan  variera  till  följd  av  exempelvis  rabatter  och  kampanjer.  Utöver  detta  innefattar  även                

pris  den  betalningslösning  som  används,  som  exempelvis  vid  kredit-  eller  fakturaköp  som  kan               

påverka  när  konsumenten  betalar  för  produkten  eller  tjänsten  (Kotler  &  Keller,  2016).  Pris               

har  dock  omförhandlats  i  en  modern  kontext  till  att  omfatta  allt  det  en  konsument  ger  upp  för                   

att  få  ta  del  av  de  fördelar  som  kommer  av  att  köpa  en  produkt  eller  tjänst.  Pris  kan  således                     

även  innefatta  tid  och  innebära  att  en  kund  som  måste  uppoffra  mycket  tid  ser  detta  som                  

något  negativt  som  kan  påverka  det  monetära  pris  denne  är  villig  att  betala  för  produkten.                 

Omvänt  kan  en  mindre  tidsuppoffring  påverka  i  motsatt  riktning  där  företaget  kan  ta  ut  ett                 

högre   pris   då   konsumenten   offrar   mindre   av   sin   tid   (Yudelson,   1999).     
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Pris  har,  likt  de  andra  P:na  i  marknadsmixen,  påverkats  av  digitaliseringen.  Bland  annat               

avseende  transparens  gällande  priser  vilket  medför  att  konsumenter  numera  kan  jämföra             

priser  mellan  olika  företag  (Bhatt  &  Emdad,  2001).  Detta  är  något  som  kan  leda  till  ökad                  

priskonkurrens  och  mindre  vinstmarginaler  då  företag  hela  tiden  måste  hålla  koll  på  deras               

konkurrenters  priser  (Allen  &  Fjermestad,  2001).  Det  har  dock  även  inneburit  att  företag  hela                

tiden  kan  följa  utbud  och  efterfrågan  och  kan  använda  sig  av  dynamisk  prissättning  vilket                

innebär  högre  priser  vid  hög  efterfrågan  och  lågt  utbud  och  lägre  pris  vid  lägre  efterfrågan                 

och   större   utbud   (Erevelles   et   al.,   2015)   

  

2.4.   E-handel   av   livsmedel   

E-handel  av  livsmedel  har,  som  tidigare  nämnt,  växt  under  de  senaste  åren  men  utgör                

fortfarande,  trots  branschens  totala  storlek,  endast  en  marginell  del  av  den  totala  e-handeln  då                

denna  falang  inte  utvecklats  i  samma  takt  som  andra  branscher  såsom  bokhandeln  och               

klädhandeln.  En  del  forskning  har  emellertid  genomförts  där  forskare  försökt  utröna  varför              

och  varför  inte  konsumenter  väljer  att  handla  livsmedel  online  och  de  utmaningar  som  företag                

står   inför   för   att   få   konsumenter   att   handla   mer   online.     

  

2.4.1.   Tidigare   forskning   om   e-handel   av   livsmedel   

Vid  tidigare  forskning  av  e-handel  av  livsmedel  är  det  möjligt  att  utröna  att,  även  om                 

anledningarna  till  att  konsumenter  börja  handla  online  går  isär,  att  det  tenderar  att  grundas  i                 

konsumentens  förutsättningar  och  att  denna  behöver  hitta  ett  nytt  sätt  att  tillgodose  sitt  behov                

av   att   inhandla   livsmedel.     

  

Vissa  konsumenter  anger  att  de  börjat  handla  online  till  följd  av  att  de  upplever  sig                 

tidsbegränsade  eller  att  de  har  långt  till  närmsta  butik  (Melis  et  al.,  2016:  Yan  &  Oppewal,                  

2006)  medan  det  för  andra  konsumenter  grundar  sig  i  situationsfaktorer  som  exempelvis              

hälsoproblem  som  medför  att  konsumenten  inte  kan  ta  sig  till  någon  butik.  De  konsumenter                

som  börjar  handla  av  den  sistnämnda  anledningen  har  bevisats  vara  särskilt  svåra  att  behålla                

som  onlinekunder  när  den  initiala  trigger-faktorn,  det  vill  säga  anledningen  till  att  de  började                

handla  online,  försvinner  (Hand  et  al.,  2009).  För  att  behålla  de  konsumenter  som  riskerar  att                 

sluta  handla  online  när  trigger-faktorn  försvinner  så  föreslår  Hand  et  al.  (2009)  att  företag  i                 
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sin  marknadsföring  bör  försöka  adressera  den  eller  de  anledningarna  som  fick  dem  att  börja                

e-handla   och   försöka   påminna   dem   om   fördelarna   med   att   handla   online.   

   

Vilka  fördelar  konsumenter  ser  med  e-handel  av  livsmedel  har  visat  sig  variera.  En  av  de                 

fördelar  som  nämns  frekvent  är  att  det  är  bekvämt  och  ekonomiskt  (Blitstein,  Frentz  &                

Jilcott,  2020;  Harris,  Dall’Olmo,  Riley  &  Hand,  2017;  Ramus  &  Nielsen,  2005;  Yan  &                

Oppewal,  2006;  Singh,  2019).  Bekvämligheten  avser  det  faktum  att  butikerna  alltid  är  öppna               

samt  att  de  slipper  stå  i  kö  och  trängas  med  andra  kunder  (Ramus  &  Nielsen,  2005;  Blitstein,                   

Frentz   &   Jilcott,   2020).  

   

Den  ekonomiska  fördelen  är  flerdelad  och  innebär  såväl  monetära  som  tidsmässiga             

besparingar.  Fördelen  kring  monetära  besparingar  går  dock  något  isär  inom  forskningen  där              

vissa  studier  visat  att  vissa  konsumenter  är  av  uppfattningen  att  e-handel  av  livsmedel  är                

billigare  (Blitstein,  Frentz  &  Jilcott,  2020)  medan  andra  påvisat  att  de  är  mindre  priskänsliga                

(Benn,  Webb,  Chang  &  Reidy,  2015;  Melis  et  al.,  2015;  Degeratu,  Rangaswamy  &  Jianan,                

2000).  Priskänsligheten  kan  dock  variera  beroende  på  demografiska  faktorer  och            

shoppingfrekvens  (Cebollada,  Chu  &  Jiang,  2019;  Junhoung,  Arce-Urriza,  Cebollada-Calvo           

&  Chintagunta,  2010).  De  tidsmässiga  besparingarna  innebär  att  konsumenterna  anser  sig             

spara  tid  när  de  inte  behöver  ta  sig  till  en  fysisk  butik  och  själv  plocka  ihop  varorna,  något                    

som  anses  särskilt  viktigt  bland  konsumenter  som  handlar  större  kvantiteter  (Harris  et  al,,               

2017).     

   

Det  finns  även  de  konsumenter  som  inte  ser  den  tiden  som  det  tar  att  handla  i  fysiska  butiker                    

som  en  uppoffring.  Detta  är  konsumenter  som  uppskattar  upplevelsen  i  att  kunna  gå  runt  i                 

butik  och  känna  på  varorna  och  även  ser  det  som  något  socialt,  både  som  en  aktivitet  att                  

genomföra  tillsammans  med  familjen  men  även  möjligheten  att  träffa  andra  personer  utanför              

det   egna   hushållet   (Hand   et   al.,   2009;   Ramus   &    Nielsen,   2005).   

   

Utöver  de  aspekter  som  redan  tagits  upp  så  nämns  även  teknologiska  lösningar  som  en                

anledning  till  att  konsumenter  väljer  att  handla  livsmedel  online.  Dessa  innefattar  bland  annat               

möjligheten  att  se  tidigare  beställningar  för  att  kunna  replikera  dessa  vid  senare              

inköpstillfällen  samt  möjlighet  att  få  personifierade  inköpslistor  baserade  på  den  typ  av              

produkter  som  de  ofta  köper  (Blitstein,  Frentz  &  Jilcott,  2020;  Ramus  &  Nielsen,  2005;  Melis                 
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et  al.,  2016)  Onlinehandel  kan  alltså  nyttjas  för  att  personifiera  beställningar,  något  som  inte                

är   möjligt   på   samma   sätt   vid   handel   i   fysiska   butiker.   

   

Således  är  det  inte  möjligt  att  utröna  en  enskild  orsak  till  att  konsumenter  väljer  att  handla                  

livsmedel  online  utan  företag  bör  i  sin  marknadsföring  utforma  sina  erbjudanden  baserat  på               

konsumenternas  förutsättningar,  värderingar  och  beteenden.  Detta  berör  bland  annat  Ramus            

och  Nielsen  (2005)  som  skriver  att  det  är  möjligt  att  konsumenter  som  anser  sig  ha  mycket  tid                   

över  inte  värderar  tidsaspekten  högt  samtidigt  som  en  person  vid  hög  fysisk  kondition  inte                

anser  det  lika  ansträngande  att  bära  runt  på  matvaror  som  en  person  med  sämre  fysik.  Detta                  

skulle  till  exempel  kunna  innebära  att  konsumenter  som  värderar  tidsaspekten  högt  får              

erbjudanden  om  snabba  leveranser  (Yan  &  Oppewal,  2016)  medan  de  som  ser  mathandling               

som  något  socialt  istället  får  marknadsföring  som  emfaserar  aspekter  som  att  e-handel  kan  ge                

dem  mer  tid  över  till  andra  sociala  aktiviteter  (Ramus  &  Nielsen,  2005).  Detta  kräver  således                 

att  företagen  har  en  hög  kunskap  om  sina  konsumenter  och  kan  utröna  faktorerna  bakom  till                 

att  de  väljer,  eller  inte  väljer  att  e-handla.  Mortimer,  Fazal,  Hasan,  Andrews  och  Martin                

(2016)  beskriver  även  att  företag  har  mycket  att  vinna  på  att  så  snabbt  som  möjligt  försöka                  

omvandla  nya  sällanköpskonsumenter  till  frekventa  kunder  för  att  göra  dem  mer  bekväma              

med  tjänsten  och  reducera  eventuella  risker  som  ovana  konsumenter  kan  associera  med              

e-handeln.   

   

För  att  minska  risken  relaterad  till  problem  som  felaktiga  eller  skadade  varor  så  bör  företag                 

även  redovisa  tydliga  policys  om  återbetalningar,  möjlig  kompensation,  leveranser  och            

erbjuda  olika  kommunikationsmöjligheter  för  att  ta  kontakt  med  kundservice  eller            

motsvarande  (Vos,  Marinagi,  Trivellas,  Eberhagen,  Skourlas  &  Giannakopoulos,  2014;           

Ramus  &  Nielsen,  2005).  Online-butiken  bör  därför  har  en  välfungerande  kundservice  som              

hanterar  klagomål  och  liknande  ärenden  på  ett  snabbt  och  smidigt  sätt  för  att  undvika                

missnöje.  Denna  bör  vara  så  pass  lik  den  service  som  kunderna  erbjuds  i  butik  vilket  innebär                  

att  den  bör  vara  tillgänglig  under  de  tider  som  butiken  är  tillgänglig  samt  att  kunderna  bör  få                   

möjligheten   att   prata   med   en   riktig   person   (Singh,   2019;   Singh   &   Söderlund,   2020).   

   

2.4.2.   E-handel   som   kompletterande   kanal   

E-handeln  har  vid  flera  tillfällen  benämnts  som  ett  hot  mot  butikshandeln,  så  är  dock  inte                

fallet  utan  Ström  och  Vendel  (2018)  beskriver  att  e-handel  snarare  bör  ses  som  ett               
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komplement  till  de  fysiska  butikerna.  Dels  då  det  gör  företaget  mer  tillgängligt  för               

konsumenter  men  även  att  många  konsumenter  föredrar  att  växla  mellan  olika  kanaler  och               

plattformar  vilket  kan  innebära  att  de  gör  vissa  ärenden  i  köpprocessen  digitalt  och  vissa  i                 

fysiska  butiker.  Konsumenter  tenderar  även  att  spendera  mer  när  de  växlar  mellan  olika               

kanaler  och  det  kan  även  öka  deras  lojalitet  då  de  exponeras  för  företagets  varumärke  och                 

erbjudande   i   allt   högre   grad.   

   

Detta  har  bevisats  sant  i  även  för  livsmedelsföretag.  Konsumenter  som  börjar  handla              

livsmedel  online  tenderar  att  öka  sin  share  of  wallet  hos  de  företag  som  de  börjar  handla                  

online  hos.  Share  of  wallet  innebär  att  konsumenterna  spenderar  mer  totalt  hos  företaget.               

Detta  beror  bland  annat  på  att  konsumenter  tenderar  att  välja  att  handla  online  hos  samma                 

företag  vars  fysiska  butiker  de  ofta  handlar  i  vilket  således  även  kan  skapa  lojalitetseffekter.                

Konsumenterna  börjar  ofta  även  handla  mindre  hos  andra  kedjor  på  grund  av  de  fördelar  som                 

de  erbjuds  i  den  digitala  butiken  där  de  kan  se  sina  tidigare  beställningar  och  erbjudas                 

personliga  shoppinglistor.  Att  erbjuda  konsumenter  flera  kanaler  att  göra  sina  inköp  kan              

således   möjliggöra   för   företag   att   förbättra   sin   marknadsposition   (Melis   et   al.,   2016).   

  

Att  erbjuda  flera  kanaler  kan  öka  företagens  effektivitet  samt  kundnöjdhet  genom  att              

kunderna  själva  kan  välja  vilka  kanaler  de  vill  använda.  Användandet  av  flera  kanaler  kan                

dock  utformas  på  olika  sätt  och  företag  kan  välja  om  de  vill  använda  sig  av  multi-eller                  

omnikanalsmarknadsföring.  Vid  multikanalsmarknadsföring  använder  sig  företagen  av  flera          

olika  kanaler  för  att  kunna  möta  kunderna  där  de  befinner  sig.  Multikanalerna  kan  även                

användas  som  grund  för  segmentering  där  olika  segment  behandlas  i  olika  kanaler  (Kotler  &                

Keller,  2016;  Ström  &  Vendel,  2018).  Att  välja  att  behandla  olika  segment  i  olika  kanaler  kan                  

emellertid  påverka  företagens  möjlighet  att  skapa  en  enhetlig  varumärkesupplevelse  och  det             

är  därför  viktigt  att  de  olika  kanalerna  är  väl  integrerade  med  varandra  och  att  övergången                 

från  en  kanal  till  en  annan  inte  innebär  att  konsumenten  möts  av  samma  typ  av                 

kommunikation  i  flera  kanaler  (Ström  &  Vendel,  2018).  Således  krävs  koordination  mellan              

olika  kanaler  för  att  kunna  nyttja  de  fördelar  som  finns  med  att  använda  sig  av  flera  kanaler.                   

Detta  görs  enligt  Ström  och  Vendel  (2018)  bäst  med  omnikanalsmarknadsföring  där  företagen              

integrerar  alla  sina  kanaler  för  att  skapa  en  sömlös  övergång  mellan  de  olika  kanalerna  som                 

följer  konsumenten  oavsett  val  av  plattform.  Detta  till  skillnad  från  den             

multikanalsmarknadsföring   som   beskrivits   ovan   där   kanalerna   är   separerade   från   varandra.   
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2.5.   Tidigare   forskning   om   marknadsföring   mot   seniorer   

I  detta  avslutande  avsnitt  kommer  vi  att  lyfta  fram  tidigare  forskning  gällande              

marknadsföring  mot  seniorer  och  de  möjligheter  och  utmaningar  som  företag  står  inför  om  de                

vill   attrahera   denna   målgrupp.   

  

2.5.1.   Varför   marknadsföring   mot   seniorer?   

Som  tidigare  nämnt  i  denna  uppsats  inledande  kapitel  så  utgör  seniorer  en  betydande  del  av                 

marknaden.  Trots  det  så  är  de  ofta  förbisedda  i  företags  marknadsföring.  Detta  har  bland                

annat  argumenterats  vara  orsakat  av  att  marknadsförare  i  många  fall  har  en  felaktig  bild  av                 

seniorer.  Ett  exempel  på  en  sådan  felaktig  uppfattning  är  att  det  skulle  vara  särskilt  svårt  att                  

förändra  deras  köpbeteenden  och  preferenser  och  att  det  därför  inte  är  lönsamt  att  attrahera                

denna  grupp.  Detta  har  resulterat  i  att  mycket  marknadsföring  främst  riktar  sig  mot  yngre                

konsumenter  vilket  i  sin  tur  leder  till  att  seniorer  inte  tilltalas  av  marknadsföringen  då  de  inte                  

anser  den  vara  utformad  eller  riktad  mot  dem  som  grupp  (Stroud  &  Walker,  2012).  En  annan                  

missuppfattning  avseende  den  digitala  marknadsföringen  är  att  seniorer  inte  befinner  sig  i  den               

digitala  sfären  och  att  den  digitala  marknadsföringen  därför  inte  bör  riktas  mot  denna               

åldersgrupp.  Detta  är,  åtminstone  inte  längre,  sant  utan  majoriteten  av  konsumenter,  inklusive              

de  äldre,  rör  sig  numera  på  de  digitala  plattformarna  (Leeflang  et  al.,  2014)  och  i  takt  med  att                    

befolkningen  blir  allt  äldre  har  företag  mycket  att  vinna  på  att  försöka  tilltala  seniorer                

(Kohijoki   &   Marjanen,   u.å).   

   

Den  forskning  som  genomförts  på  seniorer  och  dess  köpbeteenden  vid  inköp  av  livsmedel  så                

har  det  varit  möjligt  att  utröna  att  de  påvisar  högre  engagemang  än  yngre  konsumenter  samt                 

att  de  lägger  större  vikt  vid  relationsskapande  med  den  butik  som  de  handlar  matvaror  i                 

(Parment,  2013).  Detta  stöds  ytterligare  av  att  de  ser  shopping  som  något  socialt  (Moschis,                

2003)  Att  relationsskapande  och  den  sociala  aspekten  värderas  högt  i  kombination  med  att  de                

påvisar  högre  engagemang  skulle  kunna  indikera  att  äldre  konsumenter  är  mer  lojala  vilket               

innebär   att   företag   har   mycket   att   vinna   på   att   locka   över   dem   som   sina   kunder.   

  

Seniorer  har  även,  i  flertalet  fall,  bevisats  vara  mindre  priskänsliga  än  yngre  konsumenter  och                

att  seniorer  lägger  större  fokus  på  varumärket,  dess  kvalité  och  kvaliteten  på  den  service  som                 

de  ges  när  de  handlar.  Pris  anses  endast  viktigt  i  de  fall  där  de  upplever  att  flera  produkter                    
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uppnår  samma  kvalité.  Seniorer  impulsköper  dock  i  mindre  utsträckning  än  yngre             

konsumenter  och  har  en  något  högre  riskaversion  gentemot  nya  och  okända  produkter              

(Roberts   &   Manolis,   2000;   Moschis,   2003).   

  

2.5.2.   Hur   ska   företag   marknadsföra   sig   mot   seniorer?   

I  de  fall  där  marknadsföringen  riktat  sig  mot  seniorer  så  har  denna  tenderat  att  behandla                 

seniorer  som  en  homogen  grupp  vilket  inte  är  fallet  utan  som  i  andra  åldersgrupper  återfinns                 

det   stora   skillnader   inom   denna   stora   grupp   (Kohijoki   &   Marjanen,   u.å).     

   

Trots  att  seniorer  som  grupp  påvisar  en  hög  grad  av  interna  skillnader  så  menar  Stroud  och                  

Walker  (2012)  att  en  sak  är  universell  och  det  är  att  konsumenternas  kognitiva  förmågor                

såsom  syn,  och  hur  de  tar  del  av  information,  i  olika  grad  kommer  påverkas  i  takt  med  att  de                     

blir  äldre.  Företag  bör  därför,  om  de  ämnar  rikta  sig  mot  äldre,  försöka  anpassa,  sin                 

marknadsföring  genom  att  exempelvis  låta  dem  röra  sig  på  hemsidan  i  sin  egna  takt  och  inte                  

inkludera  för  snabbrörligt  material  i  form  av  tal,  text  och  bilder  för  att  möjliggöra  att  de  kan                   

ta  del  av  informationen.  En  annan  sak  som  kan  underlätta  för  äldre  konsumenter  är                

instruktioner  om  hur  produkten  eller  tjänsten  ska  användas.  Detta  är  något  som  företag  ofta                

förbiser  och  gör  det  felaktiga  antagandet  att  alla  konsumenter  har  en  bakomliggande  kunskap               

och  därför  inte  tar  del  av  instruktioner.  För  att  understödja  dessa  instruktioner  bör  företag                

även   erbjuda   support,   antingen   online   eller   via   telefon.   

   

Det  är  dock  viktigt  att  ha  konsumenternas  kognitiva  ålder  i  beaktning,  det  vill  säga                

konsumenternas  egna  uppfattning  om  deras  ålder  samt  vad  det  på  ett  samhälleligt  plan               

innebär  att  bli  och  vara  just  gammal  och  de  egenskaper  som  ofta  associeras  med  att  bli  äldre                   

såsom  att  se  äldre  ut,  vara  mindre  fysiskt  kapabel  och  vara  ekonomiskt  begränsad.  Detta  är                 

något   som   marknadsförare   måste   vara   uppmärksamma   på   när   de   utformar   sin   kommunikation   

(Tepper,  1994;  Moschis  &  Mathur,  2006).  I  ett  flertal  studier  har  det  varit  möjligt  att  utröna                  

att  majoriteten  av  äldre  konsumenter  känner  sig  yngre  än  deras  faktiska  ålder  samt  att  de  även                  

tror  att  andra  ser  dem  som  yngre  (Underhill  &  Cadwell,  1994;  Gittenberger  &  Schnedlitz,                

2013;  Kaufman  &  Elder,  2002;  Mathur  &  Moschis,  2005).  Många  seniorer  vill  därför  inte  bli                 

påminda  om  sin  riktiga  ålder  och  att  de  de  facto  är  äldre  med  allt  vad  det  innebär.  Detta  har                     

bland  annat  visat  sig  genom  att  seniorer  uttryckt  aversion  mot  marknadsföring  som  är               

speciellt  utformad  för  dem  som  exempelvis  rabattkuponger  och  reklaminslag  som  innehåller             
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stereotyper  av  seniorer  (Tepper,  1994;  Moschis  &  Mathur,  2006).  Även  vissa  benämningar              

som   tredje  åldern  och   äldre   bör  även  de  undvikas  i  marknadsföring  för  att  undvika  att  bli                  

refuserade  av  denna  målgrupp.   50+  och   senior   har  däremot  påvisats  skapa  mer  positiva               

konnotationer  och  bör  därmed  kunna  användas,  detta  förutsatt  att  de  som  nås  av               

marknadsföringen  anser  sig  vara  exempelvis  senior  (Weijters  &  Geuens,  2006).            

Marknadsföringen  bör  således  som  Underhill  och  Cadwell  (1984)  formulerar  det,            

kommunicera  med  det  riktiga  jaget,  det  vill  säga  tala  till  den  person  som  seniorerna  känner                 

sig   som.     

   

Som  tidigare  nämnt  är  många  seniorer  kvalitetsmedvetna  och  mindre  priskänsliga  än  andra              

grupper.  De  svarar  därför  även  sämre  på  rea-erbjudanden,  med  undantaget  vid             

standardiserade  produkter  där  de  bedömer  produkter  vara  lika  kvalitetsmässigt.  Detsamma            

gäller  paketerbjudanden  då  de  är  mindre  villiga  att  betala  för  produkter  och  tilläggstjänster               

som  de  eventuellt  inte  kommer  använda  (Moschis,  2003).  Således  bör  marknadsföringen             

fokusera  mer  på  kvalitet  och  mindre  på  prisreduktioner  då  detta  snarare  kan  signalera  lägre                

kvalitet.   
  

2.6.   Summering   av   teoriavsnittet   

Vi  har  i  detta  avsnitt  presenterat  de  teorier  som  vi  kommer  använda  oss  av  för  att  analysera                   

den  insamlade  empirin.  Det  inledande  stycket  gällande  övergången  till  digital  marknadsföring             

syftar  till  att  ge  läsaren  en  bild  av  det  ämne  som  vi  ämnar  studera  samt  för  att  kunna  analysera                     

hur  vårt  valda  företag,  ICA,  använder  sig  av  de  verktyg  som  finns  tillgängliga  vid  digital                 

marknadsföring.  Vidare  presenterades  STP-processen  och  marknadsföringsmixen  vilka  utgör          

de  modeller  som  vi  i  huvudsak  kommer  använda  oss  av.  Dessa  modeller  har  valts  för  att  göra                   

det  möjligt  för  oss  att  följa  ICA  genom  hela  marknadsföringsprocessen  och  hur  de  anpassar                

sin  marknadsföring  mot  seniorer.  De  avslutande  avsnitten  i  form  av  tidigare  forskning  om               

e-handel  samt  marknadsföring  mot  seniorer  utgör  kompletterande  teorier  som  används  för  att              

jämföra  hur  ICAs  marknadsföring  ter  sig  i  jämförelse  med  vad  som  påvisats  vid  tidigare                

forskning.   
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3.   METOD   

Under  följande  avsnitt  kommer  arbetets  tillvägagångssätt  att  förtydligas  och  diskuteras.            

Forskningsmetoden  som  valts  för  att  studera  ämnet  ifråga  är  kvalitativ  med  en  abduktiv               

ansats  och  empirin  utgörs  av  egna  observationer  samt  en  intervju  med  en  representant  från                

ICA.  Vidare  presenteras  datainsamlingsmetod  samt  analysmetod.  Författarna  reflekterar          

även   över   studiens   reliabilitet   och   validitet.     

3.1.   Forskningsmetod   

Vi  har  i  denna  studie  valt  att  använda  oss  av  en  kvalitativ  forskningsmetod  vilken  enligt                 

Bryman  och  Bell  (2017)  lämpar  sig  väl  i  studier  där  författarna  söker  svar  på  frågor  av  mer                   

djupgående  karaktär  till  skillnad  från  kvantitativ  metod  vilken  bygger  på  siffror  och              

kvantifierbara  resultat.  Vi  anser  därför  kvalitativ  metod  utgöra  den  mest  lämpliga  metoden  för              

att  kunna  studera  det  vi  i  denna  uppsats  ämnar  undersöka,  nämligen  hur  ett  företag  resonerar,                 

planerar  och  genomför  sina  marknadsföringsaktiviteter  för  att  nå  ut  till  en  specifik  målgrupp.               

Valet  att  använda  oss  av  kvalitativ  metod  uppstod  utifrån  denna  uppsats  syfte  samt  en                

reflektion   kring   vad   som   krävdes   för   att   kunna   uppfylla   detta.     

   

Värt  att  notera  är  att  valet  av  en  kvantitativ  och  en  kvalitativ  metod  inte  är  svart  och  vitt.                   

Båda  dessa  metoder  hade  kunnat  kombineras  för  att  få  fram  ett  tillfredsställande  svar  på                

uppsatsens  frågeställning.  Exempelvis  hade  siffror  och  data  kunnat  analyseras  och  undersökts             

för  att  mäta  och  analysera  antal  besökare  utifrån  demografiska  faktorer  såsom  ålder  på  deras                

plattformar  under  en  given  tidsperiod  för  att  få  fram  ett  resultat  av  verksamhetens               

marknadsföringsaktiviteter.  I  denna  uppsats  har  vi  dock  valt  att  lägga  vikt  på  företagens               

metoder  och  arbetssätt  för  att  nå  ut  den  grupp  som  vi  avser  studera  i  form  av  seniorer.  Det  vi  i                      

denna  uppsats  ämnar  studera  är  emellertid  även  en  pågående  situation  då  Coronaviruset  och               

de  effekter  som  detta  virus  fått  på  samhället  i  skrivande  stund  fortfarande  är  alltjämt                

närvarande  i  vår  tillvaro.  Vi  anser  det  därför  inte  vara  lämpligt  att  redan  i  detta  läge  försöka                   

kvantifiera  resultaten  av  de  eventuella  insatser  som  företaget  genomfört  då  så  kort  tid               

förflutit.   
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3.2.   Forskningsansats   

Uppsatsen  har  skrivits  med  en  abduktiv  ansats,  vilket  innebär  att  en  blandning  av  en  induktiv                 

och  deduktiv  ansats  har  använts  (Bryman  &  Bell,  2017).  I  det  inledande  skedet  samlade  vi  in                 

teori  kring  de  ämnen  som  vi  ämnade  studera  vilket  exempelvis  innefattar  digital              

marknadsföring,  tidigare  forskning  om  e-handel  och  marknadsföring  mot  en  äldre  målgrupp.             

Detta  genomfördes  för  att  utveckla  en  mer  djupgående  kunskap  om  dessa  ämnen  för  att  ha  en                  

stabil  grund  att  stå  på  inför  den  intervju  som  vi  genomförde  med  en  representant  för  ICA.                  

Genom  att  vara  pålästa  och  ha  en  tidigare  förståelse  för  de  ämnen  och  frågor  som  berördes                  

under  intervjun  har  vi  större  möjligheter  att  ställa  kvalificerade  följdfrågor,  men  även  att               

lättare  förstå  och  kunna  reflektera  över  det  som  sägs  under  intervjun.  Denna  uppsats  bygger                

på  teori  som  utgår  från  teoretiskt  angränsande  områden  som  valts  ut  före  intervjun  efter  vad                 

vi  ansåg  kunde  vara  relevant  för  att  svara  på  uppsatsens  syfte.  Efter  utförd  intervju  hämtade                 

vi  in  ytterligare  teori  för  att  kunna  teoretiskt  analysera  den  information  som  vi  fick  tillgång                 

till,   vilket   har   bidragit   till   en   mer   induktiv   ansats.     

  

3.3.   Val   av   studieobjekt     

Vid  val  av  lämpligt  företag  att  undersöka  ansåg  vi  det  vara  viktigt  att  hitta  ett  företag  som                   

erbjöd  såväl  e-handel  som  handel  i  fysiska  butiker.  Detta  då  det  vi  ville  undersöka  hur                 

livsmedelsföretag  anpassar  sin  digitala  marknadsföring  för  att  stimulera  en  tidigare  kritisk             

kundgrupp   i   form   av   seniorer   att   förflytta   sina   inköp   till   deras   e-handel.  

   

Vi  ansåg  det  även  viktigt  att  företaget  var  väletablerat  för  att  kunna  få  ta  del  av  den                   

omfattande  data  som  krävdes  för  att  kunna  uppfylla  denna  uppsats  syfte.  Valet  föll  därför  till                 

slut  på  ICA  som  är  Sveriges  marknadsledande  dagligvaruaktör  med  sina  knappt  1300  fysiska               

butiker  (ICA-gruppen,  2019).  ICA  kan  även  ses  som  etablerade  inom  e-handeln  då  de  använt                

sig   av   denna   kanal   sedan   2015   (ICA-gruppen,   2016).     

  

Under  processens  gång  har  även  potentiella  vinster  av  att  använda  sig  av  flera  företag  utöver                 

ICA  diskuterats.  Detta  då  denna  uppsats  syfte  egentligen  inte  bygger  på  just  ICA  och  deras                 

e-handel  utan  tanken  är  att  den  empiri  som  samlats  in  om  företaget  syftar  till  att  kunna                  

beskriva  hur  livsmedelsföretag  anpassar  sin  digitala  marknadsföring  till  seniorer.  Vi  anser             

dock  att  det  är  möjligt  att  uppfylla  denna  studies  syfte  trots  att  vi  endast  använt  oss  av  ett                    
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företag  då  ICA  är  Sveriges  marknadsledande  livsmedelshandel  och  därför  kan  ses  som              

representant   för   livsmedelsbranschen   i   sig.   

  

3.4.   Datainsamlingsmetod   

Den  data,  eller  empiri,  som  samlats  in  och  ligger  till  grund  för  denna  uppsats  bygger  på  såväl                   

primär-  som  sekundärdata.  Primärdatan  består  av  den  kvalitativa  intervju  som  vi  genomförde              

under  december  2020  med  Jörgen  Eriksson  som  arbetar  som  CRM  Manager  på  ICA.               

Sekundärdatan   består   av   material   om   ICAs   e-handel   som   publicerats   av   ICA   själva.   

  

3.4.1.   Kvalitativ   intervju  

Den  kvalitativa  intervju  som  genomfördes  med  ICAs  representant  Jörgen  Eriksson  var  i  form               

av  en  semistrukturerad  intervju.  En  semistrukturerad  intervju  bygger  på  att  ett  tidigare              

framställt  frågeformulär  (se  bilaga  1)  men  som  ger  möjlighet  för  respondenten  att  ge               

omfattande  svar  och  gå  utanför  den  ursprungliga  frågeställningen  om  detta  krävs.             

Semistrukturerade  intervjuer  innebär  även  att  intervjuaren  kan  ställa  följdfrågor  utifrån  de             

svar  som  ges  (Bryman  &  Bell,  2017).  Således  användes  inget  strikt  manus  utan  frågorna  som                 

formulerades  var  tämligen  öppna  för  att  tillåta  respondenten  att  kunna  gå  mer  på  djupet  i  sina                  

svar  och  tillåta  oss  att  samla  in  den  data  som  krävs  för  att  besvara  denna  uppsats  syfte.  Vid                    

utformningen  av  frågeformuläret  undveks  därför  kortare  frågor  som  kunde  besvaras  med             

endast  ett  ja  eller  nej.  Valet  att  genomföra  en  semistrukturerad  intervju  istället  för  en                

ostrukturerad  intervju  (Bryman  &  Bell,  2017)  gjordes  då  vi  ansåg  det  viktigt  med  en  viss                 

struktur  för  att  kunna  få  fram  den  empirin  vi  behövde  för  att  kunna  uppfylla  denna  studies                  

syfte.     

Vad  som  var  viktigt  för  att  kunna  svara  på  de  frågor  som  krävs  för  att  uppfylla  uppsatsens                   

syfte  var  att  intervjua  en  person  med  kunskap  inom  det  område  som  vi  ämnade  studera.                 

Personen  som  vi  fick  möjlighet  att  intervjua  blev  Jörgen  Eriksson  som  är  CRM  Manager  hos                 

ICA  och  som  har  varit  en  del  av  företaget  sedan  2008.  Erikssons  långa  erfarenhet  och  den                  

insyn  som  han  i  sin  yrkesroll  har  i  ICAs  marknadsförings-  och  kundaktiviteter  leder  till  att                 

han  ansågs  lämplig  att  svara  på  och  kunna  ge  omfattande  svar  på  de  frågor  som  vi  behövde                   

ställa   för   att   kunna   uppfylla   denna   uppsats   syfte.     
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Vid  utformningen  av  intervjun  valde  vi  att  dela  upp  frågorna  i  fyra  olika  kategorier  för  att                  

fylla  samtliga  områden  som  vi  anser  nödvändiga  för  att  kunna  svara  på  uppsatsens  syfte.  Tre                 

av  dessa  fyra  kategorier  utgår  från  Dahlén,  Lange  och  Rosengrens  (2017)             

marknadskommunikationspyramid  vilken  består  av  kategorierna   målgrupp ,   budskap  och          

kanal .  Kategorierna  är  formulerade  efter  denna  pyramid  där  vi  i  kategorin   Målgrupp   vill  få  en                 

inblick  i  hur  företaget  sorterar,  anpassar  och  väljer  sin  målgrupp.  Kategorin   Budskap              

inkluderar  frågor  som  bygger  på  vilka  värderingar  aktören  vill  förmedla  och  hur  de  anpassar                

dessa  efter  målgruppen  de  vill  nå  ut  till  och  den  tredje  kategorin   Kanaler   bygger  på  vilka                  

medier  och  kanaler  som  används  för  att  nå  ut  till  sina  tänkta  målgrupper.  Slutligen  används  en                  

fjärde  och  sista  kategori  i  intervjuguiden  som  kallas  för   Seniorers  köpvanor ,  vars  huvudsyfte               

är  att  fånga  in  information  om  hur  aktören  upplever  att  den  äldre  målgruppens  köpvanor                

förändrats   under   den   senaste   tiden   och   hur   de   ser   på   detta.     

Frågorna  är  formulerade  för  att  vi  ska  få  svar  på  hur  företaget  arbetar  med                

marknadskommunikationens  tre  huvudområden,  det  vill  säga Vilka  vill  vi  nå?,  Vad  vill  vi               

säga   till   dem?    och    Hur   ska   vi   säga   det?    (Dahlen,   Lange   &   Rosengren,   2017).     

  

3.4.2.   Egna   observationer   av   ICAs   kanaler   

En  del  av  denna  uppsats  bygger  på  sekundärdata.  Sekundärdata  är  data  som  redan  finns                

tillgänglig  och  som  utformats  av  en  annan  part.  En  fördel  med  sekundärdata  är  att  det  är                  

kostnads-  och  tidseffektivt  medan  en  nackdel   är  att  sekundärdata  inte  är  utformad  specifikt               

för  den  studie  som  ska  genomföras  och  blir  därmed  inte  lika  specifik  som  den  primärdata  som                  

vi  samlat  in  själva  (Bryman  &  Bell,  2017).  Den  sekundärdata  som  vi  samlat  in  bygger  på                  

egna  observationer  av  ICAs  e-handel,  hemsida  och  två  tilläggstjänster  i  form  av  ICA  pronto                

och   ICA   appen   samt   information   om   ICAs   medlemsprogram   Stammis.   

En  problematik  kring  denna  typ  av  empiri  som  belyses  av  Bryman  och  Bell  (2017)  är  att  det                   

är  svårt  att  fastställa  kvaliteten  på  empirin  då  den  framställts  av  annan  part.  Vi  bedömer  dock                  

att  den  sekundärdata  som  vi  samlat  för  denna  studie  är  av  informativ  karaktär  då  den  består                  

av  material  där  ICA  presenterar  sin  e-handel  och  sitt  erbjudande.  För  att  säkerställa  hög                

kvalitet  har  källor  från  annan  part,  som  exempelvis  nyhetskällor,  som  beskriver  ICAs              
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e-handel  inte  tagits  med  i  denna  uppsats  då  risken  finns  att  dessa  kan  vara  präglade  av                  

skribenternas   egna   åsikter.   

  

3.5.   Analysmetod   

Efter  att  vi  genomfört  vår  intervju  så  transkriberades  denna  i  sin  helhet  och  vi  började  sedan                  

arbeta  med  att  försöka  reducera  och  sortera  det  kvalitativa  utifrån  de  teoretiska  modeller  i                

form  av  STP-modellen  och  marknadsföringsmixen  som  vi  valt  att  använda  oss  av  som               

analysverktyg.  Att  reducera  och  sortera  empirin  är  enligt  Bryman  och  Bell  (2017)  viktigt  för                

att  kunna  finna  mönster  i  materialet  vilket  behövs  för  att  kunna  formulera  en  välfungerande                

och  tydlig  analys.  I  denna  process  valde  vi  även  att  plocka  ut  ett  antal  citat  som  vi  ansåg                    

särskilt  intressanta,  dels  för  att  vi  ansåg  dem  kunna  bidra  till  att  uppfylla  uppsatsens  syfte                 

men  även  för  att  påvisa  en  hög  grad  av  transparens.  Att  vara  transparent  genom  hela                 

processen  och  så  även  i  analysen  är  viktigt  för  att  läsaren  ska  kunna  hänga  med  i  de                   

resonemang   och   görs   och   för   att   förstå   var   dessa   kommer   ifrån   (Bryman   &   Bell,   2017).     

Sekundärdatan  analyserades  sedan  på  samma  sätt  som  primärdatan  och  sorterades  in  i  de               

valda  analysmodellen.  Vi  har  även,  i  vår  analys  av  sekundärdatan  försöka  bibehålla  ett               

transparant  tillvägagångssätt  när  denna  data  analyserats  och  hänvisat  tillbaka  till  empirin  i  de               

fall  där  detta  behövts  för  att  läsaren  ska  kunna  följa  med  i  vårt  resonemang  och  förstå  vad  vi                    

baserar   dem   på.     

Primär-  och  sekundärdatan  har  emellertid  inte  endast  sorterats  in  i  de  beskrivna              

analysverktygen  utan  de  har  även  löpande  jämförts  och  ställts  mot  tidigare  forskning  av  såväl                

e-handel  om  marknadsföring  mot  seniorer.  Detta  för  att  kunna  genomföra  en  så  kallad               

triangulering  där  vi  dels  jämför  vår  primär-  och  sekundärdata  med  varandra  men  även  jämför                

dessa  med  tidigare  forskning  och  vad  denna  visat.  Detta  för  att  kunna  analysera  empirin  på  ett                  

adekvat  sätt  för  att  kunna  uppfylla  denna  uppsats  syfte  och  utröna  hur  ICA  anpassar  sin                 

marknadsföring   gentemot   seniorer.     
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3.6.   Reliabilitet   och   validitet   

Reliabilitet  är  ett  begrepp  som  behandlar  en  studies  resultat  och  dess  eventuella  replikerbarhet               

(Bryman  &  Bell,  2017).  Denna  uppsats  bygger  på  såväl  primär  och  sekundärdata  och  det  är                 

möjligt  att  en  annan  forskare  som  genomfört  samma  typ  av  studie  vid  en  annan  tidpunkt  fått                  

ett  annorlunda  resultat  om  denna  exempelvis  valt  ett  annat  livsmedelsföretag  eller  valt  att               

samla  in  sekundärdata  från  andra  kanaler  eller  vid  en  annan  tidpunkt.  Detta  då  olika                

livsmedelsföretags  marknadsföringsåtgärder  sannolikt  skiljer  sig  åt  från  varandra,  men  det            

kan  även  handla  om  att  ett  och  samma  livsmedelsföretag  ändrar  sina  egna  åtgärder  över  tid                 

vilket  kan  leda  till  ett  annat  resultat,  även  om  samma  företag  studeras  igen.  Det  vi  vill  studera                   

är  emellertid  en  pågående  process  och  vi  anser  därför  att  det  finns  en  vinst  i  att  genomföra                   

denna  studie  trots  dessa  brister  de  vi  vill  se  hur  ett  företag  anpassar  sin  marknadsföring  för  att                   

kunna   möta   en   nytillkommen   konsumentgrupp   i   form   av   seniorer.     

Enligt  Bryman  och  Bell  (2017)  är  validitet  ett  begrepp  som  handlar  om  uppsatsen  mäter  det                 

som  ämnas  att  mätas.  Detta  begrepp  delas  sedan  upp  i  två  delar:  intern  och  extern  validitet.                  

Den  interna  validiteten  bygger  på  trovärdigheten  hos  resultatet  i  en  undersökning  vilket  den               

gör  i  form  av  att  bevisa  om  studiens  slutsats  har  ett  orsakssamband  mellan  två  eller  fler                  

variabler.  Den  externa  validiteten  utgår  i  vilken  grad  som  det  går  att  generaliserar  de  resultat                 

som  studien  åstadkommit  i  andra  situationer  och  studier.  En  metod  som  Bryman  &  Bell                

(2017)  menar  är  effektiv  för  att  säkerställa  extern  validitet  är  att  vara  noggranna  vid  val  av                  

företag  och  individer  vid  val  av  respondenter  till  intervjuer.  I  vår  uppsats  har  vi  valt                 

respondent  efter  ett  antal  kriterier  som  vi  ansåg  vara  av  stor  vikt,  bland  annat  att  respondenten                  

skulle  ha  såväl  övergripande  insyn  i  företagets  marknadsföring  samt  kunskap  om  det  ämne               

som   vi   ämnade   studera.     

Inom  kvalitativa  studier  argumenterar  vissa  forskare  för  att  en  annan  uppsättning  av  kriterier               

och  begrepp  ska  användas  än  de  som  används  inom  kvantitativa  studier  då  de  inte  anser                 

reliabilitet  och  validitet  vara  relevant  nog  i  en  kvalitativ  studie.  Istället  argumenterar  dessa               

forskare  för  att  följande  fyra  kriterier  är  bättre  lämpade  i  en  kvalitativ  miljö.  (Bryman  &  Bell,                  

2017)   

Det  första  kriteriet  är   trovärdighet  som  enligt  Bryman  &  Bell  (2017)  är  ett  kriterium  som                 

utgår  från  två  aspekter.  Den  första  aspekten  är  att  forskningen  ska  utgå  från  de  bestämmelser                 

som  existerar,  och  den  andra  delen  av   trovärdighet   är  att  underrätta  de  personer  som  varit  en                  

34   



del  av  studien  om  forskningens  resultat.  Under  uppsatsens  gång  har  vi  använt  oss  av  relevant                 

kurslitteratur  som  beskriver  hur  forskning  bör  utföras  för  ett  godtagbart  resultat,  samt  brukat               

information  och  råd  som  vi  fått  från  Lunds  Universitet  och  vår  handledare.  Efter  att  uppsatsen                 

blivit  färdigställd  kommer  den  skickas  ut  till  de  parter  som  varit  en  del  av  uppsatsen  för  att  på                    

så  sätt  underrätta  dem  om  det  resultat  vi  fick  fram.  Detta  för  att  säkra  den  andra  aspekten  av                    

trovärdighet .     

Det  andra  kriteriet  är   överförbarhet ,  vilket  bygger  på  huruvida  studiens  resultat  kan  föras               

över  till  en  annan  miljö  (Bryman  &  Bell,  2017).  Detta  begrepp  är  synonymt  med   extern                 

validitet   som  vi  har  bearbetat  tidigare  i  detta  avsnitt  och  vår  argumentation  till  hur  vi                 

säkerställer    överförbarhet    lyder   därför   densamma   som   vid    extern   validitet.     

Pålitlighet  är  det  tredje  kriteriet  som  nämns  av  Bryman  och  Bell  (2017)  för  att  säkerställa                 

reliabilitet  och  validitet.  Genom  att  forskarna  omsorgsfullt  redogör  för  samtliga  moment  i              

forskningsprocessen  fastställs  en  viss  nivå  av   pålitlighet .  Vår  uppsats  bygger  på  en  tydlig               

struktur  med  en  röd  tråd  som  är  lätt  att  följa  genom  uppsatsen  och  vi  har  i  de  olika  avsnitten                     

beskrivit  vad  som  hänt  och  vad  som  har  gjorts  för  att  komma  fram  till  de  resultat  vi                   

åstadkommit.  Genom  att  använda  sig  av  kollegor  som  granskar  uppsatsen  under  arbetets  gång               

är  det  möjligt  att  vidare  fastställa pålitlighet .  Under  hela  uppsatsens  gång  har  vi  haft  möten                 

med  vår  handledare  som  har  granskat  texten  och  därefter  kommit  med  synpunkter.  Dessa               

aktiviteter   anser   vi   bygger   en   bra   nivå   av    pålitlighet .   

Det  sista  kriteriet  som  nämns  är   Möjlighet  att  kunna  styrka  och  konfirmera,   vilket  bygger  på                 

huruvida  forskarna  har  agerat  i  god  tro  och  varit  medvetna  om  hur  deras  personliga  åsikter                 

kan  påverka  uppsatsens  resultat.  Under  uppsatsens  gång  har  vi  fokuserat  på  det  objektiva  och                

inte  utgått  från  personliga  erfarenheter  och  värderingar  som  hade  kunnat  påverka  resultatet              

(Bryman   &   Bell,   2017).   
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4.   EMPIRI   

Detta  avsnitt  börjar  med  att  presentera  ICA  genom  en  bakgrund  till  företagen.  Detta  för  att                 

ge  läsaren  en  tydlig  röd  tråd  för  vidare  empiri.  Därefter  presenteras  den  intervju  som                

genomförts  med  Jörgen  Eriksson  från  ICA  samt  en  beskrivning  av  de  observationer  som               

författarna   till   denna   uppsats   själva   har   gjort   via   företagets   hemsida,   app   och   egna   kanaler.     

4.1.   Presentation   om   ICA   som   ingått   i   studien     

ICA,  eller  det  som  1938  skulle  komma  att  bli  ICA,  grundades  1917  av  Hakon  Swenson  och                  

hette  då  Hakon-Bolaget.  Hakon  Swensons  idé  med  sitt  bolag  var  att  låta  enskilda  butiksägare                

gå  samman  och  samarbeta  avseende  inköp  och  andra  typer  av  samarbeten  för  att  kunna  uppnå                 

stordriftsfördelar  samtidigt  som  varje  butiksägare  fortfarande  stod  som  ägare  till  sina  enskilda              

butiker.  Detta  för  att  kunna  bibehålla  autonomi  gällande  hur  erbjudanden  presenterades  och              

möjligheten  att  anpassa  dessa  lokalt  för  att  möta  kundernas  behov.  Denna  idé  lever  kvar  än                 

idag  och  kallas  för  ICA-idén  och  ligger  även  till  grund  för  ICAs  vision  –   att  göra  varje  dag                    

lite   enklare .   (ICA-gruppen,   u.å)   

  

ICA  är  idag  Sveriges  ledande  dagligvaruaktör  med  36%  av  marknadsandelar  och  cirka  1300               

butiker  över  hela  Sverige.  ICA-idén  lever  fortfarande  vidare  med  att  varje  butiksägare              

fortfarande  äger  sin  butik  och  de  har  idag  centrala  avtal  avseende  inköp,  butiksutveckling,               

logistik  och  marknadskommunikation.  Det  står  varje  butiksägare  fritt  att  bestämma  om  de  vill               

erbjuda  sina  konsumenter  möjligheten  att  handla  online  som  introducerades  i  ICAs  koncept              

2015  och  under  2019  så  erbjöd  302  ICA-butiker  denna  lösning.  Av  de  butiker  som  erbjöd                 

e-handel  så  uppgick  e-handelns  andel  av  den  totala  försäljningen  till  cirka  3%.  ICA  skriver                

dock  att  e-handeln  påvisar  en  stark  tillväxt  och  att  de  därför  genomför  stora  investeringar                

inom  detta  segment  för  att  kunna  erbjuda  snabbare  leveranser  och  skapa  bättre              

kundupplevelser   (ICA-gruppen,   2019).   

  

4.2.   Intervju   med   ICA   

I  följande  avsnitt  presenteras  den  intervju  som  genomförts  med  ICA  där  intervjun  delats  in  i                 

fyra   huvudområden:   målgrupp,   budskap,   kanaler   och   seniorers   köpvanor.     
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4.2.1.   Målgrupp   

För  att  hitta  rätt  målgrupp  har  ICA  under  åren  använt  sig  av  ett  antal  olika  modeller  som                   

byggt  på  samma  grund,  något  Eriksson  vittnar  om.   “ Vi  har  använt  lite  olika  modeller  genom                 

tiderna  men  det  som  har  varit  genomgående  är  att  vi  har  jobbat  med  väldigt  värdeorienterad                 

segmentering,  vi  jobbar  med  värdesegment.”   Detta  på  grund  av  att  det  inom              

dagligvarubranschen  finns  en  tydlig  koppling  mellan  omsättning  och  lönsamhet,  vilket            

innebär  att  kunder  som  handlar  mycket  är  väldigt  lönsamma  medan  kunder  som  handlar               

mindre  är  mindre  lönsamma.  Ytterligare  en  anledning  till  att  man  valt  värdesegmentering              

som  en  central  del  i  marknadsföringsarbetet  är  för  att  den  är  transparent  och  lätt  att  förstå,                  

vilket  är  av  stor  vikt  då  det  finns  cirka  1300  ICA-butiker  runt  om  i  landet  och  samtliga  av                    

dessa   måste   förstå   och   kunna   använda   sig   av   modellen.     

ICA  samlar  aktivt  in  data  om  sina  kunder  för  att  bland  annat  kunna  jobba  med  profilering.                  

Jörgen  nämner  att  de  använder  sig  av  ett  par  300  datapunkter,  varav  ålder  är  en  av  dem.  Dessa                    

datapunkter  använder  ICA  sedan  sig  av  för  att  kunna  genomföra  profileringen  och  skapa  sig                

en  bild  av  den  enskilde  kunden  och  dess  hushåll.  Han  nämner  att  om  en  kund  exempelvis                  

handlar  varor  från  en  viss  typ  av  kategori  ofta  kan  man  bygga  en  bild  av  vilket  typ  av  hushåll                     

kunden  tillhör.  Vidare  nämner  han  en  viss  problematik  med  de  nya  GDPR-lagarna  vilket  har                

gjort   att   ICA   varit   tvungna   att   plocka   bort   data   som   inte   är   direkt   applicerbar.   

Enligt  Eriksson  är  ICA:s  snittkund  en  kvinna  på  46  år  med  ett  par  hemmavarande  barn,  men                  

poängterar  att  detta  är  en  generalisering.  Han  påpekar  att  de  kunder  som  handlar  mest  är                 

kunder  som  är  i  åldern  för  att  ha  ett  eller  två  hemmavarande  barn.  Det  finns  även  en  koppling                    

mellan  hushållets  karaktär  och  hur  mycket  pengar  man  lägger  på  livsmedel.  Desto  högre               

inkomst  hushållet  har  desto  mer  pengar  kan  läggas  på  mat.  Dock  är  inte  denna  likhet  alltid                  

helt  sann  då  ett  hushåll  som  har  högre  inkomst  tenderar  att  lägga  mer  mat  på  restauranger  och                   

därav   väljer   att   lägga   sina   pengar   på   andra   kanaler   än   just   inköp   av   livsmedel.   

Generellt  sett  använder  inte  ICA  ålder  som  en  segmenteringsparameter  i  den  generella              

marknadsföringen,  utan  det  är  upp  till  den  enskilda  butiken  om  den  vill  genomföra  en  viss                 

kampanj  mot  en  speciell  åldersgrupp.  Men  en  marknadsföringsaktivitet  som  många  butiker             

använder  sig  av  är  en  så  kallad  seniorrabatt  som  infaller  på  vissa  veckodagar,  där  den  äldre                  

målgruppen  får  5%  rabatt  på  sitt  köp.  Under  covid-19  pandemin  har  villkoren  för  denna                

kampanj   förändrats,   och   hur   den   nu   ser   ut   är   upp   till   varje   enskild   butiksägare.     
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Man  skiljer  på  den  riktade  marknadsföringen  och  massmarknadsföringen.          

Massmarknadsföringen  erbjuder  samma  kampanjer  och  rabatter  till  samtliga  kunder  vilket            

inte  alltid  är  önskvärt  då  kunder  ur  ett  ekonomiskt  synsätt  inte  är  lika  mycket  värda.  ICA  vill                   

segmentera  kunderna  för  att  nå  ut  med  bättre  erbjudanden  till  de  som  handlar  mycket  och  är                  

lojala  mot  butiken.  Jörgen  menar  att  man  kan  se  det  som  en  pyramid.  Desto  mer  du  som  kund                    

handlar   i   butiken,   desto   bättre   erbjudanden   ska   du   få   tillgång   till.   

ICA  är  en  decentraliserad  organisation  på  så  sätt  att  varje  butik  sätter  sina  egna  priser  och  har                   

möjlighet  att  genomföra  egna  marknadsföringskampanjer.  Det  sker  inga  centrala           

marknadsföringsaktiviteter  mot  den  äldre  målgruppen  men  enskilda  butiker  kan  välja  att             

skapa  kampanjer  som  till  exempel  genom  att  gå  ut  i  sina  online-kanaler  och  belysa  för  den                  

äldre  generationen  hur  man  handlar  online  för  att  driva  in  den  målgruppen  som  kunder  under                 

covid19-pandemin.  Eriksson  menar  att  mycket  handlar  om  att  visa  för  kunden  att  vi  tar                

ansvar   och   försöker   underlätta   för   kunden.   

Eriksson  menar  att  en  av  deras  viktigaste  uppgifter  är  att  hitta  rätt  i  erbjudandet,  det  vill  säga                   

att  hitta  det  som  kunden  är  intresserad  av.  På  så  sätt  drivs  kunden  till  butiken  för  att  lösa  in                     

sitt  erbjudande.  Vidare  menar  Eriksson  att  de  jobbar  mycket  med  att  hitta  rätt  i                

kommunikationen,  vilket  innebär  att  tala  med  kunden  på  det  sätt  kunden  vill  bli  tilltalad.                

Genom  att  titta  på  och  anpassa  tonaliteten,  innehållet  och  utformandet  till  den  specifika               

kunden  så  når  man  ut  bättre.  Båda  dessa  uppgifter  är  idag  möjliga  tack  vare  den  köpdata  som                   

samlas   in   av   ICA.   

ICA  gör  idag  många  aktiviteter  som  inte  i  sig  själv  är  säljdrivande  utan  mer                

varumärkesbyggande  åtgärder,  vilket  hjälper  till  att  göra  så  att  ICA  ständigt  finns  i  kundens                

medvetande.  Han  bygger  vidare  på  detta  och  menar  att  ICA  inte  har  samtliga  inköpskronor  på                 

marknaden  utan  kunder  handlar  både  hos  ICA  och  konkurrenterna.  Men  den  riktade              

marknadsföringen  tillsammans  med  rätt  erbjudande  i  rätt  tid  gör  att  kunden  väljer  ICA  som                

inköpskanal  vid  nästa  inköp.  Han  menar  därför  att  dessa  två  aktiviteter  spelar  bra               

tillsammans,   det   långsiktiga   lojala   med   stammiserbjudanden   och   de   enskilda   aktiviteterna.   

Eriksson  påpekar  att  de  inte  ser  någon  utmaning  i  att  få  den  äldre  generationen  att  handla,                  

utan  ser  snarare  enbart  möjligheter.  ICA  kan  inte  kommunicera  något  som  inte  finns  som                

kärntjänst  i  butik,  och  eftersom  möjligheten  att  ställa  om  för  butikerna  finns  gäller  det  enbart                 

att  vara  transparent  med  kunderna.  Vidare  menar  han  att  det  inte  finns  några  svårigheter  med                 
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att  nå  den  äldre  generationen  heller  då  ICA  har  en  multikanalstrategi.  ICA  kommunicerar               

med  kunden  i  den  media  kunden  vill  nås  på,  oavsett  om  det  är  SMS,  E-mail  eller  annat.  Han                    

menar  att  Sverige  är  ett  internetmoget  land  och  att  den  äldre  målgruppen  idag  är  betydligt                 

mer  teknikvan  än  tidigare  och  att  det  därför  inte  är  någon  särskild  utmaning  att  nå  ut  till  dessa                    

idag.   

  

4.2.2.   Budskap   

De  generella  budskapen  som  ICA  använder  sig  av  för  att  få  kunderna  att  handla  online  är  att                   

det  är  enkelt  och  bekvämt.  Nu  under  Corona-pandemin  är  även  ett  grundläggande  budskap  att                

det  är  säkert  att  handla  online.  Eriksson  nämner  i  sin  intervju  att  en  del  kunder  anser                  

online-handeln  vara  dyr  då  de  måste  betala  extra  för  frakt-  och  plockkostnader.  Han  påpekar                

dock  att  dessa  extra  avgifter  beror  på  att  dessa  aktiviteter  faktiskt  utgör  extra  kostnader  för                 

ICA  när  kunden  handlar  online  i  stället  för  i  butik  då  det  är  någon  annan  än  kunden  som                    

måste  plocka  ihop  deras  varor.  Trots  detta  så  har  vissa  ICA-butiker  valt  att  bjuda  sina  kunder                  

på  leveransavgifter  då  de  ser  detta  som  en  service.  Vissa  butiker  har  även  valt  att  använda  sig                   

av  erbjudanden  där  de  bjuder  på  leveransavgifter  när  kunden  genomför  sitt  första  onlineköp.               

Detta  då  man  hoppas  att  kunden  ska  förstå  hur  bekvämt  och  simpelt  det  är  att  beställa  mat                   

hemifrån  och  därav  välja  detta  alternativ  även  i  framtiden  oavsett  merkostnaden.  Eriksson              

menar  även  att  fördelarna  tillsammans  med  en  monetär  belöning  i  form  av  till  exempel  en                 

storköpsrabatt  fungerar  väldigt  bra.  Han  menar  vidare  att  ICA  arbetar  med  kundlivscykeln,              

det   vill   säga   att   rekrytera   kunden,   utveckla   relationen   och   vårda   relationen.   

På  grund  av  ICAs  dominerande  ställning  på  marknaden  får  inte  ICA  sätta  priser  centralt.  Vad                 

detta  innebär  är  att  varje  ICA-butik  sätter  sina  egna  priser.  Jörgen  benämner  att  för  många                 

ICA-butiker  så  är  deras  närmaste  konkurrent  en  annan  ICA-butik,  därför  är  priset  en  viktig                

faktor  för  marknadsföringen.  ICA  varken  vill  eller  får  sätta  priser  för  hur  en  ICA-butik  agerar                 

online.   

ICA  vet  inte  i  nuläget  om  nya  online-kunder  kommer  fortsätta  att  handla  online  eller  om  de                  

kommer  återgå  till  att  handla  i  butik  i  framtiden  när  Covid-19  läget  förbättrats,  även  om  de  i                   

nuläget  arbetar  med  att  försöka  mäta  denna  aktivitet.  Diverse  åtgärder  har  satts  på  plats  för  att                  

nya  online-kunder  ska  fortsätta  handla  online  men  i  nuläget  är  det  svårt  att  säga  hur  det                  

kommer   att   utvecklas.   
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Enligt  Eriksson  riktar  inte  ICA  någon  speciell  marknadsföring  mot  just  den  äldre  målgruppen               

men   tar   upp   seniorrabatten   som   en   lyckad   aktivitet   mot   de   äldre   kunderna.     

“Jag  tycker  att  en  av  de  bästa  är  seniorrabatten,  och  den  är  egentligen  inte  riktad                 

marknadsföring  kommunikativt  för  den  är  öppen  för  alla  att  ta  del  av,  men  den  är  riktad  på  så                    

sätt  att  den  är  riktad  mot  ett  visst  segment,  65+.  Det  är  bara  att  gå  i  en  butik  och  titta  en  tisdag                        

som  det  var  tidigare,  då  är  det  mycket  äldre  som  handlar.  Har  man  begränsad  ekonomi  och  får                   

5  eller  7%  rabatt  på  sitt  kvitto  är  det  värdefullt.  Men  det  är  väldigt  strukturell  lojalitet,  inte  så                   

mycket  emotionell,  utan  det  är  mer  ”jag  får  mina  5%  så  kommer  jag  och  handlar.”                 

Förhoppningsvis   bygger   det   någon   form   av   emotionell   lojalitet   över   tiden.”   -   Eriksson   

En  risk  som  alltid  är  närvarande  när  man  positionerar  marknadsföringen  mot  vissa  kunder               

eller  segment  är  att  kunden  som  inte  fick  ett  riktad  erbjudande  kan  anse  sig  orättvist                 

behandlad  om  en  annan  kund  får  det.  Samtidigt  menar  Eriksson  att  kunden  idag  är  mer                 

medveten  om  att  man  som  kund  idag  blir  behandlad  olika  beroende  på  sitt  engagemang.                

Lojalitet  gentemot  en  butik  ska  löna  sig.  Men  det  är  idag  enkelt  att  komma  med  i  ICA:s                   

lojalitetsprogram  och  få  bra  erbjudanden.  Genom  att  bli  stammis  öppnas  en  hel  del               

erbjudanden.  Vidare  påpekar  Eriksson  att  kunden  idag  ställer  högre  krav  på  leverantören.              

Genom  att  kunden  delar  med  sig  av  sin  kunddata  förväntar  sig  denna  rätt  erbjudanden  tillbaka                 

och   poängterar   att   båda   parter   vinner   på   detta.     

“Samtidigt  som  jag  som  kund  ställer  högre  krav  på  leverantören.  Jag  ger  dig  min  kunddata,                 

då  förväntar  jag  mig  erbjudanden  som  är  anpassade  för  mig.  Det  är  viktigt  att  vi  ser  det  som                    

ett  win-win  förhållande.  Att  du  delar  med  dig  av  din  kunddata,  vi  gör  något  bra  av  den.  Om                    

jag  slipper  ge  dig  rabatter  på  sånt  du  inte  använder,  då  kan  jag  ge  dig  mer  rabatter  på  sånt  du                      

tycker   är   bra.”   -   Eriksson   

  

4.2.3.   Kanaler   

Traditionellt  har  ICA  varit  analogtunga  med  mycket  tryckt  material.  Nackdelen  med  detta  är               

bland  annat  dyra  portokostnader,  papperskostnader,  långa  ledtider  och  en  viss  miljöaspekt.             

Denna  typ  av  marknadsföring  lämpar  sig  dock  fortfarande  för  vissa  kampanjer.  Den  digitala               

marknadsföringen  erbjuder  dock  en  flexibilitet  som  inte  återfinns  i  den  gamla  typen  av               

marknadsföring  som  medför  att  ICA  snabbt  kan  lägga  till  samt  ta  bort  erbjudanden  för  att                 
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hela  tiden  spegla  kunden  och  dennes  beteende.  Kunden  tillåts  dessutom  själv  att  styra  var,  hur                

och  när  denna  ta  del  av  erbjudandet,  det  vill  säga  i  vilken  kanal  och  vid  vilken  tidpunkt.  Detta                    

öppnar  även  upp  till  möjligheten  för  ICA  att  föra  en  dialog  med  sina  kunder.  Ytterligare                

fördelar  som  Eriksson  nämner  med  den  digitala  marknadsföringen  är  att  den  är  billig  och  ger                 

stora  möjligheter  för  ICA  att  personalisera  erbjudandena.  Vidare  nämner  Eriksson  att  han  tror               

att   i   framtiden   kommer   enbart   en   liten   del   av   deras   kommunikation   gå   via   analoga   kanaler.   

ICAs  val  av  kommunikativ  kanal  styrs  beroende  på  vad  ICA  vill  säga  och  när  de  vill  säga  det.                    

Det  som  styr  kanalvalet  är  mål,  syfte  och  budskap.  Kunden  får  själv  välja  vilka  kanaler  som                  

kunden  medverkar  i.  En  konsekvens  av  att  kunden  enbart  väljer  en  eller  ett  fåtal  kanaler  att                  

medverka  i  kan  vara  att  den  missar  vissa  erbjudanden.  Eriksson  menar  vidare  att  den  digitala                 

marknadsföringen  är  på  kundens  villkor.  Det  är  upp  till  kunden  när  och  om  kunden  vill  ta  del                   

av  den  utskickade  kommunikationen.  Därför  är  det  viktigt  för  ICA  att  skicka  relevant              

kommunikation   i   lämpliga   mängder.     

“Jag  vill  påstå  att  mål,  syfte  och  budskap  mera  är  det  som  styr  istället  för  vilken  målgrupp  det                    

är.  Vi  låter  kunden  välja  vilka  kanaler  man  är  med  i.  Jag  skulle  aldrig  diskriminera  någon                  

kund  beroende  på  målgrupp  ifrån  någon  kanal,  utan  det  är  helt  upp  till  dig  som  kund  att  välja.                    

Sen  om  en  kund  väljer  att  bara  vara  med  i  en  kanal,  ja  då  kanske  man  missar  en  del                     

kommunikation.”   -    Eriksson  

Vid  onlineköp  kan  ICA  se  att  det  i  snitt  är  stora  köp  från  kunden.  Förmodligen  på  grund  av  att                     

när  omkostnader  uppstår  som  exempelvis  hemkörningsavgifter  väljer  kunden  att  ”passa  på”,             

det  vill  säga  köpa  på  sig  lite  extra  för  att  kompensera  för  hemkörningsavgiften.  Onlinehandel                

driver  stora  köp  och  det  finns  en  stark  koppling  mellan  omsättning  och  lönsamhet  i                

dagligvaruhandeln  vilket  gör  onlinehandeln  lönsam  för  ICA.  Vidare  poängterar  Eriksson  att             

online-handeln  utgår  från  den  lokala  butiken,  vilket  innebär  att  även  om  kunden  handlar               

online  så  handlar  den  från  den  lokala  butiken.  Risken  för  att  lokala  ICA-butiker  därav                

konkurreras  ut  av  ICAs  online-handel  är  obefintlig.  Men  han  säger  att  affärer  i  framtiden                

förmodligen  kommer  se  annorlunda  ut  och  att  online-handeln  kommer  ta  större  och  större               

plats.   

För  att  underlätta  för  den  äldre  målgruppen  har  vissa  enskilda  butiker  gått  ut  med                

instruktioner  i  kommunikationen  för  att  lära  ut  hur  man  handlar  använder             

e-handelsplattformen.  Men  detta  har  skett  helt  av  eget  initiativ  från  vissa  enskilda  butiker  och                
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inget  som  bedrivits  av  ICA  centralt.  Däremot  menar  Eriksson  att  man  märkt  en  ökning  av                 

äldre   kunder   som   hör   av   sig   till   ICAs   kundtjänst   jämfört   med   tidigare.     

“Vi  såg  en  tillströmning  av  framförallt  många  äldre  när  allt  det  här  började  men  efter  ett  par                   

gånger  har  det  där  minskat  så  att  nu  har  man  lärt  sig  helt  enkelt.  Det  är  en  tröskel  med  allting                      

när   man   ska   lära   sig”.   -   Eriksson   

  

4.2.4.   Seniorers   köpvanor   

Angående  huruvida  den  äldre  målgruppen  börjat  handla  mer  digitalt  och  mindre  i  butik  menar                

Eriksson  att  det  är  svårt  att  komma  fram  till  en  generell  slutsats  om  hur  det  ser  ut  men  berättar                     

att  ICA  sett  en  minskning  i  besöksfrekvensen  i  deras  butiker  och  att  det  typiska  köpet  blivit                  

större.  Vidare  har  ICA  märkt  att  den  äldre  målgruppen  till  viss  del  får  hjälp  av  andra  att                   

handla  och  till  viss  del  handlar  dessa  kunder  online.  Om  trenden  med  att  äldre  handlar  online                  

kommer  att  hålla  i  sig  eller  inte  har  ICA  inget  svar  på.  En  del  kan  säkerligen  anse  att  det  är                      

bekvämt  att  online-handla  och  kommer  därför  fortsätta  med  det  menar  Eriksson,  men  menar               

också  att  vissa  värdesätter  att  gå  i  butik  och  handla  och  att  denna  kundskara  troligtvis                 

kommer  återgå  till  att  handla  i  ICAs  fysiska  butiker.  Han  tror  att  barnfamiljer  som  nyss  börjat                  

handla  online  är  mer  benägna  att  fortsätta  handla  online  än  den  äldre  målgruppen  som  i                 

många   fall   anser   det   vara   lite   av   en   social   aktivitet   att   handla   i   butik.   

  

4.3.   Egna   observationer   om   ICA   

I  följande  avsnitt  går  skribenterna  genom  de  observationer  som  genomförts  om  ICA.  Detta               

genom  en  granskning  av  ICA:s  onlinehandel  samt  en  beskrivning  av  den.  För  att  sedan                

presentera   ICA   Pronto,   ICA   appen   och   till   sist   ICAs   medlemsklubb   Stammis.     

  

  

  

  

  

42   



4.3.1.   ICAs   onlinehandel   

  
På   ICAs   onlinehandels   hemsida   återfinns   följande   citat   på   första   sidan:   

   

” Hos  ICA  får  du  stammispoäng  när  du  handlar  mat  online.  Välj  hemleverans  eller  att                

hämta  i  butik  från  Maxi,  Kvantum,  Supermarket  eller  Nära.  Handla  från  ett  brett               

utbud   av   både   mat   och   varor   till   hemmet.”   (ICA   u.å   a)   

   

Efter  detta  finns  det  en  flik  där  konsumenten  uppmanas  att  skriva  in  sitt  postnummer  för  att                  

kunna  se  vilka  butiker  i  konsumentens  närhet  som  denne  kan  handla  av  sorterat  efter  om                 

konsumenten  vill  ha  varorna  levererade  hem  eller  om  denne  själv  vill  hämta  upp  dem  hos  den                  

valda  butiken.  När  kunden  valt  butik  och  hur  denna  vill  ha  varorna  levererade  kan  kunden                 

börja  handla.  Kunden  kan  då  antingen  välja  att  använda  sökfältet  för  att  söka  upp  varor  eller                  

att  använda  sig  av  kategoriträdet  på  vänster  sida  för  att  på  så  sätt  kunna  få  fram  de  varor  som                     

finns  inom  den  valda  kategorin.  Kunden  kan  även  vid  beställningen  välja  vid  varje  vara  om                 

de  accepterar  eller  inte  att  få  en  ersättningsvara  om  varan  inte  skulle  finnas  i  lager.  Med                  

ersättningsvara  menas  att  konsumenten  kommer  få  en  likvärdig  vara  men  som  kanske  inte  är                

från   det   varumärket   som   kunden   ursprungligen   valde   (ICA,   u.å   a).   

   

Om  kunden  är  så  kallad  stammis  eller  medlem  hos  ICA  och  har  ett  inlogg  så  har  denna  även                    

tillgång  till  ytterligare  funktioner  i  form  av  en  flik  på  vänster  sida  kallad   mina  vanligaste  samt                  

mina  ordrar .  Under  mina  vanligaste  kan  kunden  se  de  varor  som  kunden  handlar  ofta  och  via                  

denna  flik  lägga  till  dessa  i  sin  varukorg.  Under  mina  ordrar  kan  kunden  få  tillgång  och  se                   

tidigare  ordrar  som  denne  genomfört  via  ICAs  onlinehandel.  Om  kunderna  är  stammis  på               

ICA  så  uppmanas  de  även  logga  in  för  att  kunna  ta  del  av  kundklubbens  erbjudanden  (ICA,                  

u.å   a).   

   

Ovanför  kategoriträdet  finns  även  en  flik  kallad   Kundservice  och  hjälp .  Via  denna  flik  kan                

konsumenten  läsa  vanliga  frågor  och  svar  såsom   Hur  ändrar  jag  min  order?  eller  välja  om                 

denna  vill  kontakta  den  butik  de  valt  att  handla  av  direkt  eller  om  de  vill  komma  i  kontakt                    

med  ICAs  centrala  kundservice  antingen  via  mail  eller  via  telefon  (ICA  u.å  a).  Denna  flik  kan                  

kunden  nå  när  som  helst  under  köpprocessen.  När  kunden  lagt  sina  varor  i  korgen  så  ska                  

denna  välja  betalningslösning  vilken  varierar  något  mellan  butikerna  där  vissa  butiker  enbart              

erbjuder  kortbetalningar  medan  andra  även  erbjuder  fakturabetalningar  via  Klarna  (Youtube,            
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2020).  När  kunden  slutfört  beställningen  får  denna  en  orderbekräftelse  via  den  mail  som               

angavs  vid  beställningen.  Efter  avslutad  beställning  kan  kunden,  fram  tills  kvällen  innan              

ändra   sin   order   om   detta   skulle   behövas   (ICA,   u.å   a).   

  

Figur   3.   Printscreen   av   ICAs   Onlinehandel   

   

På  såväl  startsidan  som  under  fliken  kundservice  och  hjälp  finns  det  även  en  film  kallad                 

handla  online  –  såhär  gör  du.  Denna  dirigerar  över  besökaren  till  en  Youtube  video  som  heter                  

Så  handlar  du  mat  online  –  från  ICAs  e-handel.  Denna  video  som  är  drygt  7  minuter  lång                   

lades   upp   av   ICA   under   maj   2020   och   inleds   enligt   följande:   

  

”Välkommen  till  ICA  online.  Just  nu  lever  vi  i  en  annorlunda  vardag  och  många  av  våra                  

kunder  varken  kan  eller  bör  besöka  våra  butiker.  Därför  vill  vi  erbjuda  lite  hjälp  med  att                  

komma   igång   med   att   handla   från   Icas   e-handel”   (Youtube,   2020)   

  

Därefter  gås  hela  köpprocessen  igenom,  både  utifrån  förutsättningarna  om  konsumenten  är             

eller  inte  är  medlem  hos  ICA.  I  de  fall  där  konsumenten  loggat  in  och  är  över  70+  år  så  kan                      

de  vara  berättigade  till  vissa  specifika  leveranstider  som  är  öronmärkta  för  personer  som               

tillhör  en  riskgrupp.  Det  bör  dock  poängteras  att  det  är  upp  till  varje  enskild  butik  om  de  vill                    

erbjuda  detta  eller  inte.  Om  kunden  är  berättigad  till  detta  kan  denna  tydligt  se  dessa  tider  när                   
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de  väljer  leveranstid  då  de  öronmärkta  tiderna  är  gröna  i  leveransschemat  medan  de  övriga                

allmänna  tiderna  är  rosa.  I  videon  förklarar  de  även  hur  kunden  går  tillväga  när  de  vill  söka                   

upp   varor   och   hur   de   lägger   till   dessa   i   sin   kundkorg   (Youtube,   2020)   

  

4.3.2.   ICA   Pronto   
  

ICA  Pronto  är  en  app  som  ICA  lanserade  i  våras  för  att  hjälpa  till  under  pandemin.  Från                  

början  skulle  appen  inte  släppts  förrän  senare,  men  ICA  valde  att  påskynda  processen  till                

följd  av  den  situation  som  uppkom  i  och  med  Corona-pandemin,  detta  enligt  dem  själva  för                 

att  hjälpa  sina  kunder.  I  appen  kan  kunderna  beställa  hem  frukost,  lunch  eller/och  middag  till                 

sin  dörr  eller  hämta  det  i  butiken  från  ICAs  egna  kök.  I  dagsläget  finns  inte  ICA  Pronto  i  alla                     

städer  på  grund  av  den  påskyndade  processen,  men  appen  och  konceptet  utvecklas              

kontinuerligt  så  att  alla  butiker  till  sist  ska  kunna  ge  denna  möjligheten  till  sina  kunder  (ICA                  

Gruppen,   2020;   ICA,   2020a).   

   

Appen  finns  att  ladda  ner  till  diverse  mobiltelefoner  och  det  första  kunden  ombeds  att  göra                 

vid  inloggning  i  appen  är  att  välja  butik  där  de  vill  få  sin  mat  hemkörd  ifrån  eller  att  hämta                     

den  på  plats.  Därefter  finns  det  olika  kategorier  beroende  på  vilken  butik  kunden  valt,  men                 

exempel  på  kategorier  är  deli,  barnmenyer  och  grilltallrik.  Om  kunden  väljer  att  trycka  in  på                 

en  kategori  visas  ett  urval  av  varor  och  till  vilket  pris.  Sedan  läggs  produkten  i  varukorgen                  

och   kunden   ombeds   att   fylla   i   sina   uppgifter   samt   betala   med   Swish   (ICA   Pronto,   2020).   

  

4.3.3.   ICA   Appen   
  

ICAs  app  som  heter  ICA  –  Recept  och  erbjudanden  tillgodoser  sina  stammiskunder  med  att                

samla  alla  recept  på  ett  och  samma  ställe  där  kunden  kan  spara  ner  sina  personliga  favoriter  i                   

sitt  galleri.  Samtidigt  kan  kunden  skapa  så  kallade  smarta  inköpslistor  och  döpa  dem  till  olika                 

saker  beroende  på  anledningen.  Samt  direkt  få  in  varorna  från  ett  recept  i  sin  inköpslista  för                  

att  göra  det  enklare  för  kunden.  Samtidigt  påminner  ICA  kunden  om  de  aktuella  erbjudanden                

just  den  veckan  och  om  kundens  bonusar  samt  kvitton  från  tidigare  inköp  för  att  samla                 

kunders  transaktioner  på  ett  ställe  och  minska  papper  i  kvittoutskrifter.  Det  sista  kunden  kan                

använda  appen  för  är  att  betala  med  den  och  lämna  sitt  ICA-bankkort  hemma  om  kunden                 

använder   sig   av   ett   sådant   (ICA-appen,   2020).   
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4.3.4.   ICA   Stammis   

Stammis   är  namnet  på  ICAs  medlemsprogram  och  beskrivs  av  ICA  på  följande  sätt:               

“ Rabatter,  erbjudanden  och  smarta  tjänster  är  vardagsmat  när  du  blir  stammis  hos  oss.  När  du                 

handlar  samlar  du  stammispoäng  som  kan  förvandlas  till  bonus  –  skaffar  du  ett  av  våra                 

betalkort  kan  du  få  ännu  mer.”  (ICA,  u.å  b).  ICA  erbjuder  fem  olika  typer  av                 

stammismedlemskap  men  gemensamt  för  alla  är  att  varje  krona  som  kunden  spenderar              

genererar  ett  stammispoäng.  Två  av  dessa  medlemskap   Stammis  med  ICA  bankkort  och              

Stammis  med  ICA  bankkort  plus   vilka  kostar  25  respektive  27  kronor  i  månaden  innebär  att                 

kunden  får  ett  ICA  kort  som  denne  kan  betala  med  överallt  och  som  även  ger  kunden                  

möjlighet  till  mer  bonus  samt  att  de  får  20  extra  stammispoäng  vid  varje  köp  (ICA-banken  uå                  

a:  ICA-banken  u.å  b).  Kunder  kan  även  välja  det  kostnadsfria  medlemskapet  ICA-kort  med               

betalningsfunktion  vilket  även  detta  ger  20  extra  stammispoäng  vid  varje  köp  hos  ICA.  De                

två  ytterligare  medlemskapen  heter   Stammis  på  ICA  samt   ICA  student .  Stammis  på  ICA  är                

kostnadsfritt  och  innebär  att  kunden  fortsätter  handla  på  sitt  vanliga  kort  samtidigt  som  de  får                 

ta  del  av  bonusar  och  andra  erbjudanden.  ICA  student  riktar  sig  mot  kunder  som  är  över  18  år                    

som  studerar  på  eftergymnasial  nivå.  Studentmedlemmar  får,  utöver  ett  kostnadsfritt  ICA             

bankkort  även  50%  rabatt  på  utvalda  varor,  rabatterade  priser  på  hemförsäkringar  samt  bonus               

om  de  väljer  att  sätta  in  sina  studiemedel  på  bankkortet  (ICA  u.å  b).  De  stammispoäng  som                  

kunderna  kan  samla  in  genom  samtliga  medlemskap  beräknas  månadsvis  och  omvandlas  till              

bonuspoäng   på   följande   sätt   efter   varje   kalendermånads   slut :     

  

- 2000   -   3999   stammispoäng   =   25   kronor   

- 4000   -   5999   stammispoäng   =   50   kronor   

- 6000   -   7999   stammispoäng   =   75   kronor   

- 8000   stammispoäng   eller   mer    =   150   kronor   

  

Om  konsumenten  inte  kommit  upp  i  2000  stammispoäng,  det  vill  säga  att  de  handlat  för                 

mindre  än  2000  kronor,  under  en  månad  sparas  stammispoängen  och  kunden  måste  då  under                

de  två  nästföljande  månaderna  handla  för  mellan  1000-1999  kronor  för  att  få  en  bonus  på  20                  

kronor   i   slutet   av   den   andra   månaden   (ICA,   2020c).     

  

Vad  som  även  karaktäriserar  erbjudandet  är  att  kunden  ska  få  individanpassad             

marknadsföring  utskickad  till  sig.  Detta  via  e-mail,  SMS  eller  direkt  i  appen.  Den               
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individanpassade  marknadsföringen  innefattar  alltifrån  de  varor  som  kunden  köper,  men  även             

om  den  handlar  fysiskt  eller  digitalt,  när  den  handlar  och  vilken  butik  kunden  handlar  i.  Allt                  

för   att   kunden   ska   få   en   så   bra   upplevelse   som   möjligt   enligt   ICA   själva   (ICA,   2020c).     
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5.   ANALYS   

I  följande  avsnitt  presenteras  en  analys  av  den  insamlade  empirin  utifrån  den  teori  som                

presenterats  i  denna  uppsats  teori-avsnitt.  Analysens  disposition  följer  samma  disposition            

som  teorin  där  en  analys  av  vad  förändringen  från  traditionell  till  digital  marknadsföring               

betytt  för  seniorer.  Därefter  följer  en  analys  genom  STP  modellen  som  sedan  följs  in  på  den                  

digitala  marknadsföringsmixen  där  tidigare  forskning  om  e-handel  av  livsmedel  samt            

marknadsföring  mot  seniorer  vävs  in.  Till  sist  avslutas  analysen  av  en  summering  av               

avsnittet.     

5.1.   Vilka   möjligheter   har   digital   marknadsföring   inneburit   för   seniorer?   

Utifrån  den  empiri  som  samlats  in  om  ICA  och  deras  e-handel  framgår  de  att  de  i  stor                   

utsträckning  använder  sig  av  de  nya  verktyg  som  presenterats  i  och  med  den  digitala                

utvecklingen  och  som  kan  användas  i  deras  digitala  marknadsföring.  Eriksson  (2020)             

beskriver  i  sin  intervju  hur  en  stor  del  av  deras  marknadsföring  anpassas  till  kunden  i  de  olika                   

kanaler  som  denne  använder  genom  deras  multikanalsmarknadsföring.   Den  digitala           

utvecklingen  ses  generellt  som  något  positivt  av  ICA  och  Eriksson  (2020)  poängterar  att               

digital  marknadsföring  medför  lägre  kostnader,  är  mer  flexibelt  samt  medför  kortare  ledtider              

än  traditionell  marknadsföring  och  att  de  ser  att  den  digitala  marknadsföringen  kommer  ta               

över   allt   mer   framöver.   

   

ICAs  anpassade  marknadsföring  görs  möjlig  genom  att  ICA  kontinuerligt  samlar  in             

information  om  sina  konsumenter  och  deras  beteenden  för  att  kunna  genomföra  den              

profilering  som  Eriksson  (2020)  beskriver  i  intervjun.  Detta  innebär  att  de  kan  använda  sig  av                 

det  som  såväl  Ström  och  Vendel  (2018),  Dodson  (2016),  som  Erdem  et  al.  (2016)  listat  som                  

en  av  de  främsta  fördelarna  med  den  ökade  användningen  av  digitala  enheter  och  digital                

marknadsföring,  nämligen  att  den  kan  anpassas  efter  konsumentens  faktiska  beteende.  Detta             

medför  att  ICA,  i  och  med  tillströmningen  av  seniorer  i  e-handeln,  har  goda  möjligheter  att                 

analysera  denna  ofta  bortglömda  grupps  beteenden  för  att  tillskansa  sig  mer  djupgående              

kunskap  om  denna  grupp  och  efter  denna  anpassa  sin  marknadsföring.  Detta  skulle  således               

kunna  användas  för  att  undvika  den  fallgrop  vid  marknadsföring  mot  seniorer  som              

presenterats  av  Stroud  och  Walker  (2012)  där  seniorer  inte  tilltalas  av  marknadsföring  som  de                

anser  är  utformad  efter  eller  talar  till  dem  specifikt.  Den  anpassade  marknadsföringen              

möjliggör  således  för  ICA  att  tala  till  det  som  Underhill  och  Cadwell  (1994)  kallar  för                 
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seniorernas  riktiga  jag,  det  vill  säga  utforma  marknadsföring  som  speglar  deras  faktiska              

beteenden   och   stämmer   överens   med   deras   självbild.     

  

Som  tidigare  nämnt  utgör  Sveriges  seniorer  nästan  20%  av  befolkningen  och  det  bör  därmed                

ligga  i  ICAs  intresse  att  försöka  tilltala  och  behålla  denna  grupp  i  sin  e-handelskanal  för  att                  

kunna  ta  del  av  de  fördelar  som  beskrivits  av  bland  annat  Melis  et  al.  (2016)  där  konsumenter                   

som  börjar  e-handla  livsmedel  generellt  ökar  sin  share  of  wallet  hos  de  företaget  som  de                 

börjar  e-handla  hos  samt  att  de  tenderar  att  minska  sina  inköp  hos  andra  aktörer.  Seniorer  kan                  

dessutom  anses  vara  mer  lojala  då  de  värderar  relationsskapande  med  den  butik  som  de                

handlar  livsmedel  i  högre  än  yngre  målgrupper  (Parment,  2013).  Seniorers  riskaversion             

gentemot  nya  och  okända  produkter  som  beskrivits  av  Robers  och  Manolis  (2000)  samt               

Moschis  (2003)  kan  även  de  tyda  på  högre  lojalitet  då  de  föredrar  att  handla  produkter  som  de                   

känner  till  och  därför  kan  tendera  att  hålla  sig  en  och  samma  butik  där  de  känner  igen                   

produkterna   och   vet   vad   de   får.   

  

För  att  kunna  samla  in  den  nödvändiga  datan  behöver  kunden  emellertid  bli  stammis  hos  ICA                 

då  kunden  genom  att  ingå  detta  medlemskap  ger  sitt  godkännande  till  ICA  att  samla  in                 

information  om  denna.  För  att  få  så  många  kunder  som  möjligt  att  bli  stammisar  så  erbjuder                  

ICA  särskilda  bonusar  till  dessa  medlemmar,  det  finns  emellertid  ingen  typ  av              

stammismedlemskap  öronmärkt  enkom  för  seniorer  på  samma  sätt  som  det  finns  för  studenter               

utan   dessa   hänvisas   till   någon   av   den   allmänna   typen   av   stammis-medlemskapen.   

   

ICA  ser  dock  inga  svårigheter  med  att  nå  seniorer  genom  sin  digitala  marknadsföring  och                

Eriksson  (2020)  poängterar  att  dagens  seniorer  idag  har  god  teknikvana  vilket             

överensstämmer  med  tidigare  forskning  samt  kartläggning  av  svenska  seniorers  internetvanor.            

Anledningen  till  att  de  inte  ser  någon  svårighet  är  att  deras  multikanalstrategi  tillåter  dem  att                 

nå  kunden  där  denne  vill  bli  nådd  och  att  det  är  upp  till  kunden  själv  att  välja  vilken  eller                     

vilka  kanaler  denna  vill  använda  sig  av.  Eriksson  poängterar  dock  att  kunder  som  väljer  att                 

endast  använda  sig  av  en  eller  ett  fåtal  kanaler  riskerar  att  missa  en  del  av  ICAs  erbjudanden.                   

Detta  överensstämmer  med  Kotler  och  Kellers  (2016)  samt  Ström  och  Vendels  (2018)              

beskrivning  av  multikanalsstrategi  där  kanalerna  är  separerade  från  varandra  till  skillnad  från              

omnikanalsmarknadsföring.  Att  de  olika  kanalerna  är  väl  integrerade  med  varandra  är  enligt              

Ström  och  Vendel  (2018)  viktigt  för  att  skapa  en  enhetlig  varumärkesupplevelse  och  ICAs  val                

av  strategi  kan  därför  medföra  att  kunderna  inte  får  en  enhetlig  varumärkesupplevelse.  Det               
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kan  även  vara  så  att  detta  inte  är  önskvärt  för  ICA  då  varje  butik  har  stor  autonomi  att  själva                     

välja  hur  de  vill  utforma  sin  marknadsföring.  Oavsett  om  så  är  fallet  eller  ej  så  påverkar  det                   

hur  marknadsföringen  utformas  och  hur  denna  anpassas  efter  seniorer  vilket  vi  kommer  gå               

igenom   nedan.   

  

5.2.   Hur   segmenterar,   målinriktar   och   positionerar   sig   ICA   mot   seniorer?   

Som  beskrivits  av  Kotler  och  Keller  (2016)  är  konsumenter  på  en  marknad  inte  att  betrakta                 

som  en  homogen  massa  utan  skiljer  sig  åt  gällande  hur  de  konsumerar  och  vilka                

bakomliggande  motiv  som  finns  till  deras  konsumtion.  Det  är  därför  av  vikt  för               

marknadsförare  att  hitta  gemensamma  nämnare,  segmenteringsbaser,  mellan  olika          

konsumenter  för  att  kunna  sortera  in  dessa  i  segment  och  utröna  vilka  de  kan  kommunicera                 

sitt  erbjudande  till  på  ett  effektivt  sätt.  Den  bas  som  ICA  valt  att  segmentera  efter  på  central                   

nivå  utgår  dock  inte  från  ålder  eller  någon  annan  demografisk  faktor  utan  från  värde  vilket                 

innebär  den  summa  som  en  kund  spenderar  hos  ICA,  både  i  deras  fysiska  och  digitala                 

inköpskanal.  Denna  värdesegmetering  medför  att  kunder  som  spenderar  större  summor  hos             

ICA  placeras  i  ett  segment  och  kunder  som  spenderar  mindre  summor  placeras  i  ett  annat                 

segment.  Anledningen  till  att  ICA  valt  denna  metod  är  att  den  är  lätt  att  förstå  för  alla                   

butiksägare   samt   att   det   finns   en   tydlig   koppling   till   deras   lönsamhet   (Eriksson,   2020).   

   

Denna  segmenteringsmetod  kan  ses  som  en  typ  av  dynamisk  segmentering  då  den  grundar  sig                

i  den  enskilde  konsumentens  beteenden.  Något  som  medför  att  konsumenten  själv,  genom  sitt               

handlande,  kan  skifta  mellan  olika  segment  och  klättra  i  den  lojalitetspyramid  som  Eriksson               

(2020)  beskriver  vilken  belönar  konsumenter  som  handlar  för  större  summor  med  bättre              

erbjudanden.  Detta  medför  att  de  konsumenter  som  tillhör  större  hushåll  vilket  i  regel  är                

medelålders  konsumenter  med  hemmavarande  barn,  premieras  i  denna  typ  av  segmentering.             

Detta  berör  även  Eriksson  (2020)  i  intervjun  när  han  beskriver  den  korrelation  som  finns                

mellan   ett   hushålls   karaktär   och   den   summa   som   de   spenderar   på   livsmedel.   

  

Samtidigt  som  den  dynamiska  segmenteringen  tar  höjd  för  konsumenters  inkonsekventa            

beteende  som  beskrivits  av  Lindgras  et  al.  (2005)  så  är  det  möjligt  att  precis  som  Eriksson                  

(2020)  nämner  möjligt  att  konsumenter  som  inte  får  ta  del  av  vissa  erbjudanden  känner  sig                 

orättvist  behandlade.  Han  nämner  dock  samtidigt  att  kunder  idag  är  medvetna  om  att  de                
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behandlas  olika  beroende  på  det  engagemang  och  den  lojalitet  som  de  visar  mot  butiken  samt                 

att  det  är  öppet  för  alla  att  gå  med  i  ICAs  lojalitetsprogram  stammis.  Även  fast  alla  kan  bli                    

stammis  så  är  det  tydligt  att  den  metod  som  ICA  baserar  sina  bonuspoäng  på  utgår  från                  

värdesegmenteringen  vilket  innebär  att  även  denna  gynnar  kunder  som  handlar  för  större              

summor.  Ett  undantag  är  studenter  vilka  genom  sitt  studentmedlemskap  får  tillgång  till              

särskilda   erbjudanden.     

   

Detta  betyder  emellertid  inte  att  ICA  avfärdar  de  konsumenter  som  tillhör  mindre  hushåll  och                

kan  tänkas  spendera  mindre  summor,  som  exempelvis  seniorer.  Utifrån  Erikssons  intervju             

samt  ICAs  erbjudanden  som  riktar  sig  specifikt  till  seniorer  som  exempelvis  seniorrabatter,  de               

öronmärkta  leveranstiderna  samt  den  nylanserade  tjänsten  ICA  Pronto  blir  det  tydligt  att  ICA               

även  anser  seniorer  tillhöra  deras  målgrupp  för  E-handeln.  Det  är  dock  upp  till  varje  butik                 

som  erbjuder  e-handel  om  de  vill  erbjuda  seniorrabatter,  öronmärkta  leveranstider  eller  ICA              

Pronto.  Detta  till  skillnad  från  värdesegmenteringen  som  styrs  centralt  av  ICA  och  omfattar               

samtliga   butiker.   

  

Det  blir  snarare  en  fråga  om  målinriktning  där  Eriksson  (2020)  precis  som  Kotler  och  Keller                 

(2016)  samt  Axelsson  och  Agndal  (2012)  beskriver  att  alla  kunder  inte  är  lika  mycket  värda                 

för  ett  företag  utan  att  de  måste  prioritera  mellan  olika  segment.  ICA  har  visserligen  valt  att                  

arbeta  mot  en  bred  målgrupp  men  har  samtidigt  en  tydligt  prioriteringsordning  inom  denna               

där   kunder   som   handlar   för   större   summor   premieras.   

  

ICA  använder  sig  såväl  av  massmarknadsföring  som  riktad  marknadsföring  men  ser  mer              

vinster  i  den  riktade  marknadsföringen  som  ger  dem  mer  möjligheter  att  hitta  rätt  i                

erbjudandet  vilket  Eriksson  (2020)  är  det  avgörande  steget  som  driver  in  kunden  till  butiken.                

Att  tala  direkt  till  kunden  är  något  som  även  belysts  i  tidigare  forskning  som  ett  viktigt  steg                   

för  marknadsförare  för  att  behålla  kunderna  i  e-handelskanalen  där  det  är  viktigt  att  kunden                

får  erbjudande  som  överensstämmer  med  deras  förväntningar.  Att  anpassa  kommunikationen            

till  segmenten  är  även  ett  sätt  att  undvika  det  som  Dahlén,  Lange  och  Rosengren  (2017)                 

benämner   som   inkompatibla   målgrupper.     

  

Den  seniorrabatt  som  ICA  använder  sig  av  kan  dock  utgöra  en  risk  då  många  seniorer  inte                  

anser  sig  tillhöra  denna  grupp  utan  ser  sig  själva  som  yngre  än  deras  faktiska  ålder.  Seniorer                  

kan  alltså  sägas  utgöra  en  inkompatibel  målgrupp  för  seniorer  då  de  inte  vill  associeras  med                 
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eller  tillhöra  denna  målgrupp.  Att  seniorer  utgör  en  inkompatibel  målgrupp  för  sig  själva               

själva  har  bevisats  i  tidigare  forskning  där  de  seniorer  påvisats  uttrycka  aversion  mot               

marknadsföring  som  pekar  ut  dem  som  äldre  (Tepper,  1994;  Moschis  &  Mathur,  2006).               

Eriksson  (2020)  beskriver  själv  att  de  inte  direkt  vet  om  denna  åtgärd  bygger  någon  långsiktig                 

lojalitet  eller  om  seniorerna  endast  handlar  till  följd  av  rabatten.  Om  så  är  fallet  kan  vi  endast                   

spekulera  i  då  vi  inte  kunnat  ta  del  av  någon  data  gällande  seniorernas  köpdata  men  om  det                   

skulle  vara  så  kan  denna  typ  av  erbjudande  innebära  svårigheter  för  ICA  att  tilltala  seniorer                 

då  datan  kring  dessa  blir  begränsad  i  och  med  deras  få  shoppingtillfällen  samt  att  de  då  inte                   

heller   kommer   kunna   klättra   i   ICAs   lojalitetspyramid   och   utgöra   en   mer   prioriterad   målgrupp.   

  

Positionering  handlar  enligt  Kotler  och  Keller  (2016)  om  att  utveckla  en  distinkt  plats  i                

målgruppens  medvetande.  Detta  bygger  emellertid  på  att  det  som  företaget  kommunicerar  ut              

överensstämmer  med  målgruppens  behov  och  önskemål.  ICA  har  med  sin  marknadsledande             

position  med  36%  av  marknadsandelar  av  dagligvaruhandeln  ett  gynnsamt  utgångsläge            

samtidigt  som  de  enligt  Eriksson  (2020)  arbetar  såväl  säljdrivande  som  varumärkesbyggande             

för  att  hela  tiden  påminna  kunderna  om  deras  existens.  Genom  våra  sammanlagda              

observationer  av  ICA  och  hur  de,  på  en  central  nivå,  kommunicerar  sina  egenskaper  så                

bygger  dessa  i  grund  och  botten  på  konsumentens  lojalitet.  Det  spelar  därmed  ingen  roll                

vilken  åldersgrupp  konsumenten  tillhör  utan  det  som  spelar  roll  är  dess  lojalitet  vilket  hos                

ICA  är  synonymt  med  hur  mycket  konsumenten  handlar  för,  och  det  under  en  förhållandevis                

kort  period  då  stammispoängen  beräknas  månadsvis.  Detta  medför  att  de  konsumenter  som              

handlar  för  större  summor  får  bättre  erbjudanden  vilket  syftar  till  att  skapa  långsiktig  lojalitet                

och   genom   denna   bli   det   naturliga   valet   för   konsumenterna.   

   

Ett  undantag  i  positioneringen  är  ICAs  studentmedlemskap  där  medlemmarna  får  särskilda             

erbjudanden  i  form  av  prisreduceringar,  både  hos  ICA  och  hos  andra  samarbetsaktörer.  Varför               

undantag  görs  för  just  studenter  kan  hänföras  till  den  kundlivscykel  som  ICA  arbetar  med                

som  kan  sammanfattas  i  tre  steg;  rekrytera  kunden,  utveckla  relationen  och  vårda  relationen               

(Eriksson,  2020).  Studentmedlemskapet  kan  således  ses  som  en  aktivitet  för  att  rekrytera              

kunden  till  ICA  och  utveckla  dem  till  lojala  kunder,  även  efter  att  de  slutat  vara  studenter  och                   

förhoppningsvis   även   när   de   tillhör   den   kundgrupp   som   spenderar   stora   summor   hos   ICA.   

   

Gällande  de  marknadsföringsåtgärder  som  genomförs  mot  seniorer  är  dessa  valfria  och  det  är               

upp  till  enskilda  butiksägare  om  de  vill  erbjuda  dessa.  Detta  leder  till  att  positioneringen  för                 
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seniorer  kan  ses  som  något  flytande  då  den  är  helt  beroende  på  vilken  enskild  butik  som                  

kunden  väljer  att  handla  hos  vilket  kan  medföra  svårigheter  att  utveckla  en  gynnsam  position                

i   seniorers   medvetande   som   dessutom   stämmer   överens   med   deras   förväntningar   och   behov.     

  

5.3.   Hur   formulerar   ICA   sin   marknadsföringsmix   gentemot   seniorer?   

Som  tidigare  formulerats  följs  de  tre  strategiska  stegen  segmentering,  målinriktning  och             

positionering  av  en  operationalisering  av  dessa  genom  utformningen  av  en            

marknadsföringsmix.  Utifrån  de  som  framkommit  under  vår  analys  av  ICA  utifrån             

STP-modellen  kommer  vi  därför  i  detta  avslutande  stycke  analysera  hur  ICA  kommunicerar              

ut   sitt   erbjudande   till   seniorer.     

  

5.3.1.   Plats     

Som  tidigare  nämnt  har  betydelsen  av  plats  utvecklats  i  och  med  den  digitala  utvecklingen               

och  innefattar  numera  alla  aktiviteter  som  gör  företagets  erbjudande  tillgängligt  för  kunderna              

(Yudelson,  1999;  Kotler  &  Keller,  2016).  E-handelskanalen  i  sig  är  att  betrakta  som  en  sådan                 

åtgärd  som  ökar  tillgängligheten  vilket  enligt  Hand  et  al.  (2009)  kan  vara  viktig  för  att  knyta                  

till  sig  sådana  konsumenter  som  av  olika  anledningar  inte  kan  ta  sig  till  en  fysisk  butik,  som                   

exempelvis  seniorer  nu  under  Corona-pandemin.  För  att  få  fler  kunder  att  handla  i  ICAs                

e-handelskanal  så  har  ICA  valt  att  fokusera  på  att  det  är  enkelt,  bekvämt  och  säkert.  Det  sista                   

är  något  som  ICA  valt  att  lägga  till  under  det  senaste  året  till  följd  av  det  rådande  läget                    

(Eriksson,  2020).  Utifrån  empirin  är  det  dock  möjligt  att  utläsa  att  det  är  de  enskilda                 

butiksägarna  som  väljer  om  de  vill  använda  sig  av  e-handelskanalen  och  att  i  skrivande  stund                 

erbjuder  endast  drygt  300  butiker  av  ICAs  1300  butiker  denna  möjlighet  (ICA-gruppen,              

2019).  Detsamma  gäller  om  de  vill  erbjuda  de  utökade  tjänsterna  i  form  av  seniorrabatter,                

särskilda  leveranstider  för  seniorer  och  ICA  Pronto.  Således  är  det  upp  till  den  enskilde                

butiksägaren   om   de   vill   göra   sitt   erbjudande   mer   tillgängligt   eller   inte.   

   

Eriksson  (2020)  beskriver  även  att  vissa  butiker,  på  eget  initiativ,  har  valt  att  publicera                

instruktioner  för  att  lära  seniorerna  hur  deras  e-handel  fungerar.  Det  är  denna  video  som  vi                 

refererat  till  i  avsnitt   4.3.1.  ICAs  onlinehandel.   Att  erbjuda  instruktioner  är  något  som  enligt                

Stroud  och  Walker  (2012)  är  bra  att  använda  sig  av  för  företag  om  de  ämnar  rikta  sig  mot                    
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seniorer  i  sin  marknadsföring.  Instruktionerna  bör  även  kompletteras  med  någon  form  av              

kundservice,  något  som  ICA  använder  sig  av  i  e-handelskanalen  då  kunden,  oavsett  var  denne                

befinner  sig  i  köpprocessen,  kan  kontakta  kundservice  vid  frågor.  Att  denna  funktion  är  viktig                

är  något  som  även  ICA  uppmärksammat  under  det  senaste  året  då  de  märkte  av  en  tydlig                  

ökning   av   seniorer   under   början   av   pandemin   som   hörde   av   sig   till   ICAs   kundtjänst.   

   

Men  som  tidigare  nämnt  handlar  inte  endast  plats  om  hur  produkten  eller  tjänsten  görs                

tillgänglig  utan  även  om  hur  platsen  kan  användas  i  kombination  med  annan  kunddata  för  att                 

nå  ut  till  rätt  målgrupp  (Fan  et  al.,  2015;  Dias  et  al.,  2008).  Som  tidigare  nämnt  använder  ICA                    

i  stor  utsträckning  sig  av  kunddata  för  att  kunna  möta  kunderna  där  de  är,  bland  annat  genom                   

att  analysera  var  och  hur  de  handlar  (ICA,  2020c)  Genom  detta  kan  de  nå  alla  konsumenter  i                   

den  kanal  som  de  själva  föredrar,  dock  är  erbjudandena  som  kunden  får  ta  del  av  fortfarande                  

en  del  av  ICAs  värdesegmentering  vilket  medför  att  kundens  egna  lojalitet  styr  vilken  typ  av                 

marknadsföring   denna   får,   oavsett   plats.   

   

5.3.2.   Påverkan   

Eriksson  (2020)  trycker  i  sin  intervju  på  att  en  av  de  främsta  fördelarna  som  ICA  ser  med  den                    

digitala  marknadsföringen  är  att  den  ger  dem  möjlighet  att  anpassa  sin  marknadsföring  på  ett                

sätt  som  inte  är  möjligt  vid  traditionell  marknadsföring.  De  ser  även  en  klar  fördel  i  att                  

använda  sig  av  flera  kanaler  då  det  ger  kunden  möjligheten  att  själv  gå  in  och  ta  del  av                    

erbjudandena  i  den  kanal  som  de  själva  önskar  när  de  själva  har  möjlighet  till  detta.  Detta                  

överensstämmer  med  Chipp  och  Chakvortys  (2016)  studie  vilken  visar  att  företags             

marknadsföring  på  ett  generellt  plan  övergått  från  en  push-  till  pull-strategi  då  dagens               

konsumenter  har  mer  makt  att  styra  över  hur  och  var  de  tar  del  av  marknadsföring.  Samma                  

författare  menar  även  på  att  den  digitala  utvecklingen  möjliggör  att  göra  marknadsföringen              

till  mer  av  en  dialog,  något  som  även  Eriksson  (2020)  instämmer  med.  Att  få  till  mer  av  en                    

dialog  kan  gynna  ICA  i  deras  marknadsföring  gentemot  seniorer  då  de  påvisats  värdera               

relationsskapande  och  den  sociala  aspekten  högt  när  de  handlar  livsmedel  (Parment,  2013;              

Moschis,  2003).  Att  därför  försöka  personifiera  relationen  genom  den  profilering  som  ICA              

använder  sig  av  i  kombination  med  en  lättillgänglig  kundservice  är  gynnsamt  för  att  undvika                

att  seniorerna  känner  sig  bortglömda  i  kommunikationen  vilket  enligt  Stroud  och  Walker              

(2012)  har  varit  ofta  förekommande  i  många  företags  marknadsföring.  Ramus  och  Nielsen              

(2005)  beskriver  även  att  det  för  företag  är  viktigt  att  utveckla  dialog  med  konsumenterna  för                 
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att  kunna  identifiera  deras  förväntningar  på  e-handeln  samt  deras  förutsättningar  för  att              

stimulera  dem  att  stanna  i  e-handelskanalen.  Detta  kan  särskilt  ses  som  viktigt  för  seniorer  då                 

de  kan  sägas  utgöra  en  sådan  grupp  som  beskrivits  av  Hand  et  al.  (2009)  som  börjar  handla                   

online  till  följd  av  en  situationsfaktor  och  som  sedan  övergår  till  fysiska  butiker  när  den                 

initiala   trigger-faktorn   försvinner.   

   

En  sådan  pull-strategi  som  ICA  numera  använder  sig  av  förutsätter  dock  att  de  utformar                

marknadsföring  som  tilltalar  kunden  för  att  kunna  få  in  denna  i  sina  kanaler  och  som  tidigare                  

nämnt  utgår  ICA  på  central  nivå  inte  från  ålder  vid  utformning  av  sin  marknadsföring.  De                 

tycks  dock  i  hög  grad  förlita  sig  på  den  höga  teknikvana  som  de  anser  seniorer  besitta  idag                   

och  att  denna  leder  till  att  seniorerna  själva  kan  söka  upp  marknadsföring  efter  sina  egna                 

önskemål.  Detta  motsägs  dock  något  då  ICA-butiker  på  lokal  nivå  utformat             

instruktionsvideos  särskilt  riktade  mot  seniorer  vilket  indikerar  att  de  är  medvetna  om  att               

denna   grupp   kan   behöva   särskilda   åtgärder.   

  

5.3.3.   Pris   

ICA  har,  på  grund  av  sin  marknadsledande  position,  inte  möjlighet  att  sätta  priser  på  central                 

nivå  (Eriksson,  2020).  I  en  modern  kontext  innefattar  pris  dock  mer  än  bara  de  pris  som                  

kunden  betalar  utan  innefattar  numera  även  kundens  tidsuppoffring  för  att  kunna  ta  del  av  en                 

vara  (Yudelsson,  1999).  Detta  använder  sig  ICA  av  i  sin  kommunikation  för  att  få  fler  kunder                  

att  e-handla  då  de  trycker  på  att  det  är  enkelt  och  bekvämt  vilket  är  något  som  många  kunder                    

bevisats  värdera  högt  vid  e-handel  av  livsmedel  (Ramus  &  Nielsen,  2005;  Blitstein,  Frentz  &                

Jilcott,  2020).  Detta  stöds  av  ICAs  egna  observationer  om  att  onlineköp  i  snitt  utgör  stora                 

köp,  något  som  de  hänför  till  att  kunden  väljer  att  passa  på  för  att  undvika  flera                  

tilläggsavgifter  i  form  av  hemkörningsavgifter.  Vissa  ICA-butiker  har  dock  valt  att  antingen              

bjuda  på  denna  avgift  eller  att  endast  bjuda  på  avgiften  vid  första  köpet  för  att  få  kunderna  att                    

förstå  hur  bekvämt  och  enkelt  det  är  och  för  att  behålla  dem  i  denna  kanal.  Detta  görs  även  i                     

kombination  med  storköpsrabatter  som  följer  ICAs  värdesegmentering  och  lojalitetspyramid           

vilka   belönar   de   kunder   som   handlar   för   större   summor.   

  

För  seniorer,  vilka  kan  antas  inte  har  samma  möjlighet  som  exempelvis  barnfamiljer  att               

komma  upp  i  dessa  summor,  finns  dock  prisreduktioner  i  form  av  seniorrabatt.  Detta  är  även                 

något  som  Eriksson  (2020)  nämner  i  intervjun  då  han  säger  att  seniorer  kan  vara  ekonomiskt                 
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begränsade.  Hur  seniorrabatterna  ser  ut  formuleras  av  varje  enskild  butiksägare  men  ses  av               

Eriksson  (2020)  som  en  lyckad  aktivitet  riktad  mot  den  äldre  målgruppen.  Tidigare  forskning               

har  dock  visat  att  det  finns  risker  förknippade  med  denna  typ  av  riktade  erbjudanden  då                 

seniorerna  kan  känna  sig  utpekade  som  äldre  vilket  inte  överensstämmer  med  deras  bild  av                

sig  själva  vilket  kan  leda  till  att  de  inte  vill  använda  sig  av  dem  (Tepper,  1994;  Moschis  &                    

Mathur,  2006).  Just  ordet  seniorer,  vilket  ICA  använder  sig  av,  har  dock  påvisats  vara  mer                 

positivt  laddat  än  andra  beskrivningar,  detta  förutsatt  att  de  som  får  erbjudandet  anser  sig                

själva  tillhöra  denna  grupp  (Weijters  &  Geuens,  2006).  Trots  att  Eriksson  (2020)  beskriver               

erbjudandet  som  en  lyckad  aktivitet  är  ICA  inte  säkra  på  i  vilken  mån  det  bygger  lojalitet  utan                   

om  det  snarare  är  så  att  seniorerna  passar  på  att  handla  när  de  har  rabatt.  Detta  går  således                    

stick  i  stäv  med  den  lojalitetspyramid  och  värdesegmentering  som  ICA  till  stor  del  baserar  sin                 

marknadsföring  på  där  de  vill  stimulera  kunderna  till  att  handla  för  större  summor  genom                

anpassade   erbjudanden.     

  

5.4.   Summering   av   analysavsnittet   

Utifrån  den  empiri  som  samlats  in  om  ICAs  digitala  marknadsföring  och  som  sedan               

analyserats  utifrån  av  lämpliga  modeller  och  tidigare  forskning  blir  det  tydligt  att  den  digitala                

utvecklingen  medfört  stora  möjligheter  för  ICA  på  ett  flertal  sätt.  Den  främsta  fördelen  är  att                 

den  ökade  tillgången  till  kunddata  medför  att  de  numera  kan  anpassa  sin  marknadsföring               

gentemot  alla  kunder  som  är  medlemmar  hos  ICA.  Genom  kunddatan  kan  de  få  en  tydlig  bild                  

av  konsumenterna,  bland  annat  gällande  hur,  när  och  var  de  handlar  vilket  påverkar  hur  ICA                 

utformar  sin  marknadsföring  och  i  vilken  kanal  denna  läggs  till  för  att  kunna  möta  kunden  där                  

kunden  önskar.  Att  kunna  möta  kunden  på  detta  sätt  är  avgörande  för  att  ICA  ska  kunna  ta  del                    

av  de  fördelar  i  form  av  ökad  lönsamhet  på  både  kort  och  lång  sikt  som  kan  komma  av  att                     

erbjuda   såväl   e-handel   som   handel   i   fysisk   butik.   

   

Den  stora  tillströmningen  av  seniorer  under  det  senaste  året  till  följd  av  Corona-pandemin  har                

inneburit  ytterligare  möjligheter  för  ICA  för  att  knyta  sig  till  denna  stora  kundgrupp  vilken                

utgör  20%  av  Sveriges  befolkning.  Anledningen  till  att  denna  grupp  anses  viktig  ligger  inte                

endast  i  dess  nuvarande  storlek  utan  även  i  det  faktum  att  Sveriges  befolkning  blir  allt  äldre                  

vilket  medför  att  denna  grupp  kan  förväntas  öka  i  storlek  samt  att  dagens  äldre  använder                 

digitala  enheter  allt  mer.  Något  som  medför  att  de  numera  lämnar  efter  sig  de  viktiga  digitala                  
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fotspåren  som  ICA  behöver  för  att  kunna  lära  känna  denna  målgrupp  och  för  att  kunna  vårda                  

och  bibehålla  sin  relation  med  dem.  Just  relationsskapande  är  något  som  seniorer  bevisats               

värdera  och  de  kan  även  antas  vara  mer  lojala  vilket  medför  att  de  bör  betraktas  av  ICA  som                    

en   attraktiv   målgrupp.   

   

Trots  att  så  är  fallet  och  att  ICA  genom  den  stora  tillströmningen  av  seniorer  under  det                  

senaste  året  har  fått  stora  möjligheter  att  knyta  till  sig  denna  kundgrupp  så  görs  det  på  central                   

nivå  inga  riktade  åtgärder  för  att  tilltala  seniorer  och  försöka  få  in  dem  i  e-handelskanalen  på                  

sikt.  Istället  baseras  ICA  marknadsföring  på  kundens  lojalitet  och  på  hur  stora  summor  som                

de  handlar  för  månadsvis  utifrån  ICAs  värdesegmentering.  Detta  medför  att  konsumenter  som              

spenderar  större  summor,  exempelvis  barnfamiljer,  blir  mer  prioriterade  i  marknadsföringen            

och   får   ta   del   av   bättre   erbjudanden   än   de   kunder   som   månadsvis   handlar   för   mindre   summor.   

   

Det  framkommer  dock  utifrån  empirin  att  ICA  ändå  anser  seniorer  tillhöra  deras  målgrupp               

och  att  de  arbetar  med  vissa  erbjudanden  som  är  speciellt  riktade  mot  denna  grupp  så  som                  

deras  seniorrabatt,  öronmärka  leveranstider  och  ICA  Pronto.  Dessa  erbjudanden  är  dock,  till              

skillnad  från  värdesegmenteringen,  valfria  och  det  är  upp  till  varje  enskild  butiksägare  att               

välja  om  de  vill  använda  sig  av  dessa  erbjudanden  eller  inte.  I  vilken  utsträckning  dessa                 

används  har  vi  tyvärr  inte  kunnat  ta  del  av  men  det  kan  te  sig  finnas  ett  motstånd  mot  att                     

använda  sig  av  vissa  av  dessa  åtgärder  som  exempelvis  seniorrabatten  då  denna  inte  verka                

skapa   det   som   ICAs   centrala   marknadsföring   grundar   sig   i,   värde   och   lojalitet.   
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6.   DISKUSSION   OCH   SLUTSATS   

I  följande  avsnitt  presenteras  en  djupare  diskussion  som  grundar  sig  i  bakgrunden  om  ämnet                

där  författarna  försöker  ge  ett  svar  på  den  problematisering  som  presenterades  i  inledningen,               

vilket  sedan  mynnar  ut  i  en  slutsats.  Därefter  ger  författarna  förslag  på  framtida  forskning                

och   vad   som   blir   viktigt   att   fokusera   på   då.     

6.1.   Diskussion   

I  denna  uppsats  inledande  kapitel  formulerade  vi  ett  flertal  anledningar  till  varför  vi  anser                

livsmedelsföretags  digitala  marknadsföring  gentemot  seniorer  utgöra  ett  intressant  ämne  att            

studera  såsom  att  det  är  en  stor  konsumentgrupp  som  framöver  troligtvis  kommer  spela  allt                

större  roll  i  e-handeln.  I  det  inledande  kapitlet  presenterades  även  de  fördelar  i  form  av  ökad                  

lönsamhet  på  såväl  kort  som  lång  sikt  som  tidigare  forskning  poängterat  att  företag  kan  ta  del                  

av  genom  att  få  in  kunderna  i  flera  kanaler.  Att  få  in  kunderna  i  flera  kanaler  är  således  något                     

livsmedelsföretag  bör  fokusera  på  och  det  läge  som  de  nu  befinner  sig  i  nu  med  en  stor                   

tillströmning  av  seniorer  i  denna  kanal  presenterar  således  ett  guldläge  att  knyta  till  sig  en                

stor  konsumentgrupp.  Det  existerar  dock  en  risk  i  att  seniorer,  då  de  värderar  den  sociala                 

biten   högt,   kan   tendera   att   gå   tillbaka   till   att   handla   i   fysiska   butiker   när   pandemin   är   över.   

  

Anledningen  till  att  vi  anser  seniorer  utgöra  en  viktig  grupp  för  ICA  att  tilltala  är  delvis  att                   

det  är  en  kundgrupp  som  kommer  öka  i  storlek  framöver  men  även  att  de  har  en  av  de                    

faktorer  som  ICA  värderar  högt,  lojalitet.  Seniorernas  lojalitet  överensstämmer  emellertid            

dock  inte  med  den  typ  av  lojalitet  som  ICA  belönar  vilket  leder  till  att  seniorer  inte  utgör  en                    

prioriterad  målgrupp.  Detta  då  enskilda  seniorers  köp  kan  antas  inte  bidra  på  samma  sätt  till                 

lönsamheten  på  samma  sätt  som  en  flerbarnsfamilj  gör.  De  utgör  dock  sammanlagt  en  stor                

kundgrupp  och  som  ICA  själva  observerat  så  tenderar  kunder  att  handla  för  större  summor                

när  de  handlar  online.  Detta  argument  bör  således  även  göras  gällande  seniorer  som  även  de                 

då   kan   antas   ha   ökat   sina   snittköp.     

  

Det  är  även  möjligt  att  tänka  sig  att  seniorerna  på  sikt  kommer  öka  sin  e-handelsandel  av                  

livsmedel  organiskt  till  följd  av  att  denna  åldersgrupp  blir  allt  mer  teknikvana.  Det  finns                

därför  stora  vinster  att  inkludera  dessa  i  kundlivscykeln  på  samma  sätt  som  ICA  gör  med                 

studenter  som  får  särskilda  erbjudanden  trots  att  de  inte  uppfyller  ICAs  krav  på  lojalitet  för                 

att  ta  del  av  erbjudanden.  Det  nuvarande  läget  med  en  stor  tillströmning  av  seniorer  i                 
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e-handelskanalen  erbjuder  dock  en  möjlighet  för  ICA  att  knyta  till  sig  dessa  kunder  redan  nu                 

då   de   bevisligen   visat   visst   intresse   för   att   e-handla   livsmedel.     

  

Det  är  tydligt  att  ICA,  på  lokal  nivå,  nu  har  vidtagit  åtgärder  för  att  få  fler  seniorer  att  handla                     

online  men  dessa  erbjudanden  varierar  därför  från  butik  till  butik  vilket  leder  till  oklarheter                

kring  vad  ICA  egentligen  vill  kommunicera  till  denna  kundgrupp.  Den  utökade  kunddata  som               

de  nu  har  tillgång  till  i  och  med  seniorernas  ökade  digitala  närvaro  bör  de  därför  kunna                  

använda  för  att  kartlägga  gruppens  uppfattningar  av  ICA.  Detta  för  att  kunna  utveckla  en                

gynnsam  position  i  seniorers  medvetande  och  göra  ICA  till  det  naturliga  e-handelsvalet  men              

även  för  att  kunna  utforma  konkreta  erbjudanden  som  tilltalar  denna  målgrupp  och  som               

bygger   lojalitet.     

  

Vi  är  medvetna  om  att  den  värdesegmentering  som  ICA  grundar  sin  marknadsföring  på  utgör                

ett  bra  verktyg  utifrån  den  korrelation  som  finns  i  dagligvaruhandeln  mellan  omsättning  och               

lönsamhet  samt  att  den  är  lätt  att  förstå  vilket  är  nödvändigt  i  en  så  stor  och  decentraliserad                   

organisation  som  ICA  är.  Vi  anser  dock,  utifrån  de  fördelar  som  vi  tagit  upp  i  denna  uppsats,                   

att  seniorer  utgör  en  betydande  målgrupp  för  ICA  vars  lojalitet  kan  gynna  ICAs  lönsamhet  på                

sikt   och   att   de   därför   bör   försöka   tilltala   denna   grupp   i   sin   marknadsföring.     

  

6.2.   Slutsats   

För  att  kunna  uppfylla  det  syfte  som  presenterades  i  denna  uppsats  inledning  är  det  viktigt  att                  

påpeka   vad   det   var   som   ämnades   undersökas,   vilket   är:   

  

Med  utgångspunkt  i  det  ökande  intresse  som  seniorer  nu  börjat  visa  för  att  handla  livsmedel                 

online  och  den  potentiellt  stora  kundgrupp  som  de  kan  utgöra  i  e-handelssammanhang  vill  vi                

i  denna  uppsats  undersöka  hur  livsmedelsföretag  arbetar  med  sin  digitala  marknadsföring  för              

att   nå   ut   och   kommunicera   mot   seniorer.   

  

Den  första  slutsatsen  är  att  den  digitala  utvecklingen  resulterat  i  att  ICA  numera  har  större                 

möjligheter  än  tidigare  att  anpassa  sin  marknadsföring  efter  olika  kundgrupper  och  deras              

beteenden  samt  att  den  stora  tillströmningen  av  seniorer  leder  till  att  de  nu  har  tillgång  till                  
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mer  information  om  denna  stora  grupp.  ICA  nyttjar  dock  inte  denna  ökade  tillgången  till  data                 

för   att   anpassa   sin   marknadsföring   gentemot   seniorer   på   central   nivå.     

  

Detta  leder  oss  in  på  vår  andra  slutsats  vilket  är  att  det  som  spelar  roll  inte  är  ålder  utan                     

lojalitet  och  värde  och  att  utformningen  av  ICAs  erbjudanden,  med  undantag  för  studenter,               

baseras  på  den  summa  som  de  månadsvis  spenderar  hos  ICA.  Detta  leder  till  att  konsumenter                 

som  spenderar  större  summor,  såsom  barnfamiljer,  premieras  medan  konsumenter  som            

spenderar  mindre  summor,  som  seniorer  inte  utgör  en  prioriterad  målgrupp.  Något  som  enligt               

STP-modellens   logik   leder   till   att   de   inte   heller   blir   prioriterade   i   ICAs   marknadsföring.     

  

Den  tredje  och  sista  slutsatsen  är  att  företagen  fått  ett  guldläge  till  följd  av  pandemin  vilken                  

gett  onlinehandeln  av  livsmedel  ett  kraftigt  uppsving.  Detta  är  något  som  livsmedelsföretag              

såsom  ICA  bör  ta  tillvara  på  och  genomföra  de  investeringar  som  krävs  för  att  de  ska  kunna                   

behålla  konsumenterna  på  sikt.  Då  seniorer  utgör  nästan  20%  av  den  totala  befolkningen               

utgör  de  en  betydande  målgrupp  och  ICA  bör  därför  ha  denna  grupp  i  åtanke  vid  utformning                  

av   deras   marknadsföringsstrategi.     

  

6.3.   Framtida   forskning   

Vi  har  i  denna  uppsats  ämnat  beskriva  och  analysera  hur  Sveriges  ledande  livsmedelsföretag               

ICA  anpassar  sin  marknadsföring  gentemot  seniorer.  Vi  har  dock,  i  takt  med  att  vårt  syfte                 

uppfylldes,  kommit  att  reflektera  kring  flera  angränsande  frågor  som  kan  vara  intressanta  att               

ta   i   beaktning   vid   framtida   forskning.     

  

En  av  dessa  frågor  är  hur  det  ser  ut  i  andra  livsmedelsföretag  och  vilka  likheter  och  skillnader                   

som  dessa  företag  påvisar  gällande  hur  de  anpassar  sin  marknadsföring  mot  seniorer.  Det               

hade  således  varit  intressant  att  i  framtida  forskning  undersöka  flera  företag  för  att  kunna  få                 

en  mer  översiktlig  bild  av  hur  denna  bransch  ser  på  den  stora  kundgruppen  seniorer  och  om                  

och   hur   de   går   tillväga   för   att   anpassa   sin   marknadsföring.     

  

Vi  har  även,  under  skrivandets  gång,  ställts  inför  frågorna   Hur  mottas  denna  typ  av                

marknadsföring  av  seniorer?   samt  hur  ser  dem  på  livsmedelsföretagens  marknadsföring?            

Detta  är  något  som  vi,  till  följd  av  denna  uppsats  syfte  och  företagsperspektiv,  inte  kunnat                 
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studera  närmare.  Vi  anser  dock  konsumentperspektivet  på  det  ämne  vi  i  denna  uppsats               

studerat  utgöra  ett  intressant  ämne  att  spinna  vidare  på,  såväl  för  forskare  som  för  praktiker.                 

Detta  för  att  kunna  utröna  vad  denna  stora  grupp  förväntar  sig  av  digital  marknadsföring  och                 

hur  de  ser  på  företagens  marknadsföring.  Dessa  resultat  hade  sedan  kunnat  användas  för  att                

studera  vilken  typ  av  marknadsföring  som  får  seniorer  att  handla,  det  vill  säga  fungerar                

säljdrivande  och  vilken  som  bygger  lojalitet  och  agerar  varumärkesbyggande.  Resultaten            

hade  även  kunnat  användas  för  att  studera  och  analysera  vilken  typ  av  marknadsföring  som                

de  avfärdar.  Anledningen  till  att  vi  anser  detta  intressant  är  att  den  publikforskning  som  idag                 

finns  kring  digital  marknadsföring  av  e-handel  främst  fokuserar  på  yngre  konsumenter.  Detta              

tror  vi  kan  bero  på  att  den  yngre  gruppen  tidigare  utgjort  den  primära  marknaden  för  e-handel                  

och  därför  naturligt  även  utgjort  den  grupp  som  studerats.  I  takt  med  att  seniorer  blir  allt  mer                   

teknikvana  kan  detta  dock  ändras,  något  vi  sett  tendenser  till  redan  nu.  Vi  hoppas  därför  att                  

framtida  forskning  kommer  välja  att  inkludera  även  denna  grupp.  För  praktiker  kan  detta               

innebära  att  de  får  mer  konkreta  verktyg  och  vägledning  kring  hur  de  ska  gå  tillväga  för  att  nå                    

och   tilltala   denna   grupp.   
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BILAGA   1   -   INTERVJUGUIDE   

  

Grundläggande   

- Kan   du   berätta   lite   om   dig   själv   och   din   position   på   företaget?   

  

Målgrupp   

-   Hur  och  efter  vad  delar  ni  in  potentiella  konsumenter  i  olika  målgrupper  och  hur                

sorteras   dessa   målgrupper?   

-   Hur   arbetar   ni   för   att   tillgodose   olika   målgruppers   behov?   

-   Anpassar   ni   er   marknadsföring   till   specifika   målgrupper?     

-  Om  ja  -  Vad  anser  ni  är  det  viktigaste  vid  marknadsföring  till  specifika  och                 

avgränsade   målgrupper?   

-   Hur   anpassas   marknadsföringen   till   den   äldre   målgruppen   (65+)?   

-   Finns  det  några  speciella  utmaningar  som  ni  ser  specifikt  kopplade  till  den  äldre               

målgruppen?     

   

Budskap   

-   Vad  och  vilka  värden  vill  ni  primärt  kommunicera  till  era  potentiella  konsumenter              

för   att   få   dem   att   handla   mer   online?   

-   Hur   anpassas   dessa   efter   målgrupp?   

-   Hur   arbetar   ni   för   att   nå   ut   till   den   äldre   målgruppen?   

-   Har  ni  något  exempel  på  en  eller  flera  kampanjer  som  lyckats  bra  för  att  fånga  den                  

äldre   målgruppen?   

-   Vad   anser   ni   att   det   finns   för   risker   vid   marknadsföring   mot   en   äldre   målgrupp?     

   

Kanaler   

-   Vilka   kanaler   arbetar   ni   främst   med   idag?   

-   Vilka  fördelar  och  utmaningar  ser  ni  med  de  olika  typerna  av  kanalerna  och  det                

stora   utbudet   av   kommunikationskanaler   som   finns   idag?   

-   Skiljer  sig  kanalvalen  och  typen  av  marknadsföring  åt  beroende  på  vilken             

målgrupp   som   ni   vill   nå?   

-   Vilka   kanaler   använder   ni   er   främst   av   för   att   nå   den   äldre   målgruppen?   
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-   Hur  ser  ni  på  framtiden  gällande  kanalval  och  på  balansen  mellan  digital-  och               

traditionell   marknadsföring?   

   

Seniorers   köpvanor   

-   Har  ni  sett  en  ökning  hos  den  äldre  målgruppen  avseende  digitala  köp  av               

livsmedel  under  det  senaste  året?  Eller  handlar  de  fortfarande  i  butik  eller  låter  de                

någon   handla   åt   dem?   

-   Om   ja;   Tror   ni   att   det   är   en   trend   som   kommer   att   hålla   i   sig?   
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