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Kunder	som	använder	mobilen	i	butiken	



Utgångspunkt	

»  97	procent	av	alla	svenskar	har	en	mobil	(Findahl	och	Davidsson,	2015)	

»  Mobilen	plockas	upp	i	genomsnitt	221	gånger	om	dagen	för	att	användas	i	
3	timmar	och	16	minuter	(Karlsson,	2015)	

»  Yngre	åldersgrupper	(15-24	år)	använder	mobilen	varannan	minut	
(Karlsson,	2015)	

»  62	procent	av	svenskarna	använder	internet	i	mobilen	dagligen	

»  Butikerna	försöker	också	skapa	kundnytta	genom	att	utveckla	appar	och	
funktioner	med	recept,	kuponger,	shoppinglistor	och	annat	vilket	gör	att	
surfandet	under	själva	butiksbesöket	ökar	ytterligare	(Findahl	och	

Davidsson,	2015)	



Utgångspunkt	

Två	tänkbara	effekter	av	hur	mobilanvändning	i	butiken	påverkar	är:	

1.  UNDERLÄTTA	
Att	mobilerna	underlättar	för	kunderna	att	göra	informerade	beslut	där	de	kan	Googla	fram	
recept,	tester,	annan	information	och	prisjämförelser	(Sciandra	och	Inman,	2014)	

2.  MOBIL	BLINDHET	
En	alternativ	hypotes	som	diskuterats	på	senare	tid	är	mobil	blindhet	–	att	shoppare	som	

använder	sig	av	mobiltelefonen	under	köpturen	blir	distraherade	på	samma	sätt	som	en	bilförare	
kan	distraheras	av	sin	mobil	under	körning	(Kircher,	Patten	och	Ahlström,	2011;	Sciandra	och	

Inman,	2014).	
	
Det	amerikanska	godisföretaget	Hershey	har	hävdat	att	mobil	blindhet	minskar	impulsköpen	av	

tuggummi	(Nathanson,	2013).	Ett	tapp	på	8,2	procent	av	försäljningen	av	tidskrifter	placerade	i	
kassalinjen	i	USA	har	också	fått	tidningsbranschen	att	diskutera	alternativa	placeringar	av	
tidningar	i	butikerna	(Kharif,	2013).	



Utgångspunkt	

»  Vi	måste	undersöka	vad	som	händer	i	butiken	för	att	kunna	lära	oss	av	
eventuella	effekter	av	smartphones	under	köpturen	och	hur	handlare	kan	
hantera	detta	för	att	maximera	värde.	

»  Tre	butiksstudier	med	totalt	7	ICA-butiker:	
	
»  ICA	Supermarket	Brommaplan	(studie	1)	

»  ICA	Kvantum	Flygfyren	(studie	1)	
	

»  ICA	Kvantum	Ekängen	(studie	2)	

»  ICA	Maxi	Hälla	(studie	2)	

»  ICA	Supermarket	Grytan	(studie	2)	
	

»  ICA	Kvantum	Värtan	(studie	3)	

»  ICA	Kvantum	Sickla	(studie	3)	
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Studie	1	-	Kassalinjen	



Studie	1	–	kundobservationer	i	kassalinjen		

»  Två	butiker	

»  ICA	Supermarket	Brommaplan	

»  ICA	Kvantum	Flygfyren	

»  Huvudsaklig	fråga:	Är	kunderna	mobilt	blinda	i	kassalinjen?		

»  Vi	tittade	på	kassalinjen	och	effekten	av	mobilanvändande	när	kunden	står	i	kö.	

»  Vi	tittade	även	på	om	Butiks-TV	i	kassalinjen	påverkar	köp	i	kassalinjen.	

»  Observationer	av	vad	kunder	tittade	på	och	handlade.	

»  972	kunder	observerades	



Studie	1	-	observationer	



Studie	1	-	resultat	

»  Kunder	gör	färre	köp	från	kassalinjen	när	de	använder	smartphones	i	

kassalinjen	(5%	med	mobil	gör	köp,	annars	gör	15%	köp).	

»  Kunder	gör	färre	köp	från	kassalinjen	när	butiks-TV	är	igång	i	kassan	(9%	

när	TV	är	igång,	19%	när	TV	är	av).	

»  Visuell	distraktion	(mobil,	TV)	i	kassalinjen	tar	uppmärksamhet	från	

produkter	i	kassalinjen	vilket	leder	till	färre	köp.	

	



Studie	2	–	en	explorativ	studie	



Eye	tracking-glasögon	mäter	var	pupillerna	tittar	



Studie	2	–	en	undersökning	av	kundvarvet	

»  ICA	Kvantum	Ekängen,	ICA	Maxi	Hälla,	ICA	Supermarket	

Grytan.	Inga	(statistiska)	skillnader	i	ålder,	kön,	hushållstorlek	

mellan	butikerna.	

»  I	samarbete	med	Retail	Academics	

»  Eye	tracking	av	359	kunders	köptur	–	från	ingång	till	betalning.	

»  26%	av	kunderna	använde	en	smartphone	under	köpturen	
7	%	av	dessa	kunders	uppmärksamhet	lades	på	telefonen	(42%	av	turen	lades	på	

att	titta	på	produkter,	resten	lades	på	att	navigera	sig	genom	butiken)	



Studie	2	-	Resultat	

»  Kunder	som	använder	smartphones	spenderar	längre	tid	i	

butiken	(+41	%)	[~17	min	med	mobil,	~12	min	utan	mobil]	

»  Kunder	som	använder	smartphones	spenderar	med	pengar	i	

butiken	(+47%)	[414	kr	med	mobil,	280	kr	utan	mobil]	

»  För	varje	sekund	kunder	använde	sin	smartphone	ökade	

snittköpet	med	4	kr.		



Studie	2	-	Resultat	

»  Studien	var	en	”explorativ”	studie	–	d.v.s.	vi	vet	inget	om	

kausalitet.	Vi	vet	inte	om	mobilanvändning	leder	till	högre	

köp.	Det	kanske	t	ex	är	tvärtom	så	att	vid	riktigt	stora	köp	

använder	man	mobilen	i	större	utsträckning		-kanske	för	att	ha	

shoppinglistor	vid	storköp	eller	för	att	fördriva	tiden.	



Studie	3	–	ett	butiksexperiment	



Studie	3	–	ett	butiksexperiment	

»  Två	ICA	Kvantum-butiker	
ICA	Kvantum	Värtan	

ICA	Kvantum	Sickla	

»  Eye	Tracking	av	117	kunder	
57	deltagare	uppmanades	att	använda	sin	mobiltelefon	(”du	får	gärna	använda	din	

mobiltelefon	under	köpet,	till	exempel	för	att	kolla	sms,	Facebook,	recept”)	

60	deltagare	uppmanades	att	inte	använda	sin	mobiltelefon		



Studie	3	-	Resultat	

»  Kunder	som	använder	smartphones	spenderar	längre	tid	i	

butiken	(+38	%)	[~15	min	med	mobil,	~11	min	utan	mobil]	

»  Kunder	som	använder	smartphones	spenderar	med	pengar	i	

butiken	(+59%)	[465	kr	med	mobil,	291	kr	utan	mobil]	

»  För	varje	tillfälle	kunder	tittade	på	sin	mobil	ökade	snittköpet	

med	7	kr.	



Studie	3	-	Resultat	

»  Kunder	som	använder	mobiler	påverkas	på	fler	sätt	i	butiken	

(som	i	sin	tur	påverkar	snittköp)	

»  Distraktion	(målmedvetenheten	minskar	–	kunden	köper	mer	ostrukturerat	

vilket	driver	snittköpet)	

»  Kundrörelser	(kunden	rör	sig	i	fler	gångar	och	vänder	tillbaka	i	kundvarvet	oftare	

vilket	gör	att	de	utsätts	för	fler	möjligheter	att	se	produkter)	

»  Antal	produkter	kunden	tittar	på	(ökar	-	what	you	see	is	what	you	buy…)	

»  Tid	spenderad	i	butiken		(ökar)	



Studie	3	–	Kund	som	använder	mobil	(ex)	

Notera	att	hon	stoppar	upp,	börjar	titta	runt,	går	fram	och	tillbaka.		
à  Ökad	distraktion	
à  Börjar	vandra	runt	
à  Exponeras	för	fler	produkter	
à  Produkten	hon	ursprungligen	letade	efter	låg	rakt	framför	henne	när	hon	började	

använda	telefonen.	



Studie	3	–	Kund	som	inte	använder	mobil	(ex)	



Övrigt	

»  Vi	hittade	inga	skillnader	på	om	mobilen	användes	till	köprelaterade	

(inköpslista,	recept,	ICA-appen)	eller	icke	köprelaterade	saker.	Överlag	

är	mobilanvändande	positivt	för	försäljning!	

»  Kunderna	uppfattade	inte	butiken	som	varken	bättre	eller	sämre	

beroende	på	om	de	använde	mobiler	eller	inte.	



Studie	1,	2	och	3	sammantaget 		

»  Användandet	av	smartphones	är	positivt	för	köpbeteendet	i	

butiken	och	skulle	kunna	uppmuntras	för	att	driva	försäljning.	

»  Kunden	stannar	längre,	ser	mer	av	sortimentet,	vandrar	runt	och	avviker	från	

sin	mentala	inköpslista.	

»  Användandet	av	mobiler	kan	dock	minska	köp	i	kassalinjen	–	

här	skulle	någon	visuell	uppmärksamhetsdragare	behöva	

väcka	mobilanvändare	från	deras	telefonskärmar.	

»  Implikation?	uppmuntra	telefonanvändande!	(Gratis	WiFi,	

uppmuntra	folk	att	spela	Pokémon	Go,	kommunikation	som	

leder	till	Facebook,	selfieplatser	i	butiken	etc.)	



Mitt	ICA-terminalen:	Hur	receptsök	ökar	
snittköpen	

Dhruv	Grewal,	Carl-Philip	Ahlbom,		Stephanie	M.	Noble,	Venkatesh	Shankar,	Unati	Narang,	
&	Jens	Nordfält	(In	review)	

Journal	of	Marketing	



MOBILEN INBYGGD I EN KIOSK-LÖSNING
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STUDIERNA

Studie 1

•  Fältexperiment

•  n = 145

•  Har kiosken någon 
effekt? (H1)

Studie 2

•  Fältexperiment

•  n = 133

•  Spelar innehållet 
någon roll? (H2)

Studie 3a & 3b

•  Online experiment

•  n3a = 604; n3b = 397

•  Vad förklarar 
effekterna? (H3, H4, 
H5)

•  Kan effekterna även 
fungera på 
smartphones?

Studie 4

•  Online experiment

•  n = 769

•  Jämförande test för 
att se hur stark 
effekten är(H3)



•  Kunder intervjuades och ambads antingen att 
använda eller att inte använda kiosken.

•  Intervjun fångade bakgrundsdata och vad och hur 
mycket kunden planerade att handla för.

•  Kvitton samlades in efter köpturens slut.

•  Significant ökning av oplanerade köp bland de som 
använde kiosken (p < .01)

•  Support for H1 ü
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STUDIE 1 – HAR KIOSKEN NÅGON EFFEKT?

Study 1

•  Fältexperiment på 
Kvantum Sickla

•  145 respondenter

+12,7%



•  Kunderna ombeds använda kiosken i olika 
syften– recept, erbjudanden, både och eller 
inte alls.

•  Samma design som i studie 1.

•  Signifikant ökning av oplanerade köp om 
kunden enbart använder kiosken för att 
kika på recept (p < .05)
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STUDIE 2 – VILKET INNEHÅLL FUNGERAR 
BÄST?
Study 2

•  Fältexperiment på 
Kvantum Sickla

•  133 respondenter

•  4 treatments: 
•  Recept

•  Kampanj

•  Recept + kampanj

•  Kontroll (ej kiosk)

Recept Ingen kiosk Rabatt Recept + rabatt

+20%



STUDIE 3 – FÖRKLARINGAR TILL 
EFFEKTERNA



Effekter på försäljningen

•  Så fort man använder kiosken köper man 
mer av erbjudandena

•  Om kunden kikar på recept ökar 
försäljningen av även andra varumärken i 
samma kategori och relaterade kategorier. 

Effekter på kundens tankar

•  Kunderna som kikar på recept tänker fler 
tankar som har med matlagning, bakning 
och andra recept och måltider att göra. 

STUDIE 3A – FÖRKLARINGAR…

Studie 3a

•  Online experiment

•  604 respondenter



•  Samma test som tidigare fast på mobilen.

•  Samma resultat som i Study 3a

•  Sålt antal produkter och snittköp ökar med 
recept (p < .001). 

•  Effekten uppstår för kunder i receptscenariot.

STUDY 3B – SAMMA EFFEKT AV RECEPT PÅ 
MOBIL

Study 3b

•  Online experiment

•  397 respondenter
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•  Kan kunderna fås att tänka på matlagning på andra 
sätt?

•  2 (prime: matlagning vs. trädgård) × 2 (kiosk-
kommunikation: recept vs. kampanj) 

•  Då kunden även kikar i en matlagningstidning ger 
kiosken ingen effekt. Kiosken och 
matlagningstidningen påverkar m a o på samma sätt! 

STUDY 4 – KIOSKEN GER SAMMA EFFEKT 
SOM ATT LÄSA EN MATLAGNINGSTIDNING

Study 4

•  Online experiment

•  769 respondenter
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FRÅN ”SKAFFERIPÅFYLLARE” TILL KOCK/
BAGARE

Måste köpa 
matfett…
Var finns 
matfettet?

Vill baka…
Vad behöver jag för 
att baka?
Behöver matfett…
mjöl…socker…



Kunder	som	använder	mobilen	i	butiken	

Delprojekt	1	–	mobileffekten:	Kunder	som	använder	mobilen	avbryter	rutinen	och	
stannar	längre,	tittar	på	fler	produkter	och	handlar	mer.	

Delprojekt	2	–	Mitt	ICA-terminalen	&	recept	som	shoppingassistenter:	Kunder	som	
googlar	recept	(på	Mitt	ICA-terminalen	eller	mobilen)	går	från	att	vara	
“skafferipåfyllare”	till	att	bli	inspirerade	kockar/bagare	på	motsvarande	sätt	som	om	
de	bläddrat	i	en	matlagningstidning.	…	och	handlar	mer.	

Delprojekt	3	–	Sinnesprojektorn:		

Delprojekt	6	–	Aktivera	matlagningsinspiration	med	hjälp	av	nudging	och	butiks-TV:		

Delprojekt	5	–	Framtidens	butikskommunikation:		

Delprojekt	4	–	Self	scanning:		


