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Abstract  
 

Title: Expose more - marketing ploy in the grocery store 

Level: Final assignment for Bachelor Degree in Business Administration 

 

Author: Therese Eriksson och Madelene Olofsson 

 

Supervisor: Lars-Johan Åge 

 

Date: 2011-01 

 

Aim: The purpose of this study is to see how retailers in the grocery stores expose their goods 

and whether it differs between small and large stores. 

Method: The study is a qualitative study and the companies surveyed are grocery stores in 

various sizes. All are, however, parts of a larger chain. The study was conducted using four 

personal interviews with people with some form of responsibility in the grocery stores.  

Result & conclusions: The marketing mix, that is, location, impact, product and price, is a 

marketing tool that merchants use inside the stores. Exposure to different forms of influence 

techniques that is essential to get customers' attention.  

The study has shown that marketing is widely used by chains of grocery stores. Various forms 

of exposure, signage and various choices of advertising, such as the distribution of flyers and 

their shape, are used very deliberately. Differences between the larger and the smaller stores 

have been noted, particularly regarding the type of customers they have. The way to present 

goods and the use of flyers, signage, etc. thus differ slightly depending on the type of 

customers that the store must attract.  

Suggestions for future research: It might be interesting to see how the structures of other 

stores look like, for example, clothing stores, electronics stores and so on. Another interesting 

idea could be to take a look at the development of e-shops which account for an increasing 

share of the market today. Among other things, it might be interesting to investigate how the 

layout looks like and how colors can be used to affect sales. 

Contribution of the thesis: If you open a grocery store and has no previous experience doing 

so, you may want to use the information to get a picture of the extensive work required to get 

the right products to be seen and the right products to be sold. The essay can also be a basis 

for further studies on the same subject. 

Keywords: Marketing, grocery store, exposure types, the marketing mix. 
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Abstract 

 

Titel: Exponera mera – marknadsföringsknep i livsmedelsbutik 

 

Nivå: C-uppsats i ämnet företagsekonomi 

 

Författare: Therese Eriksson och Madelene Olofsson 

 

Handledare: Lars-Johan Åge 

 

Datum: 2011-01 

 

Syfte: Syftet med studien är att se hur butiker inom dagligvaruhandeln exponerar sina varor 

och om det skiljer sig mellan små och stora butiker. 

 

Metod: Undersökningen är en kvalitativ studie och de företag som undersökts är 

livsmedelsbutiker i olika storlekar. Alla är de dock del i livsmedelskedjor. Studien har 

genomförts med hjälp av fyra personliga intervjuer med personer i någon form av 

ansvarsställning i livsmedelsbutikerna. 

Resultat & slutsats: Marknadsföringsmixen (fyra p:n) det vill säga plats, påverkan, produkt 

och pris, är ett marknadsföringsverktyg som handlare använder sig av inne i butikerna. 

Exponering i olika former är påverkansmetoder som är väsentliga för att få kundernas 

uppmärksamhet. 

I studien har det framgått att marknadsföringsverktyg används i stor utsträckning av 

livsmedelskedjorna. Olika former av exponering, skyltning samt olika val av reklam, såsom 

utskick av reklamblad och deras utformning, används mycket medvetet.  Skillnader mellan de 

större och de lite mindre butikerna har noterats, särskilt avseende vilken typ av kundstock de 

har . Sättet att presentera varor samt använda sig av reklamblad, skyltning och dylikt skiljer 

sig därför något beroende på den typ av kunder som butiken skall locka till sig. 

Förslag till fortsatt forskning: Det kan vara intressant att titta på hur uppbyggnad av andra 

butiker ser ut, exempelvis klädbutiker, elektronikbutiker och så vidare. En annan intressant 

idé kan vara ett titta på uppbyggnaden av e-butiker, vilka står för en allt större del av 

marknaden idag. Bland annat kan det vara intressant att undersöka hur sidlayout ser ut och hur 

färger kan användas för att påverka försäljningen. 

Uppsatsens bidrag: Om man ska öppna en livsmedelsbutik och inte har någon tidigare 

erfarenhet så kan det vara bra att ta del av informationen för att få en bild av det omfattande 

arbete som krävs för att få rätt varor att synas och rätt varor att säljas. Uppsatsen kan även 

vara en grund för vidare studier inom samma ämne. 

 

Nyckelord: Marknadsföring, livsmedelsbutik, exponeringsformer, marknadsföringsmixen. 
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1. Inledning 
 

I detta introduktionskapitel behandlas uppsatsens problembakgrund, problemformulering, 

syfte och avgränsning. 

 

1.1 Problembakgrund 
 

När vi går och handlar är det inte alltid vi har planerat i förväg vad vi ska köpa. Många gånger 

kommer vi in i en livsmedelsbutik och ska komma på vad kvällens middag ska bestå av. Vilka 

faktorer är det då som påverkar vad vi väljer? Kan butiken påverka vad vi ska äta till middag 

eller är det främst vårt eget val?  

Livsmedelsbutiker är ofta uppbyggda på liknande sätt. Varuplaceringar brukar kunna se 

liknande ut i många butiker och detta kan inte enbart bero på slumpen. Det måste finnas en 

bakomliggande tanke till varför butikerna är uppbyggda på ett speciellt sätt. Den här studien 

ska visa hur detta fungerar i praktiken och vilka metoder som används för att exponera och 

marknadsföra varorna direkt i butiken så att vi omedvetet styrs till att välja vissa varor framför 

andra. 

Det kan även vara intressant att titta på om det ser olika ut i små butiker jämfört med stora 

eller om det är samma metoder som används. Rimligtvis kan man tänka att större butiker både 

har mer yta och resurser att utnyttja och därför fler möjligheter att exponera varorna men 

samtidigt så har de ett mycket större sortiment så de kanske inte har fler tomma utrymmen. I 

större butiker kan man även lättare passera flera avdelningar och därför inte ser alla varor som 

man lättare gör i en mindre butik. 

1.2 Problemformulering 
 

 Hur exponeras varor för att få bästa möjliga försäljning och hur ska de placeras för att 

synas bäst?  

 Hur viktig är exponeringen av varorna för butikerna?  

 Är det någon skillnad mellan stora och små butiker? 
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1.3 Syfte 
 

Syftet med studien är att se hur butiker inom dagligvaruhandeln exponerar sina varor och om 

det skiljer sig mellan små och stora butiker. Kan butikernas storlek, både vad det gäller 

omsättning och yta, ha någon betydelse för hur innehavarna väljer att skylta och exponera sina 

varor?  

1.4 Avgränsning 
 

Butiker använder också reklam och annan marknadsföring för att locka till sig kunder men 

den biten kommer inte att behandlas så ingående i denna studie. Studien handlar främst om 

hur varorna presenteras i butikerna och det är enbart livsmedelsbutiker som har granskats. 
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1.5 Disposition 
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2. Metod 
 

I metodkapitlet redogörs de olika tillvägagångssätten som använts för att genomföra studien. 

Vidare redovisas även varför denna typ av undersökningsmetod valts att användas samt en 

bedömning av trovärdigheten av de data som studien innehåller. 

 

2.1 Val av metod 
 

Detta är en kvalitativ fallstudie av livsmedelsbutiker och hur de kan påverka konsumenters 

inköp. En fallstudie fokuserar på en eller ett fåtal förekomster av ett fenomen för att ge en 

djupgående redogörelse för fallet. I en fallstudie kan man kombinera observationer av 

händelser med insamlig av dokument och intervjuer och detta är vad som skett i denna 

studie.
1
 Att denna metod valdes beror på att det är lättare att få utförliga svar vid personliga 

intervjuer än att till exempel skicka ut enkäter till ett större antal butiker. 

2.2 Urval 
 

De personer och företag som intervjuats är bekanta sedan tidigare då de ligger i närheten av 

författarnas bostadsorter. Personerna har valts medvetet då författarna anser att just dessa ger 

mest värdefull data. De företag som valts att undersökas är alla inom branschen för 

dagligvaruhandeln avseende livsmedel. Butikerna i denna studie har även valts ut efter deras 

storlek då det har gjorts en jämförelse mellan marknadsföringen hos små och stora butiker. 

Av de utvalda butikerna så ligger två av dem i en storstad (Helsingborg), en i en småstad 

(Falun) och en i en by på landet (Vikarbyn). Då butikerna är lite utspridda så kan det ge en 

mer generell bild av hur marknadsföringen ser ut i Sverige och inte enbart inom samma 

geografiska område. De två stora butikerna är ICA Maxi stormarknad i Falun och 

Helsingborg och de små butikerna är ICA OJ! i Helsingborg och Tempo i Vikarbyn. 

Att det blev tre stycken ICA butiker varav två ICA Maxibutiker är en ren slump då flera 

butiker inom närområdena kontaktades och de butiker som först svarade på förfrågan blev 

utvalda. Att butikerna tillhör samma kedja har i detta fall inte så stor betydelse mer än att 

Maxibutikerna har lite samma uppbyggnad. 

                                                 
1
 Denscombe M (2009) s. 59-73 
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2.3 Genomförande av studien 
 

Denna studie består främst av primärkällor i form av intervjuer. Vid intervjuerna har 

bandinspelning använts för att kunna gå tillbaka och kontrollera svaren vid ett senare tillfälle. 

Utöver det består den av sekundärkällor i form av litteratur och information från butikernas 

egna hemsidor. 

För att bäst få svar på frågorna i denna studie så har nyckelpersoner som butiksinnehavare och 

personer med chefs- eller ledarpositioner i butikerna intervjuats. Att intervjua någon som är 

väl insatt i butikens uppbyggnad och som ansvarar för hur varorna exponeras ger mer 

djupgående svar på frågorna.
2
 

I denna studie har semistrukturerade personliga intervjuer valts. Det innebär att en lista med 

färdiga frågor funnits inför intervjun men ordningen har inte varit så viktig och respondenten 

har varit välkommen att utveckla sina svar och följdfrågor kan också ha dykt upp under 

intervjuernas gång.
3
  

Den person som genomfört intervjun har varit flexibel i sättet att ställa dessa frågor, vilket 

möjliggjort att respondenten har kunnat prata mer öppet och resonerande. Därigenom skall 

respondenten förhoppningsvis kunnat utveckla sina svar samt koppla olika resonemang till 

butikens helhetssyn kring arbetet med marknadsföring och exponering.
4
 

2.4 Tillförlitlighet 
 

Undersökningen bygger på primärdata som är baserat på de personliga intervjuerna. Det som 

stärker trovärdigheten är att respondenterna för intervjuerna är nyckelpersoner. Det vill säga 

butiks- och försäljningschefer och säljledare som befinner sig i en position med kunskap och 

erfarenhet som eftersöks. Intervjuerna har spelats in för att ge en fullständig dokumentation på 

det som sagts. Med dessa inspelningar kan de som intervjuar när som helst kontrollera 

materialet, dels för att försäkra sig om att all data uppfattats korrekt och för att minimera 

antalet feltolkningar. 
5

 

Intervjuerna handlar främst om faktiska frågor som går att kontrollera genom andra källor. 

Det som respondenten berättar om butiken går att kontrollera genom att själv gå runt i butiken 

och titta.
6
 Utifrån de observationer som genomförts i butikerna kan författarna fastslå att 

verkligheten i stor utsträckning stämmer överens med respondenternas svar. 

                                                 
2
 Denscombe M (2009) s. 233 

3
 Denscombe M (2009) s. 234 

4
 Ibid. 

5
 Ibid. 

6
 Ibid. 
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3. Teori 
 

Marknadsföringsmixen, olika sätt att exponera varor samt våra sinnen och andra yttre 

faktorer är de bitar som främst påverkar oss i vårt handlande. Vi kommer här att närmare gå 

in på hur vi påverkas och det är dessa teorier som ligger till grund för undersökningen. 

 

3.1 Marknadsföring 
 

Detta avsnitt inleds med en definition av marknadsföring som presenterades under 2004 av 

American Marketing Association och som är deras officiella definition.
7
 

”Marknadsföring är en organisatorisk funktion och en uppsättning processer för att skapa, 

kommunicera och leverera värde till kunderna och för att hantera kundrelationer på ett sätt 

som gynnar organisationen och dess intressenter.”
8
 

Att denna definition framtogs är viktigt därför att marknadsförare har ett ansvar att förstå de 

marknadsföringssystem som finns i samhället och att alla följer samma system.
9
 

 

3.2 Marknadsföringsmixen 
 

Inom marknadsföringen så finns det fyra delar som är väldigt viktiga. Dessa är plats, 

påverkan, produkt och pris.
10

 

3.2.1 Plats 

 

Plats handlar om var produkten finns tillgänglig för konsumenterna. Beroende på produktens 

tillgänglighet kan konsumenter uppfatta värdet och kvaliteten väldigt olika så valet av plats är 

en viktig del av marknadsföringen i butikerna.
11

 Produkter som hamnar på väl synliga platser 

som kunderna inte behöver leta efter säljer mycket bättre och det känns mer bekvämt för 

kunderna.  

 

Det är viktigt att anpassa butikens layout så att den är uppbyggd efter hur kunderna rör sig i 

butiken. Det finns platser som naturligt blir besökta så det gäller att placera rätt varor på dessa 

platser.  

                                                 
7
 ”The American Marketing Association’s 2004 Definition of Marketing...” Journal of Public Policy & 

Marketing, Vol. 26 (2) Fall 2007 s. 243 
8
 Ibid. 

9
 Ibid. 

10
 Kotler, P (2000) s. 15-16 

11
 Kotler, P (2000) s. 87 
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3.2.2 Påverkan 

 

De viktigaste delarna i butikernas marknadsföring för att kunna påverka kunderna är 

skyltning, reklam och personal. Att kunna kombinera dessa delar på ett väl fungerande sätt är 

det mål som butikerna bör nå upp till för att lyckas. Man kan även använda sig av olika ljus, 

ljud och dofter och även färger som kan påverka kunderna i deras beslut.
12

 

3.2.3 Produkt 

 

En produkt kan definieras som ”allt som erbjuds på en marknad för köp eller konsumtion som 

kan tillgodose en önskan eller ett behov.” En produkt är inte enbart varor, det kan även 

innefatta tjänster av olika slag. 
13

 Som konsument söker man oftast efter produkter man kan 

dra nytta av och man är oftast villig att betala ett högre pris för produkter som kan lösa ens 

problem. En bra produkt ska kunna utmärka sig gentemot andra liknande produkter och 

framhäva de positiva egenskaperna för att överrösta andra produkter.
14

   

3.2.4 Pris 

 

Priset är ett väldigt viktigt konkurrensmedel, det ger oss väldigt starka signaler om produktens 

egenskaper. Priset är väldigt lätt att handskas med, priset kan ändras konstant och är väldigt 

flexibelt. Vanligtvis så är låga priser oftast mer lockande för kunderna men olika kunder 

upplever priser olika beroende på deras enskilda behov och önskemål. En vara som är dyr för 

en person kan tvärtom upplevas billig av en annan som har ett större behov av varan och som 

kanske även har andra ekonomiska preferenser.
15

 

3.3 Exponering 
 

Här beskrivs några vanliga former av exponering av varor som butiker brukar använda sig av. 

3.3.1 Fast exponering 

 

Fast exponering innebär att en vara har en fast placering. Detta används för det ordinarie 

sortimentet i en butik så att varorna ska vara lätta att hitta. Cirka 80 % av det som säljs i en 

butik kommer från produkter som har en fast placering. Det är alltså viktigt att hålla ordning 

och reda i dessa hyllor för att skapa en attraktiv säljplats, då dessa fasta placeringar är de 

viktigaste i butiken.
16

 

                                                 
12

 Kotler, P (2000) s. 87 
13

 Kotler, P m.fl. (2005) s. 529 
14

 Thurow Schmidt, H m fl. (2008) s. 67 ff. 
15

 Axelsson, B 1996 s. 175-176 
16

 Carlsson, K m.fl. (2002) s. 127 
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3.3.2 Fri exponering 

 

Fria exponeringar, även kallade säljplatser, är ytor som används för tillfälliga placeringar. På 

dessa platser byter man varor ofta. Gavlar är vanliga säljplatser och här kan man ibland lyfta 

fram varor som i vanliga fall har en fast placering för att tillfälligt kunna öka en varas 

försäljning vilket visat sig vara effektivt i flertalet studier.
17

 

3.3.3 Hyllexponering 

 

Att man placerar varorna på hyllor i en butik är ju ganska självklart men många kanske inte 

tänker på hur viktigt det kan vara hur man placerar varorna i hyllorna. Det kan vara viktigt i 

vilken höjd varorna står då man lättast ser de varor som står i ta-höjd, det vill säga vid cirka 

en och en halv meter från golvet i lagom höjd för att plocka varan genom att sträcka fram 

handen. Det är svårast att se varorna längst ner vid golvet och även varor högt placerade kan 

vara svåra att se och även att nå upp till. Antalet ansikten, den mängd av en vara som finns 

synliga i hyllan, kan också ha betydelse, fler varor behöver inte alltid betyda mer försäljning. 

Hyllelasticiteten ligger på cirka 20 %, vilket innebär att en vara alltså kan sälja 20 % bättre 

om den placeras rätt i hyllan.
18

 

3.3.4 Dubbelexponering 

 

Dubbelexponering är när samma vara exponeras på dubbla platser i butiken. Tanken bakom 

detta är att den första exponeringen ska väcka kundens intresse för varan medan den andra 

exponeringen ska framkalla ett köp.
19

 

3.3.5 Sambandsexponering 

 

Med sambandsexponering menas att man placerar varor som kan kombineras i till exempel en 

maträtt tillsammans. Det kan vara varor som makaroner och ketchup, korv och korvbröd, kött 

och marinad med mera. Detta gör att butiken du handlar i kan påverka vad du ska äta till 

middag då du exponeras för en hel, eller delar av, en maträtt i butiken och blir inspirerad av 

detta.
20

 

                                                 
17

 Carlsson, K m.fl. (2002) s. 128 
18

 Nordfält, J (2007) kap 3 
19

 Nordfält, J (2007) s. 71 
20

 Nordfält, J (2007) s. 87 
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3.3.6 Specialexponering 

 

Specialexponering innebär att en vara inte bara exponeras på sin vanliga plats i butiken utan 

även på en gavel eller annan säljplats samtidigt. Denna form av exponering kan vara väldigt 

effektiv och öka försäljningen av en vara med 250-300 %. Nackdelen med exponeringsformen 

är att det endast går att lyfta fram ett fåtal produkter åt gången, så det ger ingen stor effekt på 

butikens totala effekt men däremot stor effekt på just den varugrupp som lyfts fram.
21

 

3.3.7 Alternativexponering 

 

Denna form av exponering används för att lyfta fram olika alternativ av samma produkt, till 

exempel olika märken av en vara i olika prisklasser.
22

 

3.3.8 Multiprisexponering 

 

För att öka kvantiteten på försäljningen av en vara kan man använda erbjudanden som tag 3 

betala för 2 och storpack till ett lägre kilopris eller pris/styck än vid köp av mindre 

förpackningar.
23

 

3.3.9 Impulsexponering 

 

Butiker vill ofta locka till impulsköp och då är placering i närheten av kassorna ofta en bra 

plats för detta. Här placeras ofta godis, glass, snacks och tidningar som kan locka till ett extra 

köp medan man står i kön och väntar på sin tur.
24

 Kassaområdet är i sig en lyckad plats att 

sälja saker vid, då kunderna ofta har extra tid; exempelvis vid köbildning, att fatta ytterligare 

köpbeslut.
25

 

3.3.10 Vikten av exponering 

 

Även Thurow nämner detta med exponering som en viktig del i en butiks framgång, oavsett 

vad den säljer. Även i denna bok nämns exponering i form av att man placerar 

kompletterande varor bredvid varandra, för att få sälja mer. Space management är ett begrepp 

som i princip betyder att en vara måste förtjäna den yta den upptar i butiken. Regelbundna 

kontroller måste därför göras för att utreda huruvida en vara säljer bra och ställer dess 

placering och yta mot den bruttovinst den ger verksamheten.
26

 

                                                 
21

 Nordfält, J (2007) s. 76 
22

 Carlsson, K m.fl.(2002) s.132 
23

 Carlsson, K m.fl. (2002) s. 133 
24

 Ibid. 
25

 Thurow Schmidt, H m fl. (2008) s. 126-128 
26

 Ibid. 



Examensarbete C i företagsekonomi                      Therese Eriksson 820615 

Högskolan i Gävle Ht-10                   Madelene Olofsson 811005 

Handledare: Lars-Johan Åge 

 

15 

 

 

En butiks mål är att sälja och man eftersträvar en god lönsamhet. Det bästa sättet att få en 

stadig försäljning är att skapa nöjda och lojala kunder som återkommer till butiken. För att en 

kund ska känna trivsel är det viktigt att kundens besök är enkelt. En kund ska med lätthet 

kunna finna de varor den söker och ska inte behöva gå runt och leta under sitt besök. Extra 

viktigt är att de varor som varit med i eventuell marknadskommunikation ska vara lätta att 

finna, annars uppstår lätt missnöje hos kunden.
27

 

3.4 Sinnesmarknadsföring 
 

Flera av våra sinnen spelar en stor roll när vi går och handlar. Här förklaras hur våra sinnen 

används när vi handlar, både medvetet och omedvetet. 

3.4.1 Synen 

 

Synen är självklart en viktig del då man handlar mycket med ögonen. Saker som ser 

inbjudande och fina ut attraherar till köp, medan en stökig och smutsig butik skulle få många 

kunder att vända i dörren.  

För att skapa en ännu mer inbjudande känsla så kan man jobba med färger och belysning. Av 

kalla färger, till exempel blå, blir man avslappnad och harmonisk medan varma färger som till 

exempel röd är mer uppiggande. Rött används även för att signalera realisation medan kallare 

färger används i butiker där beslut tar lite längre tid att fatta, som exempelvis vid köp av lite 

dyrare specialvaror.
28

  

I en studie om färgers påverkan så kommer man fram till att varma färger som röd och 

framförallt gul kan vara fysiskt tilldragande och alltså de man ska använda för att locka 

kunderna in i butiken.
29

 

3.4.2 Luktsinnet 

Även luktsinnet är viktigt när vi handlar. Det sägs att minnen förknippade med lukter ger 

intensiva känslor och klara minnesbilder. Luktintryck varar längre i minnet än synintryck 

samt att det ger en ökad koncentrationsförmåga. Lukten är det sinne som påverkar oss 

snabbast och mest omedvetet. Detta beror på att lukten når det limbiska systemet i storhjärnan 

vilket har betydelse för vårt känsloliv.
30

 Dofter har stor inverkan på vårt välbefinnande samt 

för vår sinnesstämning och man kan använda dofter för att skapa en känsla av harmoni och 

tillfredsställelse.
31

 

                                                 
27

 Carlsson, K m.fl. (2002) s. 126 
28

 Thurow Schmidt, H m.fl. (2004) s. 35 
29

 ”The Effects of Color in Store Design”, Journal of Retailing Vol. 59 No. 1 1983 s. 43 
30

 Thurow Schmidt, H m.fl. (2004) s. 39 
31

 Hultén, B m.fl. (2008) s. 52-53 
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3.4.3 Smaksinnet 

 

Smaksinnet har, även det, stor del i vad vi väljer att handla när det gäller livsmedel. Något vi 

vet smakar illa köper vi inte och troligtvis inte något vi tror smakar illa heller.  

Här kan butiken påverka genom att låta kunderna provsmaka en ny produkt. Att själv få 

smaka på varan påverkar oss mycket mer än de andra sinnena.
32

 

3.4.4 Hörseln 

 

Musik kan också påverka vår sinnesstämning och har en förmåga att förstärka eller motverka 

olika känslor. Vad man ska tänka på avseende valet av musik är vilken ljudnivå det är, tonart, 

takt och rytm.
33

 Alla dessa faktorer påverkar oss och därigenom också hur vi känner när vi går 

och handlar. 

3.4.5 Sinnena tillsammans  

 

Att ha en trevlig miljö förhöjer shoppingupplevelsen och dessa stimulanser från omgivningen 

bör inte bedömas var för sig, utan det är den totala upplevelsen från alla erfarenheter som 

påverkar konsumenten. Resultaten av en studie från 2001 visar att när nivån av upphetsning 

från omgivande doft och bakgrundsmusik matchade, förbättrades konsumenternas upplevelse 

av shoppingen. Till exempel doftsattes en butik med en doft som gav låg upphetsning 

(lavendel) och det kombinerat med långsam musik ledde till en högre upplevelse än om de 

använde samma doft men musik som gav hög upphetsning.
34

  

3.5 Butiksmarknadsföring 
 

Förutom placeringen och exponeringen av varorna så finns många andra faktorer som är 

viktiga att tänka på i butikens marknadsföring. 

3.5.1 Sortiment 

 

Sortimentet i en butik har tre syften; det skall fungera som påminnare, som påverkare samt 

som inspiration. Det förstnämna kan fungera på två sätt. På det ena sättet skall kunden komma 

hem med de varor den tänkte handla från början och på det andra sättet skall detta påminna 

kunden om de varor den brukar köpa, men inte planerat att köpa just denna gång. Att påverka 

innebär att försäljaren placerar varor på ett sätt så att kunden skall välja just dessa framför 

andra varor. Att inspirera innebär att varor presenteras på ett sådant sätt att kunden stimuleras 

att köpa på ett eller annat vis kompletterande produkter. 
35

 

                                                 
32

 Albertsson, S m.fl. (1997) s. 290 
33

 Thurow Schmidt, H m.fl. (2004) s.39-40 
34

 ”The Effects of Color in Store Design”, Journal of Retailing 77 (2001) s.285 
35

 Nordfält, J (2007) s. 42 
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Idag måste butiker vara flexibla och kunna erbjuda ett anpassat sortiment för olika dagar i 

konsumenternas liv. ”Hybridkonsumenter” bli allt vanligare, det vill säga de som exempelvis 

storhandlar vid ett tillfälle i veckan och då granskar varor utan och innan samt undersöker 

extrapriser och dylikt. Ett annat tillfälle kan samma kund vara okänslig till just prissättningen, 

beroende på vilket tillfälle de skall göra inköpen till. Det spelar då mindre roll vad varorna 

kommer att kosta. Variationen med stormarknad och delikatessavdelningar blir då viktigt att 

kunna tillhandahålla för konsumenterna.
36

 

3.5.2 Inre marknadsföring 

 

De flesta kunder bestämmer sig för vad de skall köpa, när de är i butiken. Ett begrepp som 

ofta används är ” in store marketing” eller ”inre marknadsföring”. Det är således viktigt med 

bearbetning inne i butiken, särskilt för att koncentrera sig på nuvarande kunder. ”AIDA” är ett 

annat begrepp som kan användas. De engelska ord som begreppet innefattas av är Attention, 

Interest, Desire, Action. Kunden skall göras uppmärksam via någon form av skyltning, för att 

sedan skapa ett så pass stort intresse att denne vill veta mer om produkten och sedan göra ett 

inköp. 
37

  

Pihlsgård talar även om en femte bokstav i denna kombination, vilket är ett S för Satisfaction. 

Inköpet skall alltså även skapa en tillfredsställelse och detta hör egentligen ihop med själva 

inköpet. Detta köp måste således leva upp till de löften som exponeringen visat.
38

  

I en artikel från Journal of marketing från 2009 tas detta ämne upp. Författarna menar att 

marknadsföringen i butiken triggar igång kunderna genom att de blir påminda om vad de 

skulle köpa eller påverkas att köpa saker de inte haft för avsikt att köpa. Det är beslut som 

uppkommer under själva besöket inne i butiken genom att stimulanser får kunderna att minnas 

eller tro att de har behov av en viss produkt.
 39 

Vidare i artikeln så utreds olika faktorer som kan ha betydelse för dessa impulsbeslut. Man 

kommer fram till att könet inte är av betydelse, både män och kvinnor påverkas lika av den 

inre marknadsföringen. Däremot kan användandet av inköpslista påverka. Inköpslistan är 

mycket bra för att göra planerade inköp men tyvärr så är den ingen garanti för att undkomma 

oplanerade inköp. Enligt studien så köper de med lista dock färre produkter och gör av med 

mindre pengar än de utan lista, så det kan tyda på att de med lista gör färre oplanerade 

inköp.
40

  

                                                 
36

 Axelsson, B m.fl. (2005) s. 120 
37

 Carlsson, K (2004) s. 57-58 
38

 Pihlsgård, A m.fl. (2010) s. 114 
39

 ”The Interplay Among Category Characteristics...”, Journal of Marketing vol. 73 (september 2009) s. 19-20 
40

 ”The Interplay Among Category Characteristics...”, Journal of Marketing vol. 73 (september 2009) s. 21 
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En annan studie visar att konsumenternas kunskap om butiken och tiden för att handla 

påverkar många köpbeslut som tas direkt i butiken. Båda faktorerna påverkar mängden 

oplanerade köp och om man ångrar sig gällande varumärke jämfört med den tanke man hade 

när man går in i butiken. Att ha kunskap om butikens uppbyggnad har en positiv effekt 

oavsett tiden man spenderar i butiken. Vid tidspress har den en negativ effekt, det vill säga att 

man lätt kan glömma bort planerade inköp.
41

 

3.5.3 Visuell påverkan 

  

I en artikel publicerad 2008 i tidskriften the Economist beskrivs hur människor påverkas av 

den omgivning som skapats i en matvarubutik. Man menar att det tar en stund innan hjärnan 

ställt in sig på att handla och att butiksägarna har till uppgift att skapa så bra förutsättningar 

för detta som möjligt. Detta görs ofta genom att man vid entrén skapar ett område för att få 

kunden att slappna av och bli uppmärksam på detta, oavsett om det är stamkunder eller en 

tillfällig kund. Detta område i början av affären används därför ofta för placering av varor 

som ses som ett ”kap” samt för övrig reklam.
42

 

Författaren skriver även att butiker ofta ser relativt likadana ut, att de är uppbyggda på 

ungefär samma sätt. Detta beror till allra största delen på att denna planering resulterar i att 

kunderna gör fler inköp. Mycket forskning har gjorts inom detta område, vilket har visat att en 

viss typ av uppbyggnad påverkar kundernas inköp.
43

 

Man har kommit fram till att psykologi påverkar mer än vad man tror inom detta område. 

Som exempel tas att näringsrik, fräsch mat med fördel kan placeras i början av en butik. Detta 

på grund av att det är ett positivt sätt att påbörja sina inköp, vilket då även resulterar i att 

människor känner sin mindre illa till mods då man väljer vissa mindre nyttiga varor mot slutet 

av sin inköpsrunda.
44

 

Något som blivit mer och mer populärt är att erbjuda kunderna färdiglagade varor i olika 

former. Delikatessavdelning samt ”nybakat” är något som de flesta butiker kan erbjuda. 

Enkom doften av detta påverkar kunderna ens innan de nått avdelningen ifråga. Detta har 

visat sig vara mycket effektivt då kunderna blir hungriga och frestade att köpa även andra 

varor.
45

 

                                                 
41

 ”The Effects of Situational Factors on In-Store Grocery Shopping Behavior”, The Journal of Consumer 

Research, Vol. 15, No. 4 (Mar., 1989), s. 
42

 ”The way the brain buys”, The Economist (2008) s.105-107 
43

 Ibid. 
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 Ibid. 
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Till största delen används visuella marknadsföringsverktyg i butikerna, såsom skyltning av 

olika slag samt de typer av exponering som finns. Dock menar man att exempelvis även 

dofter utgör en viktig aspekt i kampen om kundens uppmärksamhet, att det undermedvetna, 

minnen och dylikt kan påverka kundens inköp precis lika mycket.
46

 

Avseende just den visuella delen i marknadsföringen skriver man att huvudkontor ofta går ut 

med specifika instruktioner kring hur en butik skall placera varorna. Det råder dock 

meningsskiljaktigheter kring huruvida varor placerade i ögonhöjd verkligen är den bästa 

positionen för att få en vara att sälja mycket. Vissa menar att en bit över ögonhöjd är den 

bästa platsen, alternativt att varorna på gavlarna har den bästa säljpositionen.
47

  

De flesta människor är högerhänta så vissa menar här att den bästa positionen är en bit till 

höger om de varor som är i ögonhöjd, då de flesta högerhänta tenderar att titta lite mer åt 

höger. Andra sätt som har visat sig vara effektiva är att exempelvis placera varor tillsammans, 

som relaterar till varandra.
48

 

En person vid ett universitet i USA har skapat en sätt att studera människor då dessa skall 

välja vilken vara de skall köpa. Detta görs via övervakningskameror och man har kommit 

fram till att det tar cirka två minuter för en person att göra sitt val, att de redan innan de nått 

hyllan vet vilket märke de skall välja. Detta visar att marknadsföring utanför butiken gör 

mycket stor skillnad, att inte endast påverkan inom butikens väggar påverkar kundernas 

inköp.
49

 

3.5.4  Butikens image 

 

I en vetenskaplig artikel från 2006, publicerad i European Journal of Marketing, har man 

studerat vilka faktorer som påverkar kundernas beslut att göra inköp. I denna studie kom de 

fram till att tiden är en avgörande faktor då en kund skall inhandla varor. Ju längre en kund 

stannar i butiken, desto fler impulsinköp görs. Studien refererar till ett flertal andra artiklar 

som skrivits inom ämnet och konstaterar att olika faktorer, såsom placering av själva butiken, 

på det sätt man placerat varorna, bakgrundsfärger i butiken, dekor, musik, lukter, en snygg 

och rymlig butik, har stor effekt på kundernas val.
 50
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 ”The way the brain buys”, The Economist (2008) s.105-107 
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 ”Impacts of sit. factors on buying decisions..”, European Journal of Marketing (2006) s. 17-43 
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I studien konstaterar man att butiksägarna kan locka till sig fler kunder genom att skapa en 

utvecklad image. Detta skall locka till sig det kundsegment som gör den största delen av 

inköpen. Författarna skriver även att den anledning kunderna först hade för att gå in i affären 

inte har så stor påverkan som man tidigare trott, särskilt då det gäller matvaruinköp jämfört 

med exempelvis klädinköp. Istället kan skyltning, erbjudanden och andra sätt som skapar 

lockelser för kunderna ha stor påverkan avseende vilka inköp som görs. Särskild stor 

påverkan har de på impulsinköpen.
51

   

3.5.5 Emotionell laddning 

 

Många marknadsförare använder sig av budskap med olika emotionella laddningar. För att få 

en effektiv påverkan på ett köpbeteende kan man i många fall lyckas bäst genom att förena 

olika delar. Redan under antiken förenade man pathos (känslor som väcks hos åhöraren), 

logos (mer logisk del i tänkandet) och ethos (den moraliska aspekten) för att få den mest 

effektiva påverkan. Sedan dess har intresset och forskningen gått både fram och tillbaka 

genom tiderna. Det kan dock sägas att det under senare år varit en ökad nyfikenhet kring 

emotioner inom konsumtionsforskning och reklamforskning.
52

  

3.5.6 Butikskonceptet 

 

Valet av butik styrs inte bara av sortiment och pris, utan även av mervärden som gör att den 

butik du valt har något extra. Vikten av hur butiken är placerad, planerad samt utbud, service 

och så vidare kan därför ha stor påverkan på kundens val och därigenom göra att den står sig 

väl i konkurrens med andra butiker.
53

 Särskilt läget har en enormt stor påverkan på 

människors köpbeteende. SIFO har under 2005 genomfört en undersökning avseende hur 

konsumenter väljer livsmedelsbutik. Närhet var den viktigaste anledningen till varför de valde 

just den butik de går till oftast. Detta gick före både urval, priser, service och butiksmiljö.
54
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3.5.7 One-to-one marketing 

 

Att dela upp marknader i segment utvecklades starkt under 1980- och 1990-talen, främst på 

grund av kundernas ökade krav. Segmenten ser olika ut i olika branscher och har på senare tid 

blivit mindre och mindre. Det finns något som kallas mikromarknader eller nischer och är 

bland de minsta delmarknaderna. Den allra minsta delmarknaden kallas one-to-one marketing 

och riktar sig till en enda person. Inom bil- eller teknikbranschen finns idag stora möjligheter 

att exempelvis designa sin egen produkt efter de behov och det tycke man som kund har. 

Särskilt Internet har öppnat upp möjligheterna att gallra mellan försäljarna idag och 

konkurrensen blir allt tuffare.
 55

 

Ett företag inom livsmedelsbranschen har tagit tillvara på detta sätt att nå ut till kunderna 

genom direktmarknadsföring. Det handlar om ICA:s relativt omtalade sätt att skicka 

rabatterade erbjudanden på de varor som regelbundet inhandlats av kunden tidigare inom 

kedjan. Dessa köp registreras varje gång de genomförs och på så sätt vet ICA vilka varor som 

kunden borde vilja ha rabatterade nästa gång ett inköp görs. Det är detta som kallas one-to-

one marketing.
56

 

3.5.8 Högtider 

 

Under våra stora högtider handlas det betydligt mer än annars och detta har butiker tagit fasta 

på. De största ”mathögtiderna” är jul, påsk och midsommar. Under dessa högtider snålar vi 

inte på det vi handlar, utan vi handlar mycket och det gör inget om det kostar lite mer än 

vanligt, vi unnar oss detta. Då kan det vara bra för butikerna att använda lockvaror till bra 

priser.
57

  

Till påsk är det vanligt att locka med billigt lösgodis för att få in kunderna till butiken och få 

dem att köpa all sin påskmat där. Många vill även ha lite finare mat till dessa högtider och det 

är vanligt att locka med delikatesser såsom oxfilé, fläskfilé, skaldjur och rökt lax i 

reklambladen.
 58
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4. Empiri 
 

I detta avsnitt presenteras de butiker som har studerats och de data som framkommit genom 

de personliga intervjuerna. 

 

4.1 Företagspresentation 
 

I detta avsnitt kommer en kort presentation av de butiker som ingår i studien. 

4.1.1 Tempo Hellströms i Vikarbyn 

 

Tempo, som ägs av Axfood, är en kedja av butiker som ägs och drivs av enskilda handlare. 

Konceptet är att de ska vara bostadsnära områdesbutiker och idag finns det 130 butiker runt 

om i Sverige.
59

 

Tempobutikerna har en årsomsättning på allt mellan 7-8 till 35-40 miljoner kronor. Tempo i 

Vikarbyn tillhör de större butikerna och har en årsomsättning på drygt 30 miljoner kronor. Det 

är de större Tempobutikerna som styr marknadsföringen och de mindre får följa med på 

samma koncept då alla butiker följer samma mall. De små butikerna har oftast mindre vinst så 

det är de stora butikerna företaget lägger sin energi på att de ska gå bra.
60

 

Butiken i denna studie ligger belägen i Vikarbyn, en by strax utanför Rättvik i Dalarna. 

Vikarbyn är en relativt stor by med över 1000 invånare.
61

 Butiken som är bland de större 

Tempobutikerna har en ganska stor kundkrets. Då den ligger granne med en lokal tillverkare 

av charkprodukter, Hellströms Goda AB
62

, så kommer kunderna inte bara från Vikarbyn utan 

mer långväga kunder som vill få tag på de populära korvarna och andra charkprodukter som 

tillverkas där. Under sommaren tillströmmar även ett stort antal turister till området och 

antalet kunder ökar kraftigt.  

Butiken har en yta på 500 m². Antalet anställda brukar ligga på cirka 20 personer per år men 

omräknat till heltider så blir det 10-11 stycken. De har ett antal fast anställda och även 

skolelever och annan extra personal som kan hoppa in vid behov och under semestrar.
63
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4.1.2 Maxi ICA stormarknad i Falun 

 

”På Maxi ICA Stormarknad hittar du det du behöver på ett ställe och till bra priser! Förutom 

det breda livsmedelssortimentet hittar du även specialvaror, såsom böcker, kläder, husgeråd, 

sportartiklar samt allt för din trädgård.”
64

 

ICA Maxi finns idag på 60 orter i Sverige
65

 och fler butiker planeras öppna under 2010
66

. 

Maxi ICA stormarknad i Falun sysselsätter idag cirka 120 medarbetare. De utgår från devisen 

"kunden är Kung" och det är vad som ska styra bemötandet i hela butiken. På Maxi Falun 

finns en angelägenhet att ha ett stort och brett sortiment till låga priser. Det ska finnas flera 

alternativ att välja mellan, dels alla kända varumärken samt ICA:s egna varor och 

Euroshopper som är ICA:s lågprisalternativ.
67

 Butiken i Falun har en årsomsättning på cirka 

250 miljoner kronor.
68

 

Butikens historia är ännu inte så lång, den öppnade den 14 mars 2007 och var då den 51:a 

Maxi Stormarknaden i Sverige.
69

 

4.1.3 Maxi ICA stormarknad på Råå i Helsingborg 

 

”I vår butik hittar du det mesta du behöver för dina dagliga inköp. Vi vill göra varje dag lite 

enklare för dig som är kund hos oss. Därför är det viktigt för oss att du får bra service, fräscha 

färskvaror och ett brett och djupt sortiment till låga priser. På Maxi kan du alltid få 

inspiration, tips och idéer.”
70

 

Maxi ICA stormarknad på Råå är indelad i fem stycken avdelningar; kassa, färskvarudel, 

övriga färskvaror, kolonial samt frukt. En försäljningschef finns på varje avdelning.
71

 

Butiken består av 6250 m² säljyta och årsomsättningen är idag 286 miljoner kronor. Nästa år 

beräknas denna överstiga 300 miljoner kronor. Cirka 80 stycken anställda arbetar inom livs 

och cirka 10 stycken inom special.
72

 

Butiken ligger i området Råå som ligger cirka 1 mil söder om Helsingborg. I samma byggnad 

finns bland annat även butiken Hund- och Kattmagasinet. 
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4.1.4  ICA Oj! I Helsingborg 

 

”Hos oss på ICA Kvantum Oj! i Helsingborg hittar du både vardagsmat och delikatesser från 

när och fjärran. Som du märker finns det kvalitéer hos oss på ICA Oj! som du aldrig kan finna 

på en stormarknad, så välkommen hit och smaka, dofta och prova dig fram i sinnenas rike.”
73

 

Denna butik ligger i området ”söder” i centrala Helsingborg. På söder bor människor från 

många olika länder och flertalet stora arbetsgivare, såsom Skatteverket, Försäkringskassan, 

Helsingborgs tingsrätt med flera ligger alldeles runt knuten. Trycket vid lunchtid är således 

mycket högt. 
74

 

Då detta är en citybutik är säljtrycket även generellt högt. Liten säljyta skall rymma många 

kunder som oftast gör småinköp. En viktig uppgift för ICA Oj! I Helsingborg är att skapa en 

”mys-faktor” för kunderna. 
75

 

Butiksytan är 3100 m² och sysselsätter 50 stycken heltidsanställda. En önskan finns om att 

dubbla butiksytan i framtiden. Det är för närvarande mycket trångt i gångarna och man 

eftersträvar att kunna erbjuda ett större utbud. Omsättningen är 200 miljoner kronor.
76

 

4.2 Butikernas marknadsföring 
 

I detta avsnitt presenteras resultatet från de utförda intervjuerna i ovanstående butiker. 

4.2.1 Tempo Hellströms i Vikarbyn 

 

Huvudtanken bakom butikens uppbyggnad är att man ska se färskvarorna först, det vill säga 

frukt och grönt, så att kunderna får ett fräscht intryck av butiken direkt när de kommer in. På 

grund av lokalens uppbyggnad, att butiken börjar med en smal gång, har man placerat läsken 

före färskvarorna men fruktdisken syns direkt när man kommer in i butiken ändå. Att läsken 

hamnat först kan även vara bra ur den aspekten att det är tunga varor som då hamnar längst 

ner i korgen eller vagnen.
 77

 

”Lokalens uppbyggnad ger vissa begränsningar så man måste till viss del planera utifrån 

det”, säger Leif Hellström butiksinnehavare på Tempo i Vikarbyn.  
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I övrigt så är butiken uppbyggd med gångar så att blicken riktas mot den manuella disken. 

Mejerivarorna är placerade längst in i butiken liksom i många andra butiker, då det handlar 

om tillgänglighet till kylrum och var varorna levereras. Dessutom så besöker de allra flesta 

kunderna mejeriavdelningen, så det är bra att de behöver gå genom en stor del av butiken för 

att komma dit.
78

 

Butiken är naturligt indelad i avdelningar, till exempel frukt och grönt, mejeri, chark, bröd, 

bak med mera. Tanken är att butiken ska vara överskådlig och lättframkomlig för kunderna. 

Butiken avslutas med glass, godis, chips och snacks precis före kassorna.
79

 

I butiken används hyllpratare som markerar ”veckans varor”. De har även ett koncept som 

kallas ”Spara Mera” med utvalda varor som har ett ständigt lägre pris och dessa varor 

markeras med speciella skyltar.
80

 

För att exponera de varor som säljer bra så placeras de ofta ute på gavlar som kunderna ser 

tydligt. Det finns alltid placeringar som är sämre i butiker så de har som policy att flytta runt 

varorna för att exponera dem mer eller mindre. Som en standard brukar de ha en vara på 

samma plats i maximalt 3-4 veckor för att sedan byta till en bättre eller sämre plats.
81

 

”Omväxling förnöjer”, lägger Leif till. 

 

Butiken använder sig av olika former av exponering såsom hyllexponering, dubbelexponering 

och specialexponering. När det gäller reklam och skyltning för att uppmärksamma kunderna 

på vissa varor så har Tempo ett veckoblad som skickas ut med posten. Dessa reklamblad sätts 

samman av en grupp Tempohandlare som tillsammans beslutar vilka varor som ska vara med 

och till vilket pris. Leif själv ingår i den gruppen som består av sex personer och han menar 

att handlarna känner sig lite mer deltagande i det arbetet och att de inte bara är styrda 

uppifrån. Dessa reklamblad ser likadana ut för alla Tempobutiker i hela Sverige.
82

 

”Det är roligt att få vara med och påverka lite mer”, säger Leif med ett leende. 

Alla kampanjer utvärderas varje vecka och nya kampanjer planeras. Säljstatistik tas fram ur 

datasystemet och genomgås för att se hur kampanjerna har gått. Det görs även noggrann 

mätning av antalet kunder, hur mycket de handlar för och vilka tider det handlas mycket 

respektive lite. Försäljningen läser de av varje dag, vecka, månad och år för att kunna jämföra 

och föra statistik.
83

 

”Utvärderingen är en viktig del i vårt arbete”, menar Leif. 
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4.2.2  Maxi ICA stormarknad i Falun 
 

Butiken är uppbyggd efter ett kundvarv så att kunderna ska exponeras för så många olika 

avdelningar och varor som möjligt, man måste gå igenom i stort sett hela butiken för att nå 

kassorna. Kundvarvet går åt vänster vilket många Maxibutiker använder sig av då det tycks ge 

ökad försäljning. Varorna placeras på det sätt att det första kunden ser är de varor som butiken 

tjänar mest pengar på, de mest lönsamma varorna. Varorna placeras också i grupper av varor 

som hör ihop med varandra, det vill säga sambandsexponering. Butiksvarvet avslutas med 

läsk, chips och godis.
 84

 

I en stor butik som denna finns det varor man vill att kunderna ska se men även varor man 

inte vill att kunderna ska se. Det finns vissa varor som ger förlust på varje såld vara så dessa 

placeras på minde synliga platser, exempelvis långt ner på hyllor. Även ”extraprisvaror” 

placeras mer dolda då dessa ger en mindre vinst än vanligt eftersom de säljs till ett lägre pris 

men butikens inköpspris är fortfarande detsamma. De varor man vill sälja mer av placeras ofta 

på gavlar där de syns bäst.
85

 

”Att en vara syns är det viktigaste medlet vi har för att öka försäljningen”, säger Jon Persson, 

säljledare kolonialavdelningen ICA Maxi Falun. 

De varor med störst marginaler bör synas mest och de med små marginaler och ännu mer de 

som ger minussiffror, bör placeras på mer gömda platser. Varför man behåller varor som 

butiken går minus på är att kunderna efterfrågar dessa varor så de bör finnas med i sortimentet 

så att kunderna inte ska välja att handla i andra butiker för att få de varor de vill ha. Exempel 

på en sådan vara kan vara YES diskmedel, en vara som många kunder föredrar framför andra 

diskmedel.
86

 

”Vi måste kunna erbjuda det kunderna efterfrågar för att inte tappa kunder”, lägger Jon till. 

 

Sambandsexponeringar används i stor utsträckning då det är vanligt att kunder kommer in och 

vet att de ska handla mat för dagen men inte vilken mat. Det blir då ofta upp till butiken att 

”bestämma” vad kunderna ska äta och att placera varor som makaroner och ketchup 

tillsammans gör det lättare att påverka vad kunden ska handla. 
87

 

Dubbelexponering används inte i så stor utsträckning, då det ofta är lätt att glömma bort att 

fylla på varor på det ena stället. Ett exempel är om ströbröd skulle placeras både vid 

bakavdelningen och vid skorporna. Specialexponeringar används när det passar, exempelvis 

om något varumärke har en speciell kampanj.
88
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ICA Maxi butikerna i Sverige är indelade i 3 regioner och butiken i Falun tillhör region norr. 

De annonsblad som kommer hem i brevlådan är samma inom de olika regionerna och vissa 

sidor är likadana i hela Sverige.
89

 

Kampanjer utvärderas inte konkret utan de tittar på vilka varor de får fylla på ofta och vad de 

får beställa hem mer av samt vilka varor som det finns mycket kvar av.
90

 

”Vi går mest på känsla”, säger Jon. 

 

4.2.3 Maxi ICA stormarknad på Råå i Helsingborg 

 

Då man träder in i butiken möter man först specialavdelningen och sedan avdelningen med 

livs. De har valt att bygga butiken efter ett vänstervarv; kunderna går alltså motsols i butiken, 

vilket de anser vara ett beprövat och fungerande koncept för att få kunderna att göra fler 

inköp.
 91

 

”Man är styrda på Maxibutikerna”, säger Peter Nilsson, försäljningschef kolonialavdelningen 

ICA Maxi Råå i Helsingborg. 

Butikens uppbyggnad är alltså relativt styrd från ledningen över Maxibutikerna. Även då det 

gäller uppbyggnad med hyllor, ställ och så vidare är butiken centralstyrd. Specialavdelningen 

har en anställd bara för uppgiften exponering. De vill ha en ”ren” butik med originalhyllor 

och gavlar, alltså inte ställ och dylikt.
92

  

Den viktigaste typen av reklam till hushållen är ett flygblad som skickas ut veckovis. Detta 

görs tillsammans med andra Maxibutiker i området och sträcker sig geografiskt från 

Landskrona till Hyllinge som ligger några mil nordost om Helsingborg. Möten om 

utformningen av detta blad hålls regelbundet tillsammans med 15 stycken andra Maxiföretag. 

Stortavlor på parkeringen utanför butiken används och även detta sköts centralt.
93

 

”Mina nyheter” är ett nytt koncept som fungerat ypperligt bra. Detta innebär att kunder skall 

få rabatt på nyinkomna varor i butiken, allt för att få inspiration och inte bara göra de vanliga 

inköpen. Även den nya riktade marknadsföringen, som togs fram av ICA för en tid sedan, 

fungerar mycket bra. Detta innebär att återkommande kunder erbjuds en rabatt på de varor 

man handlar frekvent. En mätning görs även på hur många kuponger som används, både för 

den riktade marknadsföringen och även för vanliga kuponger. 
94
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En så kallad ”sexhörning” används då och då för att jämföra och betygsätta andra butiker och 

därigenom även få den egna butiken granskad. Utifrån service, sortiment, kommunikation, 

människor, pris och läge utvärderas butiken på en femgradig skala.
95

  

Sambandsexponering är de dåliga på, berättas det. Knappt vid storhelger använder man sig av 

detta. Peter tycker att ”Maxi är allmänt dåliga på detta”. 

Viktigare är då att fronta dagligen för att upprätthålla en ordning i butiken. Dubbelexponering 

används mer, mest gäller detta ”uppfräschare” såsom tuggummi och drycker. Fasadvepor kan 

användas då butiken exempelvis vill exponera något speciellt, exempelvis lokalproducerade 

varor.
96

  

För att ytterligare öka inspirationen hos kunderna finns ett hemtrevligt utformat ”Maxikök” på 

en strategiskt vald plats i butiken, där det hålls provsmakning och där recept kan erhållas. 

Även färska färdigrätter finns placerade kring detta kök för att öka känslan hos kunden att det 

skall vara hemtrevligt. Gratis banan erbjuds till alla barn. Detta ses som en ”win-win” strategi 

då föräldrar handlar mer om turen i butiken kan bli lugnare.
97

    

4.2.4  ICA Oj! I Helsingborg 

 

Butiken är en citybutik med 60 % färskvaruprofil. Kunderna är många, men de flesta gör 

snabba och små inköp. Luncher, tilläggsinköp och i övrigt inköp av färskvaror står för den 

största delen av butikens resultat. Man har byggt upp butiken efter ett vänstervarv där 

impulsvaror är placerade först i varje avdelning. Olsson menar att uppbyggnaden är 

självvald.
98

 

”Man är friare än Maxibutikerna”, menar Pontus Olsson, handlare Kvantum ICA Oj! 

Helsingborg. 

 

Butiken skulle behöva ytterligare yta att placera varorna på, då mycket tid idag går åt till att 

fylla på i hyllor, ställ och så vidare. Man har på grund av detta blivit tvungna att bygga på 

höjden, vilket inte är optimalt. Då säljtrycket alltjämt är högt är det viktigt att skapa en 

”mysfaktor” för kunden, för att minska att de stressar sig genom butiken. De anställda frontar 

varorna löpande under dagarna och det finns en hyllansvarig som skall se till att det ser ordnat 

ut och att det alltid finns varor framplockade. Under lördagar sysselsätter man barn till 

personalen som får hjälpa till med detta.
99
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Hyllor byggs om en gång per år, för att förnya intrycket av butiken. Gavlarna kan ibland vara 

den mest inkomstkomstbringande delen i butiken, det mesta kan säljas då varor exponeras på 

detta sätt.
100

 

Pontus anser att ”Varor skall få den plats de förtjänar”. 

En och en halv meter från golvet anses vara den främsta platsen för att få en kund 

uppmärksam på en vara. ”Hyllpratare”, en sorts liten skylt, används för att göra kunder 

uppmärksamma på specifika varor i hyllorna, i övrigt skall det vara en logik på hyllorna; 

varorna delas upp i varugrupper och ställs bredvid varandra så kunden ska ha lätt att hitta.
101

 

Egna märkesvaror säljer bra, i övrigt är det svårt att specificera vad kunderna gör för inköp. 

”Kunder av idag kan ofta köpa en dyr högkvalitativ vara samtidigt som man inhandlat 

tvättmedel av märket Euroshopper”, berättar Pontus. 

På grund av detta försöker man hålla sortimentet så brett som möjligt. Sambandsexponering 

används frekvent, särskilt på gavelplats och särskilt vid storhelger då det säljer bra. Detta görs 

även för att underlätta för kunden att slippa leta varor.
102

 

Det man trycker på i butiken är dock färskvaruprofilen med en manuell chark och ett stort 

utbud av delikatesser i olika former. Man vill vara personlig med kunderna för att få en 

familjär atmosfär. Det är svårt att finna en väg för att marknadsföra detta koncept på bästa 

möjliga sätt. Ingen direktreklam används, däremot har man valt att införa annonser i några 

lokaltidningar med aktuella erbjudanden. Ingen direkt uppföljning har gjorts av de sätt man 

marknadsför butiken på, däremot förs viss statistik lokalt avseende de varor som säljer mest 

och så vidare.
103
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5. Analys 
 

I detta kapitel knyts teori och empiri samman för att kunna göra den avslutande slutsatsen av 

materialet som granskats. 

 

5.1 Marknadsföring 
 

Den definition av marknadsföring som presenteras i teorins första avsnitt känns riktigt 

passande i denna undersökning då det tydligt visar sig att en mängd processer leder fram till 

den marknadsföring som presenteras i butikerna. Ofta kan speciella erbjudanden i butiken få 

kunder att känna att de gjort bra köp och därigenom har butikerna levererat ett värde till 

kunderna, samtidigt som de har lyckats i sim marknadsföring att få kunderna att köpa de 

produkter som butiken presenterat.  

5.2 Marknadsföringsmixen 
 

De viktigaste delarna i marknadsföringsmixen vad gäller butikernas marknadsföring är plats 

och påverkan, men även priset har en stor roll. Vilken plats i butiken man väljer för en vara 

kan göra stor skillnad för försäljningen av den.  

Det handlar inte bara om att på måfå plocka fram varor där det finns plats, utan tankarna 

bakom är noga planerade och studerade för att butiken ska få sälja så mycket som möjligt av 

de varor som ger den största förtjänsten. Utbudet får inte vara för litet, men samtidigt så får 

man heller inte presentera för många artiklar av samma vara då det kan påverka negativt.
104

 

Det viktigaste med marknadsföringen är att få ”rätt” varor att synas. De varor som ger bäst 

förtjänst är de varor som ska stå mest synligt. För att komma fram till vilka varor dessa är så 

räcker det inte att titta på vilka varor som har bäst marginaler, utan även vilka varor det säljs 

mycket av.
105

 Jon Persson på ICA Maxi i Falun pratar mycket om hur viktigt det är att placera 

rätt varor synligt och att ”gömma undan” varor med sämre marginaler. 

Carlsson med flera nämner att det är viktigt att kunderna hittar de varor de söker, så om man 

annonserar en vara i ett reklamblad så ska varan också vara lätt att hitta i butiken.
106

  

Som en liten motsägelse mot ovanstående stycke så ger Jon Persson på ICA Maxi i Falun som 

ett exempel att extraprisvaror kan vara bra att placera på lite mer dolda säljplatser då de ger 

mindre förtjänst än vanligt med det nedsatta priset.
107

 Samtidigt kanske många kunder letar 

efter just dessa varor, varför vi undrar om det verkligen är så bra att ”gömma” dem? 

                                                 
104

 Nordfält, J (2007) kap. 3 
105
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106

 Carlsson, K m.fl. (2002) s. 126 
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Att använda skyltar och reklam för att få kunderna att uppmärksamma butiken och vissa varor 

är en stor del i påverkan.
108

 Butiken måste visa att de finns, vad de har att erbjuda och även till 

vilka priser dessa erbjudanden finns. Låga priser lockar kunder men ger sämre vinst till 

butikerna så det är viktigt att även visa fram varor som ger bättre förtjänst.  

 

I Journal of Marketing från 2009 tas detta ämne upp. Man menar att den marknadsföring som 

butiken lyfter fram påverkar kunderna att köpa något de inte tänkt alternativt påminna dem 

om inköp de glömt göra. Stimulanser i butiken får således påverkan på de beslut kunderna 

fattar.
109

 

 

Alla butikerna i denna undersökning har veckoblad som skickas ut till de boende i närområdet 

för att informera kunderna om att de finns och erbjuda lite extrapriser, samt lockande varor. I 

många fall ser dessa reklamblad likadana ut för matvarukedjor i hela landet, men det kan 

också skilja på vissa sidor med lokala erbjudanden.  

 

För Tempobutikerna så är det en grupp handlare som planerar hur dessa veckoblad ska se ut 

och vilka varor som ska vara med. De får känna sig lite mer delaktiga och inte endast styrda 

uppifrån.
110

 

5.3 Exponering och uppbyggnad av butiken   
 

De flesta livsmedelsbutiker använder sig av liknande uppbyggnad. De butiker som är 

granskade i denna rapport är alla byggda i vänstervarv. Butikerna byggs upp så att kunderna 

måste gå igenom en så stor del av butiken som möjligt, för att nå fram till kassorna. Detta för 

att öka alla möjligheter att kunderna skall göra impulsköp. Ju fler varor man exponeras för 

desto större chans till fler oplanerade inköp
111

. Jon Persson på ICA Maxi Falun nämner detta 

som något som är viktigt för butiken.  

Angående just uppbyggnaden av butiker skrivs det även om i artikeln i the Economist, där det 

förklaras att anledningen till största delen beror på att denna planering resulterar i att 

kunderna gör fler inköp.
112

 

Att presentera frukt och grönt tidigt ger en fräsch känsla och kunderna får en positiv inledning 

av besöket. De känner sig därigenom nyttiga och mer onyttiga saker kan därför slinka med 

mot slutet av besöket.
113

  Denna modell har Leif Hellström på Tempo i Vikarbyn tagit fasta på 

i sin butik, dock hamnar läsken allra först beroende på lokalens utformning.
114
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I slutet av butiken, precis före kassorna, placeras ofta glass, godis, chips och snacks. Här ges 

kunderna en chans till att få en ”belöning” på vägen ut. Många kanske blir lite småsugna av 

att gå och handla mat, varför det gärna slinker med något litet att äta på vägen hem eller något 

gott till kvällen. Detta är en form av så kallad impulsexponering.
115

 Även detta är något vi kan 

se genomgående i de granskade butikerna, genom att själva gå runt och se hur butikerna är 

planerade. 

 

Mejeriavdelningen hamnar ofta längst in i butikerna. Detta kan ha flera orsaker då det finns 

begränsade möjligheter för placeringen, då kylrum inte kan placeras var som helst. Närheten 

till där varorna levereras kan också ha betydelse, då mejerivaror är tunga och mängden varor 

ganska stor.  

 

Leif Hellström på Tempo Vikarbyn menar att fördelen med att den avdelningen placeras långt 

in även är positivt ur den aspekten att kunderna måste gå igenom en stor del av butiken för att 

komma dit. De hinner då se många varor på vägen dit.
116

 Mejeriavdelningen är en avdelning 

som de flesta kunder besöker och dess placering kan därför ha stor betydelse. 

 

Att dela in butikerna i avdelningar verkar vara en självklarhet bland handlarna. Att placera 

makaroner på en plats och spagetti på en annan är helt ologiskt och kunderna skulle aldrig 

hitta det de söker. Troligtvis skulle de även välja en annan butik vid nästa inköpstillfälle. 

Genom intervjuerna framkommer det att det är viktigt att det ska vara lätt att hitta i butikerna, 

överskådligt och lätt att ta sig fram. ICA Maxibutikerna är något negativt inställda till lösa 

ställ som står på golvet och tar plats, just för att dessa kan hindra framkomligheten och ge ett 

rörigare intryck av butiken. 

 

Dessutom så är det viktigt att butiken ger ett rent och fräscht intryck, vilket till exempel kan 

göras genom att placera frukt och grönt på det vis att den avdelningen syns tidigt i butiken.
117

 

Att det är rent i butiken är också viktigt, då vi inte tror att någon vill handla mat i en smutsig 

och otrevlig omgivning. Även färger, ljud, ljus och dofter kan göra oss mer eller mindre 

benägna till inköp.  

 

Detta skriver särskilt Thurow Schmidt om och menar att alla dessa faktorer påverkar vår 

sinnesstämning då vi går runt i butiken.
118

 I artikeln i Journal of Retailing skrev man även om 

just färgers påverkan och att dessa kan fungera lockande i butiken.
119

 Vi anser att det även 

gäller för butiksinnehavarna att vara insatta i dessa delar för att kunna maximera sin 

försäljning och skapa en trevlig miljö, som ger nöjda och glada kunder. 

                                                 
115
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Ordning och reda på hyllorna är något som även är viktigt för att ge ett bra intryck. Det är 

samtidigt viktigt att kontrollera att varorna är sorterade och frontade för att kunderna ska få en 

bättre översikt om vilka varor som står där. Detta poängteras under intervjun med Pontus 

Olsson på ICA Oj! I Helsingborg.  

 

De flesta varorna i en butik har fasta säljplatser för att kunderna ska kunna hitta de varor de 

söker. På övriga säljplatser byter man däremot varor med jämna mellanrum för att tillfälligt 

kunna öka vissa varors försäljning.
120

 På Tempo Hellströms byter man som standard 

säljplatser efter tre till fyra veckor, för att förnya och lyfta fram olika varor.
121

 På ICA Oj! I 

Helsingborg bygger man om hyllorna en gång om året för att förnya butiken. 
122

 

 

De exponeringsformer som butikerna använder sig mest av är hyllexponering, det vill säga 

fasta placeringar på hyllorna, dubbelexponering, sambandsexponering, specialexponering och 

impulsexponering. Thurow menar att det är av stor vikt att utvärdera dessa sätt att placera 

varorna. Man pratar om begreppet space management vilket innebär att en vara måste förtjäna 

den yta den upptar i butiken.
123

 

 

De bästa fria platserna ser ut att vara på gavlar, vilket alla butiker i undersökningen använder i 

första hand för de varor de vill visa fram mer. Även specialplatser som kunderna ser tydligt 

kan vara användbara. På vanliga hyllor är bästa placeringen i ”ta-höjd”, där varorna är lätta att 

se och lätta att plocka ner. Även detta vittnar samtliga respondenter om. 

5.4 Sinnesmarknadsföring 
 

Att sinnena är viktiga när vi handlar är ganska uppenbart. Synen, hur det ser ut i butiken och 

lukten, att det luktar fräscht, är väl det mest uppenbara man kan komma att tänka på. Det kan 

även vara viktigt att få känna på varor och att man i livsmedelsbutiker även får smaka på vissa 

produkter. Detta kan vara betydelsefullt för att kunderna ska handla mer. En ny produkt kan få 

större genomslag om kunderna erbjuds ett smakprov då intresset att köpa produkten kan 

väckas. ICA Maxi i Helsingborg har skapat ett Maxikök där just detta erbjuds.
124

 Även på 

ICA Oj! i Helsingborg har man satsat på en färskvaruprofil med stort fokus på 

delikatessavdelning.
125
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Även ljud kan påverka oss och hur vi känner oss men ingen av de butiker vi har besökt i 

denna undersökning har använt musik för att påverka kunderna, i alla fall inte vid de tillfällen 

då vi besökt butikerna. 

5.5 Butiksmarknadsföring 
 

Vi upplever det genom intervjuerna och studien av teorierna att den inre marknadsföringen, 

som exponering av varor och uppbyggnaden av butiken, är mins lika viktig som den yttre, 

som t.ex. reklam. Den yttre marknadsföringen används för att få kunderna att komma till 

butiken medan den inre påverkar mer vad och hur mycket kunderna handlar. Alla butikerna i 

studien har noga planerad uppbyggnad och placeringen av varor arbetas det mycket med. 

 

Som studier säger
126

, så är tiden kunderna spenderar i butiken av vikt och att de bygger upp 

butiken så att kunderna måste passera genom i stort sett alla avdelningar, gör att kunderna 

spenderar längre tid i butiken och därigenom kan hinna påverkas att köpa fler produkter. 

5.6 Utvärdering 
 

Hos dessa butiker är det vanligt att kampanjer utvärderas för att se utfallet av dem, men det 

skiljer sig ganska mycket i fråga om dessa utvärderingars omfattning. På ICA Oj! i 

Helsingborg går man mest på känsla och upplevelsen av hur kampanjerna gått, medan man på 

Tempo i Vikarbyn för en mer noggrann statistik för att få en bättre översikt över sålda varor 

samt för att se om kampanjerna varit lyckade eller inte. Avseende ICA Maxibutikerna ter det 

sig mer som att de kombinerar varianter av utvärdering. 

                                                 
126
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6. Slutsats 
 

Här presenteras de slutsatser som kan härledas från analysen. I slutsatsen besvaras 

problemformuleringen om exponeringen av varorna och hur viktig den är samt om det skiljer 

sig mellan små och stora butiker. 

 

 

Grundtanken i butikernas uppbyggnad är att kunderna ska passera så stor del av butiken som 

möjligt. Oavsett om det är en stor eller liten butik så vill man att kunderna ska 

uppmärksamma så många varor som möjligt på sin väg genom butiken. Färskvaror som frukt 

och grönt placeras tidigt, då det är trevligt för kunderna att mötas av dessa varor först. 

Mejerivaror hamnar långt in i butiken, dels för att de är svåra att placera och dels för att 

kunderna oftast besöker denna avdelning och då hinner de passera en större del av butiken på 

sin väg till och från mejeriavdelningen. Godis och snacks placeras på slutet av kundvarvet för 

att kunderna ska frestas att plocka med något extra på slutet, efter att ha gjort klart övriga 

inköp. 

För att exponera speciella varor används främst gavlar i alla de butiker som granskats i denna 

studie. Vad gäller vanlig hyllexponering så placeras de mest lönsamma varorna i ”ta-höjd” 

och de minst lönsamma placeras nere vid golvet. Flera av butikerna använder 

sambandsexponering för att kunna ”hjälpa” kunderna att planera sina inköp. De vill alltså få 

kunderna att se ett samband mellan varorna och kombinera sina måltider efter det. Även 

dubbelexponering används i flera av de besökta butikerna, för att påminna om vissa varor de 

vill sälja mer av. 

Butikernas storlek verkar inte ha så mycket att göra med hur marknadsföringen ser ut. Ofta 

bestäms marknadsföringen av butikskedjorna och ser liknande ut i både små och stora butiker 

inom kedjan. Hur varorna exponeras skiljer sig inte åt utan huvudmålet är att få de varor med 

mest lönsamhet att sälja mest. De faktorer som större butiker kan tänka på för att vinna kunder 

är att de kan ha ett större sortiment och därigenom locka fler kunder än vad mindre butiker 

kan.  

Den största skillnaden mellan små och stora butiker verkar vara vilken kundstock de har. 

Större butiker som ICA Maxi har fler ”storhandlare” som kunder medan små butiker mest 

attraherar kunder som gör mindre dagliga inköp, samt när man glömt att köpa något. 

Beroende av detta så behöver butiken anpassa sin marknadsföring lite för att den ska passa det 

klientel som besöker butiken. I övrigt så verkar grundtanken bakom hur butiken ska byggas 

upp och hur man använder olika former av exponering vara ganska lika och ingenting som har 

med butikernas storlek att göra. Små butiker kan dock ha lite problem med att placera hyllor 

hur som helst på grund av platsbrist, varför det gäller att planera efter de förutsättningar som 

butiken har. 
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Många som går in i en butik för att handla tänker nog inte så noga på hur butiken är uppbyggd 

och vilka varor som syns mer än andra. Vi kommer för att handla, ibland med en lista på varor 

och ibland utan. Även de gånger man går in med en lista i handen så kommer man ut från 

butiken med någon eller några extra varor. Att det är butiksinnehavarna som påverkar vad vi 

inhandlar ”utöver plan” är det nog inte så många som funderar över. Ibland kommer man till 

butiken utan att veta vad kvällens middag skall bestå av och om butiken då tänkt till avseende 

exponeringen av varor kan de, utan att du som kund är medveten om det, ha komponerat ihop 

din middag. 

Det är lite förvånande att se att en stor butikskedja som ICA Maxi inte har mer uppföljning på 

sina kampanjer och erbjudanden. Det borde ju vara intressant att få en mer exakt bild av hur 

försäljningen gått och om kampanjen gett förtjänst eller inte. De mindre butikerna verkar vara 

mer noggranna med detta. Kanske är små butiker mer beroende av att kampanjer går bra än 

större kedjor, men vi hade förväntat oss att uppföljningen skulle vara större även där. Det 

måste vara svårt att konkret säga vad kampanjerna ger för utslag utan att föra någon statistik 

över dem och då måste det vara svårare att planera nya kampanjer om man inte historiskt kan 

se tidigare utfall. ·  
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Bilaga 1 Intervjufrågor 
 

1. Hur stor är butiken? Antal anställda? Omsättning? Butiksyta? 

 

2. Vad är tanken bakom butikens uppbyggnad? 

 

3. Hur utnyttjas butikens yta och hur delas den in i olika avdelningar? 

 

4. Vad görs för att få kunderna uppmärksamma på butikens varor? 

 

5. På vilka sätt exponeras varorna för att väcka uppmärksamhet? 

 

6. Används speciell skyltning vid kampanjer och rabatter? 

 

7. Hur utvärderas skyltning och exponering? 

 

8. Vilka typer av exponering används? 

 

Exempel: 

 

 Hyllexponering 

 Sambandsexponering 

 Dubbelexponering 

 Specialexponering 

 

 

 

 


