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Titel:  Hur icke-medvetna processer spelar roll för köpbeslutsprocessen 
 
Författare:   Oscar Gustafsson och Sebastian Jonsson 
 
Handledare:  Thomas Helgesson 
 
Nivå:   Kandidatuppsats, Marknadsföring (15hp), VT 2012 
 
Nyckelord:   Butiksmarknadsföring, Nordfält, Köpbeteende, Köpbeslutsprocess 
 
Problemformulering:  Vilken roll spelar kunders icke-medvetna processer i 

köpbeslutsprocessen vid köp av produkter med varierat 
köpbeteende i dagligvaruhandeln?                    

 
Syfte:   Marknadskommunikation påverkar hur de icke-medvetna 

processerna spelar roll hos kunders köpbeteende i butik. Därför är 
syftet att öka vår förståelse för dessa icke-medvetna processer som 
spelar in hos köpbeslutsprocess och där genom planerade och 
oplanerade köp. Tanken är att bidra med vår egen teori inom 
avgränsningarna för ämnet. 

 
Metod:   Arbetet grundar sig i en hermeneutisk vetenskaplig inriktning där 

området undersökts genom metodtriangulering. Djupgående 
intervjuer med dels butikschef för ICA- och Willys butiker, dels 
insatta personer i Findus har varvats med butiksobservationer och 
enkätundersökning. 

 
Teoretiskt perspektiv:  Kapitlet inleds med en förklaring av generellt köpbeteende samt 

köpbeslutsprocessen och den kritik som ges den. Därefter tas de 
icke-medvetna processerna upp. Till sist inriktar sig teorin på 
butiker och den forskning som gjorts inom ämnet för att påverka 
kunderna. 

 
Empiriskt perspektiv:  I empirin presenteras de kvalitativa intervjuerna, 

butiksobservationerna samt enkätundersökningen som genomförts. 
 
Slutsats:   Studien visar att butiksatmosfären i samband med de icke-

medvetna processerna spelar en roll för köpbeteendet hos kunder 
inom den studerade produktkategorin. Det finns vetenskapliga 
studier för hur butiker bör vara uppbyggda, men då många är 
motsägelsefulla och området komplext har det bidragit till att 
butiker inte arbetar efter dem. Därför har en modell tagits fram för 
hur de icke-medvetna processerna spelar in för att göra området 
gripbart såväl för kunder som för butiker 
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Title:   How non-conscious processes play a part in the purchasing 

decision process. 
 

Autors:   Oscar Gustafsson and Sebastian Jonsson. 
 
Advisor:   Thomas Helgesson. 
 
Level:   Bachelor thesis in Marketing, (15 ECTS), Spring 2011. 
 
Keywords:   Retail Marketing, Nordfält, Buying Behaviour, Buying Decision 

Process. 
 
Question:   What part does the customer's non-conscious processes have in the 

buying decision process when purchasing products with variety 
based shopping behavior in grocery stores? 

 
Purpose:   Marketing affects how non-conscious processes play a part in 

customers' purchasing behavior in store. Therefore the aim is to to 
increase our understanding of these non-conscious processes in the 
purchasing decisions process and there by planned and unplanned 
purchases. The idea is to make our own theory within the 
boundaries of the subject. 

 
Method:   This thesis is based on a hermeneutical scientific approach in 

which the studies area has been reached with method triangulation. 
Deep interviews with both Store Managers for ICA and Willys and 
Marketing Managers at Findus Sverige AB was alternated with 
store observation and a questionnaire survey.                   
                                        

Theoretical framework: This chapter begins with an explanation of general buying 
behaviour and the buying decision process and the criticisms in it, 
thereafter an explanation of the non-conscious processes. Finally 
the theory focuses on retail marketing and the research done on the 
subject and how it affects customers. 

 
Empirical framework: The empirical data presents the qualitative interviews, the in-store 

observations and the questionnaire survey that carried 
out.                     

 
Conclusion:   This study shows that the atmosphere of the store has a connection 

with the non-conscious processes that has impact on the buying 
behaviour in the studied product category. Further there are 
scientific studies in how stores should be built but the area is far to 
complex, which is why a model has been developed for how the 
non-conscious processes influences our buying behaviour. All in 
order to make the subject more tangible to both customers and to 
stores. 
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1. Inledning 
I detta kapitel behandlas uppsatsens problembakgrund, problematisering, 

problemformulering, syfte, och avgränsning. 

1.1 Problembakgrund 

Ute bland svenska kunder finns det ett intresse för konsumtion och år efter år läggs allt större 
summor på att inhandla livsmedel. Statistik från Statistiska Centralbyrån visar att svenskar har 
ökat deras konsumtion sedan 2001 och trenden har ännu inte stagnerat [1]. Vad detta kan bero 
på är att livsmedelskedjorna blivit allt mer medvetande om vad som påverkar kunderna i 
butiken. Samtidigt bidrar reklam och media till att omvärlden blir mer komplex och det sägs 
att vi utsätts för drygt 3000 reklambudskap per dag [2]. Det här innebär att kunder per 
automatik utvecklar metoder för att sålla bort reklam de inte känner berör dem (Nordfält, 
2007). I detta brus av budskap får livsmedelsbutiker möjlighet att påverka då de själva väljer 
de flesta budskap som exponeras i deras butiker. Att kunder dessutom med jämna mellanrum 
återkommer till butikerna, samt att många köpbeslut tas impulsmässigt, se bilaga 4, i 
butikerna är detta klimat närmast unikt i dagens samhälle ur påverkans synpunkt. 
 
Det blir dessutom mer påtagligt att livsmedelskedjor riktar sin marknadsföring i butiksmiljö 
mot våra fem sinnen. Här påpekar Lindström (2007) att dessa sinnen (doft, känsel, smak, syn 
och hörsel) har stor betydelse för hur butiker kan marknadsföra sig men också hur dessa 
intryck som tas upp via vår perception kan fästa sig i kunders minne. 
 
De vanligast förekommande livsmedelsaktörerna i Sverige har idag cirka 10000 [3] artiklar 
skyltade i sina butiker för att kunna konkurrera på den kanske tryggaste men samtidigt 
tuffaste marknaden i landet. För att kunna motivera ett så pass brett sortiment krävs inte minst 
kunder men också återkommande kunder med olika preferenser (Nordfält, 2007). Detta 
innebär att livsmedelsaktörerna måste vara måna om sina kunder och vårda relationer genom 
att erbjuda en upplevelse i butik som kunderna uppfattar bättre än konkurrenternas. 
 
Vad kunderna inte alltid uppmärksammar är att det faktiskt är butikens struktur och miljö som 
styr vad det mänskliga ögat faller på och att det ligger i butikens händer att påminna kunden 
om vad som finns i hyllorna. Exponeringar av produkter kan förändra beslutsprocesser och 
det är butikens uppgift att hjälpa hjärnan att förstå vad den ser (Nordfält, 2007). Butiksmiljön 
påverkar alltså de beslut som tas av kunder i butik. Butiker landet runt lägger stora delar av 
sin marknadskommunikationsbudget på att driva försäljningen av sina produkter och för att 
bygga upp sitt eget varumärke för kunderna (Dahlén och Lange, 2009). 
 
Företag använder sig av reklam vars syfte är att berätta och förmedla känslor om deras 
produkter och de produktegenskaperna som kunderna vill ha. Detta kallas för en 
kommunikationsmix och den består av den reklam och promotion som företagen använder. 
Varför företag gör så är dels för att säkerhetsställa hyllutrymme för sina produkter, så kallad 
”trade promotion”, dels för att påverka kunder i butik genom så kallad ”consumer promotion” 
(Dahlén och Lange, 2009). Studier har under det senaste decenniet visat att 75 procent av 
företag spenderar sin budget på just promotion, men endast en fjärdedel av 
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marknadskommunikationen läggs på reklam. Det här innebär att företag verkar ha insett 
vikten av säljande marknadskommunikation (Dahlén och Lange, 2009). 
 
Vad är då Promotion och marknadskommunikation? Det är flera olika faktorer. Det kan till 
exempel vara prissänkningar över olika tidpunkter, kampanjer med lockande sälj- och 
exponeringsmaterial eller andra typer av värden som kuponger, extraerbjudanden i form av att 
”ta tre för två” och övrig påverkan i butikens miljö med olika sorters demonstrationer eller 
exponeringar för att bara nämna ett fåtal verktyg (Nordfält, 2011). Observera att avsändare 
inte tvunget är själva butiken, det kan vara så, men det kan också vara en leverantör. 
 
Större delen av den marknadskommunikation vi blir utsatta för som kunder sker i handeln. 
Dock är studier inom området enligt Nordfält (2007) motsägande och även i många fall för 
komplex för att de studier som görs ska kunna appliceras i riktiga situationer, i riktiga butiker.  
 

1.2 Problematisering 

Som tidigare nämnts finns det ett stort utbud av olika produkter i svenska livsmedelsbutiker 
och dessa produkter är alla av olika karaktär för kunder då vi alla har olika preferenser. Enligt 
Dahlén och Lange (2009) ligger det i varje livsmedelsbutiks intresse att locka kunder till olika 
varor och vad vi ställer oss frågande till är hur livsmedelsbutiker går till väga för att styra 
kunder på ett effektivt sätt inne i butiken? Som tidigare nämnts även att det finns olika typer 
av påverkansmetoder så som exponering och promotion i form av synlig merchandising 

(Pihlsgård, 2003) som ligger till grund för att bidra till att vi kunder ökar andelen oplanerade 
köp och enligt Lange och Wahlund (1997) har majoriteten av en livsmedelsbutiks kunder 
inhandlat varor som de från början inte hade avsikt för innan de påbörjade sin shoppingtur. 
Där av ställer vi oss frågande till vad som kom att påverka detta beslut som fattats inne i 
butiken av kunden? 
 
Som sagt sker dessa två fenomen inom butikens väggar vilket också ökar vårt intresse för 
ämnet då konkurrensen mellan varumärken verkligen blir mer påtaglig vid ett begränsat 
utrymme. Därför är det viktigt att förstå sig på effekter av hyllutrymme och olika typer av 
specialexponering för att lyckas med marknadsföring som kan bidra till att kunden lägger 
varan i vagnen/korgen (Pihlsgård, 2003). Därför har vi även för avsikt att undersöka vilken 
typ av marknadsföring som får genomslagskraft ur ett butiksperspektiv då vi avser att 
undersöka de beslut som tas av kunden i butiken.  
 
Med detta sagt hävdar vi att vi vill öka vår förståelse inom ämnet “butiksmarknadsföring” 
men också att mer forskning kring hur butikens inre påverkar kunders köpbeteende krävs. 
Detta kommer inte minst vara till nytta för oss själva, utan även för butikskedjor som ska 
planera och utforma deras butiker för att öka försäljning av sina produkter varpå delar av 
denna studie kommer att ha sin utgångspunkt dels i riktiga butiker för observation, genom 
kvantitativa enkäter och genom kvalitativa intervjuer med personer som är insatta inom 
studiens ämne. På så vis är tanken med denna studie att undersöka dessa komplexa 
påverkansmetoder som spelar roll för kunders icke-medvetna processer vid valet av 
lågengagemangsprodukter i livsmedelsbutiker. För att besvara detta har vi kommit fram till 
nedanstående problemformulering. 
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1.3 Problemformulering 

Vilken roll spelar kunders icke-medvetna processer i köpbeslutsprocessen vid köp av 

produkter med varierat köpbeteende i dagligvaruhandeln? 

1.4 Syftesförskjutning 

Uppsatsens ursprungliga syfte var att undersöka all påverkan som sker inom en butiks väggar 
och vilken effekt det har på kundens inköpsbeteende. Efter de inledande intervjuerna insåg vi 
att det var för brett vilket lett till att vi ändrade syftet till nedanstående. 

1.5 Syfte 

Uppsatsens syfte är att med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och en 
designtriangulerad datainsamlingsmetod utforska vilken roll de icke-medvetna processerna 
spelar för kunders köpbeslutsprocess inne i livsmedelsbutiker, samt ge läsaren en ökad 
förståelse för de här processerna. 
 

1.6 Avgränsningar 

Även om Nordfält (2007) anser att det är skillnader på det kvinnliga och manliga 
köpbeteendet och att det finns studier som påvisar just detta har vi själva valt att se hela vår 
undersökningsgrupp som heterogen då de flesta vetenskapliga artiklar vi kommit i kontakt 
med inom ämnet hanterar sina urvalsgrupper på detta sätt. 
 
Vi avgränsar arbetet ytterligare till att endast se till vad som faktiskt påverkar köpprocessen 
inne i butiker. Varumärken kommer att hanteras i uppsatsen, men vi studerar inte hur de olika 
varumärkena blivit uppbyggda, eller hur de försöker påverka kunder genom exempelvis 
reklam utanför butikens atmosfär. 
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1.7 Uppsatsens disposition 

Dispositionen av uppsatsen kan avläsas i Figur 1. 

 
 
Figur 1. Uppsatsens disposition (egenmodifierad modell). 
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2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel tas relevanta områden för studiens teori upp. Det första området är just 

grunden för konsumentbeteende som är tänkt sätta läsaren in i teorierna kring kunder och hur 

de förväntas agera i butiksmiljö. Vidare följer teori för att öka förståelse för studiens syfte. 

Något som inte delges under empirin, men som framkom under intervjuerna är att Coop och 

ICA samt Findus Sverige AB använder sig av Nordfälts forskning, varpå delar av teorin 

kommer utgå från hans litteratur. 

2.1 Teoretiska grunder för konsumentbeteende 

Under årens lopp har flera teorier förts fram i avsikt att förklara kunders köpbeteende. De 
varken förklarar det komplexa ämnet av köpbeteende fullt ut, inte heller etablerar teorierna en 
rak förståelse eller en ekvation som beskriver fenomenet konsumentbeteende till 100 procent 
(Nordfält, 2007). Inget ger ett exakt svar på varför eller hur det uppkommer eller varför 
resultatet blir som det blir. De förklarar bara följder av mänskligt beteende från olika 
infallsvinklar. Men dessa modeller är av betydelse eftersom de ger oss en teoretisk 
referensram som grund för den verklighet vi undersöker för att resultatet ska få mening och 
helhet. 
 
Att förstå konsumentbeteende är en väsentlighet som marknadsförare menar Kotler (1994). 
Men teorin om konsumentbeteende är den mest dynamiska av alla marknadsföringsaktiviteter, 
som till exempel att kunders preferenser förändras snabbt och påverkas av olika faktorer som 
är svåra att analysera. Därför är det nödvändigt att kontinuerligt studera och analysera 
konsumentbeteende för att sedan följa upp denna process för marknadsföringens skull så att 
effektiva beslut kan fattas i fråga om produkternas pris, utformning, design och övriga attribut 
menar Kotler (1994). 
 
En marknadsförare som förstår hur och varför kunder svarar på olika produktegenskaper i 
form av pris, egenskap, reklam kommer att ha en enorm fördel gentemot sina konkurrenter. 
När en kund fattar ett beslut om köp finns det ingen regel som står skriven i sten för hur denne 
har gått till väga. Ibland fattas beslut på plats, eller efter en utvärdering av olika alternativ, 
eller med utlåtanden från de som redan har köpt produkten menar Kotler, Armstrong, Wong 
och Saunders (2005). 
 
Köparen påverkas också av den sociala miljön från exempelvis familj, samhälle, grannar, 
vänner och kollegor. Varje koncept av den sociala miljön lämnar ett avtryck på köparen och 
påverkar den process vi kallar för kundens köpbeteende, menar Ramaswamy och 
Namakumari (1995). Det som tydligt framgår av ovanstående är att köparens beteende är av 
komplex karaktär. Under årens lopp har därför flera modeller föreslagits med avsikt att just 
förklara kunders beteende. 
 

2.2 Den ekonomiska teorin om konsumentbeteende 

Den ekonomiska teorin från Alfred Marshall härstammar från klassiska idéer om hur ekonomi 
och teorin förespråkade marginalnytta (Marshall, 1920). Den ekonomiska teorin är baserad på 
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antagandet att individen (kunden) är en rationell köpare som har perfekt information om 
marknaden. Detta innebär att han eller hon är fullt medvetna om sina önskningar och behov 
och att de själva kan avgöra det bästa sättet att tillgodose dessa önskningar och behov på 
(Marshall, 1920). Vidare beskriver teorin människan som en rationell köpare och ser på 
marknaden som en samling av homogena köpare som under givna förutsättningar har samma 
konsumentbeteende. Varje köpbeslut är alltså en logisk process med syftet att erhålla ett 
optimalt värde för de pengar kunden spenderar. Priset betraktas alltså som den starkaste 
motivation för kunden enligt Marshall (1920). 
 
Även om den ekonomiska modellen kan hjälpa oss att förstå vissa aspekter av köparens 
beteende, kan den absolut inte besvara alla frågor om hur köpbeteende påverkar kundens 
beteende och agerande i en given miljö. 
 
Ekonomer har ofta förklarat att kunder försöker fördela sina resurser för att maximera 
tillfredsställelse men de har aldrig kunnat mäta tillfredsställelse eller nytta i sig. Den 
ekonomiska teorin behandlar endast pris och intäkter som faktorer som påverkar kunders 
beteende men bortser helt från många andra aspekter såsom inlärning, uppfattning, attityd, 
motivation och personlighet (Marshall, 1920). Därför ska vi nu ge oss i kast med teori om 
inköpsbeteende då den behandlar några av dessa aspekter. 
 

2.3 Kundens inköpsbeteende 

En kunds inköpsbeteende är en sekventiell process som försöker förklara hur en individ 
agerar när han eller hon köper varor för att tillfredsställa sina behov, och modellen kan 
studeras ur flera olika faser menar Evans, Jamal och Foxal (2009). Dessa faser är exponering, 
uppmärksamhet, uppfattning, inlärning, attityd, handling och till sist efterköp. 
 
För att förstå sig på kunden och dennes beteende och agerande i de givna faserna måste vi 
studera den process som en kund genomgår i sin köpbeslutsprocess menar Assael (1988). Det 
är en central roll i marknadsföring att förstå sig på kunder och varför individer gör som de gör 
när de utsätts för en viss stimuli av en sändare, i vårt fall butikernas miljö (Nordfält, 2007). 
Observera att fler faktorer än de ovan nämnda spelar roll vid kunders köpbeteende, 
exempelvis kulturella, personliga, sociala och psykologiska faktorer, enligt Kotler et al., 
(2005). 
 
Kundernas val är alltså ett resultat av det komplexa samspelet mellan kulturella, personliga, 
sociala och psykologiska faktorer och den stimuli kunden utsätts för, menar Kotler et al., 
(2005). Även om en marknadsförare inte direkt kan påverka någon av dessa faktorer, kan det 
fortfarande vara mycket användbar information för att identifiera vilka kunderna är och 
utforma produkter till deras fördel för att tjäna deras behov bättre än konkurrenterna (Kotler et 
al, 2005). Därför ska vi nu beskriva de viktigaste stegen i beslutsprocessen, utifrån viken typ 
av inköpsbeteende som triggas.   
 

2.3.1 Olika typer av inköpsbeteende 

En kunds beslutsfattande varierar beroende på köpbeslutet och konsumentbeteendet skiljer sig 
för en burk mosade tomater, ett husdjur eller en bil. Detta medför att mer komplexa köpbeslut 
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ofta innebär mer överläggning från köparens sida (Assael, 1988). Figur 2 nedan visar fyra 
olika typer av köpbeteende hos kunder baserat på graden av engagemang och på skillnader 
mellan olika varumärken och produkter (ibid). 
 
Vi kommer att fokusera på en av dem eftersom att den är relevant för studiens syfte; 
 

 
 
Figur 2. Fyra typer av köpbeteende (Kotler et al., s. 262, 2005). 
 

2.3.2 Variationsmässigt köpbeteende 

Vid köp av variationsprodukter gör kunder ofta olika typer av sökningar i butiker för att 
variera inköpen i de köpsituationer som kännetecknas av lågt engagemang, menar Kotler et 
al., (2005). Vid dessa typer av inköp tenderar kunder att byta emellan varumärken just för att 
variera inköpen. Ett exempelvis på varriationsmässigt köpbeteende är vid inköp av sötsaker 
(ibid). Då kan en kund utan större anledning och i brist på engagemang byta varumärke utan 
någon som helst utvärdering i butiken. Istället sker utvärderingen under konsumtion av 
produkten. Nästa gång kunden befinner sig i butiken kan han eller hon byta ytterligare av ren 
tristess (ibid). Att kunden byter varumärke behöver inte betyda att de inte tycker om 
produkten utan det kan ske bara för att kunden vill ge nya varumärken en chans, menar Kotler 
et al., (2005). 
 
Tillverkarna av sötsaker känner tydligt till hur denna typ av inköpsbeteende fungerar och på 
så vis tävlar de mot konkurrenterna om att få sina produkter placerade just där kunderna rör 
sig för att göra sina inköp i butiken (Nordfält, 2007). För dessa typer av 
lågengagemangsprodukter varierar därför marknadsföringsstrategin något mellan 
marknadsledarna och de mindre uppstickarna. Medan en marknadsledare försöker uppmuntra 
köpbeteendet för lågengagemangsprodukter hos kunder genom att dominera hyllutrymme 
försöker uppstickarna att uppmuntra till köp genom att erbjuda lägre priser genom att lansera 
så kallade fighter brands (Melin, 1999). Fighter brands är avsedda att motverka konkurrenter 
som hotar att stjäla marknadsandelar från ett företags huvudsakliga marknad (ibid). 
 

2.4 Köpbeslutsprocessen 

Teorierna om kunders inköpsprocess och inköpsbeteende i butiksmiljö är nu presenterade och 
det är dags att beskriva köpbeslutsprocessen. Vitsen med att studera köpbeslutsprocessen är 
för att hitta svar på de antaganden som rör vad, var och hur mycket en konsument 
konsumerar, menar Kotler et al., (2005). Men läran om hur kunders köpbeteende och 
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köpbeslutsprocess fungerar är inte enkelt eftersom svaret ofta finns gömt i huvudet på kunden 
i en så kallad black box (ibid). 

 
Figur 3. Köpbeslutsprocessen (Kotler et al., s. 265, 2005). 
 
Figur 3 ovan illustrerar köparens beslutsprocess och hur kunderna passerar genom alla fem 
stadier inför varje köp (Nicosia, 1966). Observera att kunder ofta hoppar över, alternativt 
backar några av dessa steg under mer rutinmässiga inköp som i till exempel livsmedelsbutiker 
(Kotler et al, 2005; Nordfäldt, 2007). En man som till exempel köper krossade tomater skulle 
identifiera behovet och hoppa direkt till ett köpbeslut, menar Assael (1998). Som ramverk för 
teorin om detta konsumentbeteende syftar vi på de medvetna val som kunderna gör då de 
köper en lågengagemangsprodukt för att möta sina behov enligt Assael (1998). Nedan följer 
en beskrivning av de fem stadierna ur figur 3 ovan. 
 

2.4.1 Behov av erkännande 

Köpprocessen börjar med behov av erkännande, köparen inser ett problem eller att ett behov 
har uppstått. Köparen känner nu en skillnad mellan det verkliga tillståndet och det önskade 
tillståndet menar Kotler et al., (2005). Denna känsla av behov utlöses av inre stimuli när en 
person får normala behov som exempelvis hunger, törst eller sex (Parson, 2009). Dessa behov 
stiger då till en nivå som är tillräkligt hög för att påverka köparen. Utifrån tidigare 
erfarenheter har personen lärt sig hur han eller hon handskas med denna typ av behov och 
motiveras därigenom med saker som han eller hon vet kommer tillfredsställa behovet (Parson, 
2009). 
 
Ett behov kan även triggas av extern stimuli, exempelvis av reklam på tv, lukt av mat eller 
kanske av åsynen av kompisens nya skor (ibid). Det är därför som marknadsförare behöver 
fastställa de olika situationer och faktorer som tenderar att utlösa kundernas behov. 
Marknadsförare bör också undersöka kunderna för att ta reda på vilken typ av behov eller 
problem som uppstår och hur det behovet ledde kunden till just den specifika produkten 
(Kotler et al, 2005). Genom att samla denna information kan marknadsförare identifiera 
vilken typ av stimuli som oftast utlöser ett behov hos kunden och utveckla marknadsföringen 
därefter. Exempelvis kan marknadsföringen riktas mot lukt och eller visuell stimuli (Parson, 
2009). 
 
Enligt tidigare studier har det framkommit att en behaglig närvarande doft kan öka tycke för 
en hel butik (ibid). Resultatet av detta blir uppmuntran och positiv försäljningsutveckling. 
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Parsons (2009) studie visar också att en butik som normalt är luktfri måste få en doft med ett 
upplevt samband med typen av affär då förekomsten av en trevlig men icke associerade doft 
kan leda till negativa effekter (ibid). 
 

2.4.2 Informationssökning 

Kunder påbörjar under detta stadie en informationssökning bland olika alternativ av produkter 
eller tjänster för att åtgärda det eller tillfredställa det problem eller behov som uppstått menar 
Nicosia (1966). Denna information nås vanligen via personliga källor i form av vänner och 
familj eller som kanske är allt mer vanligare idag, via källor som massmedia (ibid). 
 

2.4.3 Utvärdering av alternativ 

Efter att kunden har genomfört informationssökningen har han eller hon fått in ett antal olika 
valmöjligheter (ibid). Dessa utvärderar kunden utefter de upplevelser och preferenser som 
skapats och som i sin tur styrs av personliga och psykologiska faktorer som reagerar olika 
beroende på faktorer som pris, plats, påverkan och produkt (ibid). 
 

2.4.4 Köpbeslut 

I köpbeslutet utvärderar kunden de alternativ som undersökts och utvecklar den intention som 
krävs för att kunna fatta ett köpbeslut (ibid). Intentionen kan också påverkas av faktorer 
såsom utomstående åsikter från familj och vänner. Den upplevda risken kunden känner med 
köpbeslutet är även den en bidragande faktor som kan förändra den intention som kunden har 
utvecklat (ibid). 
 

2.4.5 Efterköpet 

Efter köpet uppstår en utvärdering för kunden (ibid). Då utvärderas återigen köpet av 
produkten genom att mäta förväntningarna mot belåtenheten av köpet. Upplevs högre 
belåtenhet än förväntat innebär det att kunden blev nöjd med köpet. Hade där emot kunden 
högre förväntning än vad han eller hon nu faktiskt upplever sig ha fått ut av köpet, innebär det 
missnöje (ibid). 
 

2.5 Kritik mot köpbeslutsprocessen 

Ser vi till klassisk nationalekonomi så skulle ett brett utbud av varor med möjligheten att 
matcha kunders preferenser öka välfärden. Men ett ökad större utbud på marknaden och i 
livsmedelsbranschen kan också förvirra kunder på så sätt att de styrs emot det alternativ som 
maximerar vinst. Argumentet bakom detta resonemang är att människan saknar eller har en 
begränsad kognitiv förmåga för att kunna utvärdera massor av alternativ i en köpsituation 
(Ayal, 2011). Vidare har Nordfält (2007) i boken Marknadsföring i Butik, kritiserat 
köpbeslutsprocessen då också (ibid) menar att kunder i livsmedelsbutiker inte har tillräcklig 
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kognitiv förmåga att följa den process som köpbeslutsprocessen tar upp. Dessutom kritiserar 
(ibid) att behovsgapet i sig skulle få igång en process i oss som leder till köp och Ayal (2011)  
styrker att kunder har många behov som ligger latent i dem och att det är detaljhandelns 
uppgift att påminna kunden om vilka behov han eller hon har och för att lyckas styra dem till 
ett köp.  
 
Argumentationen för kunders bristfälliga kognitiva förmåga bygger på studier av exempelvis 
Hoyer (1984) där det framhålls att i 95 % av fallen då kunder gör ett val av en produkt i butik 
görs inga jämförelser med andra märken. Alltså byggs mestadels beslut i butiker på tidigare 
gjorda val utan att bedöma om det är den bästa produkten som hamnar i varukorgen. 
Dessutom exponeras en kund för 10 000 artiklar i större livsmedelsbutiker, medan ett normalt 
hushåll endast köper cirka 50 stycken av dessa åt gången. Detta innebär att 9950 väljs bort. 
Anledningen till detta menar Nordfält (2007) är inte att kunder inte vill ha någon av de andra 
produkterna, utan snarare på grund av hur minnet fungerar samt att i butiker går kunderna 
oftast rakt fram medan butikens varor konkurrerar om kundernas uppmärksamhet enligt 
Ekberg och Lohmander (2004).  
 
Enligt Bayley och Nancarrow (1998) är avsikten att handla långt ifrån fastställd hos kunden 
och ett beslut kan förändras fram tills dess att köpet genomförs i kassan. Därför är också en av 
de viktigaste faktorerna vid utformningen av en butik att säkerhetsställa möjligheterna för att 
butiken ska kunna bidra till köp genom att påminna kunden om vad som finns att tillgå enligt 
McGoldrick (2002). För att lyckas med det här behöver butiker arbeta efter hur minnet 
fungerar hos kunderna. Minnet är uppdelat i kategorier och subkategorier. Subkategorierna 
innehåller ofta färre än fem element där vissa av dessa erhålls spontant, medan andra behöver 
minneshjälp (Nordfält, 2007). Det medför att vi väljer produkter efter vad vi kommer på i 
butiker. Eftersom utbudet är så pass stort klarar vi dock inte av att uppmärksamma allt som 
exponeras utan väljer istället att endast se en bråkdel av sortimentet. Det som händer är 
därmed att vårt perifera seende lär sig att välja att inte se den största massan i en butik, utan 
istället att uppmärksamma de produkter vi normalt väljer och känner igen (Nordfält, 2007). 
Effekten blir trots att vi är i en miljö som borde innehålla massor med inspiration till vad vi 
kan handla, sker den mesta handeln på rutin. Detta menar Ayal (2011) och Nordfält (2007) 
beror på att vi nöjer oss med alternativ som är tillräckligt bra och som vi kommer ihåg, istället 
för det bästa möjliga alternativ för oss. Anledningen till detta beror enligt Nordfält (2007) på 
att vi endast kan hålla mellan fem och nio enheter av information i huvudet samtidigt. Alltså 
blir en jämförelse mellan tre olika godisbitars kaloriinnehåll, pris och smak samtidigt en för 
svår ekvation för vår mänskliga hjärna och därför nöjer vi oss med ett tillräckligt bra 
alternativ. Ytterligare en anledning Nordfält (2007) tar upp är att han även menar på att vi inte 
lägger tillräckligt stor vikt vid våra köp och därför anser det för tidskrävande och ointressant 
att jämföra alternativ. 
 
För att illustrera hur Nordfält (2007) menar att vårt begränsade medvetande fattar beslut, 
något vi har varit inne på ovan, har han tagit fram en modell. I modellen visas hur yttre 
information, exempelvis en gavelexponering, och inre information, exempelvis vad vi har 
som top-of-mind rätt när vi blir hungriga utan annan påverkan, samspelar. Den information vi 
tar in via exempelvis ögat tillsammans med våra minnen hanteras via parallella och 
hierarkiska processer för att sedan en liten del av dessa så kallade icke-medvetna processer 
ska komma upp till vårt kort tids minne (KTM) och därmed i medvetande. Se Figur 4 på nästa 
sida. 
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Figur 4. Korttidsminnet (Nordfält, s. 27, 2007). 
 
I ”KTM”, alltså i korttidsminnet, sker vårt avsiktliga beslutsfattande, men med begränsningen 
att det bara kan hålla fem till nio enheter av information åt gången. Kom dock ihåg att 
eftersom vi endast kan hålla så få enheter information i medvetande åt gången har därför vår 
perception sållat bort de flesta alternativ åt oss, vilket gör att vi bara blir medvetna om en 
bråkdel av de produkter vi exponeras för (Nordfält, 2007). Vidare beskrivs fem effekter detta 
har på köpbeteendet, vilka är: 
 
1. Vi ser inte allt vi tittar på 
2. Hjärnan och ögonen tränar hela tiden på vad vi inte ska se och minnas 
3. Vi ser med minnet 
4. Det pågår en dragkamp mellan sinnena och minnena 
5. Vi behöver hjälp att förstå vad vi ser 

 
Det Lange och Nordfält (2012) vill förmedla med detta är framförallt att marknadsförare i 
livsmedelsbutiker bör vara medvetna om detta och därför mestadels jobba med 
uppmärksammande marknadsföring, alltså promotion i butik, framför attitydbyggande. 
 

2.6 Konsumentbeteende i butik 

Enligt Lange och Nordfält (2012) är butiker och kunders beteende i butiker av komplex 
karaktär. Inte av den mening att kunder skulle uppleva själva shoppingen som komplex, tvärt 
om, det kan uppfattas som rutin och i ”värsta” fall tråkig och oerhört oinspirerade. Ayal 
(2011) och Lange och Nordfält (2012) hävdar snarare att kundernas beteende och butikens 
miljö är komplex på grund av alla de intryck som kunderna blir utsatt för, varpå den kognitiva 
förmågan kan överbelastas. Vi ska därför tänka oss in i frysdisken hos en livsmedelsbutik, 
tänk dig butiken du själv handlar i. Frysdiskarna är meterlånga och vanligtvis uppradade efter 
produktkategorier, längd efter längd. I frysdiskarna ligger ett hav av olika logotyper, 
förpackningar och färger, alla till för att definiera alternativa produkter och varumärken och 
för att identifiera alla olika produkters produktegenskaper (Nordfält, 2011). Inte nog med 
detta utan det finns även prisskyltar för varje enskild produkt, oftast både på och ovanför 
produkten, kampanjer och icke-kampanjer. 
 
Dessa typer av informationsmängder slår mot kunderna ett dussintals gånger varje gång han 
eller hon ska handla, även om de endast ska handla mjölk så finns budskapen där ändå. Det är 
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just denna typ av marknadskommunikation och promotion som utgör komplexiteten 
(Nordfält, 2011). 
 

2.6.1 Marknadskommunikation som verktyg i butik 

Hur kan en livsmedelsbutik styra kundernas uppmärksamhet mellan olika produkter? Enligt 
Lange och Nordfält (2012) finns det olika verktyg för detta som butiker kan använda sig av 
för att öka försäljningen. Dessa är: 
 

2.6.2 Målkedjor 

Målkedjor är ett verktyg för att styra marknadskommunikation enligt Dahlén och Lange 
(2009) och det bygger på de målen som finns i en hierarki. Exempelvis; 
 
1. Exponering 
2. Bearbetning 
3. Kommunikationseffekter 
4. Målgruppsrespons 
5. Vinst 
 
Målkedjan ovan har ett generellt slutmål och med hjälp av marknadskommunikation ska 
butiken öka resultatet. Detta är inget som enbart kan åstadkommas av butiken utan butiken 
behöver kunderna, alltså målgruppen till sin hjälp, enligt Dahlén och Lange (2009). Detta 
innebär att målgruppen måste återge en respons på marknadskommunikationen och börja 
bearbeta den kommunikation som butiken sänt ut för att bli mottagbar för den kommunikation 
de exponeras för i butiken (ibid). Mer konkret kan bearbetningen ske enligt nedanstående: 
 
1. Kategoribehov 
2. Varumärkeskännedom 
3. Varumärkesattityd 
4. Köpintention 
 
Butikens mål är att målgruppen bearbetar kommunikationen så att de inser eller upptäcker att 
de har ett behov, först då kan målgruppen börja sortera bland varumärken de känner till och 
som de har en positiv attityd till (ibid). När målgruppen, eller just nu kunden, upplever en 
positiv attityd till ett varumärke kan han eller hon bilda en köpintention utav den upplevda 
och bearbetade marknadskommunikationen. Målet med målkedjor är alltså att 
marknadskommunikationen ska influera målgruppen från det att han eller hon först upplevt ett 
behov, till dess att produkten ligger i korgen eller vagnen (ibid). 
 
Målkedjor har främst använts vid enskilda köp men en modernare teori tillägger också de 
faktorer som influerar kunden före, under och även efter köpet. Där beskriver Hall (2002) hur 
marknadskommunikation kan tillika influera målgruppen som förväntningsskapare genom att 
kommunicera nyttor för kunden med produkten, upplevelseförhöjare genom konsumerande 
kommunikation och slutligen som en minnesjusterare för att ge kunden en minnesbild av 
konsumtionen. 
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2.6.3 Perception 

Perception kan sammanfattas av hur kunder samlar information i butiker utifrån våra fem 
sinnen syn, hörsel, lukt, smak och känsel, enligt Dahlén och Lange (2002), men vi kommer 
främst att beröra sinnet syn. Perception kan beskrivas i tre olika nyanser. 
 
Enligt Hoyer och MacInnis (2009) måste kunder filtrera de stimuli de möter genom att 
organisera stimuli och för att på så vis förstå vårt sinnesuttryck. Om exempelvis ett varumärke 
är välkänt för en kund i en mängd av sinnesuttryck, framträder detta extra kraftigt. Stimuli 
konkurrerar alltså sinsemellan om kundens uppmärksamhet varpå vi känner igen vår kompis i 
en folksamling (Hoyer och MacInnis, 2009). Detta fenomen kallas för perceptuell 
organisation. 
 
Enligt Cialdini (2007) bygger perceptuell kontrast i princip på konsumentbeteende i butik, 
kunder har där lättare för att urskilja stimuli i form av kontrast eller avvikelse. Exempelvis 
kan kunden uppleva att den nya färgen på en förpackning avviker från det normala och genast 
kan kundens hjärna signalera perceptuella signaler som stärker intresset för att plocka upp 
produkten med den nya förpackningen (ibid). 
 
Dahlén och Lange (2009) beskriver dessa perceptuella signaler som tecken på saker kunder 
lärt sig baserat på tidigare erfarenheter. Det kan vara att kunder reagerar på olika former eller 
priser. Skulle en kunds ögon falla på en skylt med röda bokstäver skulle det uppfattas som 
lågpris och kanske också låg kvalitet (ibid). 
 

2.6.4 Stimuli, Organism och Responsmodellen 

Stimuli, organism och responsmodellen bygger på antaganden om att en kunds respons till 
marknadskommunikation är utfallet av att kunden som ren organism har olika vanor, 
preferenser och erfarenheter. Donovan och Rossiter (1992) menar att kunders beteende inte är 
förutbestämt utan att det bygger på en följd av ett specifikt samband. Med andra ord ser 
sannerligen en kunds shoppingvagn annorlunda ut efter besöket hos en nära butik i 
förhållande till besöket hos en stormarknad (ibid). Vi kommer gå in djupare på denna modell 
senare. 
 

2.7 Metoder i livsmedelsbutiker för att skapa 
uppmärksammande för produkter i praktiken 

2.7.1 Sortimentet 

Sortimentet har enligt Nordfält (2007) tre syften: 
1. Sortimentet ska påminna, det vill säga hjälpa oss att komma ihåg det vi tänkt oss köpa, 
samt påminna om vad vi normalt brukar handla även om vi inte tänkt köpa det då vi går in i 
butiken. 
2. Sortimentet ska påverka, det vill säga att detaljisten försöker placera varorna så att kunden 
väljer ett visst märke. Detta kan vara ett märke som detaljisten har störst marginal på eller ett 
märke som passar butikens image. 
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3. Sortimentet ska inspirera, det vill säga att sortimentet är placerat så att kunden köper 
komplement produkter (ost till brödet) eller inspireras till att köpa något nytt (choklad). 
 
Lyckas en butik väl med ovanstående kommer den att programmera en lönsam så kallad 
spridande aktivering hos kunderna (Nordfält, 2007). Spridande aktivering förklaras som 
minnesscheman som kunder skapar sig i olika butiker. Dessa hjälper sedan kunden att komma 
ihåg var de olika produkterna denne brukar köpa finns, samtidigt som det gör att vi inte blir 
riktigt medvetna om de flesta andra produkterna i butiken. Det är även denna spridande 
aktivering som är orsaken till att varor som redan säljer bra har högre elasticitet. Elasticitet 
förklaras nedan (ibid). 
 

2.7.2 Utrymmeselasticitet 

Utrymmeselasticitet beskriver hur mycket försäljningen av en vara ökar beroende på hur 
mycket utrymme varan får på en hylla. Normalt sett har en vara en uppochnervänd u-formad 
kurva, vilket förmedlar att varor har ett optimalt antal ansikten (rader med produkter) i butik 
men att olika varor har olika elasticitet. I tidig forskning inom ämnet kom Cox (1970) fram 
till att stapelvaror (exempelvis salt) inte påverkas av det utrymme det ges oavsett om det är 
kända eller okända varumärken. Dock kom han fram till att impulsvaror (exempelvis 
kaffegrädde) fick större elasticitet om det var en känd märkesvara. Frank och Massy (1970) 
kom även fram till att varor har högre utrymmeselasticitet om de har hög omsättning samt om 
de är i tahöjd för kunden. Tahöjd är enligt Nordfält (2007) är 15 grader ner från en persons 
ögonhöjd. I normalfallet 130-135 centimeter upp från golvet för män och cirka 12 centimeter 
lägre för kvinnor (ibid). Nordfält (2007) påpekar dock det är stora skillnader mellan olika 
butikers elasticitet samt att olika former av prisutspel visat sig förstöra den elasticitet som 
annars finns. 
 

2.7.3 Planogram 

Underhill (2003) beskriver att det finns en underliggande orsak till varför de flesta 
livsmedelsbutiker arbetar med Planogram. Exempelvis har mjölk placerats djupt inne i 
butiken där syftet är att få så många kunder som möjligt att gå igenom hela butiken på väg till 
mjölken. Under detta kundvarv tillåts butiken att göra övriga varor med hög omsättning 
tillgängliga genom att placera dem längs kundvarvet mot mjölken. På detta vis kan butiken 
försäkra sig om att kunden går genom en större del av butikssortimentet (Jonsson, 1979) och 
precis som Ekberg och Lohmander (2004) skriver tillämpas detta för att kunden skall köpa 
mer än bara mjölk.  
 
Effektiva Planogram beskrivs idag som en nyckel till framgång i dagens butiksmiljöer. Dessa 
Planogram kan utformas på olika sätt. Dels utformas de beroende på hur mycket hyllplats en 
produktkategori ska få gentemot de andra och dels beroende på hur mycket plats varje 
produkt inom kategorin ska få [6]. Planogrammen beskriver också var i butiken de olika 
produktkategorierna bör placeras. 
 
Vidare beskrivs Planogram närmast ett visuellt diagram eller en enklare ritning i exempelvis 
EXCEL och har som avsikt att återge i detalj där varje produktkategori och produkt i en butik 
skall placeras (ibid). Ett Planogram ska inte bara fungera som en mall för särskilda varor inom 
de olika kategorierna ur butikslayouten, utan till och med visa på just vilken avdelning och 
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var någonstans på hyllan produkten ska placeras samt var avdelningarna ska positioneras. Där 
av varierar också komplexiteten i ett Planogram beroende på storleken på butiken. Vissa 
använder enkla typer likt fotografier av idealbilder på butiksmiljön medan andra brukar mer 
detaljerade typer av Planogram som beskriver placering av varje enskilt objekt in i minsta 
detalj (ibid). 
 
Större butiker och återförsäljare har ofta anställd personal, så kallad merchandising personal 
som är utbildade för att hjälpa till att utveckla Planogram utefter butikens egna 
förutsättningar. I andra fall anlitar även butiker konsulter som är specialister på just 
Planogram (ibid). För mindre butiker med sämre lönsamhet används vanligen 
ordbehandlingsprogram för att planera Planogrammen. 
 
Efterhand som konkurrensen ökar blir säljare och distributörer allt mer medvetna om vikten 
av korrekt merchandising sina produkter i butiken. Denna medvetenhet leder också till bättre 
Planogram och blir till marknadsföringskanaler som butikerna i vissa fall får betalt av 
leverantörerna för att utföra (ibid). Produktplacering och ökad försäljning är bara två 
grundläggande skäl till varför återförsäljare använder sig av Planogram i sina butiker. 
Planogram ger många andra positiva fördelar som exempelvis effektiv kommunikation. 
 
Ett problem med Planogram är dock, enligt Nordfält (2007), att de blir för komplicerade och 
att de bygger på historiska data. Ibland behöver istället butiker ta strategiska beslut om att 
exempelvis införa en ny produkt för att även i framtiden vara konkurrenskraftiga. Därför kan 
det vara farligt för butiker att blint lita på sina Planogram speciellt inom dagligvaruhandeln 
som till viss del styrs av trender (ibid). 
 

2.7.4 Specialexponering 

Enligt Thurow och Nilsson (2004) är livsmedelsbutikers mål är att nå lönsamhet i sina varor 
och för att nå dit arbetar livsmedelsbutiker med att erbjuda ett sortiment av varor som 
attraherar konsumenten. Detta görs genom exempelvis specialexponering, alltså att visa och 
synliggöra varor i livsmedelsbutiken genom att ge dem extra plats, placera dem på gavel, mitt 
i hyllan eller på demonstration. Vad som händer är att varor som exponeras mer säljer mer än 
varor som inte syns enligt Thurow och Nilsson (2004). 
 
1981 gjorde Wilkinson, Paksoy och Mason (1981) en studie för att se hur en dubblering av 
hyllutrymmet förhöll sig mot att specialexponera varor. I studien framkom att hyllelasticiteten 
är cirka 20 procent, medan en specialexponering ökar försäljningen för en vara i snitt med 
mellan 250 - 300 %. East, Robert, Eftichiadou och Williamson (2003) testade hur storleken av 
en specialexponering påverkade försäljningen och kom fram till att försäljningen ökar 
oproportionerligt mot den ökade ytan. 
 

2.7.5 Frontning 

Frontning inom detaljhandeln innebär att skjuta fram varan till hyllkanten så att hyllan ser 
välfylld ut (Nordfält, 2007). För att testa hur frontning påverkar köpbeteendet gjorde 
Razzouk, Seitz och Kumar (2002) en studie där de testade i vilka fall en fullt frontad 
exponering av en vara sålde mer eller mindre än vad en icke frontad exponering av en vara 
gjorde. Det de kom fram till var att icke-frontade exponeringar är att föredra oavsett 
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exponeringssätt såvida de varor som exponeras inte har tydliga faktiska och upplevda 
skillnader. Nordfält (2007) menar i ett vidare resonemang kring varors frontning att Razzouk 
et al., (2002) experiment påvisar hur det perifera seendet påverkar köpbesluten.  Eftersom det 
inte är någon nämnvärd skillnad mellan varor räcker det med en urplockad hylla för att det 
perifera seendet ska snappa upp detta och få oss att fokusera på dessa varor. Dock påpekar 
han att då vi har klara preferenser om varor räcker inte detta för att påverka valet. 
 

2.7.6 Exponeringar som påverkar varumärkesval 

Det teorier kring varumärkesval har gemensamt, enligt Nordfält (2007), är att experiment har 
visat att kunder automatiskt läser in vad olika exponeringar signalerar. Genom att antingen 
följa dessa automatiska tolkningar eller bryta mot dem kan därför marknadsföraren kombinera 
varumärken på olika sätt för att skicka signaler till kunderna. Detta gäller såväl vilket 
varumärke kunden bör välja, som vilka delar ut sortimentet denne ska utvärdera (ibid). 
 
Enligt Nordfält (2007) är grunden till hur kunder väljer varumärken att då varumärken står 
bredvid varandra, utvärderas mot varandra vilket gör att kunderna uppfattar dem som 
jämförbara. Det alternativ som ges företräde i exponeringen utläses av kunden som det 
varumärke affären vill lyfta fram som bästa köp. I anknytning till dessa tankar gjorde 
Buchanan, Simmons och Bickart (1999) ett experiment där de testade hur ett känt varumärke 
som blev jämfört med ett okänt varumärke vid olika förutsättningar (i experimentet testades 
klädesprodukter) blev påverkat. Experimentet kom fram till att då det kända varumärket gavs 
företräde i exponeringen ansågs premium priset för det kända varumärket vara skäligt. När det 
okända varumärket gavs företräde var dock inte kunderna villiga att betala ett högre pris för 
det kända varumärket. Detta förhållande fungerade dock endast då de två varumärkena 
exponerades bredvid varandra och inte separat. Forskarna trodde att detta berodde på att då 
varumärkena exponerades i samband med varandra hade de i någon mening jämförbara 
egenskaper (Buchanan et al, 1999). 
 

2.7.7 Asymmetrisk dominans 

Asymmetrisk dominans är enligt Nordfält (2007) ett väl dokumenterat knep med sortimentet i 
forskarkretsar där Ariely and Wallsten (1995) förklarar fenomenet som ett verktyg 
för människor att hitta förenklingar i verkligheten. Nordfält (2007) och Heath et al, (2000) 
förklarar fenomenet genom att om ett sortiment har två produkter som är bra på två olika 
saker som kunderna väljer mellan och ett tredje alternativ läggs till som är sämre än de båda 
andra alternativen borde inte detta påverka valet. Dock har det visat sig att kunder inte är 
logiska i sitt tänkande vilket medför att det tredje alternativet kommer påverka valet i två steg. 
Först kommer det tredje alternativet dra uppmärksamhet till det alternativ det konkurrerar 
med, exempelvis priset. Detta kallas attraktionseffekt. Därefter kommer även en del av de 
kunder som tidigare köpte det mest närliggande alternativet, i detta fall det billigaste, gå över 
till det nya varumärket, något som kallas substitutionseffekt (ibid). Huber och Puto (1983) 
testade detta fenomen genom ett laboratorie experiment gällande öl. I experimentet kom de 
fram till att attraktionseffekten alltid blir gällande då ett tredje alternativ tas med i sortimentet. 
Dock gäller för substitutionseffekten att det tredje alternativet, även kallat lockbete, får större 
substitutionseffekt ju mer extremt det är. Något som även är logiskt. Exempelvis ju billigare 
det tredje alternativet är, ju fler kommer välja det (ibid). 
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Nordfält (2007) förklarar vidare att asymmetrisk dominans inte bara gäller billigare 
produktgrupper, utan kan även appliceras på så dyra produkter som bilar. Detta menar han 
påvisar hur stark denna teori är och hur väl den fungerar i verkligheten. Nordfält (2007) 
menar att om en butik har ett prisvärt butiksvarumärke kan det av många kunder betraktas 
som ett dåligt alternativ. Väljer butiken då att introducera ett ännu billigare butiksvarumärke 
kan detta agera lockfågel så att det ursprungliga butiksvarumärket inte känns så extremt 
(ibid). 
  
För att få kunder att välja bort det billigaste alternativet påvisade Simonson och Tversky 
(1992) att om lockfågeln placeras mellan de två ursprungliga märkena, avseende pris och 
kvalité, kommer det nya varumärket framförallt ta marknadsandelar från det billigaste 
alternativet. Det forskarna kommer fram till i studien är att detta beror på något som 
kallas loss aversion. Detta innebär att en förlust väger tyngre än en lika stor vinst. I butiken 
menar forskarna att detta appliceras genom att en genomsnittlig kund inte vill ta risker 
avseende kvalité genom att köpa det mest extrema, billigaste alternativet, utan hellre betalar 
mer för det mellersta alternativet. 
  
Är målet att få kunder att välja det billigaste alternativet har studier som Simonson et al., 
(1992) påvisat att det gäller för detaljisten att få varumärken att utvärderas parvis. Detta beror 
på att då endast två varumärken utvärderas känns inget som mer extremt. Utvärderas däremot 
flera alternativ väljs det billigaste alternativet bort. Nordfält (2007) menar att detaljisten kan 
få varumärken att utvärderas parvis genom att exempelvis specialexponera det 
lågprisvarumärke detaljisten vill sälja tillsammans med ett annat varumärke. Då dessa 
utvärderas mot varandra i första hand framför andra alternativ kommer kunderna alltså inte att 
välja bort det billigaste alternativet. I Simonson et al., (1992) experiment med klockor, CD-
spelare och kreditkort åstadkom de en ökning av det billigaste alternativet från 26 procent till 
41 procent genom denna typ av exponering. 
  
En annan effekt för att få kunder att välja billiga varumärken testades av Simonsson, Nowlis 
och Lemon (1993). Här prövade de dels att sortera sortimentet efter varumärke dels efter 
produktegenskap. Det de kom fram till var att de fick en ökning av försäljningen med nio 
procent för det billiga, butiksmärket, då de sorterade efter varumärke istället för 
produktegenskap. Förklaringen de gav till detta var att de menade att i fallet då varumärken 
ställdes mot varandra, exempelvis alla jordgubbsyoghurtar bredvid varandra, blev kunden 
försiktig med att välja det billigaste varumärket som även uppfattades som sämst kvalitet 
förutsatt att det fanns mer än två alternativ. Dock menade de att då sortimentet sorterades efter 
varumärke blev kvalitetsskillnaden inte lika tydlig, utan då stod valet snarare om smak. Året 
innan gjorde Simonson och Winer (1992) ett annat experiment på kunder som köper yoghurt. 
De testade hur valet av varumärke och smak påverkades dels genom sortimentets sortering 
och dels ifall kunderna gjorde ett storköp eller bara småhandlade. Det de kom fram till var att 
då kunder gör storköp söker de mer variation i smaker. Organiseras sortimentet dessutom 
efter smak kommer kunderna även att variera varumärken i större utsträckning. Småhandlar 
kunderna uppnås däremot större variation i smak och varumärke om sortimentet organiseras 
efter varumärke. Här menar alltså (ibid) att det är vad butiken är avsedd för (storköp eller 
småköp) som avgör hur sortimentet bör placeras och detaljisten kan här själv avgöra om 
denne vill få kunderna att variera sig eller inte. 
  
För att exponera i butik så att kunder väljer det dyraste varumärket gjorde Simonson, Nowlis 
och Lemon (1993) ett experiment där de testade vilken påverkan olika varumärkes 
exponeringar och produktegenskaps exponeringar hade på kundernas val. Det de kom fram 
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till var en modell de kallade “varumärkeskvalitet mot produktegenskapskontrast”. Modellen 
visar enligt Nordfält (2007) att om en detaljist exponerar exempelvis två DVD-spelare av 
olika varumärken men med samma produktegenskaper blir det tydligt hur mycket du får 
betala för själva varumärket. Exponeras istället samma varumärke men med olika 
produktegenskaper blir det tydligt hur mycket du får betala för de extra egenskaperna. Enligt 
Simonson et al., (1993) blir det i båda fallen tydligt för kunden vad denne vill ha utifrån sina 
krav. Exponeras däremot två olika varumärken tillsammans samtidigt som de har olika 
produktegenskaper blir det inte lika tydligt för kunden vad det är som kostar extra. Då 
träder loss aversion in igen så att kunden relativt oftare väljer produkten med fler/bättre 
produktegenskaper för att inte missa något. 
 

2.7.8 Ett lockande sortiment 

Innan Nordfält (2007) går in på själva sortimentet gör han en fördjupning på teorin kring 
minnen och perception då han anser detta vara av vikt för fortsatt diskussion. Han förklarar att 
vi har olika typer av minnen. Dels har vi långtidsminnet som delas in i explicita och implicita 
minnen där explicita minnen är de minnen som lagrar fakta. Dessa delas i sin tur in i 
semantiska minnen (upplevelser och fakta) och episodiska minnen (upplevelser). De implicita 
minnena lagrar hur man gör när man exempelvis cyklar. Viktigt med dessa är att vi ofta inte 
kan artikulera dessa utan att först göra dem. Exempelvis kan vi tala vårt modersmål 
grammatiskt korrekt utan att ha en aning om vad grammatik är. Det intressanta med dessa ur 
marknadsföringssynpunkt är, enligt Nordäflt (2007), att genom dessa minnen har studier visat 
att vi kan lära in nya saker utan att ha en aning om det. Därför började det under 1990-talet 
växa fram nya teorier kring hur det faktiskt går till när människor fattar beslut där många av 
dessa, enligt Nordfält (2007), visade på hur människor använder sin kunskap och erfarenhet 
till att snabbt orientera sig, analysera vilken insatts som behövs och därefter fatta beslut. För 
att förstå dessa teorier menar Nordfält (2007) att vi behöver en förståelse för något som 
forskningen kallar för beslutssignaler (cues) och beslutsregler (heuristik). En beslutssignal 
kan exempelvis vara en skylt i en butik som signalerar att priset är sänkt medan en 
beslutsregel är en inprogrammerad respons som aktiveras i en viss situation utan någon 
analytisk process bakom. I en butik sker detta exempelvis genom att vi ofta köper samma 
varumärke och använder beslutsregeln “vana”, istället för att varje gång analysera 
smakpreferenser, priser och innehållsdeklarationer. Ibland när vi går i affären kan dock till 
exempel en special exponering i form av en skylt om nedsatt pris på chips sätta igång en 
beslutssignal som gör att vi avviker från beslutsregeln vana (ibid). Ytterligare förklarar 
Nordfält (2007) att genom att människor baserar sina vardagliga beslut på beslutsregler och 
beslutssignaler optimerar vi våra handlingar utifrån vilka tankeresurser vi förbrukar. 
 
Den moderna forskning som utforskar upplevt sortiment baseras enligt Nordfält (2007) på 
teorierna kring beslutsregler och beslutssignaler som i mängder parallellt, och oftast utanför 
kundens medvetande, påverkar kundens uppfattning om nuet. Då kunden i detta fall till 
exempel sveper över sortimentet för att orientera sig eller hitta inspiration, kallas detta för en 
holistisk process. De holistiska processerna sker parallellt hela tiden och ofta omedvetet, till 
skillnad från de analytiska processerna som när vi exempelvis jämför två olika varumärken 
mot varandra. Detta kräver ett fokuserat medvetande där vårt medvetande bara klarar av att 
utvärdera en sak i taget, dock med påverkan från icke-medveten input (ibid). 
 
Utifrån forskningen som gjorts inom ämnet; upplevt sortiment och hur sortimentet bör vara 
sorterat (per leverantör, artikelgrupp, storlek, kundsegment med mera) har Nordfält (2007) 
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dragit tagit fram fem huvudpunkter att jobba efter. Dessa är inte absoluta sanningar enligt 
honom, utan istället riktlinjer då forskningen debatterar mest lämliga sortimentsortering. De 
fem huvudpunkterna är: 
 
1. Kunden vill att sortimentet ska vara organiserat 
2. Undvik att kunden automatiskt filtrerar bort delar av sortimentet   
3. Kunden jämför övervägande del med den närmast liggande produkten   
4. En beslutsregel blir överordnad   
5. Shoppingsituationen påverkar   
 

3.7.9 Prissättning 

Att priset är viktigt för de flesta kunder är inget nytt, men att ge priset för stor betydelse är 
heller ingen lösning (Nordfält, 2007).  För att närmare beskriva den balans som krävs vid 
prissättning kan vi jämföra med Hertzbergs tvåfaktorteori, men vi ändrar variabeln motivation 
till varuplacering och atmosfär och likaså ändrar vi hygienfaktorn till priset (Nordfält, 2007). 
Detta innebär att om priset upplevs fel av kunden, minskar även motivationen. Om däremot 
prisupplevelsen blir positiv kan det resultera i ökad nöjdhet (Nordfält, 2007). Det är just 
därför kunskap om prissättning krävs för alla inom dagligvaruhandeln. 
 
Dickson och Sawyer (1990) ger i sin studie exempel på vikten av referenspriser trots att 
kunden egentligen inte minns dem. Här spelar åter vikten av det implicita minnet roll, det är 
minnen vi har som vi inte är medvetna om men som ändå påverkar tankar och beteende hos 
kunder (Nordfält, 2007). Dickson och Sawyer (1990) testade därför kunders korttidsminne, 
vilket endast är 30 sekunder långt, för att mäta kundernas egen priskunskap. Studien utfördes 
genom att forskarna själva ertappade kunderna i butikerna vid tillfällen då de stoppade varor i 
korgarna/vagnarna. Kunden fick då uppge vilket pris produkten hade som de just valt, 
forskarna visade även upp tre varianter av hyllkantsettiketter med olika priser på för att låta 
kunden beskriva vilken som var mest lik den som i själva verket satt i anslutning till 
produkten kunden just valt. Dickson och Sawyers (1990) resultat kom att ge en spinn-off 
effekt på forskning kring prisets betydelse då resultatet av studien visade att mindre än hälften 
av de tillfrågade kunderna inte visste priset på varan de just lagt i korgen/vagnen. Inte heller 
kunde de återge vilken etikett som hörde till den produkt de just valt. Även här var resultatet 
att färre än hälften lyckades återkoppla till rätt etikett och pris (Dickson och Sawyer, 1990). 
 
För att återkoppla till vikten av referenspriser skulle det enligt Dickson och Sawyer (1990) 
innebära att produkter inte skulle påverkas av en prisförändring, men kunskapsdebatten om 
pris slutar inte här. Monroe och Lee (1999) ifrågasätter i sin artikel huruvida resultatet ur 
Dickson och Sawers (1990) studie kan stämma. Om en kund nu inte skulle kunna återge priser 
på en inhandlad vara, hur kan de i så fall ha åsikter om vad som är dyrt respektive billigt? 
 
Vanhuele och Dre´ze (2002) ansåg liksom Monroe och Lee (1999) att Dickson och Sawyer 
(1990) underskattade den priskunskap som kunderna antas ha. Vanhuele och Dre´ze (2002) 
studie beskriver att kundernas korttidsminne inte räcker att förlita sig på utan de studerade 
även tre olika typer av prisminnen då de menade att implicita minnen spelade roll. Dessa är 
verbala minnen, visuella minnen och ett storleksminne. Vanhuele och Dre´ze (2002) menade 
här att det minnet som är mest tillgängligt för kunden kom att användas. Studien utfördes 
genom att kunder fick återge pris verbalt utan minneshjälp. Sedan fick kunderna visuelt välja 
mellan tre olika priser för att utse det korrekta priset och slutligen återge om prisvarianten av 
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ett normalpris var bra, normalt eller dåligt. Vanhuele och Dre´ze (2002) kunde med hjälp av 
denna studie ge stöd för att dessa tre olika typer av minnen tillämpas av kunder vid olika 
tillfällen som passar in, likt referenspriser. Exempelvis framgick det att det verbala minnet 
används då det förekommer kampanjer samt att storleksminnet används vid varor som 
kunderna handlar ofta (Vanhuele och Dre´ze, 2002).      
 

2.7.10 Butiksatmosfär för att öka planerade och oplanerade köp 

Den butiksatmosfär som en kund placeras i är sammankopplad med den andel köp och 
oplanerade köp som en kund utför under sin shoppingtur menar Lange och Wahlund (1997). 
Kunden vill handla men för att aktivera ett köpbeteende måste han eller hon tänka på 
produkten i fråga. Utan att kunden ”tänker” på det bearbetas redan upplevda behov som 
väntar på att bli påkomna av kunden, och för att detta ska ske, måste butikens miljö påminna 
kunden om produkten (Underhill, 2003).  
 
Donovan, Rossiter, Gilian och Nesdale (2001) beskriver hur kunder påverkas av miljön i en 
butik och hur miljön ger upphov till hur kunden trivs i den givna butiken. Desto längre tid 
kunden befinner sig i butiken desto mer pengar tenderar kunden också att spendera. Vidare 
beskriver Ekberg och Lohmander (2004) att ”Undersökning efter undersökning visar att ju 
längre tid en kund är i butiken, desto större chans är det att han/hon köper något”. 
I en studie skriven av Underhill (2003) visar det sig att cirka 60-70 procent de köp som 
genomförs i dagligvaruhandeln är av oplanerad karaktär, vilket innebär att det kan det vara så 
att ett behov väcks först när kunden möts av en butiks miljö. En miljö som tillhandahåller 
lösningar på omedvetna behov. Har kunden en butik som de ofta återkommer till kan det 
enligt Bayley och Nancarrow (1998) bero på att kunden upplever att butiken påminner denne 
om vad han/hon vill köpa, vilket innebär att butikens miljö i sig agerar som shoppinglista. 
 
Efter att vi konstaterat att minnet är begränsat ska vi nu ge oss i kast med icke-medvetna 
tankeprocesser som signalerar medvetandet för att uppmärksamma varor i den butiksmiljö vi 
studerar. Målet med en viss butiksmiljö och atmosfär är just att påminna, informera, och 
slutligen övertala kunden till köp genom att fånga uppmärksamhet som identifierar ett 
undermedvetet behov som ligger latent i oss (DePelsmacker et al., 2007). 
 
Livsmedel är lågengagemangsköp men det behöver inte nödvändigtvis innebära att kunder 
inte skulle planerar inköpen av dessa alternativt variera mellan olika sorter (Blackwell et al., 
2006). Därför menar Lange och Wahlund (1997) att det är butikens uppgift att genom 
marknadskommunikation förmedla olika typer av produktattribut och exponeringar för att öka 
andelen köp och oplanerade köp genom att påminna kunden om vad som finns i butiken.  
 
Vad som har hänt under andra halvan av 1990-talet är att acceptansen för dessa icke-
medvetna processer ökat inom konsumentbeteendeforskning. Den mer moderna forskningen 
idag baseras på såväl miljö och hela butikers sortiment som mängder av olika signaler och 
regler som påverkar kunden bortom kundens egna uppfattning, bortom nuet (Nordfält, 2007). 
Den mer moderna typen av forskning visar också att butiker som säljer mer av en viss produkt 
upplever en högre utrymmeselasticitet medan andra butiker som säljer mindre upplever att 
samma produkt har en lägre utrymmeselasticitet, vilket kan vara en effekt av just butikens 
atmosfär och miljö (ibid). 
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Enligt Dhar, Hoch och Kumar (2001) var det nödvändigt att testa ovanstående fenomen. Rent 
hypotetiskt, om en butik hade en marknadsandel på 25 procent av marknaden inom ett 
område, skulle då inte samma butik stå för 25 procent av försäljningen av frusen mat? Dhar et 
al., (2001) kom i sin studie att testa effekten av olika sorters marknadskommunikation på 
försäljningen inom olika varukategorier. Variablerna som de testade var: 
 
1. Pris 
2. Promotion 
3. Antal ansikten 
4. Sortimentets djup och bredd 
5. Satsning på EVM (egna varumärken) 
 
Vad som till slut mynnade ut ur Dhar et al., (2001) studie var att de butiker som arbetade med 
allt för djupa och breda sortiment inte fick något signifikant resultat för mödan av den 
marknadskommunikation som lagts ner för att lyfta fram de olika varukategorierna. Vad som 
vidare framgick var därmed vikten av ett optimerat sortiment i form av en passande 
butiksatmosfär och miljö. Alltså en individuell lösning för varje butik (ibid). 
 
Philip Kotler (1973) menade på att butikens miljö och atmosfär kunde ses som ett verktyg i 
sig för marknadskommunikation. Kotler (1973) menade att butikens atmosfär var som fysiska 
och icke fysiska element vilka kunde kontrollera och påverka kunden inne i butiken. Som 
tidigare nämnts menar Donovan och Rossiter (1982) att en kunds beteende inte är 
förutbestämt utan att det bygger på en följd av specifika samband.  Se figur 5 nedan: 
 
Stimuli i !  Känslor hos kund ! Respons i form av 

form av !  Upprymdhet, glädje ! Närmande  

butiksatmosfär ! Dominans !  Undvikande 
 
Figur 5. Stimulus-organism-responsmodellen (Donovan och Rossiter, s. 38, 1982). 
 
Modellen beskriver hur olika känslor får en kund att uppleva en butiksatmosfär på olika vis. 
Output blir respons i form av närmande eller undvikande, exempelvis av en vara. Men 
kundens val av en specifik butik på grund av miljö är ett medvetet val som kunden gör, därför 
måste vi skilja på butiksmiljöns påverkan på kundens beslutsfattande. Detta är inte ett 
medvetet val utan styrs snarare av variabler så som ljussättning, exponering och olika sorters 
promotion som påverkar kunden och triggar de icke-medvetna processerna (Nordfält, 2007). 
Schlosser (1998) kunde exempelvis i sin studie konstatera att butiksatmosfären påverkar 
utvärderingen av produkterna, som i sin tur påverkar imagen hos butiken genom att testa två 
grupper av respondenter mot varandra. Den ena gruppen fick läsa ett kort där de skulle 
föreställa sig mjuk belysning, klassisk musik, trägolv och breda gångar, en fin butik helt 
enkelt. Grupp nummer två fick föreställa sig hård belysning, linoleumgolv, smala gångar och 
ny musik. Efter detta fick de båda grupperna utvärdera kvalitén på olika produkter från 
butikens sortiment. Dessa var tre sociala produkter i form av smycken, parfym och vinglas 
och tre nyttoprodukter i form av burköppnare, dammsugare och tandborstar. Resultaten visade 
att nyttoprodukterna spelade mindre roll men att de sociala produkterna upplevdes ha mycket 
bättre kvalitet i den finare butiken. Alltså påverkar butikens atmosfär och miljö hur produkter 
utvärderas (Schlosser, 1998). 
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2.8 Den “synliga” butiksatmosfären 

Som avslutande teori för denna studie kommer den synliga och mer påtagliga biten av 
butikers atmosfär att behandlas i form av butikslayout, färg, ljus och skyltar. 

2.8.1 Butikslayout 

Butikslayout är precis som det låter, butikens utformning och är den del som forskare 
använder för att förstå köpprocessen. Detta för att mäta motivet och vad som påverkar kunden 
genom shoppingturen, till exempel gäller det för detaljisten att ta reda på vilka platser 
kunderna besöker i butiken och därefter placera ut varorna på de platserna (Nordfält, 2007). 
Vidare framgår det ur Buttles (1984) studie att butikslayout har tre grundregler, dessa är: 
 
1. Kunder som handlar varor från hela butiksytan handlar mer än kunder som bara handlar ur 
olika delar av butiken. 
2. Om en kund spenderar längre tid i butiken handlar kunden mer. 
3. Kundtrafiken ger upphov till att koncentrera kring butikens yttervarv.  Därför kan det vara 
väsentligt att avstyra det med butikslayout.     
 

2.8.2 Färg 

Färger är för oss individer symboliska och kan i många fall känneteckna ens karaktär. Exempel på 
detta är att färger enligt Solomon, Michael, Bamossy, Gary och Askegaard (1999) väcker olika 
känslor hos oss. Ta för exempel vitt, rätt och blått, de väcker patriotiska känslor hos Fransmän och 
Britter. Enligt McGoldrick (2002) har människan fyra olika metoder för hur vi formar en viss bild 
av en butiksmiljö via våra sinnen, dessa är; 
 
* Genom visuella intryck så som färg, storlek, ljus och form. 
* Genom ljud i form av volym och tempo. 
* Genom doft så som parfym eller hur pass fräscht en butik doftar. 
* Genom känsel i form av mjukhet, temperatur och lenhet. 
 
McGoldrick (2002) beskriver laboratorietester om vilken effekt färg har angående olika typer av 
butiksskyltningar i butikens miljö och fann att färger kan kategoriseras efter varma och kalla. 
Varma färger var lämpade för entréer och till exponeringar i anslutning till impulsköp. Däremot 
anses varma färger vara mindre lämpade för situationer då varorna är normalt planerade för 
kunden. Vad som visade sig vara att dessa situationer krävde mer kalla färger vilket tycktes 
kopplas till den överstimulering som påverkar kunden. Nedan visas de färger som testades; 
 
Färg Psykologiska effekter Temperatur effekt Distans effekt 
Blått Rogivande                    Kallt                    Längre bort 
Grönt Väldigt rogivande                Kallt-neutralt                    Längre bort 
Orange Spännande                    Varmt  Nära 
Rött Väldigt stimulerande            Varmt  Nära 
 
Figur 6. (McGoldrick, s. 461, 2002). 
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2.8.3 Ljus 

Något så enkelt som ljus har visat sig påverka människan och vårt beteende på inte bara en 
utan på två olika dimensioner. Ljus kan påverka upplevd upprymdhet genom att vår synbarhet 
påverkas. Inte nog med det, hjärtfrekvensen samvarierar även tillsammans med ljuset (Kumari 
och Venkatramaiah, 1974). Vad gäller den andra dimensionen så kompensera människan med 
att tala högre under sämre ljusförhållanden för att kompensera för det man inte ser i form av 
kroppsspråk (Veitch och Kaye, 1988). 
 
På grund av ovanstående var det också rimligt att Summers och Hebert (2001) kom att testa 
effekterna av ljus i förhållande till olika specialexponeringar i butiksmiljö. De provade att 
variera belysningen i tron om att en kraftig ljusstyrka skulle bidra till ökad upplevd 
upprymdhet och där genom också bidra till ett ökat intresse för specialexponeringen. 
Efterhand som tiden löpte spelade Summers och Hebert (2001) in effekterna av hur kunder 
agerade i form av hur lång tid de studerade de olika föremålen som specialexponerades, och 
om kunderna plockade upp föremålen för att titta efter ytterligare information. Resultatet 
visade ett signifikant samband med att människor i yngre ålder reagerar starkare på en 
kraftigare ljussättning och att människor i yngre ålder tack vare ett ökat ljus gärna 
uppmärksammar specialexponeringens budskap och plockar upp produkten som exponeras 
för att söka vidare information. Denna studie analyserade 2367 olika kunders beteende 
(Summers och Hebert, 2001).      
 

2.8.4 Skyltar 

Människor litar mer på budskap som lyfter fram mycket och detaljerad information. Därför är 
det inte så konstigt att butikslayout i form av skyltar är ett av de äldsta områdena inom just 
detaljhandelsforskning. Tillför en detaljist en skyllt som sänder ut budskap i form av spara 

mer, förpackningsstorlek och så klart pris kan försäljningen öka mellan 9 till 59 procent! 
Denna typ av strategi kallar Lange och Dahlén (2003) för meningslösa attribut. 
 
Woodside och Waddle (1971) valde tidigt att testa effekterna av skyltar i butiksmiljön och hur 
de kom att påverka försäljningen. De arbetade efter så kallad latin square-design vilket 
innebar att de testade fyra livsmedelsbutiker under fyra veckor med fyra olika typer av skyltar 
som visades under en vecka i varje butik. Skyltarna som visades var: 
 
1. Skylt med “sänkt pris” 
2. Skylt med produkten 
3. Skylt med “sänkt pris” + “produkten” 
4. Inget alls 
 
Vad som gick att utläsa ur studien var statistiskt signifikanta effekter av att försäljningen 
ökade som mest vid följd av prissänkning och skyltning kombinerat och försäljningseffekten 
av alternativ 3 ovan var en ökning med 57 enheter (ibid). 
 
 
!
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3. Metod 
I detta kapitel redogörs vilken typ av studie som använts under arbetets gång och valet av 

undersökningsmetod samt en bedömning av giltigheten hos den data som använts. 
 

3.1 Tillvägagångssätt 

Valet av ämne grundar sig på butiksmarknadsföring. Då det är ett komplext och omfattande 
område valde vi att till en början genomföra intervjuer med butikschefer för att skaffa oss 
inblick i ämnet och ta reda på var vi skulle kunna bidra med mer forskning. Därefter 
utformades syfte och problemformulering. När det var gjort skrevs den teoretiska 
referensramen. Till sist samlade vi in mer djupgående primärdata. Här valde vi dock att 
avgränsa området för att kunna besvara vår problemformulering. Dels gjorde vi det här genom 
att rikta in oss på de tre största dagligvaruhandelskedjorna i Sverige som har 
livsmedelsbutiker; ICA, Coop och Axfood, dels genom att studera frysta enportionsrätter, 
vilka är produkter som ger upphov till ett varierat köpbeteende. Genom dessa avgränsningar 
ansåg vi att vi fick en klar röd tråd i empirin som sedan kunde ställas mot den teoretiska 
referensramen för analys och slutsats. 

3.2 Övergripande metod 

Utgångspunkten för uppsatsen är en hermeneutisk vetenskaplig inriktning. Den hermeneutiska 
inriktningen syftar till att förklara avsikt, mening eller syfte bakom en företeelse (Eriksson & 
Wiedersheim-Paul, 2001). Då Nordfält (2007) i sin litteratur påvisar svårigheten att hitta 
huvudeffekter för kunders köpbeteende utan istället menar att det viktiga i dagens forskning 
är att se till vilka fenomen som fungerar under vilka förutsättningar, ansåg vi nämnda 
inriktning var att föredra. Dessutom avser studien att klargöra vilken effekt redan existerande 
yttre påverkan har på de icke-medvetna processerna, snarare än att finna nya 
påverkansmetoder vilket vi anser överensstämmer med vald vetenskaplig inriktning.  Enligt 
Kvale (1997) är även utgångspunkten för den hermeneutiska inriktningen att använda sig av 
information i form av ord, vilket vi använt oss av då vi genomfört intervjuer med butikschefer 
samt högt uppsatta personer inom det utstående alternativet bland undersökta varumärken, 
Findus. Vi har även genomfört en enkät samt observation där vi samlat in information genom 
siffror vilket medfört att vi även tagit del av den positivistiska vetenskapliga inriktningen 
(ibid). 
 
Vi har i och med ovanstående blandat en intensiv och extensiv utformning, så kallad 
designtriangulering (Jacobsen, 2002). Tanken med det är att vi först skulle gå på djupet och få 
förklarat hur butikschefer tänker kring sina egna butiker, vidare hur väl ett fåtal butiker 
lyckats fånga kunders uppmärksamhet genom observation (intensiv) för att sedan via enkät se 
hur väl det totala genomslaget för vår målgrupp var (extensiv) (ibid). Avslutningsvis gick 
datainsamlingen återigen till en intensiv utformning där vi genom mer styrda intervjuer 
kontrollerade enkätens variabler mot näringslivet och dess användande av desamma.  Trots att 
förhållandena för butiker enligt Nordfält (2007) i många fall är lokala anser vi att detta 
angreppssätt var att föredra trots att vi är medvetna om att generaliserbarheten är begränsad på 
grund av de urval vi använt oss av. Dock anser vi att generaliserbarheten höjs då vi använt 



!

! 1;!

designtriangulering eftersom vi får många olika infallsvinklar som såväl stött som förkastat de 
teorier som finns inom ämnet.  

3.3 Val av undersökningens ansats 

Insamlandet av data till det här arbetet har byggt på att till en början ha en öppen ansats och 
samla in data via kvalitativa, djupgående intervjuer med butikschefer. Dock är vi medvetna 
om den kritik som ges mot öppna ansatser, vilka enligt Jacobsen (2002) är att människor alltid 
gör egna medvetna och omedvetna avgränsningar utifrån egna tidigare erfarenheter, vilket 
automatiskt vinklar arbetet. Detta speglas exempelvis genom de intervjuobjekt vi valt där 
deras synsätt och egen bild av deras verksamheter påverkat det fortsatta arbetet. Trots detta 
anser vi att tillvägagångssättet var en lämplig start för att sätta oss in i ämnet då oväntade 
infallsvinklar kom upp som vi kunde ta ställning till (ibid). Utifrån intervjuerna samlade vi in 
den teori som idag finns inom ämnet samt används vid utformning av butiker och blandade 
den med allmän forskning kring konsumentbeteende. I och med att vi eftersträvat en 
övergripande teori för det område vi studerat anser vi att det bidragit till att motverka den 
snedvridna bild av verkligheten de inledande intervjuerna annars skulle kunnat medföra. I takt 
med att denna teori samlades blev ansatsen mer sluten och avgränsningar för arbetet blev 
gjorda gjorda (Jacobsen, 2002). Vid observation och enkät hade vi en relativt sluten ansats där 
vi kontrollerade förutbestämda variabler utifrån den teori och de intervjuer vi tidigare 
genomfort. Avslutningsvis återgick vi återigen till djupgående intervjuer med lämpliga 
personer utifrån vad som framkom ur våra enkäter. Tanken med dessa intervjuer var att de 
skulle vara mer stängda och fokusera på ett begränsat område. Målet med ovanstående var att 
slutligen jämföra allt material för att kunna dra slutsatser för hur kunder faktiskt inhandlar 
frysta enprotionsrätter och hur väl butiker lyckas påverka till köp, samt att få in 
leverantörernas synvinkel och arbetssätt för att kunna påverka sin egen situation. 

3.4 Blandad metod 

Vilket framkommit ovan är att vi valt att blanda kvalitativa och kvantitativa ansatser, så 
kallad metodtriangulering. Detta eftersom Jacobsen (2002) påvisar att de olika metoderna har 
sina för- och nackdelar. Enligt honom är fördelar med en kvalitativ metod att den sätter få 
begränsningar på de svar en uppgiftslämnare kan ge och därför ger klarhet i vad som ligger i 
ett begrepp eller fenomen. Uppgiftslämnaren ges möjlighet att ge dennes unika förståelse av 
ett förhållande i enlighet med den hermeneutiska metodens angreppssätt. Dessutom ges 
möjlighet till följdfrågor där ett öppet intervjuklimat kan ge infallsvinklar vi missat 
inledningsvis. Detta kallar Jacobsen (2002) att den kvalitativa ansatsen är öppen. Den är 
enligt honom även flexibel i och med att den kvalitativa ansatsens process är interaktiv där 
problemställning kan gås tillbaka till och ändras under arbetets gång. Problem med denna 
ansats är dock att den är resurskrävande. Ingående intervjuer tar ofta lång tid, vilket gör att vid 
begränsade resurser får forskaren nöja sig med få respondenter. Det här medför att denna typ 
av ansats ofta stöter på generaliseringsproblem, vilket sårar den externa giltigheten. Andra 
problem med denna ansats är att den ger ostrukturerade svar, vilka kan vara svåra att 
kategorisera. Närheten till intervjuobjekten kan ge undersökningseffekter samt flexibiliteten i 
att ständigt nya information kommer in kan göra det svårt att känna sig färdig med arbetet 
(Jacobsen, 2002). 
 
Generaliseringsproblemen och flexibiliteten har vi jobbat med genom att ta in kvantitativa 
ansatser i arbetet. Då dessa utformats minskas flexibiliteten i arbetet avsevärt eftersom vi här 
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testat förutbestämda variabler utifrån den kvalitativa data vi tidigare samlat in. Dessutom ger 
de kvantitativa metoderna bättre extern giltighet, även om den inte blir lika hög som om vi 
enbart gjort omfattande kvantitativa analyser. Arbetets komplexitet anser vi dock rättfärdigar 
detta tillvägagångssätt. Undersökningseffekten var det största problemet enligt oss då detta 
kunnat ge hela vårt arbete en sned vinkling. Under rubriken Intervju går vi in i detalj på hur vi 
tacklat dessa. 
 
Den främsta anledningen till varför vi valt att ta med kvantitativa undersökningssätt, förutom 
för att öka generaliserbarheten i arbetet, var för att kunna testa det vi fick ut av de inledande 
intervjuerna (Jacobsen, 2002). Då vi genom dessa intervjuer format uppsatsens fortsatta 
innehåll och problemställning och därefter tagit fram teorier för att stötta arbetet har vi kunnat 
forma enkätfrågor och observationer som svarat mot problemställningen (Jacobsen, 2002). 
Fördelar med ovanstående är enligt Jacobsen (2002) att den standardiserade data vi samlat in 
genom dessa undersökningsmetoder var lätt att behandla samt var lättöverskådlig. Dessutom 
krävdes det inte tillgång till stora resurser för att få tillgång till många uppgiftslämnare. 
Ytterligare kunde vi vara relativt exakta mot vilka förhållanden vi undersökte. Den största 
fara vi såg med dessa undersökningar var att vi i förväg definierade vad som var relevant att 
besvara. Detta i samband med att de intervjupersoner vi valde kunde vinklat arbetet gjorde att 
vi här skulle kunna missat en del infallsvinklar. Eftersom vi både gick via intervjuer och 
teorier, anser vi dock att vi bör fått med de frågor och svarsalternativ som var relevanta för att 
besvara vår problemformulering. 
 

3.5 Datainsamlingsmetod 

Utifrån syftet och den frågeställning vi arbetat fram undersökte vi vilka metoder som passade 
in på studiens ämne och som skulle ge trovärdighet i den data vi samlar in. Dessa metoder 
återges schematiskt nedan i 2.5.1 Kvalitativa intervjuer, 2.5.2 Kvantitativa enkäter och i 2.5.3 

Observation. Dessa insamlingsmetoder valdes i en kombination vilket också representerar det 
analytiska flödet (Backman, 2008). 

3.5.1 Kvalitativa intervjuer 

Eftersom vår insikt i det aktuella undersökningsområdet till en början var förhållandevis 
begränsat tillämpades en inledande datainsamling genom kvalitativ förstudie. Detta för att öka 
vår uppfattning om ämnet samtidigt som vi kunde problematisera studien. En kvalitativ 
förstudie är en bra metod för datainsamling då man efterfrågar flexibilitet under studiens gång 
(Holme & Solvang 1991). Som inledande datainsamlingsmetod var det fördelaktigt för oss att 
bilda en bättre uppfattning om det gripna ämnet, varpå personliga intervjuer med insatt 
kompetens inom ämnet nyttjades. 
 
Den metod som användes vid de öppna personliga intervjutillfällena var av så kallad semi-
struktur (Kvale, 1997). Det vill säga att det fanns färdiga intervjufrågor, men att utrymme 
gavs till följdfrågor samt att intervjuobjekten själva gavs möjlighet till att prata fritt kring de 
ämnen som togs upp. Varför semi-struktur valdes berodde på att vi höll de inledande 
intervjuerna till arbetet för att utforska det valda området. Fokus lades därför på att upptäcka 
förhållanden som var viktiga och intressanta för den fortsatta studien. Då ett område kom upp 
som vi ansåg viktig för studien kunde vi härmed ställa följdfrågor kring dessa områden. Vi 
genomförde alltså ad-hoc intervjuer (Kvale, 1997).  
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Ytterligare fördel med intervju i form av semi-struktur var att svaren kunde hållas öppna och 
att intervjuobjekten kunde spinna vidare på tankar och synpunkter som vi annars kunde missat 
med en färdig mall av frågor. Alla semi-strukturerade intervjuer spelades in för att undvika 
bortfall av information och för att underlätta flödet av själva intervjunerna då vi inte behövde 
göra anteckningar under deras gång, vilket annars kunde stört intervjuernas flöde (Kvale, 
1997). 
 
Eftersom vi valde att arbeta med ett subjektivt urval har de olika butikerna vars butikschefer 
intervjuats valts ut medvetet. Anledningen till ett subjektivt urval var främst att vi ville ha viss 
kännedom om butikerna där personliga relationer också prioriterats till fördel för datans 
giltighet och för att eliminera bias enligt Backman (2007). Vi menar här att det var troligare 
att vi fick utförliga och ärliga svar i och med att vi tidgare haft kontakt med de personer vi 
intervjuade. Det var också rimligt att vi valde "närliggande" butiker på grund av de resurser 
som fanns att tillgå i form av transport och tidsåtgång. Personerna som intervjuvades var: 
 
* Anders Somstedt, butiksschef på Willys i Ängelholm 
* Johan Lindahl, ICA handlare på Flygstaden i Halmstad 
* Leif Bengtsson, ICA handlare i Laholm 
* Stefan Wieloch, ICA handlare i Båstad 
 
Efter att den enkät som genomfördes analyserats hölls även semi-strukturerade intervjuer 
tillsammans med det ur enkäten mest framstående varumärkets ansvariga, ansvariga för 
Findus. Detta gjordes för att fördjupa oss i hur det specifika varumärket arbetar med 
marknadskommunikation i butik. Även här kom intervjuerna att spelas in och var till fördel 
för intervjuobjekten enligt Kvale (1997). Genom dessa personliga semi-strukturerade 
intervjuer fick studien en strategisk fördel då de medvetet handplockade intervjuobjekten 
minskades bias enligt Backman (2007). Ytterligare en fördel med dessa intervjuer var att vi 
kunde se till vilka metoder det undersökta varumärket använde sig av för att bli framstående. 
De som intervjuas är: 
 
* Karin Lindman, In Store Activator, Findus Sverige AB 
* Lena Holmgren, Category Manager Single Portion, Findus Sverige AB 
 
Trots att den övergripande strukturen fortfarande var av semi-struktur kom vi vid de 
avslutande intervjuerna att använda oss av en mer stängd intervju. Detta berodde på att vi så 
här långt fram i studien bedömde oss ha en klar bild över vad vi ville undersöka och ha svar 
på (Jacobsen, 2002). Dock ville vi inte stänga intervjuformen helt med statiska frågor då 
Kvale (1997) varnar för att det kan störa flytet i intervjun. 

3.5.2 Kvantitativa enkäter 

Enkät valdes vid detta skede i arbetsgången då vi ansåg att vi vid det här laget hade god 
kunskap om ämnet vilket i enlighet med Jacobsen (2002) ledde till att vi fick nytta av en 
kvantitativ datainsamlingsmetod. Då vi visste vad vi med säkerhet ville ha svar på var alltså 
enkäter att föredra eftersom en stor fördel med dessa är att de har hög generaliserbarhet (ibid). 
Dessutom kom denna enkät att vara till grund för observationerna och avslutande 
intervjuerna. Att den låg till grund för fortsatt arbete medförde att vi ville använda oss av en 
datainsamlingsmetod med hög generaliserbarhet för att inte bygga vidare på felaktig data. 
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Ytterligare menar Kumar et al., (1999) att denna metod är lämpad för genomsnittliga och 
gemensamma variabler, något vi kom ha nytta av i vår data analys. 
 
Enkäten kom att ha struktur i form av ett frågeformulär med både givna och öppna 
svarsalternativ (Jacobsen, 2002). Enligt Jacobsen (2002) är det framförallt tre centrala ting 
som behöver planeras vid utformning av enkäter. För det första menar han att begrepp som 
mäts ofta är oprecisa och behöver därför konkretisering. Utgångspunkt för denna 
konkretisering är dels de intervjuer vi genomfört inledningsvis till arbetet, dels den 
frågeställning vi tagit fram. Fördel med detta arbetssätt, metodtriangulering, var att vi fick en 
grund för det vi ville undersöka som stöddes av näringslivets syn på vårt ämne om frysta 
enportionsrätter. Genom att ta fram det här kunde vi sedan utforma frågor väl lämpade för att 
hjälpa till att besvara vår problemformulering. 
 
För det andra menar (ibid) att frågorna behöver vara utformade så korrekt som möjligt för att 
motverka oönskade resultat. Vid framtagning av enkäten utformades svarsalternativen delvis 
med nominell karaktär, det vill säga att vi endast kunde skilja mellan personer som 
exempelvis planerat köper frysta enprotionsrätter och personer som oplanerat köper frysta 
enportionsrätter. Delvis utformades svarsalternativen med rangordnad karaktär så att vi 
exempelvis kunde rangordna varors egenskaper utefter respondenternas preferenser. Till detta 
kom vi även att arbeta med öppna svarsalternativ till en del frågor för att alla frågor skulle bli 
ömsesidigt uteslutande (Jacobsen, 2002). Själva frågorna berörde dessutom dels faktiska 
förhållanden i form av exempelvis vad respondenterna faktiskt hade gjort, dels attityder, 
åsikter och känslor i form av exempelvis hur respondenterna värderade frysta 
enportionsrätters egenskaper. För att frågorna skulle uppfattas korrekt testades dessutom 
frågorna som utformats först mot ett färre antal respondenter och därefter undersöktes hur de 
uppfattade frågorna och svarsalternativen för att motverka missförstånd och vinklade frågor i 
den färdiga enkäten. 
 
För det tredje menar Jacobsen (2002) att det är viktigt att bestämma hur undersökningen ska 
genomföras. Vi valde, på grund av begränsade resurser, att göra ett bekvämlighetsurval 
genom att använda sociala medier för vårt frågeformulär. Detta medförde att den målgrupp vi 
nådde ut till främst var personer mellan 20-29 år. I enkäten gjorde vi därför denna 
åldersavgränsning och behandlade personer som svarade att de var äldre eller yngre som 
bortfall. Denna avgränsning kan ses som att vi missade att mäta den totala målgrupp vi avsåg 
i syftet. I och med att vi använt metodtriangulering ansåg vi dock att detta hade liten påverkan 
på uppsatsens totala utfall. 

3.5.3 Observation 

Vårt val att göra observationer i butiker togs utifrån att Jacobsen (2002) förklarar att 
observationer passar när vi vill se på vad personer faktiskt gör i en viss kontext. Då vi tidigare 
i arbetet genomfört intervjuer och enkätundersökning, där personerna subjektivt uppgav hur 
de agerat och ansåg om olika fenomen, ansåg vi det viktigt för giltigheten i arbetet att även 
observera hur kunder i butiker faktiskt agerade (ibid). Utifrån de teorier tog fram i arbetet och 
de infallsvinklar vi fick från intervjuerna och enkäten utformades vår observationsmall. 
Utgångspunkten för denna var att studera ett hundra personer i var och en av tre olika butiker. 
Butikerna var från Willys, ICA och Coop. Dessa tre butiker valdes då de tillhör Sveriges 
största livsmedelskedjor [5]. Personerna som observerades var helt randomiserade utifrån 
vilka som befann sig i butikerna vid observationstillfällena. 
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Det vi observerade var vilka exponeringsmetoder varje butik använde samt hur personerna 
som passerade frysdisken för frysta enportionsrätter agerade. Här gjordes alltså en 
kartläggning om var i butiken frysdisken för enportionsrätterna låg, hur varje butik var 
uppbyggd, hur varorna exponerades samt om det fanns erbjudanden i butiken som exponerade 
de frysta varorna. Därefter skedde för det första observationerna vardagskvällar från 18.00 till 
dess att ett hundra personer blivit observerade. Dessutom tog vi tid på hur länge varje person 
som passerade vid disken spenderade vid den, samt såg till hur många olika varor denne 
studerade och om den uppmärksammade erbjudanden eller inte. Till sist observerades om 
respondenten som stannat plockade med sig en vara eller inte. Observationerna baserades 
alltså på Dahlén och Lange (2009) målkedja passera - titta - stanna - handla. 
 
Jacobsen (2002) menar att det vid observationer är viktigt att aktivt göra olika val för 
observationernas giltighet. De val vi gjorde var att för det första i största möjliga mån göra en 
dold observation i butiken för att inte påverka respondenterna till ändrat agerande. Vi gjorde 
detta genom att vara i rörelse inom ett observerbart område från den/de frysdiskar vi 
observerade samt genom att inte meddela de vi observerade om observationen. Dock stog vi 
med anteckningsblock, vilket kan bidragit till att några av iakttagna kan blev medvetna om 
observationen och agerade onormalt. Detta var dock en risk vi var villiga att ta, trots att 
tillförlitligheten för observationen sjunker, då vi inte funnit ett bättre alternativ för vår 
observation eftersom vi inte kunde få tillgång till butikernas övervakningskameror. För det 
andra genomfördes observationerna i naturliga miljöer och under vardagskvällar. Varför vi 
valde vardagskvällar berodde på att vi i vår enkät fick fram att många personer uppgav brist 
på tid som en orsak till varför de köpte frysta enportionsrätter. Detta i samband med att 
tidsbrist bör göra beslutsprocesser kortare som gör att de icke-medvetna processerna blir 
viktiga för att locka till köp (Nordfält, 2007). 
 
För det tredje valde vi att göra en icke-deltagande observation (Jacobsen, 2002). Detta för att 
vi var intresserade av hur våra respondenter faktiskt agerade utan påverkan. Hade vi själva 
varit med och exempelvis plockat varor ur frysdisken skulle det kunna påverkat våra objekt 
och därmed tillförlitligheten i observationen. 
 
De hjälpmedel vi tog med oss till observationerna var anteckningsblock, penna samt 
mobiltelefon, vilken användes för att ta tiden på respondenterna. I anteckningsblocket hade vi 
förmarkerade rutor för antal respondenter, tid, de aktiviteter respondenterna gjorde samt om 
de genomförde ett köp eller ej. För att vi skulle hinna med i observationerna användes 
förkortningar för de olika aktiviteter respondenterna hade för sig. 

3.6 Data analys 

Då vi använt oss av såväl kvantitativa som kvalitativa undersökningsmetoder har vi använt 
flertalet tillvägagångssätt vid analys av empirin för att göra den översiktlig. De metoder vi 
använt grundar sig på Jacobsen (2002) där han menar att det är viktigt att förenkla och 
strukturera den insamlade datan för att kunna få ut substans ur den. Till att börja med har vi 
därför i enlighet med (ibid) använt oss av så kallad meningskoncentrering vid analys av de 
genomförda intervjuernas inspelningar. Dessa har därefter kategoriserats in efter område de 
berör för att vi skulle kunna ställa intervjuerna såväl mot varandra och annan empiri som mot 
den teoretiska referensramen. Utgångspunkt för kategoriseringen har varit kategorierna i 
intervjuenkäterna samt de olika områdena som behandlas i den teoretiska referensramen.  
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Gällande de kvantitativa insamlingsmetoderna har vi använt oss av en univariat analys av den 
insamlade datan (ibid). Enkätundersökningen har kodats så att vi kunnat ta fram hur stor andel 
av de undersökta respondenterna som svarat på de olika alternativen. Det här har medfört att 
vi kunnat se vilka alternativ som varit utstående och därefter kunnat använda dessa för att se 
om det finns samband mot den andra insamlade empirin och teorin. Då vi använt delvis öppna 
svarsalternativ har svaren på dessa delats in i teman, i enighet med (ibid), vilket medfört att vi 
kunnat ta reda på vilka teman som inte funnits med från början i enkäten, men som trots detta 
varit ett framstående svarsalternativ och som vi därmed bör ha med när vi genomför analysen. 
Då den insamlade datan blivit sammanställd har vi därefter valt att presentera den i 
cirkeldiagram för att ge en tydlig presentation av datan.  
 
Vid observationerna ställde vi upp kategorier i förväg som vi betraktade då (ibid) menar att 
det förenklar en observation samt analysen av denna. Därefter kunde vi kategorisera in vilken 
kategori varje respondent tillhörde och kunde på ett överskådligt sätt koda respondenternas 
handlingar till de olika kategorierna och därefter se samband i respondenternas beteenden.  
 
När vi kategoriserat in enkätundersökningen och observationerna sammanförde vi dessa med 
intervjuernas kategorier för att få en överblick kring vilka svar som hörde samman med 
varandra. Det var först nu vi kunde gå in på djupet och ställa insamlad teori mot empiri såväl 
som den totala empirin mot sig själv för att se vilka teorier vår empiri stödde och vilka teorier 
den förkastade. 

3.7 Studiens validitet och reliabilitet 

Validitet handlar enligt Jacobsen (2002) om att empirin ska vara giltig och relevant. 
Övergripande menar han att detta handlar om att de studier som görs ska mäta det vi faktiskt 
avser att mäta, att det vi mäter anses vara relevant och att det vi mäter för några även kan 
appliceras på flera. Ytterligare förklarar han att giltigheten delas in i intern- och extern 
giltighet. Den interna giltigheten avser att mäta det vi faktiskt avser att mäta medan den 
externa giltigheten avser att det vi undersöker hos några få även kan appliceras på flera. 
 
Med reliabilitet menas att undersökningarna ska vara tillförlitliga och trovärdiga. Jacobsen 
(2002) förklarar detta med att en undersökning ska utföras på ett trovärdigt sätt genom att 
ungefär samma resultat ska kunna uppnås om den genomförs på samma sätt igen. Dessutom 
menar han att det är viktigt att de undersökningar som genomförs inte får ha uppenbara 
mätfel.  
 
I denna uppsats har vi använt oss designtriangulering (Jacobsen, 2002). Enligt (ibid) är det här 
undersöknings sättet en väg till att både uppnå generalisering och relevans. Han menar att det 
är vanligt med antingen en till en början extensiv och sedan intensiv undersökning, eller 
tvärtom. Det vi använt oss av är att till en början använda intensiva undersökningar, därefter 
extensiva, för att tillsist återgå till intensiva. Det här menar vi är en stark bidragande faktor till 
både den höga validiteten och reliabiliteten i uppsatsen. Att enbart använda extensiva eller 
intensiva undersökningar anser vi inte vara lämpligt för det här subjektiva ämnet vi undersökt, 
icke-medvetna processer. Genom att såväl observation som enkätundersökning samt 
djupgående intervjuer använts menar vi ger en tillräckligt vid bild för att kunna genomföra en 
analys att lita på.  
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För att säkerhetsställa validitet och reliabilitet i varje undersökning har vi börjat med att gå ut 
i verkligheten och genom intervjuer skaffat oss en uppfattning om hur butiker faktiskt arbetar 
samt tagit reda på vilken litteratur som används inom området. Utifrån det här har sedan 
efterföljande studier byggts utifrån de teorier och synsätt som finns tillgängliga och appliceras 
i svenska livsmedelsbutiker idag. Genom att börja med att se till hur butikschefer arbetar 
anser vi oss få en grund i arbetet som ger en god intern giltighet inledningsvis. Dock har vi 
använt oss av ett subjektivt urval både vid de inledande och de avslutande intervjuerna där 
personliga kontakter prioriterats i de inledande prioriterats, medan position och varumärke i 
de avslutande prioriterats. Det finns en möjlighet att detta ger en vinklad bild av verkligheten. 
Trots denna risk har vi velat använda oss av personer som vi dels själva vet är framgångsrika, 
dels andra personer rekommenderat då vi anser att det hjälpt till att ge oss tidig expertis inom 
området. Att vi använt oss av erkänt skickliga personer inom området anser vi även stärka 
generaliserbarheten i arbetet. Jacobsen (2002) menar att ett problem som kan uppstå vid 
personliga intervjuer är att intervjuaren kan missa att anteckna delar av det respondenterna 
säger. För att motverka det här har vi använt oss av bandspelare under intervjuerna.  
 
Ytterligare har vi arbetat med att få en hög tillförlitlighet och trovärdighet vid intervjuerna 
genom att vi utgår från Jacobsen (2002), Kvale (1997) och Backman (2007) vid utformande 
och genomförande av intervjuerna. Att de dessutom kommer spelas in är enligt Yin (2007) en 
förutsättning för att andra forskare ska kunna ta del av tillvägagångssättet och upprepa 
intervjuerna för att se om de får liknande resultat. Något vi alltså tillämpat. Ytterligare har 
intervjuguiden skickats ut i förväg för att respondenterna skulle få möjlighet att förbereda sig 
då vi anser att det ökar djupet för intervjuerna. Här kan det argumenteras för att detta 
tillvägagångssätt kan ge en förskönad bild av verkligheten när respondenterna hinner tänka ut 
vad de ska svara. I och med den personliga kontakt vi haft med respondenterna tidigare anser 
vi dock att denna risk är minimerad. 
 
I enkäten bygger vi frågorna efter de teorier som finns inom ämnet och som kan hjälpa oss att 
svara på problemformuleringen. I och med att enkätstudier använder sig av fasta 
frågeformuleringar kommer valet av formulering påverka resultatet (Jacobsen, 2002). För att 
se till att vi mäter det vi avser att mäta har vi valt att testa enkäten mot en testgrupp för att se 
att frågorna uppfattas på det sätt vi avsett. Dessutom har vi tagit stor hänsyn till hur Jacobsen 
(2002) menar att enkätfrågor bör vara formulerade. Den externa giltigheten kan ifrågasättas 
då den urvalsgrupp vi använt avser 20-29 åringar, medan resterande studier undersöker hela 
Sveriges befolkning. Denna kritik är rättfärdig, men på grund av den djupgående 
primärdatainsamling vi använt oss av med många olika infallsvinklar anser vi trots detta att 
giltigheten i det totala arbetet behålls.  
 
Vid observationer inser vi att det är möjligt att observera respondenterna utifrån fel variabler. 
Dock har vi byggt våra observationer på Dahlén och Lange (2009) målkedja passera - titta - 

stanna - handla. Att vi använt oss av en känd målkedja som tjänar uppsatsens syfte vid 
observationerna anser vi säkerställt deras interna giltighet. I och med att urvalet av butiker 
varit av olika karaktär och där vi använt oss av alla tre dagligvarukedjor inom arbetets 
avgränsningar har detta lett till att vi fått med en bred del av undersökt målgrupp vilket höjer 
giltigheten i studien. Det kan dock disskuteras att i och med att vi inte använt oss av 
inspelningsmekanismer, som exempelvis videokamera, kan det bidragit till att vi missat delar 
av observationerna samt att det blir svårt för kommande studier att se om de får liknande 
resultat då observationerna inte finns dokumenterade. Vi menar istället att ifall vi använt en 
videokamera, vilket lett till en mer öppen observation (Jacobsen, 2002) hade det bidragit till 
ett onormalt beteende från de observerade vilket inte tjänat uppsatsens syfte. 
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3.8 Sekundärdata 

Jacobsen (2002) menar att sekundärdata består av texter, statistik, börsnoteringar och annat 
dylikt. Enligt honom är det viktigt att vara kritisk mot källorna och ifrågasätta trovärdigheten 
vid användandet av denna typ av data samt att vara medveten om att data tagits fram för andra 
problemformuleringar. 
 
Då uppsatsen bygger på sekundärdata i den teoretiska referensramen har författarna av detta 
arbete varit noggranna med att använda sig av trovärdiga källor för att bygga en stark grund 
som empirin kan analyseras mot. Genom att använda dels litteratur de kommit i kontakt med 
under högskolestudiernas gång samt att varva det med litteratur och artiklar som används i 
dagens butiker anses källorna vara att lita på. 
 
De sökord som framförallt använts är butiksmarknadsföring, Nordfält, köpbeteende, 
köpbeslutsprocess och de databaser som använts är till största del Google Schoolar, ABI 
Inform och Emerald. 
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4. Empiri 

4.1 Intervjuer med butikschefer 

I intervjuerna med butikscheferna delges hela intervjuinnehållet för att påvisa på vilken grund 
syftet blivit ändrat. Det görs för att delge hela den process arbetet genomgått och därigenom 
öka läsarens förståelse för de gjorda valen. 

4.1.1 Leif Bengtsson, ICA handlare, Laholm, 2012-02-21 (Se Bilaga 1). 

Vi försöker arbeta med Planogram men tyvärr har inte utvecklingen här kommit riktigt dit vi 
vill. Vi vill nämligen ha ett Planogram som är butiksunikt, som är unikt för våra kunder här. I 
dagsläget görs vårt Planogram i Stockholm, och dessa Planogram ska sedan generaliseras 
över alla ICA Supermarkets i Sverige. Men vad som inte kommer med i planogrammen är 
lokala anpassningar som vi behöver för att möta kundernas krav. Sen kan vi förvisso köpa 
denna tjänst av ICA genom att de analyserar vår försäljningsdata, vilket vi gjorde för senast 
tre år sedan. Men vi skulle behöva ändra vårt Planogram mycket oftare än så. Sist ritades 
varenda artikel in i Planogrammet och var den skulle finnas. Efter att vi sist gjorde detta hade 
vi avsevärd skillnad på marginalen på olika varor. Exempelvis hade vi varugrupper som 
ökade med en hel procentenhet tack vare ett butiksanpassat Planogram. Trots detta var vårt 
sortiment det samma, så jag tror att Planogram ger resultat framför allt. Jag tror inte att 
kunderna ser på varuplacering så som vi gör. Därför tror jag inte att kunden uppskattar 
butiken beroende på var varorna finns eller hur de exponeras. Kunden uppfattar istället en 
shoppingupplevelse. Eftersom många butiker skiljer sig åt. Det finns ingen butik som har 
tändstickor på samma ställe av någon anledning, det har lite med känsla att göra också. 
 
I vårt fall styrs ytan av att färskvaror behöver en viss plats för kyla och frys. Vi får hitta en 
balans emellan våra lokala förutsättningar. Man får vara vaken för trender. Juice idag som är 
kyld och färskpressad är framförallt ett dragplåster för kunderna. Dessutom ligger Laholm 
mitt på en bondgård i princip. Alla varor här är i princip lokalproducerade utom 
kolonialvarorna. Hade en Stockholmare kommit hit hade han blivit lyrisk eftersom att vår 
mjöl, ost, sallad, kött och så vidare kommer från en bondgård fem kilometer här ifrån. Därför 
är vårt sortiment lite speciellt och kunderna här vill ha bra mat som är lokal. Därför prioriteras 
färsk mat. Sen kan man till exempel dra nytta av att ägg inte längre behöver stå kylt, då blir 
det mer plats för annat. 
 
För att få kundens ögon att falla på någon speciell vara gäller det att ”lyfta” ut den från de 
övriga varorna. Det går inte att ha den stående i hyllan för då försvinner den bland alla andra 
pinaler. Exempelvis så kan man sätta en 900 mm x 40 mm skylt med dammsugarpåsar för 99 
kr, då köper kunder dammsugarpåsar fastän de alltid har kostat 99 kronor. Den enda 
skillnaden är att de tidigare har stått på sin plats i hyllan. Man kan annars lyfta ut i gavelställ 
eller på gavel. Sen har vi även ksm-brev som vi skickar ut till kunderna för att informera dem 
om nyheter i butiken. Då kan de komma hit och provsmaka dessa nyheter i tysta eller 
bemannade demos i butiken. Detta hade vi gärna haft varenda dag med det är svårt i 
praktiken. För att verkligen nå ut till kunden är det framförallt gavelexponering som gäller. 
Exempelvis vid demos kan vi exponera färdiga recept för att kunden ska plocka på sig av alla 
varor. 
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Vi kör annars mycket på sambandsexponering i form av ”slipsar”. Exempelvis hänger där 15 
osthyvlar likt i en slipps vid osten, glasskopor vid glassen, potatisskalare vid potatisen, 
äggskalare vid äggen och kaffemått vid kaffet. Hade jag inte exponerat på detta sätt hade vi 
aldrig haft samma försäljning av tillbehören som dessutom har bättre marginal. För övrigt så 
ser man mycket sambandsexponering i butiken på gavlarna. Ädelost ihop med kex och 
pepparkakor, kex med sylter med mera. Det är enkelt för kunderna att plocka ner varorna i 
varukorgen. 
 
Vad gäller granskning av inköp sker inte det i butiken utan det sker med hjälp av kundkort. 
Om de registrerar att du handlar hundmat så skickar vår butik nyhetsbrev till dig med 
hundmat för bra pris. 
 
För att få kunderna att handla utanför shoppinglistan försöker vi styra kunden på en så lång 
shoppingrunda i butiken som möjligt. Då fokuserar vi inte på basvaror som mjölk, mjöl, bröd, 
kött utan vi fokuserar på alla varorna på vägen dit så att säga. På så vis går kunderna förbi så 
många andra varor som möjligt och vi vill ha kunden i butiken så länge som möjligt. 
Handscanning är ett lysande exempel eftersom att det gör att kunden tar mycket längre tid på 
sig inne i butiken. De plockar upp varan, studerar varan mer för att finna koden, ser att man 
får ta två för en, ser att maränger kan köpas till bananer, väger frukter, ser olika typer av 
frukter när de knappar in dem. Målet med detta är att kunden ska spendera längre tid i 
butiken. Shoppingupplevelsen förstärks hos kunden av smidighet när de i själva verket 
spenderar mer tid i butiken. Och vad gäller att styra kunden ser vi till att gavlarna på vägen till 
basvarorna är fyllda med erbjudanden som “ta två för en” och andra samband så som kolasås 
och bananer. 
 
Vi bygger dessa slutsatser dels på litteratur om marknadsföring i butiker, och dels på ICAs 
egna utbildningar men framförallt är det av erfarenhet. Om man skulle applicera all teori man 
får in i praktiken så skulle det bli omöjligt. Det blir att man kör på strategier som man känner 
fungerar rent försäljningsmässigt. ICA förespråkar att man ska ha A, B och C gavlar som ska 
skyltas som kampanjer under en viss tid. Under denna tid förutsätter teorin att allt blir sålt 
men så är inte verkligheten, om vi följt detta så skulle vi få slänga massa artiklar. 
 
Någonting som jag tror är viktigt för att kunna styra kunden är genom att skapa en upplevelse 
för kunden, alltså hur de upplever butiken (billig eller dyr). Om kunden möts av en smutsig 
butik tänker de billigt men om här är välstädat tänker de dyrt. Men om kunden istället möts av 
en ren och snygg butik med några kanonerbjudande precis i början av entrén så får man igång 
en shoppingupplevelse hos kunden och det innebär att de börjar shoppa, och är just den 
processen vi vill åt. För börjar kunden handla så tidigt som möjligt blir det också fler artiklar 
på kvittot. Därför tror jag mycket på en upplevelse direkt i butiken för att förgylla kundvarvet. 
Det kan till exempel vara väldigt billigt kolsyrat vatten direkt i entrén. Om kunden då känner 
att de gjort bra dealar i butiken kan de sedan unna sig en tidning och ett choklad i kassan. Sen 
rent generellt måste vi alltid ha rörelse i butiken, ha nyheter och ändra runt bland pallarna och 
gavlarna. En annan metod är att vi försöker styra kunder varje morgon genom doften av 
nygräddat bröd, detta gör att vi säljer med bröd så klart. Vi premierar även våra mest 
lönsamma kunder med gratisartiklar för att få dem till butikerna. Sen rent generellt, att lyfta 
fram olika varor med extra stora skyltar med röda prislappar gör att kunderna ser varorna mer. 
Så vill en handlare sälja mer av en vara är det bara att exponera stort på gavel för kunderna får 
en upplevelse om att andra köper och att de gör en bra deal. Man skulle i princip kunna sälja 
vad som helst på detta sätt. 
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4.1.2 Stefan Wieloch, ICA handlare, Båstad, 2012-02-20 (Se Bilaga 1). 

Planogram och space i hyllan arbetar vi väldigt mycket med. Speciellt butiksspecifikt i vårt 
fall eftersom att denna butik skiljer sig lite beroende på att den ligger i Båstad. Dels är det för 
att få ekonomi i alla hyllor, men främst är det för kundens del. Jag tror Planogrammen främst 
ger oss att kunden får de varor som de förväntar sig ska finnas här. Samt god ekonomi för 
hyllorna. Vi uppdaterar ju vårt Planogram ofta eftersom att vi använder väldigt mycket 
nyheter i butiken. Mer eller mindre så har vi ”fönster” för nya varor varannan vecka. Detta 
resulterar också i positivt resultat, speciellt vad gäller nyheter. Så ur ett kundperspektiv och 
ekonomiskt perspektiv ger det oss bra resultat. 
 
Vi prioriterar ytan efter färskvaror, de prioriteras främst i vår butik. Vi ser en trend att allt ska 
vara färskt, ta exempelvis såser med mera. Kunden vill ha färsk mat utan alla e-ämnen. Därför 
är vårt sortiment till större delen prioriterat av färskvaror i dag. För att kunden ska upptäcka 
alla nyheter vi tar in kör vi tysta demos som vi kallar dem. En demonstration av frukt, chark, 
delikatess och mat med mera. Då använder vi oss av och en kock som kommer hit två gånger 
i veckan och lagar till varorna som vi vill få ut till kunden. I detta fall exponerar vi 
exempelvis hela receptet så att kunden ska kunna plocka på sig efter att de har fått smaka en 
bit. Här kan vi sedan köra på gavelexponering och oftast är även många av våra nya produkter 
med. Ekologiska och närproducerade produkter är vanligt för oss att köra vid gavlarna, ett 
exempel idag är lokalproducerad olja. 
 
Om vi kör specialexponering är de i så fall de få fallen är när våra leverantörer kommer hit 
med kuponger som ska skyltas ihop med varorna. Vi tycker att det är lite förlegat. Vi tycker 
inte precis att det är något dragplåster för kunden. Känns bättre med en ren och snygg butik. 
 
Kunden granskas på säsongsbasis. Eftersom att vi är en butik vars resultat är beroende på 
säsongen här i Båstad så måste vi föra statistik för varje enskild produkt för varje vecka. 
Eftersom att sortimentet och efterfrågan skiljer sig mycket emellan åretruntboende och 
sommarfirare. Påsk, helger och så vidare följer samma tänk. På detta sätt har vi rätt mängd 
varor i hyllorna och vi minimerar svinn. 
 
Vad gäller att styra kunden i vår butik ska kunden plocka på sig varor som inte står på listan. 
Vi kör med att styra ”kundens ögon och smak”. Därför har vi synliga demos med delikatesser. 
Vill vi sälja extra mycket av en produkt har vi den på demo. Detta är någonting som fungerar 
bra för oss. Man behöver inte vara Einstein utan man behöver bara ha ett brinnande intresse 
för mat. Och vi vet att kunderna har ett brinnande intresse för mat. Därför kan vi genom att 
erbjuda kunderna smakprov, få respons på vad som är gott och för vad som kunden vill lägga 
pengar på. 
 
För att styra kunden är det främst ”intressant” exponering med ”telling-stories” om 
produkten. Exempelvis om lokala produkter. Vi har här en lite mer exklusiv matolja från 
Bjärehalvön. Vi säljer mycket mer av denna olja än alla andra oljor som erbjuds ur vårt 
sortiment. Detta kan bero på att vi har den exponerad med en trevlig italiensk duk. Det är en 
form av specialexponering. Så varor som sticker ut säljer ofta mer hos oss eftersom att våra 
kunder oftast söker dessa ”speciella” lite dyrare varor. 
 
Anledningen till att vi inte riktigt klickar med kupongerna är därför att våra kunder vill ha 
närproducerat och det förstår inte våra stora leverantörer. Det är därför vår butik skiljer sig 
lite. Därför funkar butiken lite som ett ställe där kunderna också kan smaka och prova mycket 
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själv. Så om vi kör ett recept med närproducerade ingredienser så sambandsexponerar vi 
övriga ingredienser. Vi satsar på variation, att överaska kunden sju dagar i veckan och alltid 
erbjuda nya varor. 

4.1.3 Johan Lindahl, ICA handlare, Halmstad, 2012-02-16 (Se Bilaga 1). 

När det gäller Planogram satt jag senast idag och arbetade med frysdiskarna. Planogrammen 
är viktiga rent ekonomiskt för varje hylla. Inte just för att krama ur så mycket pengar som 
möjligt men för den totala ekonomin. Det måste finnas med alla produktkategorier ur 
segmentet i varje hylla. Allt från lågpris, mellan, lyx till premium. Det kan exempelvis också 
vara ekologiskt, eller gluten och laktos som växer mest idag. Därför är Planogrammen oerhört 
viktiga för helheten och för att kunden ska kunna hitta just den produkten de letar efter. Vi 
arbetar med centrala Planogram eftersom att vi inte hinner själva. Konsulter hjälper oss med 
det utifrån vår försäljningsstatistik. Eftersom att varje handlare är unik, ser därför 
Planogrammen annorlunda ut. Vi har exempelvis en större mejeriavdelning, och därför ett 
annorlunda Planogram för oss. Jag tror att Planogrammen ger oss ordning och reda i varje 
hylla. Sen har vi varje år ett fönster för våra leverantörer, att under en vecka prova på nyheter. 
Eftersom att vissa produkter är trender medan andra är självklara måsten som ska finnas med i 
varje segment. Därför ger de oss och kunden ett välsorterat sortiment med det som ska finnas 
i hyllorna. Lönsamhet i hyllorna, ordning och reda i hyllorna och struktur för kunden. 
 
Precis som jag sa om lönsamhet i hyllorna genom Planogram tror jag absolut att 
planogrammen ger oss ett bättre resultat. På de varor där förändring gjorts ser vi att resultatet 
ökar. Exempelvis efterhand som mejeri växer så ser vi att vi ständigt måste förändra mejeriet. 
Vi säljer mer varor på hela kategorin och fler vinstvaror. Vilket också gör att vi måste 
prioritera olika varor. Dels prioriteras det efter avdelningar, så som kolonial, konfektyr, hälsa, 
skönhet, frys, mejeri, färskvaror och så vidare. Exempelvis frukt och grönt står för en hög 
försäljningsandel generellt sett över hela butiken. Dessutom har frukt och grönt bra marginal 
på det vi säljer, därför är avdelningen större för frukt och grönt än andra avdelningar. 
 
Så som vi arbetar här delas också avdelningar in. Till exempel kolonial, hälsa, skönhet, 
blommor, färskvaror, frukt och grönt, bröd, frys och mejeri. Beroende på hur mycket vi säljer 
av dessa kategorier fördelas också ytan upp. Hund och kattmat behöver exempelvis inte 
prioriteras eftersom att vi vet att djurägare ändå letar upp hyllorna när de ska handla maten. 
Rent artikelmässigt säljer vi mer kolonialvaror än övriga kategorier, men rent generellt tjänar 
vi pengar på försäljningsvolym istället. Men ytan är också prioriterad efter 
försäljningsvolymen. Dock varierar kolonial mycket i försäljning beroende på årstid. Grillolja 
är en storsäljare varje sommar, men inte på vintern. 
 
För att få kunden att köpa de varor vi vill att de ska köpa handlar det först och främst om att 
få kunden till oss. Det gör vi genom reklamblad i tidning och adresserat till kunderna med 
kundkort. Dessa kunder kategoriserar vi in. När kunden väl är här måste vi självklart påverka 
dem i butiken eftersom att varorna vi annonserar är billiga lockvaror, därför måste vi få 
kunden att välja varor vi tjänar pengar på.  Dock är det farligt att enbart satsa på massiv 
gavelexponering eftersom att kunden på slutet kan tycka att ”det blev rätt dyrt det 
här”.  Därför måste köpupplevelsen och vistelsen i butiken upplevas som billigt. Därför 
försöker vi få kunden till att köpa de varor vi pratar om genom att erbjuda helhetslösningar så 
att de inte enbart köper lockvaror utan även de varorna som vi tjänar pengar på. Detta gör vi 
genom buffe-tidningen. Där är hela recept med inhandlingslistan, bland artiklarna finns 
lockvaror men också dyrare måsten för receptens skull. Det gör att kunden verkligen plockar 
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med sig alla varorna och de kan även smaka på recepten hos oss för att förstärka 
köpupplevelsen. Detta är klockrent, fem av produkterna kanske vi tjänar ok på, med så ligger 
det med en krydda med grym marginal. Kombinationsköp ta två för en är också ett sätt att få 
upp ögonen på kunden. 
 
Vad gäller specialexponering är vi är lite fyrkantiga. Vi är väldigt strikta med vippor som 
sticker ut från hyllor etc. Eftersom att det ger en stökig upplevelse för kunden. Vi tycker inte 
heller att vipporna tillförde oss någonting då vi använde dem rent försäljningsmässigt. Vad vi 
däremot använder för att verkligen nå ut till kunden är rabattkuponger som vi placerar ut i 
butiken i anslutning till varorna. Exempelvis 5 kr rabatt vid köp av en vara. Kuponger ger bra 
effekt men vi provade att låta bli kuponger ett tag för några år sedan och bad istället våra 
leverantörer att satsa pengarna på vår övriga marknadsföring i butiken. Det gjorde att 
kunderna hämtade kupongerna i andra butiker för att sedan komma hit och handla med dem, 
så vi tog tillbaks kupongerna. Kuponger är riktiga dragplåster och vi skulle kunna sätta 
kuponger på vilken vara som helst och den skulle sälja mer! Jag tror det beror på att de just är 
faktiska pengar som kunden ser. Därför styr det också kundens inköp. Annars exponerar vi 
exempelvis mycket med rabattkupongerna vid större event så som utlottningar av cyklar, 
snow-racers och skidor. 
 
Vid sambandsexponering har vi provat att sätta maränger vid bananer, ströbröd vid skinkan 
och ketchup vid korv och bröd. Visst säljer det men vi tror inte att det ökar försäljningen. Vi 
tror mer på att vara tydliga i form av att ha tydliga linjer emellan avdelningarna. Här har vi 
detta och här har vi detta. Detta kan ha att göra med våra kunder, eftersom att vi har ett rykte 
att ha stora breda gångar, rent och snyggt och bra ordning i butiken utan massa vippor och 
sambandsexponering. Större delen av vår kundgrupp är också återkommande kunder 
samtidigt som antalet ökar stadigt med 7 % per år. Dessutom ökar hit-raten (varje kund köper 
för mer per gång). 
 
Genom vår kunddatabas som sköts centralt med strikt integritet ser vi vad kunderna handlar 
beroende på varugrupper och kategorier. Exempelvis delas data in i hur mycket man handlar, 
hur ofta, ålder, kön, djurägare etc. Därefter kan vi sedan ge kunden rätt kuponger när de 
kommer tillbaks till butiken för att få sina kuponger innan de handlar. När kunden väl har 
kommit hit är det vår uppgift att se till att kunden blir nöjd. Vissa har en lista och andra inte 
men det gäller att se till att vi har ett brett sortiment ur varje kategori så att kunden själv kan 
välja! Exempelvis köttbullar. Vi utgår från att det bara står köttbullar på shoppinglistan. Så 
när kunden väl kommer fram och ska välja ska det finnas Mammascan, Ica, Ica basic, 
kycklingköttbulle och pannbiff. Detta gör att kunden har valmöjligheten mellan olika priser. 
Därför fördelar vi varorna jämt. Det är alltså upp till kunden att välja mellan kvalitet och 
lågpris. Hela segmentet ska kunden kunna välja fritt över. 
 
Men självklart vill vi också kunna komma in och styra kunden när han eller hon väl är i 
butiken och på väg emot köttbullarna.  Då kanske jag vill att kunden ska exponeras för bacon 
och choritsokorv innan de ser köttbullarna. Så att de även plockar på sig varor som inte står på 
shoppinglistan. Men man måste akta sig för att bara exponera varorna som är på annons för då 
minskar lönsamheten så det gäller att tänka smart och utforma butiken så att man kan leda 
fram kunden till vissa basvaror och på vägen dit exponera dem för varor som de plockar på 
sig fast än att de inte står på listan. Exempelvis som vid köttbullarna. Vi brukar ju 
demonstrera köttbullar, då sambandsexponerar vi alltid med ”rätt sort pasta och rätt sort 
ketchup”. 
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Rent kunskapsmässigt och säljmässigt utbildas ingen förutom inom kött för att personalen ska 
veta vilket kött som används till vad. Så vi saknar spetskompetens. Men när vi har demomat 
så hyr vi in kompetensen så att de kan berätta om recepten i buffé. Oftast snurrar det på av sig 
själv, och vi analyserar siffrorna för alla avdelningar. 
 
För att planera butiken har vi inga egna program för att analysera de olika avdelningarna, 
kategorierna eller varorna. Fungerar försäljningen behöver vi inte lägga tid på att analysera. 
 
Som feedback till er och vad gäller att styra kunder används alltid kassalinjen. När kunderna 
börjar sitt kundvarv möts kunden av ett ”klipptorg” direkt i början av butiken. Åtta pallplatser 
finns med superpriser, 5 kronor för vatten och godis. Sen går kunden i butiken och exponeras 
för låga priser, erbjudande, välfyllda gavlar med lockpriser. Sen kommer kunden till kassan 
som är fylld med kända varumärken som vi tjänar bra med pengar på. Dessa platser har vi sålt 
till våra leverantörer för att försäljningen i kassalinjen är så pass bra. Kunderna känner ofta att 
de kan unna sig någonting i slutet av shoppingrundan eftersom att de har gjort superbra klipp 
genom hela butiken. Lösgodis finns också i slutet för där har vi supermarginal. Blöjor säljer vi 
billigare med 40 kr förlust per packet. Detta gör vi enbart för att få hit kunden så att de 
handlar övriga varor här. Exempelvis resten av barnmaten, tvättservetter och övriga produkter 
med bättre marginal. 

4.1.4 Anders Somstedt, Butiksschef, Willys i Ängelholm, 2012-02-05 (Se Bilaga 

1). 

Det finns färdiga Planogram som är utformat vid Willys supportkontor. Där finns det 
färdigarbetade Planogram för allt utom för färskvaror eftersom färskvaror har stratogram 
(varugrupper ex fågel, kalv, nöt). Planogram finns att tillgå via vårt intranät och 
Planogrammen används av oss som en guide men det följs inte slaviskt utan tillämpas till 
butiken och dess utformning efter behov. Eftersom många butiker ser så olika ut, tror jag inte 
att Planogrammen ger oss någonting speciellt. Planogrammen är nog mer utvecklade för 
bruttovinstens skull. 
 
När det gäller ytan i min butik prioriteras den enligt 50-50 procent. Det vill säga att färskvaror 
står för 50 procent och är överdimensionerade i förhållande till kassalinjen. Den övriga delen 
är kolonialvaror, frys, grovkem och finkem. Anledningen till detta är att det är högre 
bruttovinst på färskvarorna. Men om detta skulle vara en speciell strategi eller tanke tror jag 
egentligen inte. Skulle man ta ett beslut om att en specifik struktur över butiken är den 
korrekta så skulle man ju aldrig behöva ändra strukturen. Egennyttan försämras om man 
skulle ändra den befintliga 50-50 procent strukturen. Säljs mer kolonialvaror får man helt 
enkelt ha snabbare lageromsättningshastighet än att öka ytan i butiken. 
 
Vad gäller hur vi arbetar för att våra kunder ska upptäcka nyheter i varuutbudet, är det absolut 
bästa sättet att urskilja en vara ur en hylla att sätta en så kallad insticksskylt (vippan hänger ut 
i luften från hyllan). När kunden ser på hyllan fäster de blicken automatiskt vid den, förutsatt 
att hyllsektionen endast har en vippa, annars ser man inte skogen för alla träd. Därför ger för 
många vippor negativ effekt vid till exempelvis nyhetsvaror. Vi använder inte heller vippor 
vid extrapriser eller reor. För att utmärka “priset” på varor används en A5 skylt som är 
dubbelt så stor som en vanlig etikett. Den sitter utanpå etikettlistan i plastfickan och är det en 
kampanj är den med gul list och med röd bakgrund och priset i vitt. Är det produkter på rea är 
priset rött med bakgrund i vitt. 
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Det sätt vi verkligen kan exponera varor så att kunden ska se är att ta hjälp av gavlarna. 
Gavlarna används för att exponera varor och det görs med ett massivt varutryck. Genom att 
exponera varan är varan i fokus och därmed inte priset. Gavelns syfte kan vara att tjäna 
massor av pengar, en annan gavel kan ha omsättning i syfte, en annan gavel kan vara en 
inropare för gången att följa, exempelvis i kolonial. Och här har vi sedan olika typer av 
specialexponering. Vi använder dubbelexponering vilket innebär att produkter exponeras på 
två olika platser i butiken, ex ströbröd vid bakavdelningen och vid brödavdelningen. Russin 
finns vid bakgången samt vid nyttiga snacksavdelningen och så vidare. Varor som finns på 
gavel dubbelexponeras också eftersom de även finns i hyllan. 
 
Just sambandsexponering är en klassiker för merförsäljning. Det innebär att vi exponerar 
produkter ihop med deras komplement. Till exempel wienerkorv och rostad lök. Detta görs 
för att öka omsättning och bruttovinst. I vissa kampanjer är produkter av minusmarginal, då 
exponeras de ihop med produkter med högre marginal, ex potatis och potatisskalare. 
 
För att granska kunderna så utvärderas alla gavelplatserna veckovis och uppfyller dessa 
platser inte önskemålen kommer de att ersättas med nya produkter. Kunderna styr vad Willys 
exponerar på gavlarna. Willys sattsar på en hög försäljning med så hög bruttovinst som 
möjligt. Väljer Willys ut en vara som de tjänar pengar på och kunden inte köper den som 
planerat så byts varan ut. Nackdelen med denna metod är att butiken kan bli lite väl statisk, 
exempelvis krossade tomater från Garant ger otroligt hög bto, därför går den inte att byta 
ut.  Problemet är att de artiklar som är bäst att sälja för Willys del också är de artiklar som 
kunden inte vet om man har hemma, ex skivade champinjoner eller krossade tomater. Dessa 
produkter är till Willys fördel då de har bra netto. 
 
Så på ett eller annat sätt kan man säga att kunden styrs till ett inköp. Vid kolonialavdelningen 
är det absolut enklast att styra kunden genom exempelvis “dubbel ut” eller “enkel ut”. 
Volymen blir större om varannan gavel är dubbelt så stor som den andra eftersom kunden får 
intrycket av att andra kunder verkar handla av denna vara. Det här är tekniker vilka till stor 
del skapas förståelse för på enskild nivå. De som utgår från Planogrammen är baserat på 
forskning inom området och de verktyg vi tillämpar i butiken lär man sig med tiden. Vi kör 
gavlarna i Excel och på så vis ser vi också vad som fungerar bättre respektive sämre. Det 
gäller att planering följs också upp i Excel, vad sålde vi och vad tjänade vi förra året denna 
dagen på denna gaveln? Vilken är den varan som någonsin sålt mest på denna gavel genom 
tiderna? Sedan kan man återanvända samma koncept. 
 
Som feedback inom området tror jag att det som styr absolut mest är: 
Varor säljer varor situationen. Desto mer du exponerar en vara, desto mer säljer du av varan! 
Prisskyltning eftersom att kunden alltid känner ett behov av att göra en bra affär. Om priset 
upplevs lågt behöver inte kunden överväga köpet. Om en falukorv säljs för 19;90 kr så köper 
kunden den för att den är billig. På så vis styr vi vad kunderna äter genom att ha priser som 
inte tvingar kunden att fundera. I kassalinjen exponeras inte vilka varor som helst utan det är 
kända varumärken, alltså storsäljare. Tuggummi, pingvinstänger, tidningar, Ahlgrensbilar och 
kexchoklad och cashewnötter. Här kan kunden unna sig efter en timmes shopping. LAST-BUY 
platserna mellan kassorna och konfektyr finns varor som upplevs att kunden tar om han har 
lite tid. Alltså finns en vara per pall. Till exempel schampo, servetter, värmeljus och salta 
pinnar. 
 
Vi arbetar för att kunden ska präntas genom butiken av låga priser och kunden ska aldrig 
behöva känna att de gör dåliga köp, därför har butiken dyrare produkter i kassan för att 
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kunden känner att man kan unna sig en påse Extra och en Härliga Hem tidning på slutet av sin 
shoppingtur. Visserligen måste butiken ständigt följa upp att alla varor säljer bra, exempelvis 
säljer vita sevetter mer än alla andra modeller av servetter. Därför står dem i LAST-BUY för 
att kvantiteten av försäljningen är så pass hög. 

4.2 Empirisk datainsamling av enkät 

4.2.1 Köpfrekvens 

 

Figur 8. Köpfrekvens (egenmodifierad modell). 
 
Då respondenterna svarat på hur ofta de köper enportionsrätter visar svaren att den vanligaste 
inköpstakten är ungefär en gång per månad i 36 procent av svaren. Därefter är det jämnt 
mellan de som aldrig köper frysta enportionsrätter (29 procent) och de som köper dem 
ungefär en gång per år (26 procent). Till sist har vi de som köper frysta enportionsrätter en 
gång i veckan (7 procent) eller flera gånger per vecka (2 procent). Av de svarande har vi 
därefter valt att avsluta enkäten för dem som aldrig köper enportionsrätter, medan resterande 
svarar på frågor om inköpsbeteendet. 
 

4.2.2 Preferenser vid köp av frysta enportionsrätter 

För att få en bild av vilka preferenser kunder anser vara viktiga då de köper frysta 
enportionsrätter valde vi att enkätrespondenterna skulle rangordna hur viktiga de anser att 
olika egenskaper på rätterna är. Egenskaperna vi bad respondenterna ta ställning till var pris, 
smak, rättens storlek, lättillgänglighet för rätten i butik, dess ursprung, varumärke, om den var 
KRAV- eller nyckelhållsmärkt samt rättens förpackningsdesign. Varje egenskap fick en skala 
från 1 till 9 och egenskapernas ordning roterades för varje svarande. I och med att det var nio 
egenskaper vi granskade kunde respondenterna rangordna varje egenskap mellan ett och nio. 
Ett var av störst betydelse medan 9 var av minst betydelse. Ett problem som uppkom var dock 
att ett antal respondenter missuppfattade uppgiften och svarade varje alternativ för sig utan att 
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rangordna. För att lösa detta och få en klar bild av vad kunderna uppfattar som viktigast 
sammanställde vi därför svaren till att varje svar som fick en etta i enkäten, blev omvandlat 
till att få motsatt nummer, alltså nio i sammanställningen. Varje svar som fick en tvåa fick 
således värdet åtta och så vidare. Detta gjorde att vi kunde slå samman varje egenskaps totala 
värde genom att addera ihop hur många “poäng” varje egenskap fick och således rangordna 
dem. 
 
Resultatet av rangordningen redovisas nedan. Här ses den poäng varje egenskap fått av den 
totala poäng alla rätter fått av 4165 poäng. Det som går att utläsa ur detta är att kunder 
subjektivt uppfattar egenskaperna i följande ordning, och med följande poäng och 
procentuella del av poängen inom parentes, utifrån nämnda poängskala: 
 
- Pris                                      515 poäng (12,4 %) 
- Smak                                       510 poäng (12,2 %) 
- Storlek på rätt                    482 poäng (11,6 %) 
- Lättillgånglighet                   475 poäng (11,4 %) 
- Ursprung                            459 poäng (11 %) 
- Varumärke                              448 poäng (10,6 %) 
- Krav-märkning                   433 poäng (10,4 %) 
- Nyckelhålsmärkning                   427 poäng (10,3 %) 
- Förpackningsdesign                   416 poäng (10 %) 
 
Vad som bör påpekas med resultatet är att uppgiften var att rangordna alternativen enligt 
bilaga nummer 4, fråga 5. Visserligen missuppfattades frågan av respondenterna. Det här tror 
vi påverkat resultatet vilket medför att resultatet bör tolkas utifrån en rangordning och inte i 
fråga om att det endast skiljer 2,4 % mellan mest viktiga och minst viktiga egenskap. 

4.2.3 Typ av köp 

 
Figur 9. Typ av köp (egenmodifierad modell). 
 
För att ta reda på hur kunder i vår målgrupp upplever att de köper frysta enportionsrätter valde 
vi att fråga efter deras senaste inköp, huruvida de upplevde det som ett planerat inköp eller 
som ett impulsköp. 33 procent av respondenterna upplevde inköpet som planerat medan 67 
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procent upplevde det som ett impulsköp. I svaret hade även respondenterna möjlighet att 
förklara varför det blev ett köp av just frysta enportionsrätter. 
 
Vid kategorisering av svaren på varför respondenterna hade köpt enportionsrätter delades 
svaren in efter impulsköp och planerade inköp. Bland svaren som berörde impulsköp 
utmärkte sig svaren till att handla om fyra kategorier. Den vanligaste kategorin var att 
respondenterna inte orkade laga mat. Det ledde till att frysta enportionsrätter kom upp som ett 
enkelt alternativ när de var i affären. Den andra kategorin var att de kände hunger när de 
handlade vilket ledde till köpet. Den tredje utmärkande kategorin var att de svarande såg det 
som ett alternativ till lunch. Exempelvis till jobbet, skolan eller till en ledig dag. Den sista 
kategorin som utmärkte sig var att respondenterna kände tidsnöd när de handlade och därför 
letade efter enkla matalternativ då de inte ansåg att de exempelvis hade tid till att laga mat. 
 
De som hade planerat att handla frysta enportionsrätter gjorde detta av framförallt två 
anledningar. Dels gjorde de detta för att de såg det som ett alternativ till lunch på sitt jobb 
eller skola, dels för att de var medvetna om att de i framtiden skulle komma i tidsnöd och 
därför handlade rätterna eftersom de går snabbt att tillaga. 

4.2.4 Typ av butik 

 
Figur 10. Typ av butik (egenmodifierad modell). 
 
Våra respondenter fick svara på en fråga rörande vilken sorts butik de handlar frysta 
enprotionsrätter i. De svar som framkom var att 59 procent handlar i supermarkets, 31 procent 
handlar i stormarknader samt att 10 procent av respondenterna handlar i närbutiker. 
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4.2.5 Varumärke 

 
Figur 11. Varumärke (egenmodifierad modell). 
 
Det vi ser av svaren från vilket varumärke respondenterna senast handlade då de köpte frysta 
enprotionsrätter är att Findus var det mest populära alternativet där 42 procent köpte någon 
form av fryst enportionsrätt från dem. Därefter kommer Felix med 16 procent, ICA med 14 
procent, övriga varumärken med 13 procent; Dafgårds med 10 procent, Weight Watchers och 
Garant med 2 procent vardera och till sist Coop med 1 procent. Respondenterna gavs även 
möjlighet till att besvara varför de köpte just det varumärket och den artikeln de gjorde. Här 
var det två svar som stack ut från mängden, nämligen att de hade köpt varumärket på grund av 
priset och/eller smaken. Andra svar som framkom var ett det var det enda varumärket som 
hade varan i butik, de ansåg att varumärket hade bäst kvalité eller helt enkelt för att de ville 
prova något nytt. 

4.2.6 Lojalitet 

 
Figur 12. Lojalitet (egenmodifierad modell). 
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Det utmärkande alternativet gällande varumärkeslojaliteten för frysta enportionsrätter är att 
respondenterna inte håller sig till ett varumärke, utan väljer att variera sig ofta (60 % av 
respondenterna). Därefter kommer de som varierar sällan (31 procent) och till sist de som är 
trogna mot sitt varumärke (9 procent). Av detta kan utläsas att totalt 91 procent av 
respondenterna skiftar mellan olika varumärken i varierande grad. 

4.2.7 Påverkan 

 
Figur 13. Påverkan (egenmodifierad modell). 
 
Hur respondenterna kommit i kontakt med frysta enportionsrätter är framförallt genom att de 
stött på dem i butik (75 % procent). Det näst vanligaste alternativet är att de sett TV-reklam 
(10 procent), därefter kommer alternativet att de blivit rekommenderade av en vän eller 
familjemedlem (7 procent). De två alternativ som kommer lägst är att de kommit i kontakt 
med dem via kupongutskick (5 procent) eller via tidningsreklam (3 procent). 
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4.3 Butiksobservationer 

4.3.1 ICA Kvantum - Kungens Kurva 

 
Figur 14. Ica Kvantum (egenmodifierad modell). 
 
ICA Kvantum - Kungens Kurva är, enligt butikschef Jesper Hansen, den ICA butik som var 
först med att använda sig av Planogram och är även idag den butik ICAs Planogram baseras 
på. Butiken använder sig för det första av vänstervarv vilket enligt Jesper får kunder att 
handla i högre utsträckning eftersom merparten av Sveriges befolkning är högerhänta och 
plockar varor med denna hand. För det andra är varugrupperna och varorna inom grupperna 
strategiskt placerade. Jesper förklarar att de medvetet flyttar kända varumärken och produkter 
bort från huvudgången för att styra kunderna till att bli exponerade för fler varor och på så sätt 
även spendera mer tid i butiken. Dessutom är varugrupperna placerade så att exempelvis bröd 
och mejeriprodukter ligger intill frysdiskarna. Detta medför, enligt Jesper, att när kunder 
stannar till för att handla exempelvis mjölk, får de även tid till att se de erbjudanden 
frysdiskarna har att erbjuda. För det tredje utnyttjas frysdiskarnas gavlar till 
specialexponeringar i form av olika erbjudanden. Dessa erbjudanden är inte enbart till för att 
sälja sig själva, utan fungerar även enligt honom som dragplåster då tanken är att när 
kunderna närmar sig gaveln och sett erbjudandet, ska de även uppmärksamma att det finns 
ytterligare erbjudanden längs med frysdiskarna. Andra exponeringar butiken arbetar med är 
exempelvis att ha internationell mat ovanför frysdiskarna så att både den frysta maten och den 
internationella, exempelvis sushitillbehör, ska dra kunder till varandra. 
 
När det kommer till placering av de frysta enportionsrätterna är de främst uppdelade efter 
varumärke och typ av rätt i liggande frysdiskar. Exempelvis är Felix pajer och soppor för sig 
och Findus färdigrätter för sig. Bredvid dessa återfinns därefter andra varumärkens rätter så 
som Dafgårds färdigrätter bredvid Findus färdigrätter. Blandat med detta är en del rätter 
utplacerade för sig själva med annan fryst mat. Här återfinns bland annat Dafgårds broccolipaj 
bland frysta grönsaker. Skyltar i frysdiskarna gör det tydligt för kunderna var sopporna, 
färdigrätterna, pajerna och så vidare återfinns. Förutom gavlar med större skyltar för 
specialerbjudanden med exempelvis prissänkt pizza, arbetar butiken med mindre skyltar för 
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specialerbjudanden som sticker upp ur frysdiskarna. Ytterligare ges specialerbjudanden i form 
av att de ordinarie elektroniska etiketterna byts ut mot större pappersskyltar. 
 
Placeringen av frysdiskarna ligger i direkt anknytning till huvudgången. På båda sidor om 
gången finns varor som inhandlas ofta. Här återfinns bröd på ena sidan och mejeriprodukter 
på den andra. Detta medför enligt Jesper att i och med att många kunder inhandlar både 
exempelvis bröd och mjölk kommer kunderna att gå igenom frysdiskarna och därför i högre 
grad exponeras för varorna och erbjudandena än om de endast gick på ena sidan om 
frysdiskarna. 
 
Dessutom har butiken valt att bygga hyllor ovanför frysdiskarna där de har internationell mat. 
Här återfinns bland annat Japansk mat ovanför frysdisken för soppar, smalmat och vegetarisk 
mat. En sista utmärkande del i butiken är att butikspersonal är ständigt närvarande i butiken 
för att fronta varor och orientera kunder. Trots detta väljer de inte att fylla på de frysta 
enportionsrätterna så att de är helt fyllda frysdiskar, utan arbetar med att exponera mer eller 
mindre utplockade artiklar i frysdiskarna. 
 
Under observationen framkom att av de 100 personer vi observerade genom att befinna oss i 
rörelse runt frysdiskarna samt mejeri- och brödavdelningen passerade samtliga frysdiskarna. 
Det här berodde på att det inte fanns någon genväg i butiken för att komma till kassorna, utan 
alla blir tvungna att passera dessa. Av de 100 personer som blev observerade tittade 75 % (75 
personer) mot frysdiskarna. För att bli noterad som att titta mot frysdiskarna räckte det för de 
observerade att snabbt slänga en blick mot dem. En del av de noterade valde att även söka 
närmare bland erbjudandena, etiketterna och produkterna. Av de som tittade valde därefter 
38,7 % (29 personer) att stanna och närmare jämföra alternativ, etiketter och erbjudanden. Då 
en person stannade och jämförde alternativ var det sällan de rörde sig mellan produktgrupper, 
utan om en person stannat vid exempelvis Felix pajer var det mellan Felix olika pajsmaker de 
jämförde. Dessutom var det framförallt erbjudanden som lockade kunder till att stanna och 
jämföra alternativ. Av de 29 personer som stannat vid någon fryst enportionsrätt gjorde 37,9 
procent (11 personer) ett köp. Av dessa 11 personer köpte samtliga utom en person mer än en 
artikel samt 45,5 procent något utav erbjudandena. 
 
Av de personer som stannat vid frysdiskarna och jämfört produkter men inte gjort något köp 
berodde detta på flertalet anledningar. I de flesta fallen berodde det på att personerna blev 
avbrutna. Detta kunde vara av anledningar som att de träffade någon person de kände i 
butiken, deras mobiltelefon ringde eller att den person de handlade med kallade. 
 
I diagrammet nedan är en sammanställning av den genomsnittliga tid som respondenterna 
spenderade vid de frysta enportionsrätterna. Diagrammet är sammanställt genom att även om 
en person både passerade och tittade innan denne stannade tillhör dennes tid vid frysdisken 
för de frysta enportionsrätterna endast de som stannade. De genomsnittliga tiderna blev enligt 
följande: 
 
Passerade                    6 sekunder 
Tittade                    8 sekunder 
Stannade                    37 sekunder 
Köpte                    33 sekunder 
 
Den totala genomsnittliga tid samtliga personer spenderade vid frysdiskarna för de frysta 
enportionsrätterna var 16 sekunder. 
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4.3.2 Coop Extra - Fatburstrappan 18                    

 
Figur 15. Coop Extra (egenmodifierad modell). 
 
Coop Extra - Fatburstrappan 18 ligger på medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm. 
Denna butik är mindre än de två andra observerade butikerna som är supermarkets medan 
denna är ett mellanting mellan en supermarket och en närbutik. När en kund kommer in i 
butiken har de skyltar som exponerar att de är Södermalms billigaste och största 
livsmedelsbutik. 
 
Butiken är byggd i två plan med utformning av gångar i högervarv. En sluttande gång knyter 
sammans den övre och den undre våningen. Frysdiskarna med frysta enportionsrätter återfinns 
längst in i ena hörnan av butiken i anslutning till bröd och de två kassor som är längst bort i 
butiken på det övre planet, det är även här kunderna kommer in i butiken. De frysta 
enportionsrätterna finns i två frysdiskar, en liggande och en stående. Butiken har inga 
erbjudanden för dessa rätter, men butikspersonal finns närvarande för att orientera kunder och 
fylla på artiklarna. I den liggande frysdisken är artiklar utplockade, medan den stående är 
byggd för att automatiskt föra fram artiklarna så att det hela tiden ser fullfrontat ut. Mest plats 
får Findus enportionsrätter, därefter Felix och Dafgårds. 
 
Vid observationen framkom att alla kunder inte nödvändigtvis behöver passera de frysta 
enportionsrätterna eftersom de ligger i en hörna av butiken utanför huvudgången. Dock hade 
vi vid observationen blick över kassorna och kunde därför räkna de personer som var i 
butiken men som inte passerar frysdiskarna. Denna uppläggning av butiken medförde att av 
de 100 personer som blivit observerade var det 64 personer som aldrig passerade frysdiskarna 
och blev därmed inte heller exponerade för dem. Detta medförde att endast 36 procent (36 
personer) passerade frysdiskarna. Av dessa tittade 66,7 procent (24 personer) mot 
frysdiskarna. Dock var det en mindre andel av dessa personer som gick längs med 
frysdiskarna och tittade närmare på artiklarna än i de andra två butikerna. Av de 24 personer 
som tittade var det 33,3 procent (8 personer) som stannade vid de frysta enportionsrätterna. 
Av de som stannade var det sedan 25 procent (2 personer) som inhandlade var sin produkt. 
Anledningar till att personer stannat men inte gjort något var framförallt att någon de 
handlade med kallade på dem. I butiken var det även få som stannade på mer än ett ställe av 
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frysdiskarna och noggrannare jämförde flera olika sorters frysta enportionsrätter på flera olika 
ställen. 
 
Avseende de genomsnittliga tider kunderna spenderade vid de frysta enportionsrätterna blev 
fördelningen enligt följande; 
 
Passerade                    3 sekunder 
Tittade                    5 sekunder 
Stannade                    23 sekunder 
Köpte                    20 sekunder 
 
Total genomsnittlig tid som en kund spenderade vid de frysta enportionsrätterna om de kom i 
kontakt med dem var 8 sekunder. Observera att de 64 procent av respondenterna som aldrig 
passerade inte är medräknade i denna tid. 

4.3.3 Willys Heron City 

 
Figur 16. Willys Heron City (egenmodifierad model). 
 
Willys Heron City ligger i Heron City i Kungens Kurva. Butiken är uppbyggd via högervarv 
och har en huvudgång. Dock finns det ingen självklar huvudgång i butiken vilket medför att 
kunderna inte blir styrda över hela butiken, utan kan välja att från ingången gå direkt till 
kassorna som ligger i andra änden av samma kortsida. Alternativt kan de gå in i butiken för att 
sedan välja hur långt in de vill gå innan de går mellan en diagonal hyllrad för att komma mot 
utgången. För att arbeta med att kunderna ska komma längre in i butiken har de valt att 
placera mejeriprodukter längst in i butiken till vänster. På motsvarande sida till höger 
återfinns de frysta enportionsrätterna. Dessa ligger i anknytning till toalettpapper och olika 
drycker samt andra frysta artiklar. Drycker finns även exponerat på andra ställen i butiken. 
Bland frysdiskarna är de frysta enportionsrätterna placerade längst bort i en hörna i en 
liggande frysdisk, sorterade efter typ av rätt samt varumärke. På ena gaveln som ligger 
närmast den tänkta huvudgången är frysta pizzor specialexponerade med en större skylt som 
hänger över dem. Dessutom använder de sig av erbjudanden genom att byta ut en del av de 
ordinarie vita etiketterna med delvis röda etiketter som förmedlar specialerbjudanden. 
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Under observationen framkom för det första att det är få anställda som befinner sig i butiken 
då ingen anställd observerades. Dessutom visade det sig att flexibiliteten i butikens 
utformning bidrog till att de som observerades kom från olika håll till frysdiskarna. 
Frysdiskens placering för de frysta enportionsrätterna var placerad så att det är möjligt att 
överblicka i stort sett alla som passerar butiken i och med att det går en rak gång från 
frysdisken ända till kassorna. Av de 100 observerade bidrar frysdiskens placering för de frysta 
enportionsrätterna att 57 procent (57 kunder) inte passerade de frysta enportionsrätterna och 
därmed inte heller får möjlighet att bli exponerade av dem. Av de återstående 43 procenten 
(43 kunder) som passerade frysdisken för frysta enportionsrätter var det 76,7 procent (33 
kunder) som tittade mot rätterna. Dock var det relativt få som valde att gå längs med 
frysdisken med frysta enportionsrätter. 33,3 procent (11 kunder) av de som tittat mot rätterna 
valde att stanna vid dem. 45,5 procent (5 kunder) av de som stannat valde sedan att inhandla 
rätter. Anledningen till uteblivet köp var framförallt att de diskuterade med en person de 
handlade med och valde att inte göra något köp. Dessutom var det ingen som stannade vid 
mer än en produktkategori för att jämföra noggrannare mellan de frysta rätternas 
produktkategorier. Av de kunder som köpte valde 60 procent (3 kunder) att inhandla mer än 
en artikel samt 20 procent (1 kund) köpte på erbjudande i form av en specialexponering på 
gavel. 
 
Fördelningen tidsmässigt i denna butik blev enligt följande; 
 
Passerade                    6 sekunder 
Tittade                   12 sekunder 
Stannade                   24 sekunder 
Köpte                    28 sekunder 
 
Total genomsnittlig tid 14 sekunder. 
 
Observera att även i denna observation blev de 57 procent av respondenterna som inte 
passerade de frysta enportionsrätterna bortplockade från de genomsnittliga tiderna. 

4.3.4 Butikers totala genomsnittliga tid 

Vid sammanställning av samtliga butikers respondenters genomsnittliga tider blev utfallet 
enligt följande; 
 
Passerar                    5 sekunder 
Tittar                    8 sekunder 
Stannar                   32 sekunder 
Köpte                    30 sekunder 
 
Total genomsnittlig tid 14 sekunder. 
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4.4 Intervjuer med kompetens inom området 

4.4.1 Karin Lindman, In-Store Activator, Findus Sverige AB, 2012-04-26 

(Se Bilaga 2). 

Det är svårt att nå ut till kunden när kunden väl är inne i butiken och det beror på många olika 
faktorer som börjar långt innan kunden är i butiken och shoppingen inleds. kunden överröses 
av olika budskap varje dag ifrån olika källor och kanaler och därför måste vi vara medvetna 
om detta ”problem” och arbeta utefter de förutsättningar som finns. Sju tumregler utgår vi 
ifrån. Det är en liten mall för en människas beteende som man bör ha i åtanke när man 
utformar olika typer av exponeringsverktyg till butiker. Dessa verktyg är exempelvis 
avdelare, points-of-sell, pris och olika säljmekaniker. Tillsammans ska dessa lyfta fram 
viktiga egenskaper hos produkterna, men det är inte alltid så lätt. 7 tumregler säger att: 
 
·        Människan är en del av naturen och vi består totalt av 98 procent samma arvsmassa 
·        Människan är ett vanedjur vilket innebär att vi strävar efter att undvika missnöje och 
detta kan göras genom att koppla på till exempel autopilot under shoppingturen. 
·        Människan vill ha rutin och kontroll. Exempelvis går kunden samma shoppingrunda, 
gång på gång. Hur ska vi då få honom och henne att gå förbi våra produkter? 
·        Människan fattar snabba beslut och lägger cirka 12 sekunder innan en vara läggs i 
korgen. Under den tiden gället det att göra ett bra intryck! Skulle kunden i detta fall tveka lite 
väljer han eller hon av vana. 
·        Människan vill inte känna sig dum utan vill vara rationell i sina beslut. 
·        Människan fattar inga beslut utan känslor, det är dessa vi måste arbeta med att tillföra. 
·        Människan är glömsk. Är det inte av vana glömmer en kund lätt vad det var han eller 
hon skulle. 
 
För att koppla åter till just vana och att människan är ett vanedjur så finns statistik på att 80 
procent av kunderna i dagligvaruhandeln tar samma runda genom butiken, varje gång de 
handlar. Under denna shoppingtur handlar kunden långt ifrån alla produkter de exponeras för. 
En plats som en kund till slut passerat flera gånger utan att få intresse för något av platsens 
budskap blir i princip osynlig för kunden. Så det handlar om att trigga igång kunden med 
hjälp av olika typer av exponeringsmodeller och verktyg i butiken. 
 
Människohjärnan använder enbart 5 procent av sin kapacitet för att du ska kunna vara 
medveten av vad du gör, tänka, springa, gå och så vidare. Resten av de 95 procenten ger 
väldigt mycket utrymme för just omedvetna processer. Här gäller det att vara medveten om att 
en kund kan ha ett omedvetet behov av någonting, någonting som kunden inte vet att han eller 
hon vill ha men som kommer i medvetande så fort en extern stimuli aktiverar medvetandet. 
Du var inte sugen på en enportionsrätt, du hade inte ens en tanke på det. Men undermedvetet 
eller omedvetet tänkte du kanske att det skulle vara bra med en Pasta Alfredo till lunch på 
jobbet i morgon. Därför blev du medvetande om detta så fort du blev utsatt för stimuli i form 
av en inbjudande gavelexponering, köp fyra valfria rätter och få ett saltkar från Ittalla på 
köpet. 
 
På det här viset har vi nu lockat kunden in i frysdisken, som för övrigt en kund ungefär 
spenderar 45 sekunder i under hela shoppingturen. När kunden väl är där gäller det att göra ett 
gott intryck genom att använda de verktyg jag nämnde innan, exempelvis avdelare, points-of-
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sell, pris och olika säljmekaniker. Tillsammans ska dessa nu lyfta fram viktiga egenskaper hos 
produkterna som gör att kunden väljer oss och inte konkurrenten. Avdelare används för att 
hålla snyggt mellan förpackningarna och de olika produktsorterna. 
 
Dessutom sticker det upp ur frysdisken och hjälper kunden att hitta till oss. Det kan till 
exempel stå World Selection på en avdelare. 
 
Points-of-sell är just den promotion vi använder ihop med våra produkter. Det kan vara olika 
erbjudanden, kampanjer, att kunden får med någonting på köpet eller tävlingar. Dessa typer 
av promotion gör också att frysdisken ser trevligare ut eftersom att det sätter färg och tema för 
just vårt sortiment. Desto mer vi kan påverka kunden i butik, desto mer kommer butiken sälja 
av våra produkter vilket i sin tur kan resultera i att vi får ett ökat utrymme i frysdisken vilket 
betyder fler ansikten och därmed fler exponeringstillfällen. 
 

4.4.2 Lena Holmgren, Category Manager, Findus Sverige AB, 2012-05-03 

(Se Bilaga 3). 

För att lyckas förmedla en fryst enportionsrätt till en kund som kanske stannar till i ungefär tio 
sekunder framför frysdisken måste vi koncentrera oss på och arbeta genom att trycka på 
förpackningens egenskaper i form av bild, färg och logotyp. Intrycket kunden ska få ska 
enkelt sagt återge en enkel bild av vad som finns inuti förpackningen. På så vis ska 
förpackningen också förstärka upplevelsen av vad kunden vill äta. Är man exempelvis sugen 
på pannbiff så ska kunden kunna se en pannbiff på förpackningen och inte behöva tveka, så 
här kommer man in på ett attribut och det är att produkten ska vara lättillgänglig. 
 
Sen arbetar vi otroligt mycket med just den färgen alla våra Dagens och Dagens XL produkter 
har. Färgen på dessa förpackningar har en lång bakgrund och det är en färg som funnits med 
oss i över 20 år. Denna färg som är just den igenkänningsfaktor kunden känner igen först av 
allt och som kan påverka kunden på ett omedvetet plan. Många undersökningar som gjorts 
visar att kunden letar efter de ”röda förpackningarna” och inte just Findus. Men detta gör 
också att det är desto viktigare att kunden ska se att det är Findus som tillverkat produkten 
efter att han eller hon har plockat upp varan ur frysdisken genom att förmedla vår logotyp på 
en lämplig plats på förpackningen. För inte så länge sedan hette våra Dagens och Dagens XL 
faktiskt Wärdshus, men färgen var den samma. Efter en undersökning visade det sig att endast 
sex procent av våra kunder reagerade på namnbytet, resten reagerade inte eftersom att det 
enbart förknippade rätterna med den “röda” färgen. 
 
När det kommer till aktiviteter i butiken arbetar vi aktivt med promotionsmaterial för att 
bearbeta marknadskommunikationen.  Det arbetet innebär att vi skapar material i form av 
skyltar, till exempel kampanjmaterial, reamaterial, olika erbjudanden, tävlingar och övrig ren 
information och vägvisning för kunden i butiken. Detaljisterna själva står för just 
prisskyltarna men vi står för allt övrigt material som syns ihop med våra produkter i 
frysdisken. Exempelvis kan vi promota en gavel i butik med erbjudande för att locka in 
kunden till resten av sortimentet. 
 
För att arbeta fram en produktdesign krävs just kunskapen om vad kunden vill ha och vad 
kunden förväntar sig att kunna finna i frysdisken för enportionsrätter. Som sagt måste vi 
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trycka på bilden, färgen och logotypen. Sen är det också väldigt viktigt att få fram vad 
produkten faktiskt vill förmedla, alltså produktens “Claim”. Kunden vill inte läsa 
gyllenbrunstekta kycklingbröst i BBQ sås med klyftpotatis. Då hinner kunden tappa fokus 
eller också orkar inte hjärnan ens sortera bland informationen. Kunden vill läsa Kycklingfilé 
BBQ. Snabbt och lätt och någonting som kunden känner till sedan innan. En förpacknings 
budskap måste vara lätt att uppfatta och förhoppningsvis triggar den kunden, annars finns där 
många andra produkter med kanske mer passande “Claims”. . 
 
Vad gäller just kommunikation är det är främst säljarna som har kommunikation med 
detaljisterna. Vad vi arbetar med här är just att uppfylla de kraven som ställs på oss och att 
säkerställa att vi lever upp till de avtal som vi ingår med detaljisterna. Här arbetar vi med 
space och Planogram för butikerna och med allt annat som rör frysta enportionsrätter. 
 
För att Vi ska få så många ansikten som möjligt i butiker måste vi arbeta för att vara bäst. Vi 
måste ha snabbast omsättning på våra rätter ute hos detaljisten, samtidigt får det aldrig vara 
tomt i frysdisken ute i butiken. Därmed måste vi leva upp till förväntningarna och leverera 
med kvalitet. Ju mer vi säljer desto fler köper och på så vis kommer fler produkter ut då 
detaljisten kommer att behöva våra produkter i frysdiskarna och därmed får vi ett större antal 
ansikten ute hos detaljisten som resultat. Vi måste genom att vara top-of-mind öka efterfrågan 
på våra produkter. 
 
Vad som annars kan anses optimalt i frysdisken är hela rader av samma produkt. Exempelvis 
två rader Pannbiff, tre rader Pasta Alfredo och så vidare. Raderna får inte brytas utan varje rad 
ska förmedla ett budskap och om kunden vill ska han eller hon kunna finna alternativ i reden 
bredvid. Som jag sa innan om att uppfylla våra avtal så gäller inte det avtal om utrymme, vi 
har avtal som säger vad vi ska leva upp till i princip. Vad som ska levereras, hur mycket, 
kampanjer och reor med mera. Sen gäller det att uppfylla detta genom att bli top-of-mind hos 
kunden och på så vis öka efterfrågan på våra produkter och utrymme i butik. 
 
Storlek på rätten är ett väldigt viktigt attribut för de kunder som söker efter större rätter för de 
vet att de kommer att välja en stor rätt oavsett. Det man kan arbeta med i detta fall är att 
underlätta för kunden och visa var dessa rätter finns genom förpackningsdesign. Då finner 
kunden produkten lätt och kan se att Findus större rätter heter XL och eftersom att XL är 
lättare att förmedla och lättare för kunden att uppfatta än exempelvis 550 gram lyfter vi fram 
XL. Vad är 550 gr liksom? 
 
Vad gäller varumärke är det precis som jag sagt innan med färgen. Kunder upplever inte att 
de köper ett varumärke utan att de upplever oftast att de köper en specifik maträtt. Oftast 
baserat på vad de var sugna på då de flesta av våra shoppers är på impuls och att de köper 
flera rätter åt gången. Därför gäller de att lyfta fram maträtterna istället för att lyfta fram olika 
svåra namn på rätter. Vidare om förpackningsdesign så ska den vara lätt att uppfatta eftersom 
att kunden spenderar ca tio sekunder i frysdisken för enportionsrätter. Därför måste vi trycka 
på bilden, färgen och logotypen. Bilden ska ge en enkel bild av vad som finns i 
förpackningen. På så vis ska den förstärka upplevelsen av vad man vill äta och trigga till 
köpbeslut. 
 
Just märken som nyckelhål är faktiskt ett av de få märkningarna som kunder känner igen och 
som tillför ett värde till produkten för kunden. Det finns massor av andra märken som MCS 
och så vidare men just nyckelhål är speciellt. Kunden vet om han eller hon vill äta en 
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nyckelhålsmärkt lunch, därför trycker vi på det på förpackningens framsida genom att 
exponera nyckelhålet för då ser kunden direkt vilka som är alternativ för dem. 
 
Ursprung är ingenting som vi visar upp vid kundens första möte med produkten, istället finns 
det att läsa på baksidan vid intresse. Där står det att produkten är tillverkad i Bjuv och de som 
bryr sig om just ursprung får då information på det sättet. Allt utom lasagne är tillverkat i 
Bjuv och vad gäller priset kan vi inte göra någonting åt det eftersom att vi enbart sätter 
rekommenderade priser för detaljisten.  Däremot kan vi arbeta med kampanjer och tävlingar 
vilket boostar försäljningen. 
 
Om jag skulle rangordna de värden skulle det ske enligt följande; Smak, Lättillgänglighet, 
Pris, Varumärke, Storlek på rätten, Förpackningsdesign, Nyckelhål, Ursprung och KRAV. 
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5. Analys 

5.1 Konsumentbeteende 

Enligt grundläggande teori för konsumentbeteende är de beslut som tas, fattade av en rationell 
individ som är väl medveten om sina önskningar. Köparen har koll på marknaden och den 
främsta motivationen är priset (Marshall, 1920). Vidare försätter sig konsumenten i en 
inköpsfas som beskrivs likt en sekventiell process, köpbeslutsprocessen, där köparen försöker 
tillfredställa sina behov genom att väga för- och nackdelar hos olika produkter som kan 
tillfredsställa behovet Evans et al., (2009). Vad som kan konstateras här är att senare teorier 
påvisar att köpprocessen skiljer sig åt beroende på vilken typ av produkt det gäller. Vad gäller 
köp av frysta enportionsrätter kan vi se i våra observationer att snittköpen tar cirka 12 
sekunder samt att vår enkät visar på att 67 procent är oplanerade köp och att 91 procent 
varierar sina varumärken av denna sorts vara. Då inköpen ser ut enligt ovanstående tyder det 
här på att frysta enportionsrätter är en produkt som kan kategoriseras in hos 
lågengagemangsprodukter med tydliga skillnader mellan varumärken. Enligt Kotler et al., 
(2005) är kundernas köpbeteende inom denna kategori variationsmässigt köpbeteende. 
 
Nordfält (2007) däremot ger kritik vad gäller köpbeslutsprocessen som helhet och menar på 
att kunder från början har behov som ligger latent i dem och att kunder saknar kognitiv 
förmåga för att följa upp den sekventiella process köpbeslutsprocessen följs av i butiker. Han 
menar istället att det är detaljistens, i vårt fall butikens uppgift, att påminna kunden om de 
behov som ligger latent i oss genom att visa produkten för kunden i butiken. Detta stöds även 
av vår enkät där 67 procent köper frysta enprotionsrätter impulsmässigt. Här är rimligt att 
tänka sig att hade vi som människor haft tillräckligt stor kognitiv förmåga, hade vi varit 
medvetna om de behov vi latent har i oss och därför planerat inköpet av de frysta 
enportionsrätterna. Så är dock inte fallet vilket tyder på att Nordfälts (2007) kritik är 
rättfärdig. Nordfälts angreppsätt stöds även utifrån den intervju vi gjort tillsammans med Lena 
Holmgren (personlig kommunikation, 3 maj, 2012) som lyfter fram att en genomsnittlig kund 
spenderar cirka tio sekunder vid sitt shoppingtillfälle i frysdisken för frysta enportionsrätter. 
Under dessa tio sekunder ska kunden inse att de har ett behov och enkelt kunna leta sig fram 
bland färger och claims som triggar just honom eller henne och som får kunden att känna igen 
sig. Frågan är om dessa tio sekunder skulle vara tillräckliga för att motivera en hel 
köpbeslutsprocess, eller om det kan vara så att icke-medvetna processer styr besluten genom 
icke-medvetna behov? Svaret på frågan tycks finnas i Nordfälts (2007) teorier kring hur 
minnet fungerar. Minnet är uppdelat i olika kategorier och subkategorier som triggas vid olika 
tillfällen. Detta finner vi återigen stöd för genom att 67 procent i enkäten senast gjorde ett 
impulsköp, samt i de intervjuer vi har gjort där handlarna menar att ju längre tid en kund 
spenderar i en butik, ju mer kommer denne att handla eftersom kunden blir exponerad för fler 
varor som därmed enligt teorin triggar subkategorier som väcker behov i honom eller henne. 
 
Hittills är vi väl medvetna om att teorin kring köpbeslutsprocessen även förespråkar att 
kunden emellanåt hoppar över några av de givna stegen ur den sekventiella processen, 
beroende vilket typ av köp det är (Kotler et al., 2005). Den stora skillnaden från ovanstående 
är dock att det i det ovanstående är de icke-medvetna processerna som leder till att behovet 
triggas, vilket därmed inte följer den traditionella processen. Därför kommer vi i fortsatt 
analys fokusera på vad det är i butikerna som triggar dessa icke-medvetna processer. 
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5.2 Sortiment 

Nordfält (2007) förespråkar att sortimentet ska påminna, påverka och inspirera kunderna till 
köp och det är något respondenterna i enkäten bekräftar där 75 procent svarar att de kommit i 
kontakt med frysta enportionsrätter genom att de sett dem i butik. Ytterligare menar teorier 
kring sortiment att om butiker lyckas med ovanstående kommer det leda till en lönsam 
spridande aktivering hos kunderna (Norfält, 2007). Karin Lindman (personlig 
kommunikation, 26 april, 2012) på Findus bekräftar det här genom att nämna att det finns 
statistik på att 80 procent av kunderna i dagligvaruhandeln tar samma runda varje gång de 
handlar i butik. Enligt henne medför det att då kunderna går förbi en hylla, eller någon annan 
form av exponering, flera gånger utan att handla från den blir den osynlig för kundernas 
medvetande. Detta kan även vara en av anledningarna till att Willys Heron City och Coop 
Extra butikerna i observationerna hade 64- respektive 57 procent som inte passerade 
frysdiskarna för enportionsrätter. Det är möjligt att en del av dessa personer varit i butikerna 
tidigare och inte funnit intresse av att handla från dem och därför inte tar den vägen i butiken. 
Å andra sidan innebär kundernas rundor i butiken även en möjlighet för sortimentet att 
påminna kunderna om deras behov enligt Karin Lindman (ibid). Här tar hon upp att 
människohjärnan endast spenderar 5 procent av dess kapacitet på medvetna processer. De 
återstående 95 procenten spenderas enligt henne på icke-medvetna processer. Dessa kan 
exempelvis vara att en kund är sugen på en fryst pasta rätt, men att det är först då en kund blir 
exponerad för varan som det kommer upp till vårt medvetande. Något som stämmer väl in på 
hur Nordfält (2007) ser på teorin om hur sortimentet bör vara uppbyggt och hur vårt minne 
och perception fungerar. 
 
Karin Lindman (personlig kommunikation, 26 april, 2012) är även inne på svårigheten med 
att förmedla sortimentet av frysta enportionsrätter till kunderna då statistik, enligt henne, visar 
att en kund i genomsnitt endast spenderar 45 sekunder vid frysdiskarna under shoppingturen. 
Att kunderna spenderar lite tid vid frysdiskarna är även något våra observationer visar där den 
genomsnittliga tiden för kunderna vid de frysta enportionsrätterna är 14,26 sekunder bland de 
respondenter som kom i kontakt med dem. Vi ser ytterligare i observationerna att det är 
tydligt i samtliga butiker att personer som endast passerar diskarna utan att titta mot dem 
spenderar kortast tid vid dem med en genomsnittlig tid av 5,66 sekunder. De som passerar och 
tittar mot rätterna spenderar 8,2 sekunder vid dem. Lyckas rätterna locka till att kunden 
stannar kommer kunden spendera betydligt mer tid vid rätterna där den genomsnittliga tiden 
landar på 32,16 sekunder. I de fall där kunden stannar till och även köper går den 
genomsnittliga tiden ner igen till 30,29 sekunder. Att det är viktigt att få kunderna att stanna 
till vid de frysta enportionsrätterna och spendera tid vid dem för att locka till köp är något 
Dahlén och Lange (2009) tar upp då den förmedlar att butiker idag börjat jobba med så 
kallade målkedjor och en målkedja exempelvis är att jobba med att få kunder till att just; 
passera - titta - stanna - handla. Varför dessa steg är viktiga återkommer i Nordfälts (2007) 
teori kring hur våra implicita minnen fungerar. Studier har visat att vi kan lära utan att veta 
om det. Genom att här passera och titta mot de frysta enportionsrätterna många gånger, utan 
att egentligen lägga märke till dem, kan vi därmed i vårt undermedvetna lära oss om rätterna 
och att de är ett alternativ när vi exempelvis är hungriga och stressade. Att sortimentet i 
frysdiskarna ska vara inspirerande återkommer även i intervjun med Lena Holmgren 
(personlig kommunikation, 3 maj, 2012) där hon tar upp att hon anser det viktigt att 
förpackningarna förmedlar vad kunderna kan förvänta sig ska finnas i dem. Detta förmedlar 
de genom bilder, färger och former av förpackningarna. Är en kund sugen på en pannbiff, ska 
det enkelt kunna kopplas till den enportionsrätt som innehåller pannbiffar. 
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Nordfält (2007) tar även upp hur det upplevda sortimentet påverkas av på vilket sätt butiken 
är uppbyggd. Beroende på organiseringen av varumärken och produkter kommer därefter 
kunder i olika utsträckning välja dyrare eller billigare varumärken. En icke-medveten process 
som påverkar i sammanhanget är Nordfälts (2007) teori kring asymmetrisk dominans. Karin 
Lindman (personlig kommunikation, 4 april, 2012) är väl medveten om denna och tar upp att 
de arbetar med att få sina frysta enportionsrätter tydligt uppdelade genom att exempelvis dela 
ut avdelare med beskrivningar om vad som finns inom varje avdelning i frysdisken för frysta 
enportionsrätter. Följer vi Nordfälts (2007) teori här bidrar det till att kunderna kommer att 
välja mellan olika Findusrätter då kunder främst jämför med närliggande alternativ. Hade 
Findus inte givit ut dessa avdelare är det sannolikt att butiker i högre utsträckning sålt sina 
egna billigare butiksmärken. Genom att exempelvis blanda två i olika utsträckning billiga 
butiksmärken med Findus dyrare för att dra uppmärksamhet till attributet pris. Nordfält 
(2007) tar upp ytterligare teori kring sortimentet och att ju fler ansikten (upp till en viss gräns) 
en produkt får, ju mer kommer den att sälja. För att Findus ska få mycket utrymme i 
butikernas frysdiskar arbetar därför Findus med egna planogram, skyltar och kampanjer, 
enligt Lena Holmgren (personlig kommunikation, 3 maj, 2012) för att hjälpa butikerna och 
höja kundernas efterfråga på Findus produkter. Lyckas Findus ha högst omsättning på sina 
enportionsrätter i butiker kan det resultera i mer utrymme i frysdiskarna. Enligt den enkät vi 
genomförde var det utstående alternativet för köp av frysta enportionsrätter just Findus med 
42 procent av respondenterna som senast handlade en fryst enportionsrätt. Går vi tillbaka till 
Nordfälts (2007) teorier om sortimentet och att sortimentet behöver vara exponerat så att det 
inte filtreras bort av kunderna ser vi att de metoder Findus använder lyckas väl med detta. Då 
Findus har hög omsättning på sina varor ger det hög utrymmeselasticitet enligt Frank och 
Massy (1970). Har en vara hög utrymmeselasticitet kommer den att prioriteras i butikernas 
Planogram och få mer utrymme, vilket leder till större sannolikhet att varorna 
uppmärksammas av vår perception. Enligt teorin beror det på att kunder handlar det de 
upplever att andra kunder handlar. De varor som får mer plats anses då av kunderna vara 
varor som andra handlar och därför vara bra köp. 
 
Vad gäller olika typer av färger i sortimentet nämns även av Bellizzi, Crowley och Hasty 
(1983) att olika färger kan ge upphov till närmande av kunden. I intervjun med Lena 
Holmgren (personlig kommunikation, 3 maj, 2012) är hon väldigt noggrann med att lyfta 
fram vikten av Findus röda färg på deras Dagens produkter. Just färgen har i Findus fall varit 
ett värde för kunden då den står för en stor del av igenkänningsfaktorn för kunden och att den 
påverkar kunden på ett omedvetet plan. Tack vare denna röda färg kan kunder enkelt navigera 
sig fram i sortimentet bland frysta enporionsrätter. Enligt en undersökning som gjorts då 
Findus bytt namn på sina rätter från Wärdshus till Dagens visade det sig att endast sex procent 
reagerade på detta eftersom de resterande 94 procenten förknippade rätterna med den röda 
färgen. Dessutom stöds Findus röda färg av McGoldrick (2002) då han i laboratiroe tester 
kommit fram till att varma färger lämpar sig för varor som görs via impulsköp. 

5.3 Planogram 

Vad som nämnts under teorin var att acceptansen för icke-medvetna processer ökat inom 
konsumentbeteendeforskning under 1990-talet (Nordfält, 2007). Den mer moderna forskning 
idag rör just butiksatmosfär och sortimentet som genom mängder av olika signaler och regler 
påverkar kunden bortom kundens egen uppfattning enligt Dhar, Hoch och Kumar (2001). I 
enlighet med detta ser vi att samtliga butikschefer i den inledande intervjun använder sig av 
Planogram och att de sett hur Planogram i deras butiker höjt lönsamheten, vilket är i enlighet 
med den teori vi tagit upp i arbetet. Dock anser exempelvis Leif Bengtsson (personlig 
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kommunikation, 21 februari, 2012) att dagens Planogram är underutvecklade eftersom de inte 
är butiksunika. Detta anser vi märkligt då samtliga butikschefer verkar vara eniga om 
Planogrammens betydelse för försäljningen, samt den breda forskning som finns inom 
området. Då det i Leif Bengtssons (ibid) intervju framkommer att han har möjligheten att 
köpa in lokala tjänster, men att de senast gjorde detta för tre år sedan är det möjligt att det 
istället är hans prioriteringar och inte planogrammen som är begränsningen. Något som 
speglar det här resonemanget är att Johan Lindahl (personlig kommunikation, 16 februari, 
2012), även han ICA-Handlare, använder sig av konsulter som baserat på försäljningsstatistik 
kontinuerligt uppdaterar hans butiks Planogram för att göra det lokalt anpassat. Istället för att 
kalla Planogram för underutvecklade skulle vi här vilja framhäva det Nordfält (2007) tar upp 
med att problemet med planogrammen är att de blir för komplexa. Just denna komplexitet 
med alla variabler som ska vävas in i planogrammen kan göra det dyrt för butiker att 
kontinuerligt uppdatera sina Planogram och kanske omotiverat om resultaten redan är 
lönsamma. Johan Lindahl (ibid) nämner just att det inte finns någon ide med att analysera och 
arbeta fram nya Planogram för kategorier som fungerar bra. I så fall är det bättre att enbart 
fokusera på de kategorier som behöver lyftas försäljningsmässigt.     
 
I Nordfälts (2007) teori kring Planogram tas det upp att väl utförda Planogram är ett kraftigt 
konkurrensmedel. Detta motsäger sig dock våra respondenter i de inledande intervjuerna. De 
menar att planogrammen är viktiga för ordning, bra utnyttjande av hyllplatser samt för 
omsättningen i butiker, men att Planogram snarare är ett grundläggande hjälpmedel då de 
flesta butiker använder sig av dem. Att väl utförda Planogram inte skulle vara ett kraftigt 
konkurrensmedel speglar inte våra observationer. I observationerna framgick det tydligt att 
ICA Kungens Kurva som hade sina frysta enprotionsrätter i anknytning till huvudgången, 
samt att de hade utformat sin butik efter en huvudgång som tydligt förde kunderna genom 
butiken, hade högre försäljning av sina rätter än de andra två butikerna med annan 
utformning. Här kan det argumenteras för att anledningen till att ICA Kungens Kurva sålde 
mer berodde på att de hade fler erbjudanden. Dock ser vi i vår enkät att 67 procent av våra 
tillfrågade inhandlar frysta enportionsrätter via impulsköp. De 64 procenten i Coop Forum 
butiken och de 57 procenten i Willysbutiken i våra observationer som inte kom i kontakt med 
de frysta enportionsrätterna fick därför inte heller möjligheten att göra dessa impulsköp. Här 
tycks därför butikens utformning vara avgörande för försäljningen. Dessutom finns det 
flertalet teorier som stödjer ovanstående, exempelvis i Nordfälts (2007) teori om 
beslutssignaler och beslutsregler och de teorier Dahlén och Lange (2002) tar upp om 
människans perception direkt applicerbara. Kan inte ögat komma i kontakt med produkterna 
får vi inte möjligheten att i våra icke-medvetna processer uppmärksamma de frysta 
enportionsrätterna. Uppmärksammar vi inte dessa i vår perception kan vi inte heller se de 
skyltar och erbjudanden som finns vilka skulle kunnat ändra vår inköpsprocess i form av 
beslutssignaler som påverkar våra beslutsregler. 

5.4 Specialexponeringar 

Som nämnts av Langes och Wahlunds (1997) teori är den butiksatmosfär en kund placeras i 
sammankopplad med den andel planerade och oplanerade köp som denne utför under sin 
shoppingtur. Ovan i analysen påvisas även att sortimentet och shoppingrundan kan ha olika 
utformanden för att påverka våra icke-medvetna processer. Utgår vi här från Nordfälts (2007) 
teori kring att olika exponeringar skickar beslutssignaler till vårt medvetna som i sin tur 
antingen upprätthåller eller ändrar våra beslutsregler, samt att butiksatmosfären bör vara 
levande för att motverka bortsållandet av information, påvisar våra observationer samt våra 
intervjuer att specialexponeringar är effektiva verktyg. Exempelvis menar Leif Bengtsson 
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(personlig kommunikation, 21 februari, 2012) att genom att lyfta fram varor och använda 
skyltar med röda prislappar tillsammans med varorna så kommer kunderna bli mer observanta 
på dem. Lyfts de dessutom ut på gavel menar han att kunderna får en upplevelse av att andra 
köper dessa varor och att de kommer att göra en bra affär vilket leder till att de köper varorna 
på gavel. Det här bekräftas av våra observationer där den butik, Coop Extra, som inte använde 
sig av specialexponeringar sålde betydligt mindre frysta enportionsrätter än de andra två 
butikerna. Dessutom visar tidigare studier inom ämnet från Woodside och Waddle (1971) att 
skyltning tillsammans med en prissänkning ger högre försäljning. Skälet till detta finner vi 
återigen i teorin kring hur beslutssignaler skickas till vårt medvetna för att påverka våra 
beslutsregler. Då Andets Somstedt (personlig kommunikation, 5 februari, 2012) menar att 
kunder vill känna att de gör bra och billiga affärer i butikerna när de handlar är det röda priset 
en tillräcklig signal för att kunder ska ändra sina inköpsbeslut i butiken. 
 
Inom ämnet för vilka butikschefer som tillämpar olika typer av specialexponering finner vi i 
våra intervjuer en viss skillnad mellan de olika butikernas strategier. Anders Somsteds (ibid) 
på Willys använder sig i vissa fall utav vippor för att specialexponera. Syftet här är att nå fram 
till kunden genom exponering och målet är att plötsligt intressera kunden. Något som Johan 
Lindahl (personlig kommunikation, 16 februari, 2012) på ICA känner sig något obekväm med 
då han prioriterar en ren butiksmiljö. Johan Lindahl (ibid) lyfter istället fram 
specialexponering med hjälp av kuponger som tillför ett värde till kunden och menar att detta 
är det som fungerar för hans butik. Dessa två typer av specialexponering motsätter sig 
däremot Stefan Wieloch (personlig kommunikaton, 20 februari, 2012) som istället påpekar 
behovet av att ha en lokalt anpassad butiksmiljö med sortiment och typer av 
specialexponeringar där efter. Stefan Wieloch (ibid) menar att det som fungerar i hans butik 
är att följa trender och en trend idag är färskt och lokalproducerat. Därför kör hans butik efter 
konceptet demos, också detta en typ av specialexponering. Då lyfter Stefan Wieloch (ibid) 
fram nyheter i form av lokalproducerade produkter och låter kunderna ta för sig. I anslutning 
till det här gavelexponerar han varan som demos för att öka försäljningen inom varugruppen. 
Vad som tidigare framgått ur Langes och Nordfälts (2012) teori är att butiksmiljön kan vara 
ett verktyg i sig för den marknadskommunikation butiker använder sig av, i detta fall 
specialexponering. Donovan och Rossiter (1992) lyfter liksom Kotler (1973) att detta verktyg 
kan påverka kunden väl inne i butiken vilket stämmer överens med de tre ovannämda 
butikernas strategier. Återkopplat till S-O-R modellen äger enligt Donovan och Rossiter 
(1992) vid de tre butikernas fall, rum för stimuli baserat på en butiksmiljö vilket ger upphov 
till känslor hos en kund. Detta ger slutligen respons i form av närmande eller undvikande. 
Vad som är intressant är just att tre olika strategier förknippas med framgång av 
butikscheferna, men att de är olika med avseende på butikernas geografiska placering. 
 
Den specialexponering som av samtliga butikschefer lyfts ut är gavelexponeringar. Denna typ 
av exponering finner även stöd i Nordfälts (2007) teori då det finns studier på att förutom att 
en gavelexponering i sig säljer de produkter som exponeras i den, skapar den även trafik till 
hela hyllraden exponeringen är i anslutning till. Genom att skapa trafik till, i denna studies 
fall, frysdiskarna för frysta enportionsrätter bidrar de till att målkedjan får kunder att såväl 
titta, som stanna och även handla. Då både Willys Heron City och ICA Kungens Kurva i våra 
observationer var de två butiker som hade högst försäljning där båda använde 
gavelexponering bekräftar detta gavelexponeringarnas effekt. Ytterligare visade 
observationerna att den butik som lyckades få till flest köp och även den butik där varje kund 
köpte flest artiklar åt gången, var ICA Kungens Kurva. Denna butik hade i högst utsträckning 
olika former av specialexponeringar längs med frysdiskarna vilket även bekräftar teorier kring 
att de får kunder till att handla mer (ibid). 
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5.5 Produktattribut 

I den genomförda enkäten blev respondenterna ombedda att rangordna nio produktattribut 
efter hur viktiga de ansåg dem vara. Därefter blev Lena Holmgren (personlig kommunikation, 
3 maj, 2012) ombedd att göra det samma. Det som framkom var att både respondenterna och 
Lena Holmgren (ibid) ansåg att pris och smak var de två viktigaste attributen. Ur Woodsides 
och Waddles (1971) teori framgick det också att priset, tillsammans med skyltningsmaterialet 
kan öka försäljningen avsevärt. Nordfält (2007) menar dock att priset inte ska ges för stor 
betydelse utan att en balans ska finnas mellan motivations- och hygienfaktorer, likt 
Hertzbergs tvåfaktorteori, för att kunden ska uppleva ett positivt samband. I detta fall skulle 
det positiva sambandet vara butiksatmosfären tillsammans med priset. Något som bekräftas av 
den genomförda enkäten där 42 procent valde Findus frysta enportionsrätter trots att dessa 
inte är positionerade som ett lågprismärke. 
 
Förpackningsdesignen kommer sist hos enkätrespondenterna och på sjätte plats hos Lena 
Holmgren (personlig kommunikation, 3 maj, 2012). Trots att både respondenterna och Lena 
Holmgren (ibid) inte tillskriver förpackningsdesignen speciellt stor betydelse i rangordningen 
tyder Vanhuele och Dre´ze (2002) teori om hur vi lär via implicita minnen på att den har 
större påverkan än vad kunderna och som det verkar, tillverkarna, är medvetna om. Dock 
förklarar Lena Holmgren (ibid) i den genomförda intervjun att Findus lägger stor vikt vid att 
få förpackningarna att på ett effektivt sätt förmedla vad som finns i dem eftersom kunder i 
första hand köper maträtter och inte varumärken. Att kunder i första hand köper maträtter och 
inte varumärken förklarar varför varumärken först kommer på sjätte plats hos 
enkätrespondenterna. Dessutom ser vi att 91 procent av enkätrespondenterna varierar mellan 
olika varumärken och därmed inte är lojala. 

5.6 Utvecklande av modell 

När vi ser till ovanstående analys framgår det att problemet med den forskning som finns 
inom ämnet för exponeringar inte verkar vara att den är felaktig då största delen av 
forskningen kan stödjas av genomförd empiri. Istället verkar den vara för komplex för att 
effektivt tillämpas i butik, samt under vilka förhållanden vilken typ av exponering som bör 
användas. Samtidigt framgår det att de modeller som försöker förklara köpbeslutsprocessen 
inte passar in på den typ av produkter vi har studerat. Därför anser vi att det saknas en 
specifik modell som förklarar hur icke-medvetna processer spelar roll för köpbeslutsprocessen 
för lågengagemangsprodukter med betydande skillnader mellan varumärken. En modell som 
kan underlätta förståelsen för de olika processerna och deras betydelse. I tidigare teorier ser vi 
att köpbeslutsprocessen övergripande försökts förklaras av Evans et al., (2009), men i arbetets 
ovanstående analys ser vi att den inte är tillräkligt lämplig för att beskriva den sorts produkter 
vi studerar. Nordfält (2007) ger ett förslag till hur beslutsfattande sker genom bearbetning av 
yttre och inre information i figur 4 i den teoretiska referensramen. Även den anser vi vara för 
bred och inte tillräckligt specifik för att förklara vad det faktiskt är som undermedvetet spelar 
roll för de beslut kunder tar i butiker. Här går det att argumentera för att det finns tillräckligt 
med studier gjorda inom ämnet och att det därför inte behövs någon specifik modell. Vi har 
dock sett i våra observationer att det är stor skillnad mellan hur väl olika butiker lyckas 
påverka sina kunder. En slutsats vi drar av detta är att trots att det finns mycket information 
om hur butiker bör arbeta, är ämnet så pass komplext att butiksägare och marknadsförare inte 
klarar av att sätta sig in i det, utan arbetar istället till stor del utifrån egna uppfattningar om 
vad som tros fungera och inte fungera. 
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För att göra ämnet mer gripbart har vi därför tagit fram nedanstående modell, figur 17. 
Övergripande kan sägas att modellen är en sammanslagning och modifiering av Evans et al., 
(2009) modell om köpbeslutsprocessen, samt Nordfälts (2007) modell om hur kunder 
bearbetar yttre och inre information. Till dessa två modeller har vi sammanfört hur olika 
exponeringsalternativ kommer att påverka köpbeslutet. 
 

 
 
Figur 17. “K-T-M”, Korttidsminnets respons mot intern och extern stimuli som driver 

konsumenten i varriationsmässigt köpbeteende (egenmodifierad modell).     
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6. Slutsats 

I slutsatsen ska följande problemformulering besvaras; 
 

Vilken roll spelar kunders icke-medvetna processer i köpbeslutsprocessen vid köp av 

produkter med varierat köpbeteende i dagligvaruhandeln?   
 
För att besvara problemformuleringen kommer vi att utgå från den modell vi tagit fram i 
analysen, figur 17 då vi anser att den på ett övergripande och förståligt vis förklarar de icke-
medvetna processernas roll i kunders köpbeslutsprocess för studerad varugrupp. 
 
Modellen, figur 17, fungerar genom att en kund i butik utsätts för en mängd exponeringar 
(yttre information) som tas in genom vår perception. Exempelvis ser kunden en 
gavelexponering med prissänkning för frysta pizzor. Samtidigt som den yttre informationen 
tas in kommer den dels bearbetas mot de behov som finns inom oss, men som antingen inte 
uppmärksammats eller ignorerats, dels bearbetas mot våra minnen. Köper vi normalt inte från 
denna gavel kommer vi undermedvetet lärt in detta så att vår perception genom synen inte 
stannar vid den och inte skickar några beslutssignaler till vår hjärna. Dock i detta fall är 
kunden trött och hungrig. Då gavelexponeringen kommer in i vår perception har våra 
implicita minnen lärt sig att fryst pizza är ett alternativ till att bli mätt utan ansträngning. 
Därför hamnar denna gavel i det här fallet högt bland de parallella och hierarkiska processer 
som filtrerar information till vårt korttidsminne. Det som har skett är alltså att de behov vi har 
inom oss tillsammans med våra minnen har sett en matchning mot det butiken exponerar. 
Denna matchning har varit tillräckligt stark för att kunna ändra beslutregeln vana till 
beslutsregeln enkelhet, vilket lett till att gavelexponeringen med pizza uppmärksammats av 
kundens korttidsminne och därmed kommit i dennes medvetande. Det här kommer leda till 
något av tre alternativ. Antingen är exponeringen så pass iögonfallande och passar tillräckligt 
bra med de behov kunden behöver fylla att denne direkt plockar upp varan utan vidare 
reflektion. Därefter fylls korttidsminnet med fokus på andra exponeringar i butiken. Det andra 
scenariot är att kunden triggar igång exempelvis subkategorin frysta rätter där denne har 
Findus pannbiffar som top-of-mind. Detta leder till att kunden tar sig in längs med frysdisken 
till Findus enportionsrätter för att finna Findus Pannbiff. Då kunden funnit Pannbiff ser denne 
att rätten bredvid är Findus Black & White, blir sugen på denna och plockar upp rätten. 
Kunden har här aktiverat en subkategori som bidragit till att denne utvärderat alternativ. 
Observera att de alternativ som utvärderas antingen är närliggande alternativ eller alternativ 
som finns inom subkategorin. I exemplet ledde det till köp. Det tredje scenariot är att kunden 
under hela processen kan utsättas för så kallat brus som stör processen. 
 
Exempelvis skulle telefonen kunna ringa då kunden utvärderar alternativen vilket riktar fokus 
från rätterna och därmed skulle kunna göra att kunden glömmer den intention den hade och 
tar sig vidare i butiken. För att modellen ska kunna appliceras i verkliga situationer kommer 
vi gå in i detalj på de olika delarna i modellen och vad som påverkar dem. 
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6.1 Inre information 

I analysen ser vi hur empirin stödjer Nordfälts (2007) teori om att vi har latenta behov i oss 
som butiker kan arbeta mot för att få kunder att handla. Med det här som utgångspunkt är det 
därför viktigt för varje butik att läsa av sin egen kundgrupp för att se vilka behov de har som 
butiken kan jobba mot att uppfylla. Genom att följa dessa kommer butiker i större mån 
uppfylla de beslutsregler deras kundgrupp har, vilket kommer leda till att fler produkter 
kommer till kunders medvetande. Exempelvis kan en målgrupp vara miljömedveten och leta 
efter ekologiska produkter. På denna basis bör butiken utforma sitt sortiment då kundernas 
perception kommer snappa upp dessa produkter och stanna vid dem. Dessutom kommer 
kunderna lära sig var dessa produkter befinner sig i butiken både genom sitt explicita minne 
eftersom de är intresserade av produkterna och via deras implicita minne då deras 
beslutsregler eftersträvar dessa produkter. 
 
Hur de inre processerna arbetar kan en butik inte påverka eftersom de är medfödda. Däremot 
är denna förståelse viktigt vid utformandet av butiker. Det här ser vi exempelvis i analysen då 
Nordfälts (2007) teori kring att sortimentet ska påminna, påverka och inspirera, stöds. I och 
med att största delen av hjärnans kapacitet används till de icke-medvetna processerna är det 
logiskt att förståelse för dessa ur påverkanssynpunkt är viktig. Genom att matcha de latenta 
behov kunder har inom sig med butikens atmosfär och miljö ger detaljisten upphov till att fler 
latenta behov kan komma upp till ytan och därmed öka butikens försäljning. Dock är det mer 
avancerat än att det räcker, som vi ovan beskriver, med att matcha kunders behov med 
sortimentet. Vi ser i analysen hur Nordfälts (2007) teorier kring hur kunder lär sig att välja 
bort och inte se hyllor de inte köper från stöds av både Karin Lindmans intervju och de 
observationer vi genomfört. Dessutom menar Nordfält (2007) att all den information butiker 
förser kunder med snarare gör dem blinda för alternativ istället för att inspirera. Poängen med 
ovanstående är att hur den yttre informationen exponeras har stor påverkan på försäljningen. 
Därför kommer vi gå in i detalj nedan hur butiker bör arbeta med detta.   

6.2 Yttre information 

Den yttre informationen består av den påtagliga butiken i form av atmosfär och miljö. Hur 
den presenteras för kunderna kommer påverka inköpsbeteendet för köp av 
lågengagemangsprodukter med betydande skillnader mellan varumärken. I analysen 
framkommer att kunder spenderar kort tid vid dessa typer av varor i butiker. Det leder till att 
exponeringen av dessa produkter behöver sticka ut för att fånga kundernas uppmärksamhet. 
Innan vi går in på själva exponeringen bör butiken vara utformad så att butikens naturliga 
kundvarv styr kunderna förbi varorna. Exempelvis kan det ske genom att arbeta som ICA 
Kungens Kurva där de både förflyttar kända varumärken inom varukategorier och 
basprodukter som mjölk från huvudgången för att på det sättet styra kunderna genom butiken 
och in bland hyllraderna. Att få kunderna att komma i kontakt med dessa typer av produkter 
är, som analysen visar, grundläggande för att kunderna ska köpa produkterna då 
observationerna visar att de flesta av dessa köp sker impulsmässigt i butiken. Eftersom butiker 
handhåller en stor mängd varor rekommenderas användande av Planogram. Analysen påvisar 
här att Planogram ger effekt i form av att de ser till att samtliga varor omsätts samt att 
varornas utrymmeselasticitet optimeras. Eftersom elasticiteten påverkas av trender och olika 
butiker har olika kundgrupper bör de kontinuerligt uppdateras och göras butiksunika för att de 
ska vara en stark konkurrensfördel. 
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Sortimentet bör, förutom att vara rätt placerat i butiken enligt Planogrammen, även matchas 
mot varje enskild butiks målgrupp. Detta eftersom det då i högre utsträckning kommer 
stämma överens med de latenta behov kunderna har i sig. Hur sortimentet till sist exponeras 
och ordnas beror på vad butiken inriktar sig mot att sälja. Under teoridelen beskrivs 
exempelvis hur asymmetrisk dominans kan användas för att antingen rikta fokus mot dyrare 
eller billigare varor, samt att det i många fall är användbart att inte ha fullfrontat då det ger 
intryck av att andra köper varorna som är urplockade. Specialexponeringar är bra för att styra 
kundernas inköp. I analysen ser vi att olika specialexponeringar passar olika butiker. 
Gemensamt för specialexponeringar är dock att gavelexponeringar lyfts ut av samtliga 
respondenter i intervjuerna. Dessa lyfts fram som användbara inte enbart för de varor på 
gaveln, utan de drar uppmärksamhet till hela varukategorin. Att först ha en gavelexponering 
och sedan använda andra typer av specialexponeringar för de varor som ligger längre in på en 
hylla rekommenderas därför. Andra typer av specialexponeringar kan vara vippor, 
rabattkuponger eller demo i form av att en kock lagar mat som kunderna kan prova och 
inspireras av. 

6.3 Korttidsminnet 

Efter att butiken tagits in via perceptionen och bearbetats i kundens undermedvetna kommer 
de erbjudanden som matchar en kunds latenta behov bäst hamna i dennes medvetande. När ett 
erbjudande uppmärksammas i kundens medvetande aktiveras den subkategori i minnet som 
erbjudandet tillhör. Det kommer att leda till något av följande tre alternativ. Det första 
alternativet är att erbjudandet passar kunden så pass bra att denne inte gör någon vidare 
utvärdering av andra varor inom kategorin utan plockar upp varan direkt. Det andra 
alternativet är att kunden aktiverar en subkategori i minnet där ett annat varumärke eller 
speciell vara är top-of-mind. Detta leder till att kunden går in bland exempelvis frysdiskarna 
för att hitta den vara de söker. Under denna tid kan samtidigt andra erbjudanden längs med 
hyllraderna komma att störa och bli valda istället för den ursprungligen tänkta varan. När 
kunden stannar vid den vara denne hade som top-of-mind, alternativt vid ett erbjudande på 
vägen mot denna vara, jämför denne med närliggande alternativ för att därefter välja det som 
passar bäst. Det tredje alternativet är att kunden inte gör något köp. Det här kan dels beror på 
att kunden inte anser att erbjudandet är tillräckligt bra och endast passerar, dels kan kunden 
till en början känna en köpintention och därför stanna vid erbjudandet, men efter 
överläggande välja att gå vidare i butiken. Under observationerna framkommer att kunder 
som endast stannar utan att köpa spenderar mer tid i frysdisken än de som gör köp. Detta 
beror på ovanstående, nämligen att kunder som stannar men inte gör något köp överlägger 
först, medan kunder som känner en stark köpintention kan göra impulsköp utan överläggande. 

6.4 Brus 

Under hela den ovan beskrivna processen kan en kund utsättas för brus vilket avbryter 
processen. Bruset kan för det första komma från andra produkter och erbjudanden i butiken 
som för över fokus på dessa. För det andra kan det komma i form av att kunden störs av andra 
människor. Exempel på detta syntes bland annat i observationerna då en kunds mobiltelefon 
ringde eller av att denne mötte någon de kände. För det tredje kan en kunds övriga liv bidra 
till att kunden inte för tillfället är mottaglig för butikens erbjudanden. Exempelvis kan kunden 
vara arg eller sorgsen och fokusera på detta istället för på butiken. Då en butik är medveten 
om att brus påverkar inköpsprocessen för den studerade sortens varor kan den arbeta för att 
motverka detta. Exempelvis genom en väl strukturerad butiksmiljö där erbjudanden inte stör 
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varandra utan istället arbetar för att styra kunderna i kundvarvet samt genom att 
dubbelexponera och sambandsexponera varor. 

6.5 Förslag till vidare forskning 

För fortsatt forskning inom ämnet rekommenderar författarna till den här uppsatsen att mer 
djupgående studier på framtagen modell genomförs. Här kommer större resurser kunna 
möjliggöra användande av exempelvis ögonsensorer som med större säkerhet registrerar hur 
kundernas ögon rör sig i butiken som tillsammans med hjärnsensorer kan registrera vad 
kunderna reagerar på. Ett alternativ och även komplement till detta är även att genomföra 
studier i butiker över tid. Genom att här regelbundet ändra butikers utformning kommer det 
bli mer uppenbart vilka butiksutföranden som fungerar bäst och även när. Dessutom kommer 
större urval för enkätundersökningar och fler butiksobservationer öka generaliserbarheten för 
modellen. 
 
Då modellen är vidare säkerställd rekommenderas även att modellen testas och möjligtvis 
modifieras även för andra varugrupper butiker arbetar med, som till exempel kolonialvaror. 
Detta för att även göra det överblickbart för butiksägarna och marknadsförarna hur dessa 
varor influeras av kundernas icke-medvetna processer. 
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Bilagor 

Bilaga nummer 1 – Butikschef intervju 
 

 
 
Underlag/mall för intervju:                   Butikschefer 
 
1. Planogram, hur vida använder ni er av det? 
 
2. Vad tror du planogrammen ger er? 
 
3. Tror du det påverkar era resultat? 
 
4. Hur prioriteras ytan i butiken mellan olika sektioner? 
 
5. Vilken tanke finns det bakom butikens struktur? 
 
6. Vad gör ni för att kunderna ska upptäcka era varor? 
 
7. Hur exponerar ni varor för att "verkligen nå ut till kunden"? 
 
8. Förekommer någon form av specialexponering? 
 
9. Förekommer någon form av strategisk granskning av kunderna och deras köp? 
 
10. Vilka medel använder ni er av för att styra era kunders inköp? 
 
11. Vilken forskning inom ämnet som ni bygger era antaganden på? 
 
12. Vilka program använder ni er för att planera butiken? 
 
13. Feedback inom ämnet? 
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Bilaga nummer 2 – In-Store Activator Intervju 

 
 
 
Underlag/mall för intervju:                   In-Store Activator, Findus Sverige AB 
 
1. Hur arbetar ni för att nå fram till kunden i butik? 
 
2. Vilka utmaningar finns det med att nå ut till kunden i butik? 
 
3. Vilka typer av marknadskommunikation använder ni er av i butik? 
 
4. På vilka grunder baserar ni era antaganden på? 
 
5. Arbetar ni för att trigga icke-medvetna processer? 
 
6. Hur arbetar ni med attribut hos produkterna? 
 
7. Använder ni gavlar eller lockfåglar för att kunden ska se fler ansikten av era produkter? 
 
8. Hur arbetar ni för att maximera ansikten i butik? 
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Bilaga nummer 3 – Category Manager intervju 

 
 
 
Underlag/mall för intervju:                   Category Manager, Findus Sverige AB 
 
1. Hur arbetar ni med att förstärka attributen/egenskaperna som förmedlas för era 
enportionsrätter? 
 
2. Hur arbetar ni med att underlätta för detaljisten att kommunicera dessa attribut/egenskaper 
hos era enportionsrätter? 
 
3. Vad tänker ni på när ni arbetar fram en förpackningsdesign? 
 
4. Vilken kommunikation har du med detaljisten för att samarbeta och nå mål? 
 
5. Hur många ansikten anser ni vara optimalt i exempelvis en supermarket? 
 
6. Har ni avtal med livsmedelskedjor, hur säkerhetsställer ni ert hyllutrymme? 
 
7. Vilka egenskaper anser ni viktiga och hur ser ni på dem ihop med enportionsrätter? 
                   
- storlek på rätt 
- pris 
- krav 
- ursprung 
- nyckelhålsmärkt 
- förpackningsdesign 
- smak 
- varumärke 
- lättilgänglighet 
 
8. Rangordna dessa egenskaper 
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Bilaga nummer 4 - Enkät 

 
 
 
Enkät konsumtion fryst mat 2012 
Konsumtionsvanor av frysta enportionsrätter 
 
Hej, 
 
Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete inom företagsekonomi med inriktning mot 
marknadsföring på Högskolan i Halmstad. Vi har valt att inrikta oss på konsumtionsvanor i 
livsmedelsbutiker och skulle behöva er hjälp med att svara på frågorna på nästa sida. Enkäten 
är helt anonym och tar ca 3 minuter och innehåller 10 frågor. 
 
Tack på förhand! 
 
Oscar Gustafsson & Sebastian Jonsson 
1. Kön? 

**Kön? Man 

 
2. Ålder? 

**Ålder? 10-19 

Om annat, fyll i egen ålder 

 
 
3. Familjesituation? 

**Familjesituation? Ensam 

Om annat, fyll i 

 
4. Hur ofta köper du frysta enportionsrätter? 

**Hur ofta köper du frysta enportionsrätter?  Aldrig (gå vidare till avsluta) 

 
5. Rangordna nedanstående svarsalternativ efter hur viktiga du tycker att de är när du väljer 
en fryst enportionsrätt? (1 är av störst betydelse, 9 är av minst betydelse ) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Pris ** ** ** * * * * * * 

Storlek på 
rätten 

* * * * * * * * * 
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Förpackningsde
sign 

* * * * * * * * * 

Lättillgänglighe
t 

* * * * * * * * * 

Smak * * * * * * * * * 

Varumärke * * * * * * * * * 

KRAV * * * * * * * * * 

Nyckelhål * * * * * * * * * 

Ursprung * * * * * * * * * 

 
 
6. Vilket typ av köp var ditt senaste köp av frysta enportionsrätter? Utveckla gärna vad som 
bidrog till köpet. 

*Vilket typ av köp var ditt senaste köp av frysta enportionsrätter? Utveckla gärna vad som 
bidrog till köpet.  Planerat 

Varför? 

 
7. Vilken typ av butik gör du oftast dina inköp av frysta enportionsrätter i? 

*Vilken typ av butik gör du oftast dina inköp av frysta enportionsrätter i?  Närbutiker (små) 

 
8. Vilket varumärke köpte du sist du handlade frysta enportionsrätter och varför? 

*Vilket varumärke köpte du sist du handlade frysta enportionsrätter och varför?     Övrigt 

Varför? 

 
9. Hur pass lojal är du mot ditt nämnda varumärke? 

*Hur pass lojal är du mot ditt nämnda varumärke?  Alltid trogen 

 
 
10. Hur kom du i kontakt med just dina frysta enportionsrätter? 

*Hur kom du i kontakt med just dina frysta enportionsrätter?  TV-reklam 

Om annat, fyll i 

 
 
 


