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Sammanfattning 

Bakgrund: Konkurrensen inom livsmedelsbranschen har de senaste åren ökat genom 

exempelvis större utbud av matvaror och fler varumärken av samma produkter. I 

livsmedelsbranschen finns både stora och små livsmedelsbutiker där stora butiker kan 

anses ha fördelar över små butiker, genom större sortiment och lägre priser, vilket kan 

locka fler kunder. Därför behöver små livsmedelsbutiker differentiera sig för att bättre 

skapa konkurrensfördelar och fånga kundernas uppmärksamhet. Butiker kan differentiera 

sig på olika sätt, till exempel genom att använda sina produkter och försöka utmärka 

butiken med dessa, eller genom att marknadsföra sina produkter genom 

produktexponeringar.  

Syfte: Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur butikschefer och medarbetare 

i små livsmedelsbutiker använder produkter och produktexponering för att differentiera 

sig från konkurrenter. Vidare undersöker studien varför små livsmedelsbutiker använder 

produkter och produktexponeringar på det sättet dem gör. Detta för att få ökad förståelse 

över hur små livsmedelsbutiker kan nyttja dessa faktorer för att bland annat bättre fånga 

kundernas uppmärksamhet och behålla en stark position på marknaden.  

Metod: I studien tillämpades en kvalitativ metod bestående av intervjuer med sju 

respondenter fördelat på fyra livsmedelsbutiker samt observationer i form av ”site vists” 

fördelat på fem livsmedelsbutiker. Semistrukturerade intervjuer genomfördes för att 

erhålla djupare förståelse angående butikschefernas och medarbetarnas tankar, 

uppfattningar och erfarenheter om studiens forskningsproblem.   

Resultat: Resultatet visar att butikschefer och medarbetare i små livsmedelsbutiker 

använder sina färskvaror och mer unika, lokala och självtillverkade produkter för att 

bättre differentiera sig. Detta används för att kunna tillfredsställa de lokala kundernas 

behov och förväntningar. Resultatet visar även att butikschefer och medarbetare i små 

livsmedelsbutiker främst använder skyltar till kampanj- och veckovaror för att presentera 

sina produkter, och i de butikerna som är lite större till ytan finns möjligheten att ge olika 

produktkategorier större utrymme. Små livsmedelsbutiker som är mindre till ytan kan 

således inte ge större utrymme till vissa produktkategorier och inte heller använda skyltar 

i lika stor utsträckning för att presentera produkterna. Varför produktexponeringar 

används som de gör menar butikscheferna är för att öka försäljningen, medan 

medarbetarna menar att det är för att underlätta för kunderna.  

Slutsats: Denna studie visar att butikschefer och medarbetare i små livsmedelsbutiker 

använder produkter mer medvetet för differentiering än vad de använder 

produktexponeringar, vilket innebär att det finns förbättringsmöjligheter inom detta 

område. Dock är butiksytan avgörande för små livsmedelsbutikers möjlighet att använda 

produktexponeringar.  

Nyckelord: differentiering, produkter, produktexponering, små livsmedelsbutiker, 

konkurrensfördelar. 



 
 

Abstract 

Background: The competition in the food industry has grown over the past few years, 

for example through a larger range of food products and more brands of the same 

products. In the food industry there are both large and small grocery stores where large 

stores can be considered to have advantages over small stores, through larger assortments 

and lower prices, which can attract more customers. Therefore, small grocery stores need 

to differentiate in order to better create competitive advantages and capture customer 

attention. Stores can differentiate themselves in different ways, for example by using 

their products and trying to distinguish the store with them, or by marketing their 

products through product exposures. 

Purpose: The purpose of the study is to investigate and describe how store managers and 

employees in small grocery stores use products and product exposure to differentiate 

themselves from competitors. Furthermore, the study investigates why small grocery 

stores use products and product exposures in the way they do. This is to gain more insight 

into how small grocery stores can use these factors to better capture customers' attention 

and maintain a strong position in the market. 

Method: The study applied a qualitative method consisting of interviews with seven 

respondents, divided into four grocery stores, and five site visits observations in five 

grocery stores. Semi-structured interviews were conducted to gain deeper insight into the 

thoughts, perceptions and experiences of store managers and employees regarding the 

research problems of the study.  

Results: The result shows that store managers and employees in small grocery stores use 

their fresh products and more unique, local and self-manufactured products to better 

differentiate themselves. This is used to satisfy the local customers' needs and 

expectations. The result also shows that store managers and employees in small grocery 

stores mainly use signs for campaigns and products of the day to present their products. 

In those stores that has a slightly larger surface there is the possibility of giving more 

product categories more space. Small grocery stores that has a smaller surface can thus 

not give more space to certain product categories, nor use signs to the same extent to 

present the products. Why product exposures are used as they are used is according to 

store managers to increase sales, while according to employees it is to facilitate for the 

customers. 

Conclusion: This study shows that store managers and employees in small grocery stores 

use products more consciously for differentiation than using product exposures, which 

means there are improvement opportunities in this area. However, the store area is crucial 

for small grocery stores possibility to use product exposures. 

Keywords: differentiation, products, product exposure, small grocery stores, competitive 

advantages. 
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1. Introduktion 

I introduktionen redogörs relevant bakgrund till studiens forskningsproblem för att sedan 

mer djupgående lyfta fram tidigare studier som visar varför forskningsproblemet är 

relevant att undersöka. Bakgrunden och diskussionen leder därefter till studien syfte och 

frågeställningar samt vilken avgränsning som gjorts i studien.    

 

1.1 Problembakgrund  

Alla människor har en sak gemensamt, vilket är det basala behovet av att inta mat. Av 

denna anledning är dagligvaruhandeln betydelsefull och en plats som flera miljontals 

människor besöker dagligen. Livsmedelsbutiker kan ha olika innebörder för olika 

människor. För en del människor är det en viktig mötesplats som innebär social 

integration med andra människor, för andra kan livsmedelsbutiker fungera som en 

inspirationsplats, medan andra kanske bara ser det som en nödvändighet i den stressade 

vardagen (Svensk Dagligvaruhandel, 2016a). Oavsett vilken betydelse livsmedelsbutiker 

har för oss människor, så är det ett faktum att livsmedelsbranschen har utvecklats mycket 

de senaste årtionden. Utvecklingen har främst handlat om ökad konkurrens mellan 

butiker genom större utbud av varor och med flera varumärken och varianter av samma 

produkter. Det finns med andra ord som kund en hel uppsjö av matvaror att välja mellan 

idag och även flera olika butiker att välja att handla ifrån (Jordbruksverket, 2015).  

 

Det finns främst tre anledningar till varför utvecklingen inom dagligvaruhandeln har 

blivit så kraftfull och det är enligt Jordbruksverket (2015) urbaniseringen, 

teknologiutvecklingen och globaliseringen. Dessa utvecklingar har medfört båda 

möjligheter och utmaningar för livsmedelsbutiker. I och med den ökade globaliseringen 

har det blivit lättare för länder, inklusive Sverige, att importera och exportera livsmedel. 

Detta har i sin tur resulterat i att det blivit lättare att kunna erbjuda flera och mer unika 

varor. Den här utvecklingen innebär dock också att det blir en större internationell 

konkurrens på marknaden (Konkurrensverket, 2011a; Jordbruksverket, 2015). Den 

teknologiutveckling som skett de senaste åren utgör en stor utmaning för 

livsmedelsbutiker, men det kan även vara en möjlighet. Internet har möjliggjort för 

företag att sälja och kommunicera med kunder via flera olika kanaler, och på så vis nå ut 

till fler konsumenter (Spinit, 2014). Denna utveckling har resulterat i att konsumenter i 

dagens samhälle kan köpa i stort sett allt online. Livsmedel är inget undantag och alltfler 

konsumenter köper mat på nätet (HUI Research, 2017; Dawes & Nenycz-Thiel, 2014) 

och har upptäckt fördelen med det, bland annat möjligheten att få varorna hemlevererade. 

Denna utveckling tros även enbart stiga och livsmedelsbutiker som erbjuder flera kanaler 

kommer i framtiden bli normen (Dawes & Nenycz-Thiel, 2014). Teknologiutvecklingen 

medför på så vis också en ökad konkurrens då internet breddar marknaden och ger 

kunderna större valmöjligheter för sin handling av produkter (Svenskt Näringsliv, 2016). 

Dock är det inte bara ökad konkurrens som kan betraktas som en utmaning, utan i och 

med de här utvecklingarna har kundernas behov och krav också förändrats. Kunderna 

förväntar sig i dagens samhälle oftast att butiker kan leverera ett brett utbud av varor, 
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vara tillgängliga på flera kanaler hela tiden och det finns även en större efterfrågan för 

tjänste- och upplevelsekonsumtion. Detta har medfört att butiker inte bara konkurrerar 

om kundernas pengar utan även om själva kunderna (Svenskhandel, 2011).   

 

För dagligvaruhandeln i Sverige finns det en branschorganisation under namnet Svensk 

Dagligvaruhandel som bland annat tar fram branschriktlinjer och arbetar för att ta fram 

lagar för att kunna bedriva en lönsam verksamhet. Denna verksamhet startades år 1966 

och idag är i stort sett alla livsmedelskedjor i Sverige medlemmar hos dem (Svensk 

Dagligvaruhandel, 2016b). Det finns idag cirka 3000 renodlade livsmedelsbutiker i 

Sverige (HUI Research, 2017) och konkurrensen mellan livsmedelsbutiker i Sverige 

brukar ses som ganska koncentrerad. Det innebär att det finns endast ett fåtal aktörer då 

många livsmedelsbutiker tillhör en kedja (Konkurrensverket, 2011b). De fyra största 

aktörerna på den svenska dagligvarumarknaden är ICA, Coop, Axfood och Bergendahl 

som tillsammans har cirka 90 % av marknadsandelen. Bland dessa står ICA för ungefär 

50 % och är därmed den mest dominerande aktören (DLF, Delfi & HUI Research, 2017), 

men det tre förstnämnda aktörerna har länge funnits på den svenska dagligvarumarknaden 

(Konkurrensverket, 2011b). Dagligvarumarknaden är även indelad i segment av stora och 

små butiker och de ledande aktörerna på den svenska marknaden är inget undantag från 

det här. ICA, Coop, Axfood och Bergendahl erbjuder alla en bred rang av butiker i olika 

storlekar, från de minsta så som ICA nära, Coop Nära och Hemköp (Axfood) till de stora 

ICA Maxi, Coop forum och City Gross (Bergendahl) (Handelsrådet, 2016). De har alltså 

olika butiksformat vilket avser butiksstorleken och servicenivån. Generellt visar studier 

att butiker med samma butiksformat utövar större konkurrens mot varandra då de 

erbjuder lika saker gällande exempelvis sortimentstorlek. Det vill säga små butiker är 

större konkurrenter mot små butiker och stora butiker är större konkurrenter med 

varandra. Dock är små och stora butiker konkurrenter också och stora butiker kan lättare 

slå ut små butiker (Konkurrensverket, 2011b). 

 

Med tanke på att marknaden är så pass komplex och dynamisk blir det svårare för butiker 

att förstå kundernas behov. Detta leder i sin tur till att det har blivit en ökad betydelse av 

att utveckla marknadsföringsstrategier och företag som kan anpassa strategierna efter 

utvecklingen har bäst chans att differentiera sig och erhålla konkurrensfördelar (Chari, 

Katsikeas, Balabanis & Robson, 2014). Med differentiering innebär att butiker på olika 

sätt särskiljer sig från konkurrenter, i syfte att skapa kundvärde (Kotler, Armstrong & 

Parment, 2013). Enligt Andersson, Eek och Pihlsgård (2010) har ett företag fyra 

konkurrensmedel de kan arbeta utifrån för att skapa så bra marknadsföring som möjligt. 

Dessa är produkt, pris, plats och påverkan. De här fyra medlen skall integreras och 

tillsammans skapa en helhet med syftet att differentiera sig från konkurrerande butiker 

(Hernant & Boström, 2010), fånga kundernas uppmärksamhet och få de att köpa hos en 

specifik butik (Andersson et al., 2010). Dessa konkurrensmedel kallas även 

marknadsföringsmixen, och är sedan flera år tillbaka ett grundläggande 

marknadsföringsverktyg (Constantinides, 2010).  
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I och med att konkurrensen mellan livsmedelsbutiker har ökat (Jordbruksverket, 2015) 

och då majoriteten av kundernas köpbeslut tas direkt i butiken (Svenskhandel, 2011), är 

det vidare betydelsefullt att marknadsföra produkterna i butiken (Gustafsson, Eek, 

Pihlsgård & Walldenheid, 2007). Säljfrämjande åtgärder, som på engelska benämns 

visual merchandising, är då relevant som bland annat innefattar varuplaceringen och 

produktexponeringen. Varuplacering handlar om att det bör finnas en logik i hur 

produkterna och olika produktkategorier placeras i förhållande till varandra (Hernant & 

Boström, 2010). Produktexponering kan i sin tur definieras som ”hur produkterna skall 

presenteras för kunder i butiken, och vilken mängd utrymme som ska tilldelas varje 

produkt och produktkategori” (Hernant & Boström, 2010, s. 241). En utgångspunkt för 

hur produkter bör placeras och exponeras är att försäljningsandelen av en viss 

produktkategori överensstämmer med andelen exponeringsutrymme för samma 

produktkategori. Det vill säga att om till exempel frukt och grönt står för 20 % av 

försäljningsandelen bör den produktkategorin få 20 % av exponeringsytan, vilket avser 

butikens yta (Gustafsson et al., 2007; Hernant & Boström, 2010). Exponeringar är även 

betydelsefulla för att fånga kundernas uppmärksamhet av produkterna. En genomsnittlig 

svensk kund uppfattar bara cirka 70 produkter av drygt 10 000 varor i en normalstor 

livsmedelsbutik vilket kan anses förstärka betydelsen av produktexponeringar 

(Svenskhandel, 2011). Genom att arbeta med produktexponering för att marknadsföra 

butikens produkter, kan en livsmedelsbutik även tilltala kundernas olika sinnen som 

exempelvis syn och lukt. Detta kan i sin tur leda till att butikerna bättre kan differentiera 

sig från sina konkurrenter (Park, Jeon & Sullivan, 2015). Att tilltala kundernas sinnen 

kallas för sinnesmarknadsföring, vilket är ett sätt att förstärka en produktexponering 

(Andersson et al., 2010). 

 

1.2 Problemdiskussion    

Enligt McGuinness och Hutchinson (2013) är marknadsföringsstrategier för små 

livsmedelsbutiker betydelsefulla för att differentiera sig och skapa konkurrensfördelar. 

Trots det har det visats sig att små livsmedelsbutiker är mer okonventionella när det 

gäller marknadsföringsstrategier. Utifrån marknadsföringsmixen ses oftast strategier för 

pris och plats som viktigare än strategier för påverkan och produkt för att differentiera sig 

och skapa konkurrensfördelar. Detta även fast en noggrann produktstrategi kan utgöra en 

central komponent för att faktiskt differentiera sig och skapa konkurrensfördelar för små 

livsmedelsbutiker (McGuinness & Hutchinson, 2013). Betydelsen för produktstrategi hos 

små livsmedelsbutiker kan anses förstärkas av studien från Srichookiat och Jindabot 

(2017) som menar att stora livsmedelsbutiker ofta har en fördel över små butiker. Detta är 

främst genom ett större sortiment och större resurser, både ekonomiska och icke-

ekonomiska, vilket gör att de oftare kan sätta ett lägre pris. Detta kan i sin tur leda till att 

kunderna lockas mer utav dessa faktorer och är därför villiga att åka en längre sträcka för 

att komma till en stor butik, som vanligtvis är lokaliserade utanför städerna.   

 

Butikernas sortiment skiljer sig alltså mellan små och stora livsmedelsbutiker 

(Srichookiat & Jindabot, 2017). Med sortiment i en livsmedelsbutik menas de olika 
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produkter som butiken erbjuder, det vill säga antal urval av produkter (Hernant & 

Boström, 2010; Andersson et al., 2010). I en livsmedelsbutik finns, som i 

problembakgrunden nämns, tusentals av olika produkter, vilket innebär att det finns olika 

produktkategorier. En kategori är således en grupp av produkter som tillfredsställer 

samma kundbehov och som kunderna upplever som relaterande. Exempel på 

produktkategorier är mejeri, frukt och grönt, charkprodukter, frysta produkter, drycker 

och godis (Chimhundu, Kong & Gururajan, 2015). Sortimentet ses enligt Nordfält (2007) 

vanligtvis som ett av de mest betydelsefulla konkurrensmedlet i butiker. Därför är det 

centralt att marknadsföra produkterna genom produktexponeringar och göra så att 

kunderna uppmärksammar sortimentet på ett positivt sätt, för att kunna differentiera sig 

från konkurrenterna (Mehta & Chugan, 2016). 

 

Srichookiat och Jindabot (2017) menar att små butiker kan locka till sig kunder genom att 

framförallt förstärka de så kallade inneboende fördelarna dem har. Det handlar om att 

belysa och utnyttja de unika egenskaperna som finns inom företaget för att på så vis 

kunna differentiera sig från konkurrenterna och fånga kundernas uppmärksamhet 

(Srichookiat & Jindabot, 2017). Sådana egenskaper kan till exempel handla om en 

effektiv produktstrategi. Det finns främst fyra faktorer som är väsentliga när små 

livsmedelsbutiker skall utveckla en produktstrategi. Den första faktorn är kunskap om hur 

man kan leverera unika produkter för att på så vis lättare kunna differentiera sig från 

konkurrenterna. Den andra faktorn är kunskap om att köpa från lokala leverantörer då det 

kan utgöra en betydelsefull konkurrensfördel (McGuinness & Hutchinson, 2013). Det 

stämmer överens med Srichookiat och Jindabot (2017), som menar att det kan vara 

betydelsefullt för små livsmedelsbutiker att ha en förståelse för den lokala marknaden. 

Den tredje faktorn är kunskap om hur man kan ta till vara på sina egna produkter och 

erbjuda kunderna något självtillverkat. Den fjärde och sista faktorn är kunskap om hur 

man skall visa upp sina produkter i butiken. Det handlar om sättet butiken presenterar 

sina produkter genom olika marknadsföringsåtgärder, såsom exponeringar (McGuinness 

& Hutchinson, 2013).  

 

Vidare menar Hernant och Boström (2010) att kunderna uppmärksammar exponeringar 

bättre i stora livsmedelsbutiker än i små livsmedelsbutiker. Detta på grund av att 

kunderna är mer benägna att leta efter hjälp för att hitta produkter i stora butiker. Hernant 

och Boström (2010) menar även att det finns skillnader i graden av varumärkeslojalitet i 

små och stora butiker. I små butiker tenderar kunderna att vara mer varumärkeslojala och 

därför ägnar liten tid till att uppmärksamma exponeringar gällande andra produkter i 

butiken. Kunderna köper med andra ord oftare samma varumärken hela tiden i små 

butiker än vad de gör i stora. Detta innebär i sin tur att små livsmedelsbutiker måste 

arbeta mer med exponeringar för att kunna utmärka sina produkter för att differentiera sig 

och fånga kundernas uppmärksamhet.  

 

Det är ett faktum att små livsmedelsbutiker har begränsade resurser, både ekonomiska 

och icke-ekonomiska jämfört med stora livsmedelsbutiker (Srichookiat & Jindabot, 

2017). Trots detta måste små livsmedelsbutiker differentiera sig från konkurrenterna och 
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därför menar Srichookiat och Jindabot (2017) att små butiker är mer benägna att tillämpa 

strategin differentieringsfokusering. Den strategin handlar om att ett företag siktar på att 

skilja sig från konkurrenterna över bara ett eller ett fåtal segment på en mindre marknad 

(Jobber & Ellis- Chadwick, 2013), vilket kan uppnås genom att till exempel erbjuda 

speciella produkter och tjänster (Akan, Allen, Helms & Spralls III, 2006). Detta stämmer 

väl överens med vad Kotler et al. (2013) anser, nämligen att små företag ofta behöver en 

nisch av något slag för att kunna differentiera sig från konkurrenter. 

 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att konkurrensen mellan livsmedelsbutiker har 

de senaste åren ökat markant genom bland annat större utbud av matvaror. Eftersom stora 

butiker kan erbjuda större sortiment och även oftast lägre priser, vilket lockar många 

kunder, behöver små livsmedelsbutiker differentiera sig för att fånga kundernas 

uppmärksamhet och skapa konkurrensfördelar. Differentiering kan göras genom att ta 

fram en produktstrategi och erbjuda till exempel lokala produkter för att särskilja sig. Det 

kan även göras genom att marknadsföra sina produkter på ett bra sätt, genom 

exponeringar, och utifrån detta har följande frågeställningar tagits fram: 

   

1.2.1 Frågeställningar  

- Hur använder små livsmedelsbutiker produkter för att differentiera sig, och 

varför?  

- Hur använder små livsmedelsbutiker produktexponering för att differentiera 

sig, och varför? 

 

1.2.2 Avgränsning av livsmedelsbutiker 

Det finns som tidigare nämnt olika butiksformat som bland annat avser storleken på 

butiken (Konkurrensverket, 2011b). Företag kan med andra ord vara små, medelstora och 

stora och det är EU som definierar dessa begrepp utifrån antal anställda och omsättningen 

i företaget (Svenskt näringsliv, 2010). Då fokus i denna rapport är på små 

livsmedelsbutiker kommer det definieras i enlighet med EU:s definition där främst antal 

anställda kommer tas hänsyn till. Enligt EU:s definition skall små företag sysselsätta 

mindre än 50 personer och ha en omsättning eller balansomslutning som inte överstiger 

10 miljoner euro/år (Svenskt näringsliv, 2010).  

 

När begreppet små livsmedelsbutiker i fortsättningen används refererar det således till en 

livsmedelsbutik som har mindre än 50 anställda. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med studien är således att undersöka och beskriva hur butikschefer och 

medarbetare i små livsmedelsbutiker använder sina produkter och produktexponeringar i 

syfte att differentiera sig från konkurrenter. Studien syftar även till att undersöka och 

beskriva varför små livsmedelsbutiker använder produkterna och produktexponeringar på 

det sättet som dem gör. Med tanke på den ökade konkurrensen och stora 

livsmedelsbutikers fördelar över små livsmedelsbutiker kan en ökad förståelse kring 
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differentiering genom produkter och produktexponering anses vara betydelsefullt. Genom 

denna studie kan butikschefer och medarbetare inom livsmedelsbranschen, främst i små 

livsmedelsbutiker, få ökad förståelse och kunskap kring hur de kan nyttja sina produkter 

och exponeringar av produkter i butiken för att differentiera sig och skapa 

konkurrensfördelar.  

2. Teoretisk referensram  

I den teoretiska referensramen presenteras de teorier och begrepp som är väsentliga för 

att få förståelse om det aktuella problemområdet och som kommer användas vid analysen 

och diskussionen av resultatet. De teorier och begrepp som behandlas i den teoretiska 

referensramen är differentiering, marknadsföringsmixen och exponeringar, där tre 

viktiga platser för exponering i butik och sinnesmarknadsföring inkluderas och beskrivs. 

Det beskrivs även hur företag kan differentiera sig genom produkt och exponering. 

Avslutningsvis presenteras en sammanfattning av all teori.    

 

2.1 Differentiering  

Enligt Baines, Fill och Page (2011) är skapandet av hållbara konkurrensfördelar 

betydelsefulla för företag, vilket handlar om att kunderna konsekvent upplever att en 

specifik butik har en signifikant fördel över konkurrenterna. Att skapa konkurrensfördelar 

kan således göras genom att differentiera sig gällande olika faktorer, som exempelvis 

image, personal och produkt (Kotler, Wong, Saunders & Armstrong, 2005). 

Differentiering är en av tre strategier ett företag kan tillämpa för att skapa 

konkurrensfördelar och på så vis upprätthålla sig på marknaden, de andra två är 

kostnadsledarskap och fokusering. Dessa tre strategier definierades på 1980-talet av 

Michael Porter och går därför under namnet Porters generiska strategier (Porter, 1985; 

Akan et al., 2006; Jobber & Ellis- Chadwick, 2013). Kostnadsledarskap handlar om att ett 

företag strävar att ha den lägsta kostnad och kostnadsposition i hela branschen (Porter, 

1985; Akan et al., 2006), och erbjuder därför ofta produkter som utan anpassning kan 

tillfredsställa många konsumenters behov (Porter, 1985; Jobber & Ellis- Chadwick, 

2013). Fokusering handlar om att ett företag riktar sig till ett specifikt segment och på att 

tillfredsställa de behoven bättre än vad en större konkurrent kan göra. Denna strategi kan 

även delas in i kostnadsfokusering och differentieringsfokusering (Porter, 1985; Akan et 

al., 2006). De handlar i princip om samma sak som kostnadsledarskap och differentiering 

men att företaget fokuserar på endast ett eller ett fåtal segment på en mindre marknad 

(Porter, 1985; Jobber & Ellis- Chadwick, 2013). Med differentiering innebär således att 

butiker på olika sätt särskiljer sig från konkurrenter, i syfte att skapa kundvärde (Kotler et 

al., 2013). Det betyder med andra ord att kunderna skall uppleva butiken som annorlunda 

jämfört med andra butiker och betraktar därför butiken i fråga som mest attraktiv för 

inköp (Hernat & Boström, 2010).  

 

2.2 Marknadsföringsmixen 

Marknadsföring handlar om att identifiera och tillfredsställa kundernas behov med hjälp 

av produkter och tjänster (Kotler et al., 2013; Lee, 2013). Marknadsföring kan betraktas 
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som en utbytesprocess, där företagen erbjuder produkter och tjänster och kunden erbjuder 

ekonomisk ersättning för produkterna och tjänsterna (Kotler et al., 2013; Jobber & Ellis- 

Chadwick, 2013). För att kunna tillfredsställa kundernas behov krävs det i dagens 

samhälle att företagen anpassar produkterna efter behoven. För att kunna göra detta på 

bästa sätt kan företag använda sig av marknadsföringsmixen som är ett 

marknadsföringsverktyg och togs fram av Jerome McCarthy år 1964 (Constantinides, 

2010). Marknadsföringsmixen betraktas således inte som en vetenskaplig teori utan mer 

endast som en konceptuell ram företag kan utgå ifrån (Goi, 2009). Den kan med andra 

ord hjälpa ett företag att skapa så bra marknadsföring som möjligt för att på så vis kunna 

differentiera sig från konkurrenterna och fånga kundernas uppmärksamhet. 

Marknadsföringsmixen består av fyra konkurrensmedel, vilka är pris, plats, påverkan och 

produkt och benämns därför som de 4 p:na (Andersson et al., 2010).  

 

Nedan följer en beskrivning av samtliga konkurrensmedlen för att ge en bättre överblick 

vad varje del innebär. Fokus i denna studie ligger dock endast på produkten. 

 

2.2.1 Pris 

Priset är kort sagt vad kunden får betala för en produkt, det vill säga produktens pris 

(Konkurrentanalys.eu, 2017). Priset är ett betydelsefullt konkurrensmedel och den enda 

av de fyra p:na som utgör en inkomst för företaget, medan de övriga tre p:na är kostnader 

för företaget. Därför måste marknadsförare vara tydliga gällande faktorer som 

prissättningsmål, metoder och andra faktorer som kan påverka prissättningen (Jobber & 

Ellis- Chadwick, 2013). Det finns många företag som konkurrerar genom att ha ett så lågt 

pris som möjligt och därmed satsar mycket på en effektiv prisstrategi för att locka till sig 

kunderna. Som liten butik kan det däremot vara svårt att hålla låga priser och samtidigt 

försöka ha hög kvalité på sortiment och kundservice, därför bör en liten butik inte 

konkurrera med pris (Andersson et al., 2010). Enligt Hernant och Boström (2010) är det 

även viktigt att som företag ha en förståelse över att priset inte skall användas som det 

enda konkurrensmedlet, då de menar att priset inte är ett långsiktigt konkurrensmedel. 

Det innebär att en butiks pris till exempel lätt kan kopieras av konkurrenterna.  

 

2.2.2 Plats 

Konkurrensmedlet plats avser vart kunderna kan köpa produkten eller tjänsten och kan 

även kallas distribution (Andersson et al. 2010). Det har visat sig att det avstånd som 

finns mellan butikerna och kunderna har en avgörande betydelse för om de kommer vilja 

handla från en butik eller inte. Generellt gäller det att kunderna alltid väljer den närmsta 

butiken så länge det inte finns en butik längre bort som erbjuder något som den närmsta 

butiken inte gör. Små butiker har oftast ett mindre handelsområde, det vill säga det 

geografiska område som butikens kunder kommer ifrån. Dock kan alla butiker, inklusive 

små butiker, vidta åtgärder som stärker deras konkurrenskraft på marknaden och på vis 

utöka sitt handelsområde. Har en butik till exempel ett unikt sortiment av något slag är 

kunder mer villiga att handla i en sådan butik, oavsett avstånd (Hernant & Boström, 

2010). 
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2.2.3 Påverkan 

Konkurrensmedlet påverkan avser olika tillvägagångssätt för att informera och påverka 

kunderna och oftast handlar det om att ge information om något av de andra p:na 

(Andersson et al. 2010). Inom detta konkurrensmedel finns det en så kallad reklammix 

(promotional mix) som innehåller olika reklamkanaler ett företag kan använda som 

verktyg för att kommunicera sin reklam till kunderna. För att skapa en effektiv 

reklammix bör ett företag göra ett urval av de olika kanalerna och sådana kanaler, eller 

verktyg, är exempelvis reklam, direktmarknadsföring, personlig försäljning (Rowley, 

1998; Jobber & Ellis- Chadwick, 2013) samt digital marknadsföring (Jobber & Ellis- 

Chadwick, 2013). Detta kan till exempel handla om personliga rabatter kunder kan få från 

livsmedelsbutiker och reklamblad som skickas ut till kunderna.  

 

2.2.4 Produkt 

Konkurrensmedlet produkt avser en vara eller en tjänst som erbjuds eller genomförs av en 

organisation eller individ i syfte att uppfylla kundernas behov (Jobber & Ellis- Chadwick, 

2013). I en livsmedelsbutik som erbjuder flera olika produkter hänvisar det till butikens 

totala sortiment, det vill säga antal urval av produkter. Det finns främst två viktiga 

begrepp som en butik måste bestämma gällande sortimentet och det är sortiments bredd 

och djup. Med bredd avses antalet varugrupper som butiken erbjuder. Stora butiker har 

oftast ett brett sortiment medan små butiker oftast har ett smalare sortiment. Med djup 

avses hur många olika varianter det finns inom varugrupperna som kunderna kan välja 

mellan, det vill säga antal varumärken av samma produkter. Återigen är det generellt så 

att stora butiker kan erbjuda många olika varianter av varumärken och på så vis ha ett 

djupt sortiment, medan små butiker har ett mindre antal varianter av varumärken 

(Hernant & Boström, 2010; Andersson et al., 2010). En produkt kan även anses bestå av 

tre delar, kärnprodukt, kringprodukter och metaprodukter. Detta är betydelsefullt för 

butiker att ha kunskap om då det kan påverka kundernas köpbeslut av en viss produkt. 

Kärnprodukten är den så att säga fysiska produkten, det som faktiskt köps, exempelvis en 

kaffebryggare. Kringprodukter handlar om olika tillbehör till kärnprodukten, till exempel 

kaffefilter och garanti på kaffebryggaren. Med metaprodukter avser känslodelen en kund 

upplever i och med köpet av kärnprodukten, som handlar mycket om känslan att få äga 

ett visst varumärke samt utformningen av kärnprodukten (Andersson et al. 2010).    

 

2.2.5 Differentiering genom produkt  

Produkterna som en butik säljer betraktas ofta som butikens hjärta och kan därmed ses 

som ett av det mest centrala konkurrensmedel. Detta beror främst på att ett företag måste 

ha produkter att sälja för att ens kunna existera (Hernant & Boström, 2010). 

Differentiering kan göras genom produktdifferentiering som innebär att erbjuda något 

annorlunda och något som konkurrenterna inte gör (Kotler et al., 2013). En butiks 

produkter, sortiment, kan således hjälpa en butik att differentiera sig från konkurrenter. 

Detta genom vilka produkter som butiken väljer att sälja. Har en butik produkter som på 

något sätt skiljer dem från konkurrenterna, bättre stämmer överens med vad 

konsumenterna har för behov, samt förväntar sig av butiken, kan det göra att butiken 
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skapar konkurrensfördelar och därmed får ökad konkurrenskraft (Hernant & Boström, 

2010). Det kan även handla om att till exempel erbjuda mer unika produkter av något 

slag, lokala produkter eller något självtillverkat. På så vis kan butikerna också 

differentiera sig genom att få kunderna att uppfatta sortimentet hos en specifik butik som 

bättre än konkurrenternas sortiment (McGuinness & Hutchinson, 2013).  

 

När det gäller hur små livsmedelsbutiker kan använda produkter för differentiering, har 

små livsmedelsbutiker ofta en fördel jämfört med stora livsmedelsbutiker. Denna fördel 

är en närmare kontakt med kunderna, vilket innebär att små livsmedelsbutiker bättre kan 

anpassa sina produkter efter kundernas behov och köpa in produkter som kunder 

efterfrågar. Detta kan också leda till att butiken lättare kan differentiera sig från 

konkurrenter, samtidigt som det ökar chansen för att kunden känner större värde och 

lojalitet till butiken i fråga (Srichookiat & Jindabot, 2017). 

 

2.3 Exponering 

Exponering avser hur produkterna presenteras i butiken och hur stort utrymme varje 

produkt och produktkategori skall ha (Hernant & Boström, 2010). Syftet med 

exponeringar menar Andersson et al. (2010) är att fånga kundernas uppmärksamhet och 

är alla åtgärder ett företag kan göra för att visa upp sina produkter. Enligt Nordfält (2007) 

kan en bra exponering inte bara fånga kundernas uppmärksamhet bättre, utan kan också 

påverka kunderna i deras val mellan varorna de har uppmärksammat. Betydelsen av 

exponeringar i livsmedelsbutiker framkommer i studien av Bauer, Kotouc och Rudolph 

(2012) som menar att konsumenternas köpbeslut påverkas av kontextuella stimuli i 

shoppingmiljön, det vill säga inne i butiken. Kunderna påverkas inte bara utav 

försäljningsskyltar i butiken och hur produkterna på så sätt blir presenterade. Kunderna 

påverkas även av hur produkterna är placerade i hyllorna och hur den övergripande 

hyllplaneringen ser ut i butikerna. Ju bättre detta är, desto mer attraktiv uppfattas hela 

butiken av konsumenterna. Mer specifikt menar Bauer et al. (2012) att det finns främst tre 

informativa signaler som kunderna använder för att bilda sig en uppfattning om hur 

sortimentet presenteras. Den första informativa signalen är estetiken på hur produkterna 

visas i butiken, till exempel hur färger kan kopplas till produkter. Den andra informativa 

signalen är logiken av produkterna. Det handlar om att det kategoriseringssystemet som 

butiken använder för sitt sortiment bör vara logiskt för kunderna, då de i sådana fall också 

känner större nöjdhet med butiken. Den tredje och sista informativa signalen är 

organisationen av produkterna. Produkterna skall vara lätta att hitta som kund, vilket i 

sådana fall medför positivare uppfattningar hos kunderna för en specifik butik.   

 

Vikten av försäljningsskyltar inne i butiken förstärks av Otterbring, Wästlund, Gustafsson 

och Shams (2014). De menar att exponering i form av skyltar kan hjälpa kunder att lättare 

hitta produkter, vilket i sin tur kan leda till att de produkterna väljs för köp. De hävdar att 

en osynlig produkt förblir osåld och därför bör livsmedelsbutiker investera i tydliga 

skyltar. Användning av skyltar för kommunikation till kunderna har även visat öka 

försäljningen markant och bidrar till skapandet av en trevligare shoppingupplevelse. 
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Vidare menar Otterbring et al. (2014) att skyltarna i sin tur också skall vara placerade på 

platser inne butiken som är lätta att hitta, då kunder även använder skyltar för att navigera 

sig genom butiken och för att hitta produkterna dem letar efter. 

 

2.3.1 Tre viktiga platser för exponering  

När det gäller beslut om exponeringar i butik, det vill säga hur de skall presenteras och 

hur mycket utrymme olika produkter och produktkategorier skall ha i butiken, alltså hur 

de skall placeras, finns främst tre platser i en livsmedelsbutik som bör ha en noggrannare 

eftertanke med exponeringsarbetet. Detta då de kan anses vara de mest betydelsefulla 

platserna. De tre platserna är varuplacering på vägg, varuplacering på golvet och 

exponering vid kassan (Gustafsson et al. 2007).   

 

Varuplacering på vägg  

I vilken höjd produkter placeras i hyllan har visat sig ha en stor betydelse i att fånga 

kundernas uppmärksamhet och därmed försäljningen av produkterna. Flera studier menar 

att hyllan i mitten, det vill säga rakt framför kunderna uppmärksammas och säljs bäst, 

jämfört med produkter på en hylla lägre ner eller högre upp. Detta beror sannolikhet på 

att den höjden kräver minst rörelseansträngning för kunderna (Gustafsson et al., 2007; 

Nordfält, 2007; Sigurdsson, Saevarsson & Foxall, 2009). Den höjden kallas även för 

”tahöjd” (Nordfält, 2007). Det är även betydelsefullt att butikerna ser till så att hyllorna 

alltid är välfyllda, eller iallafall ser ut att vara det, då det har visats sig att kunderna är 

mindre benägna att ta från en hylla som är halvfyll (Gustafsson et al., 2007). Detta kan 

göras genom att fronta produkterna, vilket är ett välbekant begrepp inom arbetet i 

livsmedelsbutiker och handlar om att skjuta fram produkterna i hyllorna så att de skall se 

mer välfyllda ut. Detta kan också således leda till att kunderna bättre uppmärksammar 

produkterna (Nordfält, 2007).  

 

Varuplacering på golvet 

Varuplacering på golvet innebär att butiker bör arbeta med att skapa så kallade 

fokuspunkter på golvet. Det handlar om att ha något på golvet som sticker ut från den 

ordinarie inredningen (Gustafsson et al. 2007). Exempel på detta kan vara ett säljställ. 

Området vid entrén är ett speciellt viktigt område där man bör utnyttja golvet maximalt. 

Detta på grund av att området vid entrén är en av de två hetaste platserna i butiken, vilket 

beror på alla kunder passerar detta ställe (Hernant & Boström, 2010).   

 

Exponering vid kassan  

Exponering vid kassan är ett viktigt område då det är sista chansen att fånga kundernas 

uppmärksamhet innan de går ut ur butiken. Har en butik tydliga och uppmuntrande 

exponeringar vid kassan kan det både medföra att kundernas väntetid uppfattas kortare, 

skapa impulsköp eller att kunden påminns om något den har glömt att handla (Gustafsson 

et al. 2007). Området vid kassan kallas för den andra hetaste platsen i butiken, av 

anledningen att samtliga kunder passerar detta ställe också (Hernant & Boström, 2010).   
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2.3.2 Sinnesmarknadsföring 

Begreppet sinnesmarknadsföring är ett sätt att kunna förstärka en exponering genom att 

aktivera kundernas olika sinnen: syn, lukt, hörsel, smak och känsel (Andersson et al. 

2010). Sinnesmarknadsföring kan enligt Krishna (2012) definieras som ”marknadsföring 

som involverar konsumenternas sinnen och påverkar deras uppfattningar, omdöme och 

beteende”. (s. 2). Användningen av sinnesmarknadsföring är egentligen inget nytt 

fenomen utan har nyttjats av företag i flera år. Dock har det huvudsakligen använts av 

företag som arbetar med produktutveckling och inte så mycket som ett 

marknadsföringsverktyg, men detta håller på att ändras. Alltfler företag, såsom 

livsmedelsbutiker, börjar förstå vikten av att använda sinnesmarknadsföring för att fånga 

kundernas uppmärksamhet bättre (Andersson et al., 2010; Swahn, Öström, Gustafsson & 

Mossberg, 2012). Användandet av sinnesmarknadsföring i en livsmedelsbutik är således 

ett innovativt sätt att marknadsföra produkterna för att på så vis kunna differentiera sig 

från konkurrenter (Swahn et al., 2012).  

 

Nedan ges en genomgång av sinnena syn och lukt. Dessa sinnen kan anses vara mest 

relevanta för den här studiens frågeställningar, då dessa sinnen kan betraktas vara bland 

de två mest framträdande för hur livsmedelsbutiker förstärker produktexponeringar. 

 

Syn 

Synen är det mest dominerande sinnet (Krishna, 2012) och av all information som når 

hjärnan är 83 % intagit via synen (Nordfält, 2007). När det gäller just detta sinne i 

kombination med exponeringar refererar det främst till betydelsen av färger. Färger är 

nämligen den visuella dimensionen som uppmärksammas tidigast av människan och 

innehåller även mycket information om ett föremål. På så sätt kan färger betraktas som ett 

eget språk som påverkar oss människor mer än vad vi tror (Nordfält, 2007). Färg är med 

andra ord ett effektivt verktyg för att fånga kundernas uppmärksamhet och det har visat 

sig att färger är överlägsna gällande detta syfte jämfört med svartvitt (Evans, Jamal & 

Foxall, 2006). Röd färg är den färg som fångar uppmärksamheten allra bäst och är bra att 

använda vid exponeringar förknippade med matlagning. Grön färg ger en lugnande effekt 

och är bra på att framhäva ekologiska produkter medan blå färg är generellt den mest 

omtyckta färgen av alla (Gustafsson et al., 2007).    

 

Lukt 

Sinnet lukt har visat sig påverka kunderna i hur de utvärderar både en produkt och tiden 

som spenderats i butiken. Finns det behagliga dofter i butiken kan kunderna få en 

förbättrad produktutvärdering och även stanna längre i butiken, då lukterna gör att de blir 

mer mångsökande (Krishna, 2012). I livsmedelsbutiker kan lukter användas på många 

avdelningar och på många sätt. Detta sinne är även starkt förknippat med känslor. Till 

exempel vid fruktavdelningen luktar det givetvis frukt och genom att förstärka den lukten 

kan butikerna faktiskt öka försäljningen. Vid delikatessavdelningen kan det exempelvis 

lukta grillad kyckling, som i sin tur kan medföra att kunden även blir sugen på grillat kött 

och vill köpa det också (Andersson et al., 2010). Något som blir alltmer vanligt och som 

många livsmedelsbutiker arbetar mycket med är lukten av nybakat bröd vid entrén för att 
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locka in kunderna i butiken, vilket också kan öka kundernas uppmärksamhet samt 

försäljningen av vanligt bröd (Andersson et al., 2010; Swahn et al., 2012).  

 

2.3.3 Differentiering genom exponering 

Att marknadsföra butikens produkter på ett bra sätt genom produktexponering är 

betydelsefullt för att kunna differentiera sig från konkurrenterna. Genom att till exempel 

använda tydliga försäljningsskyltar för att presentera butikens produkter och att placera 

produkterna rätt i förhållandet till utrymmet, kan det medföra att kunder upplever mer 

nöje under sin tid i butiken. Att kunderna känner nöje samt känner sig bekväma i butiken 

är centralt för att deras köpbeteende skall bli positivt och kan också vara avgörande för 

vilken butik kunderna väljer att handla från (Mehta & Chugan, 2016). Genom att använda 

sinnesmarknadsföring för att förstärka exponeringarna kan det medföra att butikerna 

bättre kan differentiera sig och enligt Hultén (2011) kan det användas som en långsiktig 

strategi för differentiering. Genom att aktivera kundernas sinnen så skapar kunderna ett 

djupare intryck av butiken. Det skapar även både beteendemässigt, känslomässigt och 

symboliskt värde utav butiken och kan på så vis förstärka kundernas positiva känslor 

(Hultén, 2011). Bra produktexponeringar kan med andra ord göra att en butiks helhet 

upplevs mer attraktiv i kundernas ögon, vilket är betydelsefullt för att bättre kunna 

differentiera sig från konkurrenterna (Mehta & Chugan, 2016).   

 

2.4 Sammanfattning av teori   

Utifrån den presenterande teorin går det att konstatera att konkurrensen har ökat mellan 

livsmedelsbutiker (Jordbruksverket, 2015). Det går även att konstatera att stora 

livsmedelsbutiker har mer resurser och kan lättare locka till sig kunder genom större 

sortiment och lägre priser, jämfört med små livsmedelsbutiker. Detta innebär att små 

livsmedelsbutiker måste differentiera sig på något sätt (Srichookiat & Jindabot, 2017). 

Differentiering kan göras genom produktdifferentiering genom att erbjuda något 

annorlunda jämfört med konkurrenterna (Kotler et al., 2013), vilket till exempel kan 

handla om unika, lokala eller självtillverkade produkter (McGuinness & Hutchinson, 

2013). Vidare kan det handla om att erbjuda produkter som bättre överensstämmer med 

kundernas behov (Hernant & Boström, 2010). Produkterna är ett av företagarnas 

viktigaste konkurrensmedel (Nordfält, 2007; Hernant & Boström, 2010) och därför är det 

även betydelsefullt att marknadsföra produkterna på ett bra sätt så att kunderna 

uppmärksammar dem, vilket kan göras genom produktexponeringar. Genom att tydligt 

presentera produkterna, till exempel genom skyltar, och placera de rätt i förhållande till 

butikens utrymme, kan det också bidra till att en butik bättre kan differentiera sig (Mehta 

& Chugan, 2016). Även sinnesmarknadsföring är viktigt för att bättre kunna differentiera 

sig, vilket är ett sätt att förstärka en exponering genom att aktivera kundernas olika 

sinnen, såsom syn och lukt (Andersson et al., 2010). Sammanfattningsvis ligger fokus i 

denna studie på hur små livsmedelsbutiker använder produkterna och produktexponering 

för att differentiera sig, samt varför de använder produkter och produktexponering på det 

sättet dem gör. Nedan syns den analysmodell som arbetats fram utifrån teorin, som lyfter 

fram det som denna studie fokuserar på och som ligger till grund för datainsamlingen 
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som används i metoden. Analysmodellen demonstrerar de olika faktorerna som benämns 

i bakgrunden och teorin gällande de delar som är av vikt för differentiering genom 

produkterna samt genom exponering. Om små livsmedelsbutiker använder dessa faktorer 

kan det således leda till bättre differentiering.   

 

Analysmodell:  

 

Små livsmedelsbutiker               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Egenframtagen analysmodell 

 

3. Metod  

I metoden presenteras och motiveras studiens metodval och forskningens ansats samt 

design, hur datainsamlingen har gått till, val av studieobjekt och hur genomförandet av 

metoden har gått till. Det presenteras och motiveras även hur analys och 

databearbetning har genomförts, metodkritik och etiska överväganden som har tagits 

hänsyn till.  

 

3.1 Metodval 

Det finns främst två olika forskningsmetoder, vilka är kvantitativ och kvalitativ metod. I 

kvantitativ forskningsmetod är det fokus på forskarens uppfattning till skillnad mot 

kvalitativ forskningsmetod där fokus ligger på deltagarnas perspektiv. Vidare utgår en 

kvalitativ metod från att skapa förståelse över individens egna tankar, beteenden, 

erfarenheter och uppfattningar om verkligheten. Fokus ligger på ord, jämfört med en 

kvantitativ metod där fokus ligger på siffror, och målet är att få förståelse för specifika 

handlingsmönster i en kontext (Bryman & Bell, 2013). Eftersom denna studie syftar till 
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att undersöka butikschefers och medarbetares tankar och uppfattningar om hur produkter 

och produktexponering kan användas för att differentiera sig, samt varför de används på 

det sätt de gör, anses en kvalitativ metod vara lämplig. På så vis har denna studie 

utgångspunkt i ett hermeneutiskt vetenskapsteoretiskt synsätt, som handlar om ett 

tolkande synsätt, och som ofta är förknippade med kvalitativa forskningsmetoder (Lind, 

2014).  

 

3.1.1 Forskningsansats  

Med forskningsansats menas förhållandet mellan teori och empiri (Bryman & Bell, 

2013). Det finns främst tre olika forskningsansatser, vilka är induktiv, deduktiv och 

abduktiv. Induktiv ansats handlar om att utgå ifrån det empiriska materialet för att sedan 

utveckla teoretiska begrepp och modeller och kan därför kallas teorigenererande. 

Deduktiv ansats handlar om att utgå ifrån specifika teoretiska frågeställningar, hypoteser, 

för att sedan ställa det mot det empiriska materialet och kan därför kallas teoriprövande. 

Abduktiv ansats är ett mellanting mellan induktiv och deduktiv ansats. Det handlar om att 

varken utgå från det empiriska materialet eller från specifika frågeställningar, utan att 

båda delar integreras med varandra under arbetets gång. Utifrån detta kan det därför 

kallas teoriutvecklande (Lind, 2014). Induktiv och deduktiv ansats kan således betraktas 

som två motsatta ideal som Alvehus (2013) menar är omöjliga att leva upp till i en 

kvalitativ metod. Detta beror främst på det tydliga tolkningssynsättet som kvalitativa 

metoder har utgångspunkt i. Därför brukar det generellt vara en abduktiv ansats som 

används inom kvalitativa metoder och som innebär en slags växelverkan mellan teori och 

empiri. Det vill säga att man kan arbeta med teorin, återvända till empirin för att sedan 

återkoppla empirin till teorin i det fall man har fått nya insikter genom empirin (Alvehus, 

2013). Utifrån detta har därför denna studie en abduktiv ansats. Det valet gjordes således 

för att kunna hålla teorin öppen för ändringar i det fall nyanserad information från 

datainsamlingen kunde uppkomma som kunde vara relevant för den teoretiska 

referensramen. Detta för att senare kunna använda det i analysen av studien.  

 

3.1.2 Forskningsdesign 

När det gäller en studies forskningsdesign, som innebär en ram för insamling och analys 

av data, finns det enligt Bryman och Bell (2013) främst fem olika former. Dessa är 

experiment design, tvärsnitts- eller surveydesign, longitudinell design, fallstudiedesign 

och komparativ design. Experiment design handlar om att genomföra något slags 

experiment, vilket är ganska ovanligt inom företagsekonomisk forskning. Tvärsnitts- eller 

surveydesign handlar om att forskaren är intresserad av variation gällande sitt resultat och 

behöver därför studera ett flertal fall av till exempel individer, familjer eller 

organisationer. Denna design förknippas oftast med kvantitativa metoder då forskaren 

samlar in kvantifierbar data. Longitudinell design handlar om en tydligt avgränsad 

designkategori och används generellt för att kartlägga förändringar över en viss tid. 

Fallstudiedesign handlar om att ingående och detaljerat studera ett fall, vilket vanligtvis 

refererar till en arbetsplats eller organisation. Fallstudie är ofta förknippat med kvalitativa 

metoder. Komparativ design som även kallas jämförande design, handlar om att jämföra 
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två olika fall genom i stort sätt exakt samma metod (Bryman & Bell, 2013). I denna 

studie har en fallstudiedesign tillämpats och en fallstudie kan definieras som följande: ”en 

undersökning av en specifik företeelse som till exempel en händelse, en person, ett 

skeende, en institution eller en social grupp” (Merriam, 1994, s. 24). Valet av fallstudie 

grundades således på att det är ett effektivt sätt att studera ett specifikt fall på djupet och i 

denna studie avser fallet produkterna och produktexponeringar i små livsmedelsbutiker 

och hur de används för differentiering. En nackdel som kan ses med fallstudie är att det 

kan vara svårt att generalisera resultatet som insamlats (Alvehus, 2013), samt att det 

enligt Merriam (1994) är forskaren som är det främsta instrumentet och är därför 

beroende av forskarens sensibilitet och integritet. En fördel som kan ses med fallstudie är 

att flera insamlingsmetoder kan användas (Merriam, 1994), vilket kallas triangulering. 

Det är positivt då metoderna kan komplettera varandra och på så vis ge en mer korrekt 

och objektiv beskrivning av ett fall (Ahrne & Svensson, 2015).  

 

3.2 Datainsamling 

Det finns flera olika metoder för insamling av data, som till exempel enkäter, intervjuer, 

och observationer (Bryman & Bell, 2013). Enkäter innebär att respondenter får, antingen 

skriftligt eller muntligt, standardiserade frågor och i vissa fall även standardiserade 

svarsalternativ. Intervjuer kan ses som ett samtal med ett syfte och att respondenten får 

frågor som den har, eller förväntas ha, kunskap om. Observationer handlar oftast om att 

studera individers beteende (Lind, 2014) och observation som metod är positivt då det ger 

en god förståelse över ett sammanhang (Merriam, 1994). Då syftet är att erhålla en 

djupare förståelse över butikschefernas och medarbetarnas tankar, uppfattningar och 

erfarenheter angående problemställningen i studien menar Alvehus (2013) att intervjuer 

är ett passande tillvägagångssätt. Därför har intervjuer tillämpats i denna studie. Till detta 

har även så kallat ”site visits” genomförts som kan ses som en slags observation. Det 

handlar om att individer besöker en plats under en kortare tid för insamling av 

information om ett specifikt utvärderingsobjekt genom egna erfarenheter (Lawrenz, 

Keiser & Lavoie, 2003). I denna studie har författaren således besökt livsmedelsbutiker 

för att själv samla information angående livsmedelsbutikernas produkter och 

produktexponeringar för differentiering.  

 

Intervjuer kan i sin tur vara antingen strukturerade, ostrukturerade eller semi-

strukturerade (Bryman & Bell, 2013). Denna studie har tillämpat semi-strukturerade 

intervjuer då sådana intervjuer innehåller specifika områden och frågor, så kallad 

intervjuguide, samtidigt som det ger respondenten utrymme att diskutera frågorna utifrån 

egna tankar och erfarenheter. Detta medför även att den som håller i intervjun kan ställa 

följdfrågor på respondentens svar och på så vis blir intervjun mer flexibel (Bryman & 

Bell, 2013). Det är detta som har legat till grund för valet av semi-strukturerade 

intervjuer. Det vill säga, jag ville både kunna luta mig tillbaka på intervjuguiden för att 

minska risken att frågorna glöms och för att behålla fokus på ämnet. Detta val gjordes 

även för att hålla intervjun flexibel för att inte begränsa respondentens möjlighet att 
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diskutera frågorna, samt för att ha bättre möjlighet att återkoppla till respondenten genom 

följdfrågor.  

 

Intervjuerna har varit huvuddelen i datainsamlingen och de olika ”site visits” har varit en 

kompletterande metod för att erhålla rikare och mer objektivt underlag. Enligt Lawrenz et 

al. (2003) är det väsentligt att tydligt identifiera syftet med besöket. I den här studien har 

syftet med besöken, ”site visits”, varit att skapa en egen uppfattning angående 

livsmedelsbutikernas produkter och produktexponeringar för differentiering. Detta för att 

erhålla större underlag till studien, få fler perspektiv och för att lättare jämföra likheter 

och skillnader mellan butikerna. Vidare ansågs ”site visits” kunna stärka eller motsäga 

informationen som framkom genom intervjuerna.   

 

För att skapa förståelse över hur små livsmedelsbutiker arbetar med frågeställningarna i 

studien ansågs det vara otillräckligt att studera frågeställningarna i endast en organisation, 

då det blir för avgränsat och ingen bredare förståelse kan skapas. Detta stärks av Bryman 

och Bell (2013) som menar att man genom att studera endast en organisation inte 

kommer kunna bidra med någon data. Därför har denna studie genomfört så kallade 

multipla fallstudier, vilket är en fördel för att kunna generalisera resultaten bättre 

(Merriam, 1994). Vid kvantitativ datainsamling är det viktigt att ha ett stort underlag med 

information, vilket inte är lika viktigt i kvalitativ datainsamling. I kvalitativ datainsamling 

är det mer viktigt att skapa ett underlag med så relevant och bra information om 

undersökningsproblemet som möjligt. Med andra ord är det viktigare att ha innehållsrik 

information än mycket information och därför brukar det vara ett begränsat antal 

undersökningsenheter i kvalitativa studier (Lind, 2014). Utifrån detta ansågs därför fyra 

fall vara tillräckligt för att erhålla rikt underlag eftersom det genomfördes både intervjuer 

med butikschefer och medarbetare samt genomfördes ”site visits” i varje livsmedelsbutik.  

 

3.2.1 Val av studieobjekt 

För att kunna få så innehållsrik och relevant information som möjligt är det betydelsefullt 

att identifiera de personer som kan förhålla sig till de frågor som önskas få besvarade. 

Detta kallas strategiskt urval (Alvehus, 2013). Då syftet i den här studien berör hur både 

butikschefer och medarbetare i små livsmedelsbutiker använder produkter och 

produktexponering för differentiering, fall det naturligt att göra ett strategiskt urval med 

bara medarbetare och butikschefer i små livsmedelsbutiker. Det är även dessa personer 

som kan anses ha ansvaret för just produkter och exponeringsarbetet i små 

livsmedelsbutiker.  

 

För att komma i kontakt med potentiella företag togs första kontakten via telefon för att få 

svar på om det fanns intresse av att delta i studien. I dessa telefonsamtal berättades det 

kortfattat vad studien handlade om och vad som förväntades genomföras. Efter att ha fått 

svar från fyra butiker där både butikschefen och medarbetaren kunde delta, samt där det 

godkändes att ett ”site visits” kunde genomföras, bestämdes datum och tid med samtliga. 

Det utformades även ett informationsbrev (bilaga 2) som tilldelades samtliga deltagare 

innan intervjuerna började. I informationsbrevet beskrevs mer djupgående information 
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om studien, som bland annat kortfattad bakgrund till forskningsproblemet, syfte och 

frågeställning. I informationsbrevet beskrevs även deltagandenas rättigheter och vad som 

förväntades genomföras. Det fanns även en blankett för informerat samtycke av 

butikschefer och medarbetare som samtliga deltagare fick skriva under innan intervjuerna 

började. I och med att fyra livsmedelsbutiker tackade ja till deltagandet och intervjuer 

skulle genomföras med butikschefer och medarbetare, samt att ”site visits” skulle 

genomföras i livsmedelsbutikerna, skulle det resulterat i totalt åtta intervjuer och fyra 

”site visits. I samband med att en intervju med en medarbetare skulle genomföras skedde 

en incident i butiken som resulterade i att det inte var möjligt att intervjua medarbetaren. 

Då butiken inte kunde avsätta en annan dag för intervjun resulterade det i ett bortfall av 

en intervju med en medarbetare. För att kompensera bortfallet kontaktades ytterligare en 

butik för förfrågan om att intervjua en medarbetare. På grund av bristande tid och kort 

varsel kunde medarbetaren inte genomföra en intervju. Däremot godkände butikschefen 

att ett ”site visits” kunde genomföras. Datainsamlingen resulterade således i totalt sju 

intervjuer fördelat på fyra livsmedelsbutiker och fem ”site visits” fördelat på fem 

livsmedelsbutiker.  

 

3.2.2 Intervjuguide 

Innan alla intervjuer utformades en intervjuguide för butikschefen och en för 

medarbetaren (bilaga 3 och 4). Dessa intervjuguider skapades utav författaren själv och 

hade utgångspunkt i den teoretiska referensramen och innehöll på så vis specifika teman 

som utgjorde intervjuns huvudfokus. Dessa teman berörde således livsmedelsbutikernas 

produkter, exponeringar och hur de använder dessa faktorer för att differentiera sig, samt 

varför de använder produkter och exponeringar på det sätt dem gör. Intervjuguiden 

baserades på öppna frågor, vilket enligt Alvehus (2013) medför att respondenten själv får 

större frihet till att diskutera svaret. Eftersom denna studie syftar till att få djupare 

förståelse om respondenterna egna tankar bedömdes öppna frågor således relevant. 

Öppna frågor kan även bidra till att intervjun inte känns som ett förhör utan mer som ett 

samtal mellan två personer, vilket gör att respondenten kan känna sig mer avslappnad 

(Alvehus, 2013). Ett verktyg som användes i intervjuerna var ett inspelningsinstrument 

för att minimera risken att något skulle gå förlorat från intervjuerna, samt för att 

underlätta vid dataanalysen. Bryman och Bell (2013) menar att eftersom kvalitativa 

metoder vill undersöka människors ord för att sedan analysera dem, är det väsentligt att 

allt som sägs kommer med. Av denna anledning är inspelning ett bra tillvägagångssätt för 

att lyckas med detta och det stärkte på så vis valet av inspelning.  

 

3.2.3 Mall för ”site visits”  

Den mall (bilaga 5) som användes för varje ”site visits” skapades utav författaren själv 

och hade utgångspunkt i den teoretiska referensramen. Detta för att det skulle vara lättare 

att veta vad som skulle fokuseras på under besöken. Mallen hade således de rubriker som 

finns i teorin och överensstämde även med intervjuguidens frågor. Rubrikerna handlade 

med andra ord om livsmedelsbutikernas produkter, exponeringar och hur de använder 

dessa faktorer för att differentiera sig. Varför produkterna och produktexponeringar 
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används på det sätt de gör undersöktes således inte genom ”site visits”. Detta eftersom 

syftet med besöken var att skapa en egen uppfattning angående hur livsmedelsbutikerna 

använder produkter och produktexponeringar för differentiering. Vidare ansågs det 

omöjligt och oetiskt för fattaren att själv observera varför butikschefer och medarbetare i 

små livsmedelsbutiker använder produkter och exponeringar på det sättet dem gör.  

 

3.2.4 Genomförandet av intervjuer 

Intervjuerna genomfördes via direktkontakt med respondenterna, vilket gjordes för att 

bättre kunna integrera med dem och för att bättre tolka deras ansiktsuttryck och 

kroppsspråk. Det gjordes även för att intervjuer via direktkontakt kan minska risken för 

missförstånd under intervjuerna. Detta genom att kunna tydliggöra en fråga om 

respondenterna inte skulle förstå den helt, eller att respondenterna kan tydliggöra svaret 

om det skulle vara oklart (Bryman & Bell, 2013). Samtliga intervjuer, utom en intervju 

med en butikschef, genomfördes i butikerna. Intervjun med butikschefen i fråga 

genomfördes hemma hos butikschefen, vilket var eget val av butikschefen. För att 

butikschef och medarbete inte skulle kunna prata med varandra och på så vis kunna 

förmedla vad frågorna handlade om eller vad personen svarade, genomfördes intervjuerna 

direkt efter varandra. I samtliga intervjuer intervjuades butikschefen först, med 

anledningen av att det var butikschefen som mottog författaren, och därefter intervjuades 

medarbetaren. Intervjuerna började med att deltagarna i lugn och ro fick tid på sig att läsa 

igenom informationsbrevet, för att därefter skriva under det informerade samtycket. 

Under intervjuerna följdes intervjuguiden men utifrån vad varje respondent diskuterade 

kunde följdfrågorna ibland skilja sig åt. Tiden på intervjuerna varierade relativt mycket, 

allt från cirka 30 minuter till 60 minuter. Tiden för varje intervju hade initialt avsatts till 

en timme, vilket kan få intervjuerna på cirka en halvtimme att upplevas relativt korta. 

Under dessa intervjuer gavs dock mer konkreta och kortfattade svar, vilket gjorde att 

tillräcklig information bedömdes ha insamlats. Intervjuerna, och ”site visits”, i en 

livsmedelsbutik genomfördes en vecka och resterade intervjuer och ”site visits” 

genomfördes veckan därpå.  

 

3.2.5 Genomförandet av ”site visits”  

Vad gäller ”site visits” genomfördes dessa självklart i butiken, då syftet med dem annars 

inte kunde uppfyllas. ”Site visits” handlar som sagt om att författaren själv skall samla 

information och enligt Lawrenz et al. (2003) pågår dessa besök under en kortare tid, cirka 

1-3 dagar. Det här medför således att författaren själv kan bestämma dag och tid för dessa 

besök och inte nödvändigtvis ha de i samband med intervjuerna. Utifrån detta 

genomfördes varje ”site visits” direkt efter intervjuerna i livsmedelsbutikerna. Detta val 

gjordes dels på grund av att tiden kändes knapp, och genom att genomföra intervjuerna 

och ”site visits” i samtliga butiker på samma dagar gav det mer tid till dataanalys och 

databearbetning. Valet gjordes även för att lättare veta vad som skulle observeras under 

besöken då intervjuerna förväntades ge information om studiens frågeställningar, vilket 

de också gjorde. Samtliga ”site visits” genomfördes med att författaren började med att ta 

noggranna anteckningar på det första fokusområdet utifrån mallen för ”site visits”. 
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Därefter togs anteckningar på resterade fokusområden. När varje fokusområde hade tagits 

anteckningar på gick författaren tillbaka till startposition, vilket i denna studie valdes vara 

livsmedelsbutikernas ingång. Det vill säga, när anteckningar hade tagits på första 

fokusområdet gick författaren tillbaka till butikens ingång för att sedan börja ta 

anteckningar på fokusområde nummer två och så vidare. Detta för att bättre behålla fokus 

på varje fokusområde och för att försöka se butiken ”på nytt” utifrån de olika 

fokusområdena. Varje ”site visits” i livsmedelsbutikerna tog ungefär en timme att 

genomföra. Här kan kritik riktas mot att en timme är lite tid jämfört med 1-3 dagar som 

Lawrenz et al. (2003) nämner. Under ”site visits” togs dock anteckningar på samtliga 

fokusområden och författaren bedömde att det inte skulle kunna tas mer anteckningar 

även om längre tid skulle ha spenderats i butiken. Det faktum att det handlar om små 

livsmedelsbutiker kan ha medfört till det här. 

 

3.3 Databearbetning och analys 

I denna studie transkriberades samtliga inspelade intervjuer ordagrant, vilket gjordes på 

ett gemensamt dokument. På ett annat gemensamt dokument sammanställdes alla 

anteckningar från de genomförda ”site vists” i dem olika livsmedelsbutikerna. För att 

sedan kunna skapa en så strukturerad empiri som möjligt analyserades intervjuerna först, 

vilket börjades med att det transkriberade materialet noggrant lästes igenom. Detta för att 

därefter kunna plocka ut meningsbärande enheter, vilka svarade mot frågeställningarna i 

studien. För att slutligen kunna skapa teman behövdes dessa meningsbärande enheter 

kodas. För detta tillämpades ett kodningssystem av olika färger. Det vill säga, 

meningsbärande enheter som berörde exempelvis produktexponeringar märktes med grön 

färg, och så vidare. Dessa färgkoder låg alltså sedan till grund för skapandet av teman. 

Materialet från ”site visits” analyserades och bearbetades på samma sätt. Det vill säga, 

först lästes anteckningarna noggrant igenom. Sedan plockades meningsbärande enheter 

som svarade på frågeställningarna ut från texten, vilka därefter kodades genom färg för 

att slutligen kunna presentera det resultatet i olika teman.  

 

Bild 2: Mall för exempel på databearbetningen och analysen  

Meningsbärande enhet 
 

Kod Tema 

Sen har vi då haft lite andra lokala producenter 

som vi också har skapat ett nära samarbete med, 

från äggproducenter till biodlare (intervju) 

 

 

Lokala 

produkter 

Differentiering genom 

produkter 

När det gäller hur de presenterar produkter och 

hur de använder skyltar för att göra det så fanns 

det inte så många skyltar i butiken. De skyltar 

som fanns var veckoskyltar för veckans varor 

som fanns lite överallt (”site visits”) 

 

Exponering av 

produkter 

genom skyltar 

Differentiering genom 

produktexponering  

 

3.4 Metodkritik 

Inom forskning, däribland samhällsvetenskaplig forskning, är det centralt att uppnå 

validitet och reliabilitet. Dessa begrepp är dock vanligare inom kvantitativ forskning och i 
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kvalitativ forskning brukar dessa begrepp översättas till tillförlitlighet och pålitlighet. 

Syftet med begreppen är således att säkerställa att studien blir trovärdig (Bryman & Bell, 

2013). Genom att tillämpa triangulering, flera metoder, medför det att resultatet blir mer 

trovärdigt och tillförlitligt (Ahrne & Svensson, 2015). Dessa metoder ansågs därför stärka 

resultatet då det ger flera olika perspektiv och risken för subjektiva svar minskar. För att 

uppnå dessa begrepp ytterligare utarbetades det i denna studie även en noggrann 

intervjuguide med tydliga frågor som utgick från den presenterade teorin. Detta för att 

som tidigare nämnt säkerställa att inga frågor skulle bortfalla samt för att kunna 

tydliggöra frågor och svar om det så skulle behövas. Enligt Lind (2014) är även 

intervjuguide nödvändigt för att intervjun skall få en struktur och på så vis ge relevant 

och användbar information. Även de olika ”site visits” utgick från en mall med tydliga 

områden på vad författaren skulle fokusera på vid varje besök för att på så vis öka 

tillförlitligheten. Vid intervjuerna och besöken togs det noggranna anteckningar. Vid 

besöken, ”site visits”, togs det mer anteckningar jämfört med i intervjuerna för att minska 

risken för störningar under intervjuerna, under intervjuerna togs anteckningar i den mån 

det gick. För att pålitlighet skulle uppnås spelades de olika intervjuerna, med 

respondenterna samtycke, in. Intervjuerna transkriberades därefter ordagrant för att 

minska risken att information som framkom skulle missas, vilket bedömdes stärka 

studien.  

 

Som ensam författare till denna studie kan ses både som en fördel och nackdel. Fördel på 

så vis att en och samma person antecknade, samlade in och analyserade allt material och 

kunde därför ha en bättre förståelse över vad som skulle fokuseras på. Nackdel på så vis 

att det kan bli mycket information att gå igenom för en person vilket kan leda till att viss 

information ändå missas. Det kan också leda till att det endast blir ett perspektiv på det 

insamlade materialet. Hade studien genomförts av två personer kunde materialet således 

delats upp. Det hade kunnat leda till diskussioner och på så vis skapa flera perspektiv på 

vad som är relevant att analysera. Detta är författaren medveten om och genom 

utarbetandet av en noggrann intervjuguide och mall för ”site visits”, samt valet att spela 

in intervjuerna, uppfattades det ha hjälpt till i analysen av det insamlade materialet.  

 

Eftersom det genomfördes kvalitativa metoder är författaren även medveten om att 

resultatet kan bli subjektivt och att författaren ofrivilligt påverkar intervjuerna och 

besöken. Genom att ha öppna frågor i intervjuerna som gav respondenterna möjlighet att 

själva mer diskutera frågorna är upplevelsen att det ledde till att personlig inverkan blev 

minimal. I och med att respondenterna även är anonyma var förhoppningen att det också 

skulle bidra till att respondenterna kände sig mer avslappnade och öppnare om sina tankar 

och uppfattningar. Genom mallen som användes vid ”site visits” har de ansetts hjälpa till 

med att minska risken att besöken blev subjektiva. Författaren har själv erfarenhet av 

arbete inom livsmedelsbutiker, vilket finns medvetenhet om att det också kan påverka 

resultatet. I efterhand har det dock bedömds som att det har påverkat resultatet mer 

positivt än negativt. Detta på så vis att författaren hade god kunskap och förståelse över 

vad som skulle studeras, jämfört med om denna erfarenhet inte skulle funnits. Gällande 

vilken kedja varje livsmedelsbutik tillhör, var det en butik som var fristående. Resterande 
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butiker tillhörde någon av de fyra aktörerna som är störst på den svenska marknaden. 

Även det här finns en medvetenhet om att de kan påverka resultatet på så vis att de kan ha 

vissa regler för hur de kan använda produkter och framförallt produktexponeringar. Mot 

detta kan kritik riktas, men med tanke på anonymiteten har det valts att inte ta med något 

om detta eller analysera det, då det kan avslöja butiken i fråga.  

 

3.5 Etiska överväganden 

Inom forskning, däribland samhällsvetenskaplig forskning, finns det etiska principer som 

är centrala att följa. Dessa är informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitets- och 

anonymitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman & Bell, 2013). Denna studie följer 

dessa principer genom att deltagarna i förväg fick information om studiens syfte och vilka 

moment som ingick i studien och fick på så vis information om vad som förväntades av 

dem. Deltagarna blev även informerade om att deltagandet är helt frivilligt och att de när 

som helst kan avbryta deltagandet utan att ge någon orsak om varför. De är helt anonyma 

och alla personuppgifter dem delade med sig av är konfidentiella. Vidare är de uppgifter 

och den information deltagarna förmedlade, samt informationen som inhämtades via ”site 

visits”, enbart använd för studiens forskningsändamål. Denna information stod med i 

informationsbrevet som tilldelades varje deltagare i studien.  

4. Empiri 

I empirin presenteras det som har framkommit efter de genomförda intervjuerna med 

butikscheferna och medarbetarna, samt av de genomförda ”site visits”. Först presenteras 

det sammanställda resultatet av intervjuerna och sedan presenteras det sammanställda 

resultatet av ”site visits”. I denna studie har ”site visits” mestadels stärkt det som 

framkom genom intervjuerna. Empirin redovisas utifrån de teman som skapades under 

databearbetningen och analysen, vilka var differentiering genom produkter, 

differentiering genom produktexponering och sinnesmarknadsföringens betydelse för 

produktexponering. Utifrån intervjuerna skapades även temat betydelsen av produkter 

och produktexponering. Samtliga teman har olika subteman. 

 

4.1 Företagsbeskrivning  

Livsmedelsbutikerna kommer i empirin refereras till varsin bokstav, A-E. Butikscheferna 

och medarbetarna kommer i resultatet också refereras till varsin bokstav, A-D. En 

livsmedelsbutik kommer exempelvis benämnas butik A, där butikschefen i denna butik 

benämns som butikschef A och medarbetaren benämns som medarbetare A, och så 

vidare. Livsmedelsbutikerna refereras till bokstav E relaterat till att fem ”site visits” 

genomfördes.     

 

 Butiksyta Antal anställda Kedja 

Butik A Större butiksyta 7 heltidsanställda Fristående  

Butik B Större butiksyta 13 heltidsanställda Tillhörande en av de 

fyra största aktörerna  

Butik C Mindre butiksyta 5 heltidsanställda Tillhörande en av de 

fyra största aktörerna 
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Butik D Mindre butiksyta 5 heltidsanställda Tillhörande en av de 

fyra största aktörerna 

Butik E Mindre butiksyta Okänt (endast ”site 

visits”) 

Tillhörande en av de 

fyra största aktörerna 

4.2 Resultat av intervjuer  

4.2.1 Differentiering genom produkter 

Detta tema behandlar vad butikscheferna och medarbetarna berättade angående hur de 

använder produkter för differentiering. De framkommer vilka produkter och 

produktkategorier de således anser är mest betydelsefulla och hur de använder sig av 

produkter som är mer unika, lokala och självtillverkade. De subteman som skapades var 

butikens produktkategorier och butikens specialartiklar. 

Butikens produktkategorier 

I intervjuerna med samtliga butikschefer och medarbetare framkom det att de produkter 

dem menar är viktigast i en butik att differentiera sig med är butikens färskvaror. Med 

färskvaror menade de charkprodukter, såsom kött och färs, frukt och grönt, fisk och 

skaldjur samt bröd. De menar på att små livsmedelsbutiker måste utmärka sig extra på 

dessa produkter. Detta framkom mest genom intervjuerna med butikscheferna där de 

flesta menar att det är dessa produkter som skiljer en bra och dålig butik åt. Butikschef A 

berättade att de flesta butiker, stora som små, annars erbjuder i princip samma saker 

gällande kolonialprodukter som exempelvis godis, dricka, pasta och bakningsprodukter. 

Den menar att de flesta butiker erbjuder samma kvalitet och pris på dessa produkter, och 

att det som verkligen attraherar kunder är billiga priser på färskvarorna. Butikschef A sa: 

 

”Det är i regel färskvarorna som skiljer butiker åt och löser man det 

bra, då ligger man bra till”. 

 

Vidare framkom att färskvaror är betydelsefulla på så vis att butikerna D och B valde att 

satsa mycket på dessa produkter. Butik D satsade mycket på charkprodukterna och att 

deras nisch var att erbjuda fint kött. Butik B hade satsat mycket på brödet och hade till 

och med en jäsningsanläggning i butiken, vilket butikschefen i den butiken berättade inte 

var så vanligt i små livsmedelsbutiker. I butik B berättade även butikschefen och 

medarbetaren att deras butik hade en nisch i form av att köpa in så kallade klippvaror. Det 

handlar om att köpa in lite mer udda produkter och varumärken som inte hör till deras 

ordinarie sortiment för att sedan sälja det billigare, vilket de anser lockar många kunder.    

 

Flera butikschefer och medarbetare berättade vidare att för små livsmedelsbutiker är det 

även centralt att kunna erbjuda bra sortiment med bra kvalitet. Medarbetare B förklarade 

denna tanke genom att berätta att utvecklingen inom livsmedelsbranschen tydligt märkts 

av och att det idag finns ett betydligt större utbud av varumärken, som därigenom skapat 

ökad konkurrens. Därför gäller det att erbjuda bra kvalitet på produkterna, annars kan 

kunderna lätt söka sig till andra butiker för att handla. Butikscheferna A, B och C, 

upplever även att det finns vissa fördomar mot små livsmedelsbutiker och menar att det 

främst handlar om att de skulle vara mycket dyrare än stora livsmedelsbutiker. Enligt 

butikscheferna stämde således inte detta och butikschef C menar att det istället endast 
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handlar om att små livsmedelsbutiker har sämre marginaler för inköp. Butikschef B 

berättade att de faktiskt har valt att konkurrera mycket med priset och att de till och med 

alltid legat på topp tio på en viss årlig prisundersökning. Detta val menade butikschefen 

beror på att den anser att priset blir allt mer betydelsefullt på marknaden, att kunderna 

hellre väljer ett lägre pris än en butik inom ett bekvämligare avstånd. 

 

Butikens specialartiklar 

Samtliga deltagare anser att de differentierar sig mycket med sortimentet och gällande 

just mer unika produkter var det butik A, C och D som anser sig ha det. Butikschef och 

medarbetare C berättade att deras unika produkt är klätterutrustning och butikschef och 

medarbetare D menar att deras stora chark är det som gör dem unika. Denna butikschef 

berättade att de bland annat har specialkött från Japan och Australien. Butikschef A 

berättade att de har stort utbud av specialartiklar, och att den ytan till och med är större än 

ytan för livsmedel. Den butikschefen berättade att de även har bland annat kläder, 

interiör, lampor och textil, utöver livsmedelssortimentet. Samtliga deltagare berättade att 

de däremot har lokala produkter och några självtillverkade produkter. De lokala 

produkterna var främst ägg, mjölk, charkuteri, och honung. Butikschef C berättade att de 

även har lokal glass och medarbetare D berättade att de har lokal olivolja. Flera 

butikschefer och medarbetare berättade även att det blir mer lokala frukt- och grönt 

produkter på sommaren, som exempelvis potatis, jordgubbar, rabarber och svamp. 

Medarbetare B berättade: 

 

”Sen på sommaren har vi ju potatis och på sommaren kan vi även ta in 

till exempel svamp och lite bär, och det är väldigt populärt”. 

 

Gällande självtillverkade produkter handlade det främst om egengjord potatissallad och 

smörgåsar. Samtliga deltagare berättade att de har bake-off och därmed ugnsbakar eget 

bröd. Butikschef A berättade att de förädlar kött genom att grilla exempelvis kyckling, 

klubbor, kamben och fläskfilé. Butikschef och medarbetare D berättade att de tillverkar 

köttkorv, plankor och smörgåstårtor. Självtillverkade smörgåstårtor berättade även 

butikschef och medarbetare B att de brukade göra, men på grund av dels personalbrist 

och dels ekonomiska skäl fick sluta tillverka detta. Idag köper de istället in färdiga 

smörgåstårtor och även uppläggningsfat för fester. De andra butikscheferna nämnde 

också problem gällande personal och ekonomi kopplat till just självtillverkade produkter, 

och att det kunde sätta stopp för dem att kunna erbjuda sådana produkter. Butikschef C 

berättade: 

 

”Ibland gör vi faktiskt salladstalltikar, det går lite i perioder, det är 

mer personalkrävande så det handlar egentligen om hur vi har med 

personal”.  

 

Sammanfattande tabell 

 Butikens produktkategorier Butikens specialartiklar 

Butik A Anser att färskvaror är viktiga och 

satsar mycket på detta.  

Anser använda produkterna för differentiering.  

Unikt: stor yta och utbud av specialartiklar, t.ex. 
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lampor, interiör och kläder. 

 Lokalt: ägg, mjölk, charkuteri och honung, frukt & 

grönt på sommaren.  

Självtillverkat: potatissallad, förädlar kött och eget 

bröd. 

Butik B Anser att färskvaror är viktiga och 

satsar mycket på detta, främst genom 

nybakat bröd via en 

jäsningsanläggning.  

Har en nisch: sälja klippvaror.  

Anser använda produkterna för differentiering.  

Lokalt: ägg, mjölk, charkuteri, honung, frukt & grönt 

på sommaren. 

Självtillverkade: potatissallad, eget bröd och köper 

in smörgåstårtor och uppläggningsfat.  

Butik C Anser att färskvaror är viktiga och 

satsar mycket på detta.  

Anser använda produkterna för differentiering.  

Unikt: klätterutrustning.  

Lokalt: ägg, mjölk, charkuteri, glass, frukt & grönt på 

sommaren.  

Självtillverkat: smörgåsar och eget bröd. 

Butik D Anser att färskvaror är viktiga och 

satsar mycket på detta, främst 

charkprodukter.  

Har en nisch: sälja fint kött.  

Anser använda produkterna för differentiering.  

Unikt: stor chark, har specialkött från Japan och 

Australien. Lokalt: charkuteri, honung, lite frukt & 

grönt på sommaren. Självtillverkat: potatissallad, 

smörgåsar, köttkorv, plankor, smörgåstårtor och eget 

bröd. 

 

4.2.2 Differentiering genom produktexponering 

Detta tema behandlar vad butikscheferna och medarbetarna berättade angående hur de 

använder produktexponeringar för differentiering. Det framkommer hur de använder 

skyltar och hur de arbetar med att fronta produkterna för att presentera produkterna. Det 

framkommer även hur de använder golvet och butiksytan för att placera produkter och 

produktkategorier och vad som får mest utrymme. De subteman som skapades var 

presentation av produkter, placering av produkter samt butiksytans betydelse.  

 

Presentation av produkter 

Samtliga deltagare, utom medarbetare C, nämnde att de tänker på produktexponering som 

marknadsföringsverktyg för differentiering. Medarbetaren C tänkte endast på detta 

ibland, som när de exempelvis får in en ny produkt. Samtliga medarbetare nämnde vidare 

att de använder produktexponering för differentiering, medan enbart hälften av 

butikscheferna, B och D, menade på att de använde produktexponering för 

differentiering. Gällande hur de använde produktexponering för att differentiera sig 

berättade samtliga deltagare att de mestadels använder skyltar för att presentera butikens 

produkter. 

 

Samtliga butikschefer och medarbetare berättade att de främst använder 

försäljningsskyltar för att tydligare presentera produkter som är på kampanj, är på 

extrapris eller nya produkter. Vidare berättade samtliga butikschefer att det handlar 

mycket om att arbeta utifrån de olika säsongerna gällande vilka produkter som skall 

presenteras och visas upp mer i butiken. Relaterat till detta framkommer det att butik D 

bygger om i butiken inför sommaren för att bättre kunna anpassa butiken. Det handlade 

dels om att bygga om frukt och grönt för att göra det området större och skapa plats för 

fler produkter, och dels att samtliga produkter i hyllorna tilldelades mindre plats för att ge 

plats åt fler produkter. Medarbetare D sa även att de på sommaren har mer skyltar i 
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butiken än vad de har resterande del av året. Det menar den personen beror på att 

kunderna som handlar hos dem övriga delen på året vet hur deras sortiment ser ut, och 

behöver då inte lika många skyltar för att presentera produkterna. Butikschef A och B, 

samt medarbetare C och D, berättade att kampanj- och veckovaror också oftast visas 

utanför butiken via olika skyltar, som de ställer antingen längs med vägen eller direkt 

utanför butiken. Vidare berättade butikschef och medarbetare C att de har olika 

småskyltar de kan sätta i hyllorna för att bättre framhäva ekologiska, glutenfria och 

laktosfria produkter. Butikschef och medarbetare B berättade att deras kampanjvaror har 

skyltar som blinkar för att det skall blir ännu tydligare för kunden och butikschef och 

medarbetare D berättade att de har många handskrivna skyltar. Denna butikschef 

upplever att handskrivna skyltar gör att kunderna uppmärksammar produkterna bättre, 

och sa: 

  

”Vi skriver alltid våra egna skyltar, utom extraprisskyltarna, men alla 

skyltar för till exempel frukten är handskrivet och det tycker jag är bra, 

för tror kunden ser det bättre än en tryckt lapp”. 

 

Butikschef och medarbetare C berättade att de arbetar mycket med sociala medier för att 

presentera och marknadsföra sina produkter, och att de lägger ut en ny bild i samband 

med att de får en ny produkt de vill visa kunderna. Butikschef och medarbetare B 

berättade båda att de tycker exponeringar i form av skyltar är roligt. Denna butikschef 

berättade till exempel att de skall bygga upp en korvkiosk i butiken genom olika skyltar 

där alla produkter som kan tänkas behövas till en korvkiosk skall finnas. Medarbetaren 

berättade att den personen saknar tiden förr när man kunde göra olika figurer på skyltarna 

för att göra de lite mer roliga som till exempel en påskkärring, tomte eller ett troll. 

Medarbetare B sa således: 

 

”Nu har man ju skrivare och man kan inte göra de så roliga, förr kunde 

man lägga in figurer och grejer men det finns inte på de här nya. Det är 

en grej som har blivit mycket sämre för jag gillar när man till påsk 

kunde sätta in några påskkärringar, lite djur och tomtar och troll”. 

 

Gällande hur butikscheferna och medarbetaren presenterar produkterna genom att fronta, 

menar samtliga deltagare det är viktigt att fronta butikens produkter. Dock berättade 

butikschef och medarbetare B att det är något som deras butik kan arbeta betydligt mer 

med. Det framkommer att varken medarbetarna eller butikschefen själv frontar i denna 

butik, och att det beror på tidsbrist. Resterande butikschefer och medarbetare berättade att 

fronta är något de är noggranna med och som alla anställda i butiken skall hjälpas åt med. 

Butikschef D berättade att de till och med anställer personal på sommaren som endast har 

i uppgift att fronta varorna, då butikschefen menar att det är så pass betydelsefullt.  

 

Placering av produkter 

Butikschefen A som ansåg att de inte använder produktexponeringar särskilt mycket för 

differentiering berättade att de istället tar mycket hjälp av proffssäljare som bättre kan 
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exponeringsarbetet i butiken. Dessa proffssäljare kommer till butiken och hjälper till med 

hur olika produkter skall placeras på hyllorna och i butiken. Butikschef D berättade också 

att de förlitar sig mycket på en konsult när det gäller hur deras olika produkter och 

produktkategorier skall placeras i butiken. Denna butikschef förklarade att de även får 

färdiga bilder på hur produkterna skall placeras i hyllorna och följer därför mestadels 

detta, men att de också kan justera utifrån lokala behov. Säljer de exempelvis mycket 

utav Gevalias kaffe ges denna produkt mer utrymme i hyllan oavsett vad bilderna visar. 

Flertalet butikschefer och medarbetare berättade att de produkter eller produktkategorier 

som får mest plats i butiken är de som säljs mest, samt de produktkategorier som det 

finns många produkter av. Frukt och grönt samt godis och dricka tillhörde de 

produktkategorier och produkter som kunder köper mest av, samt finns många produkter 

av, och därför ges mycket utrymme i butikerna till dessa. Butikschef B berättade att de 

produktkategorier som de har satsat mycket på är de som får mest utrymme i butiken, 

vilka är charkprodukter, bröd samt frukt och grönt. Vidare berättade medarbetare D att 

deras chark får mycket utrymme i butiken, vilket den personen anser är på grund av att 

det är butikens stolthet.      

 

Samtliga butikschefer och medarbetare berättade att de produkter som är dyrare och som 

butiken tjänar mest på får den bästa platsen i hyllan, det vill säga ”tahöjd”. Produkter som 

det istället säljs mycket av eller är billigare, samt produkter på extrapris, placeras längre 

ner i hyllan men ges större utrymme för att ändå synas ordentligt. Gällande vilka 

produkter som placeras vid kassan är det genomgående tydligt i intervjuerna att godis är 

den främsta produktkategorin som ges mest utrymme där. Anledningen till detta handlar, 

enligt samtliga deltagare, om att skapa impulsköp. Butikschef A berättade att godis och 

andra impulsprodukter, samt kampanjprodukter, hamnar vid kassan eftersom butiker 

generellt sett byggs upp så. Butikschef D är inne på samma spår och sa: 

 

”Det är väl sedan gammalt, tjugo, trettio, fyrtio, femtio år sedan 

tillbaka, att så ska det vara”.  

 

Butiksytans betydelse 

I flera intervjuer framkom det att butiksytan har stor betydelse över hur de kan använda 

produktexponeringar, och flera deltagare menar att butiksytan ofta begränsar dem. 

Butikschef A menar att stora livsmedelsbutiker har en fördel över små livsmedelsbutiker 

gällande detta och att de lättare kan exponera sina produkter relaterat till deras större 

butiksyta. Butikschef C som också berättade att de inte använder produktexponeringar för 

differentiering menade att det endast berodde på att deras butiksyta var alldeles för liten 

för att kunna använda produktexponeringar som personen önskade använda det. Denna 

butikschef menar vidare att deras gångar lätt blir för trånga och kan således inte använda 

skyltar för att presentera produkterna på något särskilt sätt. Butikschefen berättade att det 

händer att kunder på grund av de trånga gångarna råkar riva ner skyltarna eller att 

skyltarna inte syns tillräckligt bra och sa: 
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”Även gångarna är så trånga så även om vi satte upp skyltar vid hyllan 

så försvinner de, alltså kunderna kommer inte tillräckligt långt ifrån för 

att se dem”.  

 

Flera butikschefer och medarbetare berättade att de inte kan använda särskilt mycket 

säljställ på golvet eftersom deras golvplatser att använda säljställ begränsar dem. 

Butikschef D anser att små livsmedelsbutiker inte behöver använda exponeringar särskilt 

mycket och refererar detta mestadels till skyltar. Denna butikschef menar att små 

livsmedelsbutiker inte behöver ha till exempel skyltar i taket som visar vart allt ligger, 

som stora livsmedelsbutiker ofta har, utan att kunderna ofta hittar ändå, eftersom 

butiksytan inte är särskilt stor. Butikschef D, samt medarbetare C, berättade vidare att om 

deras kunder inte skulle hitta produkterna de söker i butiken får de fråga personalen som 

alltid finns nära till hands.  

 

Sammanfattande tabell 

 Presentation av 

produkter 

Placering av produkter Butiksytans betydelse 

Butik A Butikschefen tänker på 

exponering för 

differentiering, men tycker 

inte det används särskilt 

mycket.  

Skyltar: används mest för 

kampanj- och veckovaror. 

Fronta: viktigt för 

presentationen.  

Använder proffssäljare för 

exponeringsarbetet.  

De produkter och 

produktkategorier som får mest 

utrymme i butiken är det som 

säljs mest/finns mycket av.  

Produkter butiken tjänar mest 

på/dyrare produkter placeras i 

”tahöjd”. 

Godis placeras vid kassan för att 

skapa impulsköp. 

Butiksytan har betydelse 

för användning av 

exponering, ofta 

begränsande dock.  

Säljställ: använder 

fokuspunkter på golvet för 

att bättre presentera vissa 

produkter.  

Butik B Butikschefen och 

medarbetaren tänker och 

anser att exponering 

används för differentiering.  

Skyltar: används mest för 

kampanj- och veckovaror. 

Använder blinkande 

skyltar för detta. 

Fronta: viktigt för 

presentationen, 

förbättringsarbete finns 

dock. 

De produkter och 

produktkategorier som får mest 

utrymme i butiken är det som 

säljs mest/finns mycket av. Ger 

mest utrymme åt produkter de 

satsat på: chark, bröd och frukt & 

grönt. 

Produkter butiken tjänar mest 

på/dyrare produkter placeras i 

”tahöjd”.  

Godis placeras vid kassan för att 

skapa impulsköp. 

Butiksytan har betydelse 

för användning av 

exponering, ofta 

begränsande dock. 

Säljställ: använder 

fokuspunkter på golvet för 

att bättre presentera vissa 

produkter.    

Butik C Medarbetaren tänker inte 

på exponering för 

differentiering, men 

butikschefen gör det. 

Medarbetaren anser dock 

att exponering används för 

differentiering, men det 

gör inte butikschefen.   

Skyltar: används mest för 

kampanj- och veckovaror. 

Använder små skyltar för 

ekologiskt, laktos och 

gluten. 

Fronta: viktigt för 

De produkter och 

produktkategorier som får mest 

utrymme i butiken är det som 

säljs mest/finns mycket av. 

Produkter butiken tjänar mest 

på/dyrare produkter placeras i 

”tahöjd”. 

Godis placeras vid kassan för att 

skapa impulsköp. 

Butiksytan har betydelse 

för användning av 

exponering, ofta 

begränsande dock. 

Enligt butikschefen 

används inte exponering 

för differentiering relaterat 

till butiksytan. 

Säljställ: begränsad 

användning för att 

presentera vissa produkter 

relaterat till butiksytan. 
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presentationen. 

Butik D Butikschefen och 

medarbetaren tänker och 

anser att exponering 

används för differentiering.  

Skyltar: används mest för 

kampanj- och veckovaror. 

Använder handskrivna 

skyltar. 

Fronta: viktigt för 

presentationen.    

Använder konsulter för 

exponeringsarbetet. 

De produkter och 

produktkategorier som får mest 

utrymme i butiken är det som 

säljs mest/finns mycket av. Ger 

mest utrymme åt charken.  

Produkter butiken tjänar mest 

på/dyrare produkter placeras i 

”tahöjd”.  

Godis placeras vid kassan för att 

skapa impulsköp.  

Butiksytan har betydelse 

för användning av 

exponering, ofta 

begränsande dock.  

Butikschefen menar att 

skyltar inte behövs i små 

livsmedelsbutiker relaterat 

till butiksytan. 

Säljställ: begränsad 

användning för att 

presentera vissa produkter 

relaterat till butiksytan.  

 

4.2.3 Sinnesmarknadsföringens betydelse för produktexponering 

Detta tema behandlar vad butikscheferna och medarbetarna berättade angående hur de 

använder sig av sinnesmarknadsföring som ett sätt att förstärka produktexponeringar. Det 

framkommer hur de använder sig av färger och lukter för att förstärka 

produktexponeringar samt förstärka olika produkter. De subteman som skapades var 

förstärkning av produktexponering genom syn och förstärkning av produktexponering 

genom lukt. 

 

Förstärkning av produktexponering genom syn 

När det gäller sinnet syn och färger för att förstärka produktexponeringar framkom det 

från flertalet intervjuer med butikschefer och några medarbetare att det inte används 

särskilt mycket. En av dessa butikschefer, D, berättade att färger i alla fall inte är något 

den personen medvetet tänker på eller använder sig av. Medarbetare B berättade att 

tidsbrist är anledningen till varför användningen av färger för att förstärka 

produktexponeringar inte blir av så mycket. De flesta deltagare menar dock samtidigt att 

de gärna vill använda färger mer då de anser att färger är viktigt. Butikschef och 

medarbetare C, samt medarbetare D, lyfte fram att det mestadels är skyltarna i butiken 

som färger används till, och att dessa skyltar främst är till kampanj- och extraprisvaror. 

De sa att dessa skyltar utmärks lite mer och att de kan vara till exempel gula, röda eller att 

texten skrivs med röd eller orange färg. Butikschef C och D och medarbetare B berättade 

på att de tänker på färger mer i frukt och grönt-avdelningen. Dock är det endast 

medarbetaren som sa att färger används i frukten, medan butikschef C sa att det inte finns 

tillräckligt med yta för att kunna använda sig av färger i frukten. Butikschef D är inte 

medveten om färger används eller arbetas med i frukt och grönt, men menar att det kan 

vara snyggt att göra det. Medarbetare B som nämnde att de använder färg i frukten 

förklarade att det handlar om att placera frukter i olika färger på olika ställen. Att det med 

andra ord skall vara som små färgklickar lite överallt, vilket den personen sa är till för att 

kunden skall uppmärksamma frukter på olika håll.  

 

Vidare kommer butikschef C och medarbetare D in på färger i hyllorna. Medarbetaren 

berättade att de skulle kunna jobba mer med färger än vad de gör, och att de skulle kunna 

tänka mer på färgerna i hyllorna. Medarbetaren menar att de borde arbeta mer med detta 

eftersom kunden handlar mycket med ögonen också. Butikschefen berättade att de har 
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tagit detta steg ännu längre och köper in produkter som ser roligare ut och menar att 

butiken därmed differentierar sig i hyllan också. Butikschef C sa: 

 

”Utseendet på produkter kan ju också påverka försäljningen så vi har 

plockat bort en del som har tråkigare förpackningar och tar in en 

förpackning som faktiskt ser bättre ut. Då får man den där 

differentieringen i hyllorna, att man har olika färger”. 

 

Avslutningsvis berättade butikschef B att den hellre skulle vilja använda sig mer av 

ljussättning än av färger. Butikschefen menar att butiken skulle kunna ha ljus i olika 

färger och att ljuset bättre skulle kunna framhäva färgerna på de olika produkterna, och 

på så vis skapa annat utseende på produkterna. 

 

Förstärkning av produktexponering genom lukt  

Samtliga butikschefer och medarbetare berättade gällande sinnet lukt att det främst 

framhävs i samband med butikens egenbakade bröd, då det skapar en doft av nybakat 

bröd i butiken. Butikschef B och D berättade att de tänker mer på lukt och att de använder 

sitt egenbakade bröd mer systematiskt, på så vis att fläkten i butiken går ut över entrén för 

att det skall få fram doften av nybakat bröd direkt i butiken. Butikschef C och D, samt 

medarbetare D, berättade även att dem bakar mindre mängd bröd åt gången, men oftare. 

Vidare är det flera deltagare som berättade att brödet är placerat direkt vid entrén och 

medarbetare, B, C och D sa även att kunderna ofta kommenterar att det luktar gott i 

butiken. Butikschef A sa däremot att den inte använder eller arbetar med lukt 

systematiskt utan menar att lukten av till exempel nybakat eller grillat blir en biprodukt 

när det väl görs. Medarbetare B berättade även att den personen försöker tänka på att inte 

placera doftkänsliga produkter bredvid varandra för att de inte skall ta bort varandras 

dofter. Detta kunde handla om att inte placera till exempel tvättmedel och godis nära 

varandra och att inte heller placera det vid charken, utan att kunderna ska känna lukten av 

dessa produkter var för sig. En annan doft som flertalet deltagare berättade är 

betydelsefull är doften av fräschhet i butikerna och menar att det både skall vara fräscht, 

rent och fint i butiken samt lukta fräscht och rent. Medarbetare D nämnde även att det är 

betydelsefullt att känna lukt av frukt och grönt vid den avdelningen och att det inte får 

lukta ruttet till exempel, eftersom kunderna då kommer avstå från att handla frukt och 

grönt. Dock sa medarbetare C att det kan vara känsligt att använda dofter och lukter för 

mycket och refererar till att kunderna kan vara allergiska eller doftkänsliga. Denna sa: 

 

”Dofter tycker jag kan vara lite känsligt, det finns ju folk som är 

allergiska eller väldigt känsliga för dofter och det tycker jag man får 

tänka på”. 

 

Sammanfattande tabell 

 Förstärkning av produktexponering 

genom syn  

Förstärkning av produktexponering genom 

lukt. 

 

Butik A Används inte mycket.  Framhävs mest genom egenbakat bröd.   
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Anser att arbetet med färger är viktigt och 

vill använda det mer. 

Arbetar inte med lukt systematisk men menar 

att det blir en biprodukt när det väl görs, 

exempelvis egenbakat bröd. 

Butik B Medarbetaren menar att det ej används 

relaterat till tidsbrist, men försöker tänka på 

färger i frukt och grönt. Butikschefen menar 

också att det ej används, men önskar 

använda ljus i olika färger för framhävandet 

av olika produkter.  

Anser att arbetet med färger är viktigt och 

vill använda det mer.  

Framhävs mest genom egenbakat bröd.  

Butikschefen tänker mer systematisk gällande 

lukt, främst genom fläkt över entrén.  

Medarbetaren tänker på att ej placera 

doftkänsliga produkter bredvid varandra.  

Placerar brödet vid entrén. 

Medarbetaren anser att det är viktigt med en 

fräsch doft i butiken. 

Butik C Butikschefen och medarbetaren anser att det 

används mest till skyltar för kampanj- och 

veckovaror. Butikschefen anser att färger ej 

används i frukt och grönt relaterat till 

butiksytan, men att färg används i hyllorna. 

Anser att arbetet med färger är viktigt och 

vill använda det mer. 

Framhävs mest genom egenbakat bröd.  

Bröd bakas i en mindre mängd åt gången, men 

ofta. 

Placerar brödet vid entrén.  

Medarbetaren anser att det är viktigt med en 

fräsch doft i butiken. 

Butik D Medarbetaren anser att det används mest till 

skyltar för kampanj- och veckovaror och att 

färg kan användas mer i hyllorna. 

Butikschefen anser att färger ej används, 

men anser att arbetet med färger i frukt och 

grönt kan se bra ut. 

Anser att arbetet med färger är viktigt och 

vill använda det mer. 

Framhävs mest genom egenbakat bröd.  

Butikschefen tänker mer systematisk gällande 

lukt, främst genom fläkt över entrén.  

Bröd bakas i en mindre mängd åt gången, men 

ofta.  

Butikschefen och medarbetaren anser att det är 

viktigt med en fräsch doft i butiken. 

 

4.2.4 Betydelsen av produkter och produktexponering 

Detta tema behandlar vad butikscheferna och medarbetarna berättade angående varför de 

använder produkter och produktexponering på det sättet dem gör. När det gäller varför de 

säljer de produkter som de gör framkommer det att mycket är beroende på de lokala 

kundernas behov och önskemål. Det framkommer även att produktexponeringar används 

för att butiken skall kunna öka sin försäljning, samt för att underlätta för kunderna. De 

subteman som skapades var kundernas vinning och butikens vinning.  

 

Kundernas vinning 

Betydelsen av produkter och varför de väljer att sälja dem produkterna de gör framkom 

från merparten av intervjuerna från både butikscheferna och medarbetarna att det beror på 

vad kunderna vill ha. Det är alltså kundernas behov och önskningar som ligger till grund 

för vilka produkter butikerna väljer att ta in och sälja. Samtliga butikschefer och 

medarbetare berättade att de anser det är betydelsefullt att vara lyhörd på kunderna och 

att de ofta försöker köpa in specifika produkter som kunder kan efterfråga. Medarbetare 

B sa:  

 

”Vi är lyhörda om någon vill ha några nyheter eller något som man 

kanske inte har, att man tar in det då och försöker vara tillmötesgående 

till kunden. Det är viktigt att vara lyhörd”. 

 

Flera av butikscheferna och medarbetarna berättade vidare att det ofta är det som små 

livsmedelsbutiker har som fördel över stora livsmedelsbutiker, det vill säga att man lär 

känna sina kunder bättre och därmed får en närmare kontakt med dem. Butikschef C 
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menar att det är viktigt att ta tillvara på det lokala behoven för att på så vis bättre 

differentiera sig. Kundernas önskemål och behov är även det som de allra flesta 

butikschefer och medarbetare berättade är anledningen till varför butikerna säljer lokala 

produkter. De menar att det märks att det är sådana produkter kunderna gärna vill ha och 

därför är det en självklarhet att de skall ha sådana produkter. Butikschef B menar dock att 

anledningen till varför de har lokala produkter är för att det blir ett varumärke i sig och att 

det är ett sätt att utmärka och differentiera sig på.   

 

Flertalet medarbetare berättade att deras produktexponeringar är betydelsefulla, och 

därför används, då det främst skall underlätta för kunderna på olika sätt. De berättade att 

tydliga skyltar till exempel skall finnas så att kunderna lättare hittar i butiken. När det 

gäller att fronta produkterna menade flera medarbetare att det görs för att underlätta för 

kunden, på så vis att kunden inte skall behöva ställa sig på knä och gräva i hyllorna för att 

nå produkterna, men även för att det ser allmänt snyggt ut i hyllorna. Butikschef C sa att 

kunderna även kan hitta produkterna lättare om produkterna är frontade.  

 

Butikens vinning 

Flera av butikscheferna berättade att användningen av produktexponeringarna i butiken, 

både hur produkterna presenteras och placeras, är för att tjäna så mycket som möjligt. 

Produktexponeringarna används alltså framförallt för att öka försäljningen. Varför de 

väljer att placera och presentera produkterna som de gör är för att öka försäljningen. 

Valet att placera dyrare produkter i ”tahöjd” eller mer impulsvaror vid kassan, menar 

butikscheferna också är för att öka försäljningen. Anledningen till varför de frontar 

produkterna menar flera butikschefer beror först och främst på att det ser snyggt ut, vilket 

i sig är betydelsefullt för butiken, men några butikschefer menar också att frontade 

produkter syns bättre vilket också kan öka försäljningen. Butikschef B som ansåg sig 

själv dålig på, och inte tog sig tiden att fronta butikens produkter, lyfte fram sin 

medvetenhet kring att frontade produkter ser snyggt ut och att det säkerligen också kan 

öka försäljningen. Butikschef B sa: 

 

”Ja det är snyggt att fronta och vi säljer säkert mer varor också, men 

jag har svårt att prioritera det”. 

 

Medarbetare C berättade att deras mer unika produkter, klätterutrustningen, lockar många 

kunder till butiken. Medarbetaren sa att även om kunderna inte köper dessa mer unika 

produkter köper de oftast andra produkter, att det fungerar som en lockprodukt, vilket 

också bidrar till ökad försäljning. Vidare berättade även butikschef B anledningen till 

varför de använder sig av lukt genom nybakat bröd, vilket beror på att det skall göra 

kunderna småhungriga direkt när de kommer in i affären. Butikschefen menar att det i sin 

tur kan skapa mer köpimpulser hos kunderna. Medarbetare D var inne på samma spår. 

Medarbetaren sa således att lukten av nybakat kan göra så att kunderna köper mer, vilket 

med andra ord kan öka försäljningen.  
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Sammanfattande tabell 

 Kundernas vinning Butikens vinning 

Butik A Fördel: en närmare kontakt med kunderna.  

Varför produkter används som de gör: 
för lokala kundernas behov och önskemål.  

Lokala produkter: används utefter 

kundernas önskemål. 

Varför produktexponering används som det 

gör: enligt butikschefen för att öka försäljningen 

och tjäna mer. Placering av produkter i ”tahöjd”, 

vid kassan samt att fronta görs enligt 

butikschefen för att öka försäljningen.  

Butik B Fördel: en närmare kontakt med kunderna. 

Varför produkter används som de gör: 
för lokala kundernas behov och önskemål. 

Lokala produkter: används enligt 

butikschefen för differentiering. 

Varför produktexponering används som 

det gör: enligt medarbetaren för att 

underlätta för kunderna.  

Varför produktexponering används som det 

gör: enligt butikschefen för att öka försäljningen 

och tjäna mer. Placering av produkter i ”tahöjd”, 

vid kassan samt att fronta görs enligt 

butikschefen för att öka försäljningen. 

Butikschefen menar även att lukten genom 

egenbakat bröd förstärker hungerkänslan och 

kan skapa impulsköp.  

Butik C Fördel: en närmare kontakt med kunderna. 

Varför produkter används som de gör: 

för lokala kundernas behov och önskemål. 

Butikschefen menar att de lokala behoven 

är viktiga att ta tillvara på för 

differentiering. 

Lokala produkter: används utefter 

kundernas önskemål. 

Varför produktexponering används som 

det gör: enligt medarbetaren för att 

underlätta för kunderna. 

Varför produktexponering används som det 

gör: enligt butikschefen för att öka försäljningen 

och tjäna mer. Placering av produkter i ”tahöjd”, 

vid kassan samt att fronta görs enligt 

butikschefen för att öka försäljningen. 

Medarbetaren anser att unika produkter lockar 

kunder, vilket kan leda till ökad försäljning.  

Butik D Fördel: en närmare kontakt med kunderna. 

Varför produkter används som de gör: 

för lokala kundernas behov och önskemål.  

Lokala produkter: används utefter 

kundernas önskemål. 

Varför produktexponering används som 

det gör: enligt medarbetaren för att 

underlätta för kunderna. 

Varför produktexponering används som det 

gör: enligt butikschefen för att öka försäljningen 

och tjäna mer. Placering av produkter i ”tahöjd”, 

vid kassan samt att fronta görs enligt 

butikschefen för att öka försäljningen.  

Medarbetare menar även att lukten genom 

egenbakat bröd förstärker hungerkänslan och 

kan skapa impulsköp. 

 

4.3 Resultat av ”site visits” 

4.3.1 Differentiering genom produkter 

Detta tema behandlar vad författaren själv observerade angående hur livsmedelsbutikerna 

använder produkter för att differentiera sig. Det framkommer dels hur butikerna använder 

olika produkter och produktkategorier och dels hur de använder sig utav mer unika, 

lokala och självtillverkade produkter. De subteman som skapades här var således 

detsamma som för intervjuerna, det vill säga butikens produktkategorier och butikens 

specialartiklar.  

 

Butikens produktkategorier 

Genom de utförda ”site visits” observerades det att de flesta butiker hade överlag relativt 

jämnt fördelat mellan hur mycket utrymme olika produkter och produktkategorier hade. 

Butikerna A, B och D hade dock gett vissa produktkategorier mer utrymme. Butik B gav 

bröd, frukt och grönt samt charkprodukter mer utrymme, butik A gav mer utrymme till 

chark och fryst, och butik D gav mest utrymme till enbart charkprodukter. I butik B och 

D fanns även manuell charkdisk. Det var butikernas färskvaror som tilldelades mer 

utrymme i de flesta butiker, även om det överlag var relativt jämnt fördelat. I butik A och 
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B hade kategorier som exempelvis mejeri, fryst och kolonial också mycket utrymme. I 

den butik där endast charkprodukterna gavs mest utrymme, det vill säga D, hade bröd, 

frukt och grönt samt mejeri inte lika mycket utrymme. Det var tydligt i denna butik att 

charkdisken och charkprodukterna var det butiken satsade mest på. I de övriga butiker, C 

och E, var det ingen produktkategori som gavs mer utrymme än någon annan. I samtliga 

butiker hade dock godis och dricka mycket utrymme.  

 

Samtliga butiker hade ekologiska produkter, vissa mer än andra. I butikerna B, C och D 

fanns det stort utbud av ekologiska produkter i frukt och grönt samt även av olika 

produkter i kolonial. I resterande butiker observerades att det fanns mer ekologiska 

produkter i kolonial, medan det i frukt och grönt inte fanns särskilt mycket, endast några 

få sorter. I främst två butiker, A och D, hade frukt och grönt relativt stort utrymme men 

utbudet var inte lika stort och därför uppfattades det som lite produkter.  

 

Butikens specialartiklar 

De allra flesta av butikerna hade specialartiklar i form av till exempel kontorsprodukter, 

hemelektronik, underkläder och köksmaskiner. Butik B hade även utbud av olika 

hemprylar såsom olika krokar, sytråd och synålar, expanders, förpackningstejp, verktyg 

och ett ställ med olika frön. Butik A hade betydligt större utbud av dessa specialartiklar 

än alla andra där de även hade till exempel interiör, lampor, kläder och mattor. I denna 

butik uppfattades det som att butiksytan för dessa specialartiklar var markant större än 

butiksytan för livsmedel.  

 

Gällande mer unika produkter hade några få butiker detta som uppmärksammades mer än 

vad det gjorde i dem övriga butikerna. Butik B hade en mjukglassmaskin samt ett stort 

utbud av apoteksvaror. Även om alla andra butiker också hade apoteksvaror hade denna 

butik betydligt mer. Butik C hade klätterutrustning där det fanns skor, väskor, rep och 

hakar. Samtliga butiker hade utbud av lokala produkter, några butiker hade dock större 

utbud jämfört med de andra butikerna. De lokala produkter som flera butiker hade var 

mjölk, ägg, charkprodukter och sill. Butik A och B hade lokala skaldjur i form av räkor 

och kräftor, där butik A även hade lokal fisksås. Butik C hade lokal glass medan butik B 

även hade lokal honung. Flertalet av butiker hade självtillverkad potatissallad och flera 

butiker hade också utbud av grillat kött såsom kyckling, fläskfilé, kamben och 

kycklingklubbor. Samtliga butiker hade bake-off, vilket kan betraktas som eget ugnsbakat 

bröd, där butik C även hade egengjorda smörgåsar. Några butiker hade stort utbud av 

svenska produkter.  

 

Sammanfattande tabell 

 Butikens produktkategorier Butikens specialartiklar 

Butik A Vissa produktkategorier gavs mer 

utrymme. Mest utrymme gavs till chark 

och fryst, därefter gavs lite mer utrymme 

till mejeri och kolonial. 

Har ekologiska produkter, mer inom 

kolonial och mindre inom frukt & grönt. 

Har specialartiklar, exempelvis lampor, kläder och 

interiör. Butiken har större utbud jämfört med 

resterande butiker. 

Lokalt: ägg, mjölk, charkprodukter och sill. 

Erbjuder även lokala skaldjur, samt lokal fisksås.  

Självtillverkat: potatissallad, har utbud av grillat 

kött och egenbakat bröd. 



 

34 
 

Butik B Vissa produktkategorier gavs mer 

utrymme. Mest utrymme gavs till chark, 

bröd och frukt & grönt, därefter gavs lite 

mer utrymme till mejeri, fryst och 

kolonial. Butiken har manuell charkdisk. 

Har ekologiska produkter, både inom 

kolonial och frukt & grönt. 

Har specialartiklar. Butiken har även mer 

hemprylar jämfört med resterande butiker, 

exempelvis krokar, sytråd och verktyg.  

Unikt: mjukglassmaskin och stort utbud av 

apoteksvaror. 

Lokalt: ägg, mjölk, charkprodukter och sill. 

Erbjuder även lokala skaldjur, samt lokal honung. 

Självtillverkat: potatissallad, har utbud av grillat 

kött och egenbakat bröd. 

Butik C Ingen produktkategori gavs mer 

utrymme än någon annan. 

Har ekologiska produkter, både inom 

kolonial och frukt & grönt.  

Har specialartiklar. 

Unikt: klätterutrustning.  

Lokalt: ägg, mjölk, charkprodukter och sill. 

Erbjuder lokal glass. 

Självtillverkat: Egenbakat bröd och smörgåsar.  

Butik D Vissa produktkategorier gavs mer 

utrymme. Mest utrymme gavs till chark, 

medan bröd, frukt & grönt och mejeri 

gavs mindre utrymme. Butiken har 

manuell charkdisk.  

Har ekologiska produkter, både inom 

kolonial och frukt & grönt.  

Har specialartiklar. 

Lokalt: charkprodukter och sill. 

Självtillverkat: potatissallad och egenbakat bröd. 

Butik E Ingen produktkategori gavs mer 

utrymme än någon annan. 

Har ekologiska produkter, mer inom 

kolonial och mindre inom frukt & grönt.  

Har specialartiklar. 

Lokalt: charkprodukter och sill. 

Självtillverkat: Egenbakat bröd och lite utbud av 

grillat kött. 

 

4.3.2 Differentiering genom produktexponering 

Detta tema behandlar vad författaren själv observerade angående hur livsmedelsbutikerna 

använder produktexponeringar för differentiering. Det framkommer hur butikerna 

använder sig av skyltar och hur de arbetar med att fronta produkterna för att presentera 

dem. Det framkommer även hur butikerna använder sitt golv och sin butiksyta för att 

placera produkter och produktkategorier och vad som får mest utrymme. De subteman 

som skapades här var således detsamma som för intervjuerna, det vill säga presentation 

av produkter, placering av produkter samt butiksytans betydelse. 

 

Presentation av produkter 

Samtliga butiker använde skyltar, vissa mer än andra. De butiker som använde skyltar 

mer än övriga butiker tillhörde dock minoriteten. Gemensamt för butikerna var att de 

hade tydligast skyltar för kampanjvaror och veckans varor. Butik D hade flertalet 

handskrivna skyltar för frukt och grönt och för produkterna i charkdisken, vilka var i stil 

med svarta-tavlan-skyltar. De övriga butikerna hade mestadels datorskrivna skyltar eller 

givna skyltar direkt från butikens kedja. Butikerna A, B och E presenterade produkterna 

genom text på väggen ovanför olika produktkategorier. Detta kunde till exempel vara 

mejeri, frukt och grönt, bröd, kakor, delikatess och chark. Butik B hade liknande skyltar 

för samtliga produkter, alltså även för kolonial. De skyltarna hängde således ner från 

taket, aningen lite för högt upp då de i början inte observerades. Skyltarna hängde mellan 

varje gång och gav information om vad varje gång innehöll för produkter. Det kunde 

exempelvis stå ” senap, ketchup, ris, pasta” eller ”mjöl, socker, honung, sylt & marmelad, 

glutenfritt”, och så vidare. Butik A hade också skyltar hängandes ner från taket med 

mestadels text på olika produkters pris, vilka hängde i bra höjd och var tydligt synliga. 
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Butik A hade som sagt även en stor avdelning för specialartiklar och hade vid entrén text 

på en vägg där det stod åt vilket håll olika produkter fanns. 

 

Flera butiker hade småskyltar som stack ut från hyllorna och som visade vart veckans 

varor och ekologiska produkter fanns. Butik E hade även sådana skyltar för nyheter, butik 

C för laktosfritt- och glutenfritt och butik B hade även småskyltar i hyllorna där det stod 

”bra pris” eller ”kolla priset”. Det var tydligt i samtliga butiker utom B att de var 

noggranna med att presentera produkterna genom att fronta dem. Trots att butikerna D 

och E hade något högre hyllor var produkterna på den hyllan också fint frontat, vilket 

medförde att alla produkter syntes tydligt i hyllorna. I butik B som inte frontade 

produkterna lika noggrant som övriga butiker var det svårare att i en del hyllor se 

produkterna, då dessa hyllor också var relativt höga. Produkterna på översta hyllan i 

denna butik syntes således inte bra. Vidare hade butik A och C tydliga skyltar för sina 

lokala och självtillverkade produkter. Butik A hade mer sådana skyltar än butik C och 

visade tydligt med skyltarna butikens lokala eller självtillverkade produkter. Butik C hade 

sådana skyltar för några av dessa produkter, men inte på alla. Butik C mer unika 

produkter skyltades inte heller tydligt, vilket ledde till att de knappt observerades. 

Slutligen hade butik B två tv-skärmar i butiken, en vid entrén och en längre in i butiken, 

som visade olika klipp på mattips och veckans varor. 

 

Placering av produkter 

I samtliga butiker var bröd eller frukt och grönt placerat först medan mejeri, chark, fryst 

och kolonial var placerat längre in i butiken. Samtliga butiker hade godiset placerat precis 

innan kassan och denna produktkategori gavs mycket utrymme. I de flesta butiker var det 

relativt jämt fördelat mellan olika produkter och produktkategorier. I några butiker hade 

de olika produktkategorierna inget tydligt eget utrymme utan gick in i varandra, vilket 

gjorde att flertalet produkter och produktkategorier fick dela samma utrymme i butiken. I 

de flesta butiker var det mer kända varumärken som var placerade på ”tahöjd” i hyllorna, 

och vissa butiker hade även mer ekologiska produkter eller kedjans egna varumärken i 

ögonhöjd. Butikerna A och C hade relativt låga hyllor vilket medförde att de flesta 

produkter automatiskt hamnade i ögonhöjd. Detta i samband med bra frontade hyllor 

medförde därmed att produkterna syntes tydligt. Butik A hade även maximerat utrymmet 

på sina hyllor genom att använda båda sidorna och kanterna på hyllan. Butik E hade 

utnyttjat utrymmet ovanför sina kyldiskar med hyllor där de hade ställt olika produkter, 

vilka på så vis hamnade i ögonhöjd och syntes väl.    

 

Flertalet av butikerna hade få säljställ i butiken, men de säljställ de hade bestod utav 

godis och kampanjvaror. Butik B hade relativt många säljställ, vilka också bestod av 

godis och kampanjvaror och var placerade vid kassan. Denna butik hade även säljställ 

med hygienartiklar och de hade också relativt många säljställ vid kassan som bestod av 

olika produkter, såsom blommor, handkräm och smaksatta popcorn. Butik D använde få 

säljställ men hade däremot annorlunda säljställ i form utav trälådor för bland annat 

blommor, frukt och grönt samt för öl.        
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Butiksytans betydelse 

Det kunde observeras att livsmedelsbutikernas storlek på butiksytan skilde sig åt mellan 

de olika butikerna. I butikerna med lite större butiksyta, A och B, var det relativt jämt 

fördelat mellan de olika produkterna och produktkategorierna, men att vissa 

produkterkategorier ändå gavs mer utrymme i dessa butiker. I butikerna med mindre 

butiksyta, vilka främst var C och E, var det i princip helt jämt fördelat mellan de olika 

produkterna och produktkategorierna. I dessa butiker fick flertalet produkter och 

produktkategorier dela på utrymmet i butiken. De flesta butiker upplevdes trots deras 

mindre yta som luftiga och behagliga, samt att dem anpassade antal produkter till 

butiksytan. I butik E observerades det att de tagit in mycket produkter för att kunna 

leverera ett brett utbud, trots den begränsade ytan, vilket skapade en upplevelse av att 

butiken kändes kompakt och trång. De butiker som använde mindre antal skyltar och som 

inte använde säljställ tillhörde även de livsmedelsbutiker som till ytan var mindre.  

 

Sammanfattande tabell 

 Presentation av produkter Placering av produkter Butiksytans 

betydelse 

Butik A Skyltar används för 

kampanj- och veckovaror, 

vilka är datorskrivna eller 

från kedjan.  

Produkter presenteras genom 

text på väggar och vid 

entrén. 

Tydliga skyltar för lokala 

och självtillverkade 

produkter. 

Fronta: görs bra. 

Frukt & grönt är placerat vid entrén.  

Godis är placerat vid kassan och ges 

bra med utrymme. 

Kända varumärken är placerade i 

”tahöjd”.  

På hyllornas samtliga sidor placeras 

butiken produkter.  

Säljställ: relativt få säljställ som 

bestod av godis och kampanjvaror.   

Större butiksyta.  

Relativt jämnt 

fördelat men vissa 

produkter och 

produktkategorier 

gavs mer utrymme.  

Butik B Skyltar används för 

kampanj- och veckovaror, 

vilka är datorskrivna eller 

från kedjan. 

Använder småskyltar främst 

för priser. 

Produkter presenteras genom 

text på väggar, samt genom 

skyltar hängandes i taket. 

Två tv-skärmar i butiken för 

presentation av vissa 

produkter. 

Fronta: förbättringsarbete 

finns. 

Brödet är placerat vid entrén.  

Godis är placerat vid kassan och ges 

bra med utrymme. 

Kända varumärken är placerade i 

”tahöjd”. 

Säljställ: relativt många säljställ som 

bestod av godis och kampanjvaror, 

samt säljställ vid kassan för t.ex. 

blommor.  

Större butiksyta.  

Relativt jämnt 

fördelat men vissa 

produkter och 

produktkategorier 

gavs mer utrymme. 

Butik C Skyltar används för 

kampanj- och veckovaror, 

vilka är datorskrivna eller 

från kedjan. 

Använder småskyltar främst 

för laktos och gluten. 

Tydliga skyltar för lokala 

och självtillverkade 

produkter. 

Fronta: görs bra. 

Brödet är placerat vid entrén. 

Godis är placerat vid kassan och ges 

bra med utrymme. 

Kedjans varor och ekologiska varor 

är placerade i ”tahöjd”. 

Säljställ: få säljställ som bestod av 

godis och kampanjvaror.   

Mindre butiksyta. 

Jämnt fördelat mellan 

produkter och 

produktkategorier. 

Relaterat till den 

mindre ytan används 

mindre skyltar för 

olika produkter. 

Butik D Skyltar används för 

kampanj- och veckovaror. 

Frukt & grönt är placerat vid entrén. 

Godis är placerat vid kassan och ges 

Mindre butiksyta 

jämfört med A och B, 
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Handskrivna skyltar används 

främst för chark och frukt & 

grönt. 

Fronta: görs bra. 

bra med utrymme. 

Kända varumärken är placerade i 

”tahöjd”. 

Säljställ: få säljställ som bestod av 

godis och kampanjvaror. Har även 

annorlunda säljställ i form av 

trädlådor.  

men större än C och 

E. 

Mest utrymme ges till 

den manuella 

charkdisken.  

Butik E Skyltar används för 

kampanj- och veckovaror, 

vilka är datorskrivna eller 

från kedjan. 

Använder småskyltar främst 

för nyheter i butiken. 

Produkter presenteras genom 

text på väggar. 

Fronta: görs bra. 

Brödet är placerat vid entrén. 

Godis är placerat vid kassan och ges 

bra med utrymme. 

Kända varumärken är placerade i 

”tahöjd”. 

Utnyttjar utrymmet ovanför 

kyldiskarna för placering av 

produkter.  

Säljställ: få säljställ som bestod av 

godis och kampanjvaror.   

Mindre butiksyta. 

Jämnt fördelat mellan 

produkter och 

produktkategorier. 

Har många produkter 

på liten yta, upplevs 

trång.  

Relaterat till den 

mindre ytan används 

mindre skyltar för 

olika produkter. 

 

4.3.3 Sinnesmarknadsföringens betydelse för produktexponering 

Detta tema behandlar vad författaren själv observerade angående hur livsmedelsbutikerna 

använder sinnesmarknadsföring som ett sätt att förstärka produktexponeringar. Det 

framkommer både hur de använder färger och lukter för att förstärka 

produktexponeringar samt förstärka olika produkter. De subteman som skapades här var 

således detsamma som för intervjuerna, det vill säga förstärkning av produktexponering 

genom syn och förstärkning av produktexponering genom lukt. 

 

Förstärkning av produktexponering genom syn  

Gällande hur livsmedelsbutikerna använde sinnet syn och färg observerades att det mest 

används på deras skyltar. De skyltarna med mest färg på var de datorskrivna skyltarna 

och dessa skyltar användes för att visa upp butikens kampanjvaror samt veckans varor. 

Färgerna på dessa skylar skiljde sig något åt mellan de olika butikerna, men bestod bland 

annat av färgerna röd, gul, rosa, orange, lila och grön. Vissa skyltar var vita men texten 

var då i röd eller gul färg. De handskrivna skyltarna som främst butik C, D och E använde 

sig av var antingen vita med svart text, eller svarta med vit text. Butikerna A, B och E 

hade som tidigare nämnt text på väggen ovanför de olika produktkategorierna, och denna 

text var i röd eller svart färg på vit vägg. Butik B som hade skyltar hängandes mellan 

varje gång för produkter inom kolonial, hade vita skyltar med svart text. Butik A som 

hade en stor avdelning av specialartiklar, och som vid entrén hade text som förklarade 

vilket håll olika produkter fanns, bestod av svart text på mörkgrå vägg. Det observerades 

i flera butiker att en tendens fanns till att mer färgglada produkter var placerade högre 

upp i hyllan, medan mörkare färger på produkterna var placerade längts upp eller längts 

ner i hyllan. I butikerna med väl frontade hyllor framträdde produkternas olika färger 

tydligt.   

 

Förstärkning av produktexponering genom lukt   

Sinnet lukt kunde inte observeras särskilt tydligt i någon av livsmedelsbutikerna. Under 

”site visit” i butik B, som gjordes tidigare på dagen jämfört med de övriga ”site visits”, 

kunde lukt av nybakat observeras, men denna lukt kunde inte observeras under de övriga 
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”site visits”. Det observerades att butikerna B, C och E hade brödet placerat direkt vid 

entrén. I butik D luktade det nystädat vilket skapade en fräsch upplevelse av butiken.  

 

Sammanfattande tabell 

 Förstärkning av produktexponering genom 

syn  

Förstärkning av produktexponering 

genom lukt. 

 

Butik A Färger används mest till skyltar för kampanj- och 

veckovaror. Detta var datorskrivna skyltar.  

Text på vägg: svart text på vit vägg. Vid entrén: 

svart text på mörkgrå vägg.  

Kunde inte observeras.  

Brödet var inte placerat vid entrén.  

Butik B Färger används mest till skyltar för kampanj- och 

veckovaror. Detta var datorskrivna skyltar. 

Text på vägg: röd text på vit vägg. Skyltarna i 

taket, svart text på vit skylt.  

Kunde observeras lite.  

Brödet var placerat vid entrén. 

Butik C Färger används mest till skyltar för kampanj- och 

veckovaror. Detta var datorskrivna skyltar. 

Kunde inte observeras.  

Brödet var placerat vid entrén. 

Butik D Färger används mest till skyltar för kampanj- och 

veckovaror. Deras handskrivna skyltar var svart 

och vita.  

Kunde inte observeras.  

Brödet var inte placerat vid entrén. 

Observerades en doft av nystädat.  

Butik E Färger används mest till skyltar för kampanj- och 

veckovaror. Detta var datorskrivna skyltar. 

Text på vägg: röd text på vit vägg. 

Kunde inte observeras.  

Brödet var placerat vid entrén. 

 

 

Sammanfattning av empiri  

Samtliga deltagare anser att de använder produkter för differentiering. Färskvarorna är de 

produkter som de ser som mest betydelsefulla. I intervjuerna framkom det att flertalet 

butiker har unika produkter, samtliga har lokala och självtillverkade produkter, samt att 

två butiker har arbetat fram en nisch. Gällande exponeringar används mest skyltar, vilka 

främst används för kampanj- och veckovaror, där två butiker har mer utmärkande skyltar 

för detta. Några butiker har även tydliga skyltar för sina lokala och självtillverkade 

produkter. Två av butikerna använder proffssäljare eller konsulter för exponeringsarbetet. 

Samtliga butiker ger mest utrymme till de produkter som säljs mest. De dyraste produkter 

placeras i ”tahöjd” och vid kassan placeras godiset för att skapa impulsköp. Butiksytan 

har stor betydelse för små livsmedelsbutikers möjlighet att använda exponering för 

differentiering. Sinnet lukt används mer systematisk i några butiker genom exempelvis 

fläktsystemet utöver entrén och genom placeringen av brödet vid entrén. Sinnet syn och 

färger används i mindre utsträckning, men samtliga deltagare önskar dock använda sinnet 

syn och färger mer. Varför produkter används som de gör är för att uppfylla de lokala 

kundernas önskemål och behov. Varför produktexponering används som de gör menar 

medarbetarna är för att underlätta för kunderna, medan butikscheferna menar att det 

används för att öka försäljningen.    
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5. Analys 

I analysen sker en reflektion och diskussion kring det empiriska resultatet kopplat till den 

teoretiska referensramen och tidigare forskning.   

 

5.1 Utvecklingens inverkan på livsmedelsbutiker 

Denna studie grundar sig på att det har skett en utveckling inom livsmedelsbranschen de 

senaste åren som enligt Jordbruksverket (2015) främst handlar om en ökad konkurrens på 

grund av bland annat större utbud av matvaror. I empirin framkom det endast från 

medarbetare B att den personen har märkt av denna utveckling. Dock menar samtliga 

deltagare att kvaliteten på butikens sortiment är centralt i dagens marknad och att det 

främst är kvaliteten hos färskvarorna som är viktigast. De menar således att färskvarorna 

är det som små livsmedelsbutiker bör använda sig mest av för att differentiera sig. Ingen 

tidigare studie i denna uppsats har tagit upp vilka produkter och produktkategorier som är 

mest betydelsefulla och därför kan detta tolkas som nya insikter. I de genomförda ”site 

visits” kunde det observeras att färskvarorna även var det som flertalet av 

livsmedelsbutikerna satsade mycket på. Trots att många butiker hade relativt jämt 

fördelat angående hur mycket utrymme som gavs till olika produkter och 

produktkategorier, var färskvarorna den produktkategori som ändå gavs större utrymme. 

Vilka produkter en butik väljer att sälja är enligt Hernant och Boström (2010) viktigt för 

att differentiera sig. Färskvarorna menar deltagarna, främst butikscheferna, är det som 

skiljer en bra och en mindre bra butik åt och därför satsar de mycket på färskvarorna.      

 

Srichookiat och Jindabot (2017) menar att små livsmedelsbutiker ofta har mindre 

ekonomiska och icke-ekonomiska resurser jämfört med stora livsmedelsbutiker och 

menar vidare att det gör att stora livsmedelsbutiker kan sätta ett lägre pris. Utifrån 

intervjuerna med flertalet av butikscheferna blir det tydligt att de dock inte håller med om 

just detta. De menar att små livsmedelsbutiker också har lägre priser, eller åtminstone 

samma priser som stora livsmedelsbutiker har på de flesta produkter i butiken. Frågan är 

om denna prisskillnad var mer vanlig förr och om det nuförtiden blivit jämnare mellan 

prisskillnaderna stora och små livsmedelsbutiker emellan, eller om ett antagande finns att 

stora livsmedelsbutiker har billigare produkter relaterat till att de har mer resurser och 

logiskt då borde kunna sätta lägre priser.  

 

5.2 Differentiering genom produkter 

Enligt McGuinness och Hutchinson (2013) är en produktstrategi betydelsefull för små 

livsmedelsbutiker för att kunna differentiera sig och därmed skapa konkurrensfördelar, 

vilket innefattar unika, lokala och självtillverkade produkter. I intervjuerna framkom det 

inte att de arbetar utifrån en produktstrategi, dock blir det tydligt genom både intervjuerna 

och ”site visits” att butikerna i studien har sådana produkter, och vidare använder dessa 

produkter för differentiering. Vissa butiker har dock mer av unika, lokala och 

självtillverkade produkter än andra. Vidare framkom det av samtliga butikschefer att 

personal- och ekonomibrist ligger bakom anledningen till varför inte självtillverkade 

produkter används mer. Skulle butikerna således haft mer av dessa resurser kan det tolkas 
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som att de hade använt sig mer av det och därmed ännu mer kunnat öka sin möjlighet till 

differentiering. Detta då det enligt McGuinness och Hutchinson (2013) är betydelsefullt 

för små livsmedelsbutiker att erbjuda självtillverkade produkter för att bättre kunna 

differentiera sig.  

 

Gällande mer unika produkter framkom det genom intervjuerna att butik A, C och D 

ansåg sig ha detta, men genom ”site visits” kunde unika produkter observeras även i butik 

B. Det innebär med andra ord att varken butikschefen eller medarbetaren i butik B 

betraktade dessa produkter som något som utmärker deras butik, vilket kan tolkas som 

antingen bristande insikt eller att de inte ansåg produkterna som unika. Det innebär vidare 

att butik E var den enda butik som inte hade unika produkter, vilket enligt McGuinness 

och Hutchinson (2013) kan försvåra deras möjlighet att skapa konkurrensfördelar och 

därmed locka till sig kunder. Butik A hade, som tidigare framgått, ett stort utbud av 

specialartiklar, större än ytan för livsmedel. Trots att de övriga butikerna också hade 

specialartiklar, kan butik A betraktas som mer unik relaterat till deras stora utbud av 

dessa produkter. Butik C hade klätterutrustning och butik D hade en stor chark vilket kan 

betraktas som mer unika produkter och produktkategorier, då det är mindre vanligt 

förekommande med detta i små livsmedelsbutiker. Det unika i butik B var att de hade en 

mjukglassmaskin, vilket också är mindre vanligt förekommande i små livsmedelsbutiker. 

Vidare hade denna butik betydligt större utbud av apoteksvaror, jämfört med övriga 

butiker, vilket utmärkte butiken mer. Trots att butikerna inte medvetet arbetar med en 

tydlig produktstrategi, visar resultatet på att flera butiker använder produkterna som ingår 

i en sådan strategi. Dock skulle några butiker kunna förbättra användningen av en 

produktstrategi för att bättre differentiera butiken och skapa konkurrensfördelar.   

 

I det empiriska resultatet framkommer det tydligt från en deltagare att lokala produkter 

används för att differentiera deras butik. Detta påvisar stor medvetenhet hos denna 

deltagare om hur produkter kan användas för differentiering. Dock framkommer en tydlig 

medvetenhet om användandet av produkter för differentiering även från övriga deltagare, 

även om detta inte lika tydligt uttrycks av deltagarna i intervjuerna. Detta på så vis att 

flertalet av deltagarna, både medarbetarna och butikscheferna, menar att deras produkter 

är anpassade utifrån kundernas behov och önskemål. Det stämmer väl överens med 

tidigare forskning som menar att butiker som har produkter som bättre överensstämmer 

med kundernas behov och förväntningar lättare kan skapa konkurrensfördelar (Hernant & 

Boström, 2010). Vidare menar flera deltagare att deras stora fördel över stora 

livsmedelsbutiker är en närmare kontakt med kunderna. De kan vara mer lyhörda och 

tillmötesgående och kan även ta in specifika produkter som kunderna efterfrågar. Det 

bekräftar således vad Srichookiat och Jindabot (2017) menar, det vill säga att små 

livsmedelsbutiker lättare kan anpassa sina produkter utefter den lokala marknaden. Det 

menar de kan leda till att butiker lättare kan differentiera sig från konkurrenter, samtidigt 

som det ökar chansen för att kunden känner större värde och lojalitet till butiken i fråga. 

Dessa likheter mellan det empiriska resultatet och tidigare forskning kan bero på att en 

butiks produkter är en av de mest betydelsefulla konkurrensmedlet (Nordfält, 2007; 
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Hernant & Boström, 2010), och att butikschefer och medarbetare därför har kunskap om 

hur produkter bör användas för att differentiera sig. 

 

Resultatet visar på att flertalet av de små livsmedelsbutikerna i studien försöker erbjuda 

mer speciella produkter för att skilja sig från konkurrenterna och fokuserar främst på att 

göra detta på den lokala marknaden, vilket kan liknas med en mindre marknad. De små 

livsmedelsbutikerna i studien verkar därmed tillämpa strategin/delar av strategin 

differentieringsfokusering från Porters generiska strategier, vilket Srichookiat och 

Jindabot (2017) menar är en strategi som små livsmedelsbutiker vanligtvis tillämpar. 

Detta kan även liknas med en nisch, vilket är betydelsefullt för små livsmedelsbutiker att 

arbeta fram (Kotler et al., 2013). Det framkommer i intervjuerna att totalt två butiker 

arbetat fram en nisch. Butik D menade att deras nisch var att sälja fint kött med bra 

kvalitet över deras manuella charkdisk. Detta framkom i intervjuerna med både 

butikschefen och medarbetaren, men det blev även tydligt genom ”site visits” i butiken då 

deras charkdisk var stor och hade mest utrymme i butiken. Butikschefen och 

medarbetaren i butik B menar att deras nisch är att sälja klippvaror, vilket de anser lockar 

många kunder. Detta var dock inget som tydligt observerades. Däremot var det tydligt att 

denna butik försökte framhäva vissa produkter mer genom att placera de på tydliga 

platser, samt ha tydliga skyltar för vissa produkter. Genom ”site visits” kan även butik A 

anses ha arbetat fram en nisch genom butikens stora utbud av specialartiklar, men det var 

dock inget som butikschefen i denna butik lyfte fram som en nisch de arbetat fram. 

Eftersom endast två av fem butiker ansågs sig ha arbetat fram en nisch finns det därmed 

förbättringspotential för små livsmedelsbutiker inom detta område för att bättre 

differentiera sig.   

 

Sammanfattande tabell 

 Differentiering genom produkter 

Butik A Framkommer ej om butiken använder någon produktstrategi, men de använder produkter som 

ingår i en sådan. De har unika produkter, relativt mycket lokalt och relativt mycket 

självtillverkat som de använder för differentiering. Genom ”site visits” framkom det att 

butiken även har en nisch i form av stort utbud av specialartiklar. Allt detta kan resultera i 

bättre differentiering. Trots att det ej framkom genom intervjun påvisas en medvetenhet kring 

att produkter används för differentiering, då det nämns att produkterna används utifrån 

kundernas behov. 

Butik B Framkommer ej om butiken använder någon produktstrategi, men de använder produkter som 

ingår i en sådan. De har unika produkter, relativt mycket lokalt och relativt mycket 

självtillverkat som de använder för differentiering. Genom intervjuerna framkom det att 

butiken även har en nisch i form av att sälja klippvaror. Allt detta kan resultera i bättre 

differentiering. Genom intervjun med butikschefen framkom det att lokala produkter används 

för differentiering, vilket visar på en medvetenhet kring detta.  

Butik C Framkommer ej om butiken använder någon produktstrategi, men de använder produkter som 

ingår i en sådan. De har unika produkter, relativt mycket lokalt och relativt lite självtillverkat 

som de använder för differentiering. Även fast butik C har mindre självtillverkat jämfört med 

butik A och B, kan de produkter de har användas för differentiering. Trots att det ej framkom 

genom intervjun påvisas en medvetenhet kring att produkter används för differentiering, då det 

nämns att produkterna används utifrån kundernas behov. 

Butik D Framkommer ej om butiken använder någon produktstrategi, men de använder produkter som 

ingår i en sådan. De har unika produkter, relativt lite lokalt och enligt intervjuerna relativt 

mycket självtillverkat, men enligt ”site visits” relativt lite självtillverkat. Enligt intervjuerna 

har denna butik mest självtillverkade produkter som används för differentiering, jämfört med 
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resterade. Dock har de lite lokala produkter. Genom intervjuerna framkom det att butiken även 

har en nisch i form av att sälja fint kött, vilket kan bidra till bättre differentiering. Trots att det 

ej framkom genom intervjun påvisas en medvetenhet kring att produkter används för 

differentiering, då det nämns att produkterna används utifrån kundernas behov. 

Butik E Genom ”site vists” framkom det att butiken använder några produkter som ingår i en 

produktstrategi. De har inga unika produkter, relativt lite lokalt och relativt lite självtillverkat. 

Denna butik verkade således inte använda produkter särskilt mycket för differentiering, vilket 

innebär att det finns flera förbättringsmöjligheter.  

 

5.3 Differentiering genom produktexponeringar - presentation av produkter 

Enligt Mehta och Chugan (2016) är en medvetenhet kring vikten av produktexponeringar 

i en livsmedelsbutik betydelsefullt, samt att faktiskt använda sig av produktexponeringar, 

för att kunna differentiera sig. Genom att exempelvis använda försäljningsskyltar och 

placera produkterna rätt i förhållandet till utrymmet, kan det medföra att kunder upplever 

mer nöje under tiden i butiken. Nöje i butiken är centralt för att kundernas köpbeteende 

skall bli positivt och kan även vara avgörande för vilken butik kunderna väljer att handla 

från. Produktexponeringar kan också bidra till att en butiks helhet blir mer attraktiv 

(Mehta & Chugan, 2016). I intervjuerna framkom det att samtliga deltagare är medvetna 

och tänker på exponeringar som marknadsföringsverktyg för differentiering, förutom 

medarbetare C, som endast tänker på det i vissa tillfällen. Dock skiljde sig svaren från 

butikscheferna och medarbetarna gällande ifall de använde sig av exponeringar för 

differentiering. Samtliga medarbetare menar att de använder sig av det, medan endast 

hälften av butikscheferna menar att de använder produktexponering för differentiering. 

En möjlig förklaring till detta skulle kunna bero på att butikscheferna har bättre kunskap 

och insikt om vad differentiering faktiskt innebär och att medarbetarna ser på begreppet 

med en annan innebörd. Det skulle även kunna handla om att butikscheferna och 

medarbetarna har olika uppfattningar om hur exponering skall användas för 

differentiering, och att butikscheferna inte anser det görs tillräckligt bra medan 

medarbetarna tycker det används tillräckligt bra. För att uppnå maximalt utnyttjande av 

exponeringar kan det anses vara betydelsefullt att samtliga anställda inom en butik har en 

gemensam uppfattning angående detta arbete.  

 

Sett till det empiriska resultatet av hur butikerna använder produktexponering framgår det 

tydligt att det är skyltar som används mest för att framhäva butikens produkter. Skyltar i 

butiken för att presentera produkterna har visats sig påverka kunderna i deras köpbeslut 

(Bauer et al., 2012). Det framkommer i resultatet att skyltarna används främst till att 

presentera kampanj- och veckovaror, men det kan även vara betydelsefullt för butikerna 

att använda skyltar för att tydligare presentera de unika, lokala och självtillverkade 

produkterna. Detta eftersom sådana produkter är betydelsefulla för små livsmedelsbutiker 

för att kunna differentiera sig från andra butiker (McGuinness & Hutchinson, 2013), och 

därav skulle det kunna vara en fördel för små livsmedelsbutiker att arbeta mer med att 

presentera dessa produkter. Det var endast två av fem butiker som gjorde detta, vilket 

påvisar att det finns stora möjligheter till förbättring angående detta. Ingen butikschef 

eller medarbetare nämner heller något om specifika skyltar för de produkter de anser är 

mest betydelsefulla, det vill säga färskvarorna. Utifrån ”site visits” kunde det inte heller 

observeras att de produkterna presenterades på ett sätt som tydligare framhävde dessa 
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produkter jämfört med övriga produkter, exempelvis via skyltar. Dock kunde det 

observeras i samtliga butiker att främst frukt och grönt, samt bröd var placerat i början av 

butiken. Det kan medföra att kunderna direkt blir påverkade av dessa produkter eftersom 

de uppmärksammas först, dock framkom det inte någon medvetenhet kring denna 

produktplacering i intervjuerna. Genom att även presentera butikens färskvaror tydligare 

skulle det kunna leda till en förbättring hos samtliga butiker för att ännu bättre använda 

produkterna för differentiering. Butik D hade dock handskrivna svarta-tavlan-skyltar för 

färskvaror såsom frukt och grönt och charkprodukter, vilket anses positivt, samt gjorde 

att de skiljde sig från resterade butiker i studien som mestadels hade datorskrivna skyltar. 

 

Vidare kan exponeringar i form av skyltar hjälpa kunder med att lättare hitta produkterna 

(Otterbring et al., 2014), vilket också är betydelsefullt för att kunderna skall skapa 

positivare uppfattningar om en specifik butik (Bauer et al., 2012). Enligt Hernant och 

Boström (2010) uppmärksammar kunder i stora livsmedelsbutiker exponeringar bättre 

eftersom de behöver mer hjälp till att hitta produkterna, än vad de gör i små 

livsmedelsbutiker. Butikschef D var inne på samma spår och menar att små 

livsmedelsbutiker inte behöver skyltar i till exempel taket för att hjälpa kunderna hitta 

produkterna, vilket butikschefen menar stora livsmedelsbutiker har. Genom ”site visits” 

kunde det däremot observeras att livsmedelsbutikerna A, B och E i studien hade sådana 

skyltar. Detta handlade dock mestadels om text på väggarna om vart olika 

produktkategorier var placerade, men som tidigare nämnt hade alltså butik B även sådana 

skyltar hängandes ner från taket mellan samtliga gånger även för kolonial. Dessa texter 

och framförallt skyltarna i butik B gjorde att författaren under ”site vists” lättare kunde 

hitta produkterna. Dock skulle skyltarna i butik B hänga längre ner då de försvann lite på 

grund av att de hängde för högt för att tydligt uppmärksammas. Skyltarnas placeringar är 

därmed betydelsefullt, vilket även Otterbring et al. (2014) menar på. Texterna och 

skyltarna skapade ett trevligt intryck under besöket, vilket skyltar ofta gör (Otterbring et 

al., 2014). Utifrån denna studie kan det således konstateras att små livsmedelsbutiker bör 

använda skyltar för att visa kunderna vart produkterna är placerade, vilket bekräftar 

tidigare forskning om att skyltar är betydelsefullt för att kunder skall skapa positivare 

uppfattningar av butiken.  

 

Genom ”site visits” observerades det i samtliga butiker, förutom i butik B, att de hade 

frontat produkterna, vilket gav ett trevligt intryck av butiken. Det gjorde också att 

produkterna syntes bra i hyllorna. Enligt Gustafsson et al. (2007) är fronta betydelsefullt 

då kunder är mindre benägna att ta från hyllor som är halvfylla eller ser tomma ut, men 

det kan alltså även hjälpa butikerna att skapa en trevlig upplevelse för kunden, samt 

hjälpa dem hitta produkterna. Fronta som medel att hjälpa och underlätta för kunderna 

var även det som medarbetarna ansåg var anledningen till varför de skall fronta 

produkterna, samt varför produktexponeringar används överhuvudtaget. Flertalet av 

butikscheferna menar däremot att produktexponeringar används på det sätt de gör är för 

att öka försäljningen. Även fronta menar flera butikschefer är för att öka försäljningen, 

men också för att det ser allmänt snyggt ut. Dessa olika åsikter mellan butikscheferna och 

medarbetarna om varför produktexponeringar och att fronta produkterna används är 
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intressant. En möjlig förklaring kan vara att butikscheferna är mer involverade i de 

ekonomiska frågorna och tänker därför mer i sådana banor, medan medarbetarna inte är 

involverade i dessa frågor och fokuserar därför mestadels på kunderna. Trots att flera 

deltagare menar att exponeringar används för att differentiera sig, är det alltså ingen som 

uttryckligen säger att det är anledningen till varför exponeringarna används på det sättet 

dem gör. Detta gör att det kan tolkas som att exponeringar därför egentligen inte används 

för differentiering, vilket i sådana fall innebär förbättringsmöjligheter.  

 

Butik C nämnde vidare att de använder sig av sociala medier för att marknadsföra sina 

produkter och eftersom ingen annan butik nämnde detta kan det tolkas som att de inte 

använder sig av det. Skulle så vara fallet finns det inom detta område 

förbättringspotential. Detta genom att utvecklingen av internet gör det möjligt för butiker 

att använda sig av fler kanaler för att sälja sina produkter, och enligt Dawes och Nenycz-

Thiel (2014) kommer detta bli allt mer vanligt i framtiden. Butik B hade dock tv-skärmar 

i butiken vilket ingen annan butik hade, vilket utmärkte butiken gällande presentationen 

av produkterna.  

 

Sammanfattande tabell 

 Differentiering genom produktexponeringar – presentation 

Butik A Butikschefen tänker på exponering för differentiering, men anser att det ej används. Skyltar är 

det som används mest för exponering, främst för kampanj- och veckovaror. Vidare används 

skyltar för att presentera lokala och självtillverkade produkter, vilket anses fördelaktigt då 

dessa produkter är viktiga för differentiering hos små livsmedelsbutiker. Har mest datorskrivna 

skyltar, vilket ej var särskilt utmärkande, då flertalet butiker hade datorskrivna skyltar. Dock 

har butiken tydliga skyltar som gör produkterna lätt att hitta, samt skapa en trevlig 

köpupplevelse, vilket stämmer överens med vad tidigare forskning menar är betydelsefullt.  

Butik B Butikschefen och medarbetaren tänker på exponering för differentiering och både anser att det 

används för differentiering. Skyltar är det som används mest för exponering, främst för 

kampanj- och veckovaror. Har dock mest datorskrivna skyltar, vilket ej var särskilt 

utmärkande, då flertalet butiker hade datorskrivna skyltar. Butiken har däremot tydliga skyltar 

som gör produkterna lätt att hitta, samt skapa en trevlig köpupplevelse, vilket stämmer överens 

med vad tidigare forskning menar är betydelsefullt. Dock kan de förbättra arbetet med skyltar 

för lokala och självtillverkade produkter.  

Butik C Butikschefen tänker på exponering för differentiering, men anser ej att det används. 

Medarbetaren tänker inte på exponering för differentiering, men anser att det används. Skyltar 

används främst för kampanj- och veckovaror, övriga skyltar var få. Däremot har de några 

skyltar för att presentera lokala och självtillverkade produkter, vilket anses fördelaktigt då 

dessa produkter är viktiga för differentiering hos små livsmedelsbutiker. Har dock mest 

datorskrivna skyltar, vilket ej var särskilt utmärkande, då flertalet butiker hade datorskrivna 

skyltar. Då antalet skyltar överlag var litet resulterade det i att produkterna ibland var svåra att 

hitta.  

Butik D Både butikschefen och medarbetaren tänker på exponering för differentiering och anses att det 

används. Skyltar är det som används mest för exponering, främst för kampanj- och 

veckovaror. Har dock handskrivna svarta-tavlan-skyltar för chark och frukt & grönt, vilket 

utmärker butiken. Vidare kan de förbättra arbetet med skyltar för lokala och självtillverkade 

produkter. Då antalet skyltar överlag var litet resulterade det i att produkterna ibland var svåra 

att hitta.   

Butik E Genom ”site visits” kunde det observeras att exponering ej används särskilt mycket för 

differentiering. Skyltar används främst för kampanj- och veckovaror, övriga skyltar var få. Har 

mest datorskrivna skyltar, vilket ej var särskilt utmärkande, då flertalet butiker hade 

datorskrivna skyltar. De kan även förbättra arbetet med skyltar för lokala och självtillverkade 

produkter. Då antalet skyltar överlag var litet resulterade det i att produkterna ibland var svåra 

att hitta.   
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5.4 Differentiering genom produktexponeringar - placering av produkter 

I intervjuerna framkom det att butikscheferna och medarbetarna anser att de produkter 

som det säljs mest av eller som det finns mycket produkter utav, får mest utrymme i 

butiken. Detta kan till en viss del kopplas till vad Hernant och Boström (2010) och 

Gustafsson et al. (2007) påpekar, nämligen att försäljningsandelen av en viss 

produktkategori bör överensstämma med andelen exponeringsutrymme. Trots att det inte 

framkommer om det stämmer överens på procenten för livsmedelsbutikerna i studien 

menar deltagarna i alla fall att det är produktkategorierna som säljer bäst, eller de som 

vissa butiker satsade mest på, som får störst utrymme. Detta kunde också bekräftas 

genom ”site vists”.  

 

Ett genomgående resultat från intervjuerna var att de dyraste produkterna och 

produkterna butikerna tjänade mest på var de produkter som fick bäst hyllplacering, det 

vill säga ”tahöjd”. Eftersom dessa produkter uppmärksammas och säljs bäst (Gustafsson 

et al., 2007; Nordfält, 2007; Sigurdsson et al., 2009) kan det anses självklart att sådana 

produkter skall ha de platserna i hyllan. Detta kan även öka försäljningen vilket är 

butikers mål. Eftersom det framkommer att samtliga butiker placerar de produkter de 

tjänar mest på samt de dyraste produkterna på bästa hyllplanet, kan det ses som att 

butikerna inte försöker arbeta med att differentiera sig med just detta. Det skulle vara 

intressant att se vad som skulle hända om en butik till exempel placerar mer unika, lokala 

och självtillverkade produkter på bästa hyllplanet. Skulle det eventuellt kunna resultera i 

att kunderna uppmärksammar dessa produkter bättre, och att det skulle kunna leda till att 

butiken differentierar sig mer. Det framkommer även i resultatet att en del av de 

anställdas medvetenhet kring placeringen av produkter och produktkategorier kan 

förbättras. Butikschef A och D nämner nämligen att de förlitar sig på proffssäljare och 

konsulter, och att de själva inte tänker särskilt mycket på produktexponeringar i butiken. 

Samtidigt som dessa deltagare själva inte anser sig medvetna kring detta, tyder det 

faktum på att de tar in proffssäljare som har bättre kunskap om exponeringsarbetet på 

något annat. Det tyder på att de ser placering och presentation av produkterna som 

betydelsefullt och något som kan differentiera butiken.  

 

Genom både ”site visits” och intervjuerna blir det tydligt att livsmedelsbutikerna följer 

det som kan ses som en norm inom butikerna, som att till exempel placera godiset vid 

kassan.  Detta kan bero på att godiset uppenbarligen har bevisats sälja bäst vid kassan och 

placeras därför där, samt ges mycket utrymme vid kassan. Detta kan främst refereras till 

butikschef A och D som nämnde att de gör på det viset eftersom butiker generellt byggs 

upp så och att det har varit så i flera årtionden. Detta innebär således att livsmedelsbutiker 

inte verkar differentiera sig inom detta område. Därför kan det återigen diskuteras om 

butikscheferna och medarbetarna verkligen tänker efter varför de placerar godiset vid 

kassan. Samtliga deltagare berättar att godiset innan kassan är till för att skapa impulsköp, 

vilket låter genomtänkt. Impuls är en av påverkningarna som Gustafsson et al. (2007) 

menar exponeringar vid kassan kan skapa. Dock nämner de även att det kan medföra att 

kundernas väntetid uppfattas kortare samt påminna kunderna om något den har glömt. 

Dessa två anledningar framkom inte genom intervjuerna och det kan därför tolkas som att 
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butikscheferna och medarbetarna inte tänker eller är medvetna om dessa påverkningar, 

eller att de kanske inte tycker de faktorerna är lika viktiga som impulsköp. Dock med 

tanke på att kassan, samt entrén, är de två platser alla kunder passerar (Hernant & 

Boström, 2010) skulle det kunna vara positivt att placera produkter, samt ge utrymme till 

produkter, där som differentierar butikerna mer.  

 

Sammanfattande tabell 

 Differentiering genom produktexponeringar – placering 

Butik A Produkterna som säljs mest/som det finns mycket av ges mest utrymme. Detta kan kopplas till 

tidigare forskning som menar att försäljningsandelen bör överensstämma med andelen 

exponeringsutrymme. De dyrare produkterna placeras i ”tahöjd”. Förbättringsmöjligheter 

finns. Butiken kan differentiera sig mer med detta, ex. genom att placera unika, lokala och 

självtillverkade produkter på dessa platser. Antydan finns om att butiken följer normen för hur 

produkter placeras, ex. godis vid kassan. Även här kan butiken differentiera sig bättre genom 

att erbjuda andra produkter här. Medvetenhet kan ökas gällande produktexponering. (denna 

reflektion stämmer överens med samtliga butikers användning av exponering för 

differentiering).  

Butik B (se butik A). 

Butik C (se butik A). 

Butik D (se butik A). 

Butik E (se butik A). 

 

5.5 Differentiering genom produktexponeringar - butiksytans betydelse 

Sett till det utrymme vissa produkter och produktkategorier får i butikerna var det tydligt 

att butiksytan är betydelsefull för små livsmedelsbutiker. Butikschef C sa uttryckligen att 

ytan var anledningen till varför de inte använde produktexponering för differentiering, 

men även under övriga ”site visits” var det tydligt att ytan var avgörande. Detta kan 

betraktas som nya insikter då tidigare studier i denna uppsats inte nämner något om just 

butiksytans betydelse för små livsmedelsbutiker. Det kan dock kopplas till Bauer et al. 

(2012), som nämner betydelsen av hur produkterna placeras samt hur lätta produkterna är 

att hitta i butiken. Genom ”site visits” blev det tydligt att de lite större butikerna, till ytan 

sett, bättre anpassade butikens yta till butikens sortiment och använde mer skyltar för att 

tydligt presentera butikens produkter. Detta gjorde att produkterna lättare gick att hitta 

och det skapade en trevlig upplevelse av vistelsen i butiken. Butikerna C och E var små 

till ytan och dessa butiker skiljde sig tydligt från resterande butiker gällande betydelsen 

av att använda både produkter och exponeringar på ett bra sätt och anpassa detta utifrån 

butiksytan. Butik E hade nämligen ett brett sortimentet trots sin begränsade yta, vilket 

gjorde att butiken upplevdes som trång och kompakt. Det gjorde även att produkterna i 

den butiken var svårare att hitta, då inte många skyltar användes. Butik C hade däremot 

anpassat sortimentet och hade därmed inte lika brett sortiment, vilket skapade en mer 

öppen och luftig känsla trots butikens lilla yta. Butik C verkade således arbeta mer med 

att anpassa butikens produkter till vad kunderna faktiskt efterfrågade, vilket är 

betydelsefullt för att differentiera sig (Srichookiat & Jindabot, 2017). Studien visar alltså 

på betydelsen av att inte ta in för många produkter, utan att anpassa produkterna till 

butikens yta samt främst välja de produkter kunderna efterfrågar. Detta för att lättare hitta 

i butiken och för att skapa en trevlig köpupplevelse. 
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Vidare var det tydligt att butiksytan var avgörande för möjligheten att använda 

fokuspunkter såsom säljställ för att tydligare visa upp specifika produkter. De få butiker 

som hade mer säljställ var butikerna som hade större butiksyta och de mindre butikerna 

hade således uppenbarligen inte samma möjligheter gällande detta. Butikerna som var 

större till ytan upplevdes även mer bekvämliga och luftiga och det kan vara så att 

butiksytan också har stor betydelse i livsmedelsbutikers möjlighet att differentiera sig. 

Enligt Mehta och Chugan (2016) är känslan av bekvämlighet hos kunder viktigt för vilka 

butiker en kund väljer att handla ifrån. Därför kan stora livsmedelsbutiker även ha den 

fördelen över små livsmedelsbutiker, vilket dock är svårt för små livsmedelsbutiker att 

konkurrera med.  

 

Sammanfattande tabell 

 Differentiering genom produktexponeringar – butiksytan 

Butik A Har betydelse för exponeringsarbetet. Detta kan betraktas som ny insikt, då ingen tidigare 

studie i denna uppsats berört det här. Butiken har större yta och använder mer skyltar samt 

anpassar butikens yta till sortimentet, vilket gjorde att produkterna lätt gick att hitta, samt 

skapade en trevlig köpupplevelse. 
Butik B Har betydelse för exponeringsarbetet. Detta kan betraktas som ny insikt, då ingen tidigare 

studie i denna uppsats berört det här. Butiken har större yta och använder mer skyltar samt 

anpassar butikens yta till sortimentet, vilket gjorde att produkterna lätt gick att hitta, samt 

skapade en trevlig köpupplevelse. 
Butik C Har betydelse för exponeringsarbetet. Detta kan betraktas som ny insikt, då ingen tidigare 

studie i denna uppsats berört det här. Butiken har mindre yta, men har anpassat sortimentet bra 

till sin lilla yta. Därmed upplevdes butiken som öppen och luftig, trots den begränsade 

butiksytan. 
Butik D Har betydelse för exponeringsarbetet. Detta kan betraktas som ny insikt, då ingen tidigare 

studie i denna uppsats berört det här. 
Butik E Har betydelse för exponeringsarbetet. Detta kan betraktas som ny insikt, då ingen tidigare 

studie i denna uppsats berört det här. Butiken har mindre yta, men har ett brett sortiment trots 

sin lilla yta. Därmed upplevdes butiken som trång och kompakt och produkterna var även 

svåra att hitta. 
För 

samtliga 

butiker 

Betydelsefullt att anpassa butikens sortiment till ytan för små livsmedelsbutiker, samt att sälja 

de produkter som kunderna faktiskt efterfrågar. Butiksytan har alltså stor betydelse för små 

livsmedelsbutikers möjlighet att differentiera sig. 

 

5.6 Syn och färgers betydelse för produktexponering 

Enligt Swahn et al. (2012) är sinnesmarknadsföring ett innovativt sätt att marknadsföra 

produkter för att bättre kunna differentiera sig. Dock framkommer det i intervjuerna med 

både butikscheferna och medarbetarna att färger inte är något som butikerna använder sig 

särskilt mycket av för att förstärka produktexponeringarna. Några medarbetare menar att 

det främst är skyltarna för kampanj och veckovaror som färger används till, vilket även 

var det som observerades genom ”site visits”. Flertalet deltagare berättade dock att de är 

medvetna om färgers betydelse och gärna skulle vilja använda sig mer av det. Med tanke 

på att synen är det mest dominerade sinnet (Krishna, 2012) och att färger 

uppmärksammas tidigast av människor, samt påverkar oss mycket (Nordfält, 2007), bör 

butikerna börja tänka mer medvetet på användningen av färger och ta sig tiden till det. 

Genom ”site visits” observerades det att färger även har en betydelse för hur bra både 

skyltar men även produkter syns. De butiker som hade mer färgglada skyltar syntes 

således bättre än de skyltar som var handskrivna, vilket några butiker använde sig av. 
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Detta kan ha berott på att de handskrivna skyltarna oftast var vita med svart text eller 

svarta med vit text. Butik A som hade text på väggen vid entrén för vilka håll olika 

produkter låg hade svart text på mörkgrå vägg, vilket inte kändes genomtänkt i och med 

att det nästan inte syntes. Att använda mörkare färger eller neutrala färger för delarna som 

ska framhävas i butiken anses därmed vara mindre bra. Samtliga butiker hade mer 

färgglada färger såsom röd, gul och orangea, för sina kampanj- och veckovaror, vilket ses 

som positivt då sådana färger bättre fångar kundernas uppmärksamhet jämfört med 

svartvitt (Evans et al., 2006). Användningen av röd färg på dessa produkter är särskilt bra 

då röd färg uppmärksammas bäst. Några butiker hade även gröna tydliga skyltar för frukt 

och grönt, samt ekologiska produkter, vilket också är en bra färg till sådana produkter 

(Gustafsson et al., 2007).  

 

Hur bra butikens produkter uppmärksammades och hur bra produkternas färger 

framhävdes berodde vidare på hur bra frontade produkterna var. Detta observerades 

genom ”site visits”. Butikschef C och medarbetare D var de två som även nämnde detta i 

intervjuerna, och här finns således förbättringsmöjligheter för resterade butiker. Denna 

förbättringsmöjlighet kan främst vara en större medvetenhet angående frontade 

produkters inverkan, så att butikerna kan använda färg mer systematiskt på detta sätt. 

Butikschef C påvisade större medvetenhet gällande färger i hyllan i och med att den 

berättade att de till och med försöker köpa in roligare produkter för att på så vis 

differentiera sig med produkterna i hyllan också.  

 

5.7 Lukt och dess betydelse för produktexponering  

Utöver att sinnesmarknadsföring är betydelsefullt för att bättre kunna differentiera sig 

menar Hultén (2011) att det även skapar olika mervärden hos kunderna, samt större 

intryck av en specifik butik. Detta kan, utöver koppling till såklart synen, även tydligt 

kopplas ihop med lukter. Samtliga deltagare menar att sinnet lukt i deras butiker främst är 

kopplat till deras nybakade bröd och medarbetare B, C och D nämnde även att kunder 

kan kommentera att det lukter gott i butiken. I och med att kunderna kommenterar sådana 

saker kan det tolkas som att de samtidigt får ett bättre intryck av butiken, och möjligtvis 

att det även skapar större värde. Genom ”site vists” kunde lukten av nybakat observeras 

endast i en butik, men det gav genast ett trevligt intryck. Att lukten av nybakat bröd inte 

observerades i någon annan livsmedelsbutik i studien kan ha berott på att de besöken 

gjordes senare på dagen och om författaren hade besökt samtliga butiker direkt vid deras 

öppningstid kanske denna lukt skulle ha observeras bättre. Dock hade flera butiker sitt 

bröd placerat direkt vid entrén vilket påvisar att en viss tanke finns med att det ska lukta 

nybakat bröd. Detta blir ännu tydligare i och med att butikschef B och D berättade att de 

använder lukten av nybakat mer systematiskt genom placeringen av fläktsystemet. Det är 

således positivt att placera brödet vid entrén för att locka in kunderna i butiken 

(Andersson et al., 2010; Swahn et al., 2012). Dock framkom det från intervjun med 

butikschef B en annan anledning till varför lukten av nybakat är betydelsefullt och varför 

brödet därför är placerat vid entrén, vilket var för att skapa hungerkänslor och mer 



 

49 
 

köpimpulser. Detta anses vara en intressant tanke och de livsmedelsbutiker som inte har 

brödet vid entrén kan således gå miste om detta.   

 

Sammanfattande tabell 

 Syn och färger & lukt – betydelse för produktexponering  

Butik A Syn och färg: används inte mycket och bör därför förbättras eftersom synen är det 

dominerande sinnet. Genom ”site vists” framkom det att färger används mest till kampanj- och 

veckovaror. Butiken använder färgkombinationen svart text på mörkgrå färg för att presentera 

produkterna vid entrén, vilket gjorde det svår att upptäcka. Färgkombinationen skulle kunna 

ändras till färggladare färger för att synas bättre. Genom ”site visits” blev det tydligt att 

produkternas färger syntes bättre i och med att produkterna var frontade.  

Lukt: butiken har ej valt att placera brödet vid entrén. De använder inte lukt systematisk och i 

och med att lukt kan skapa högre värde och djupare intryck av butiken, finns 

förbättringsmöjlighet.  

Butik B Syn och färg: används inte mycket och bör därför förbättras eftersom synen är det 

dominerande sinnet. Medarbetaren menar att tidsbrist är främsta orsaken till varför färger inte 

används. Arbetet med att fronta produkterna kan förbättras, i dagsläget var de ej frontade 

vilket gjorde att färgerna på produkterna syntes sämre. 

Lukt: butiken har valt att placera brödet vid entrén, samt har fläktsystemet utöver entrén, för 

att skapa en doft av nybakat ut genom entrén. Detta kan anses fördelaktigt då lukt kan skapa 

högre värde och djupare intryck av butiken.  

Butik C Syn och färg: används inte mycket och bör därför förbättras eftersom synen är det 

dominerande sinnet. Dock framkom det genom intervjuerna att de försöker köpa in produkter 

som har bättre färg och därmed syns bättre i hyllorna. Genom ”site visits” blev det tydligt att 

produkternas färger syntes bättre i och med att produkterna även var frontade. 

Lukt: butiken har valt att placera brödet vid entrén för att skapa en doft av nybakat ut genom 

entrén. Framkom genom intervjun att de även bakar bröd i mindre mängd åt gången, men ofta. 

Detta kan anses fördelaktigt då lukt kan skapa högre värde och djupare intryck av butiken.  

Butik D Syn och färg: används inte mycket och bör därför förbättras eftersom synen är det 

dominerande sinnet. Genom ”site visits” blev det tydligt att produkternas färger syntes bättre i 

och med att produkterna var frontade. 

Lukt: butiken har ej valt att placera brödet vid entrén, men har fläktsystemet utöver entrén, för 

att skapa en doft av nybakat ut genom entrén. Framkom genom intervjun att de även bakar 

bröd i mindre mängd åt gången, men ofta. Detta kan anses fördelaktigt då lukt kan skapa högre 

värde och djupare intryck av butiken.  

Butik E Syn och färg: genom ”site visits” framkom det att detta inte används mycket och bör därför 

förbättras eftersom synen är det dominerande sinnet. Genom ”site visits” blev det tydligt att 

produkternas färger syntes bättre i och med att produkterna var frontade. 

Lukt: genom ”site visits” observeras att butiken har valt att placera brödet vid entrén, vilket 

kan skapa en doft av nybakat ut genom entrén.  Detta kan anses fördelaktigt då lukt kan skapa 

högre värde och djupare intryck av butiken. 

 

Sammanfattning av analys 

Samtliga deltagare menar att kvaliteten på butikens sortiment är centralt i dagens 

marknad och att det främst är kvaliteten hos färskvarorna som är viktigast för 

differentiering. Ingen tidigare studie i denna uppsats berör vilka produkter och 

produktkategorier som är mest betydelsefulla och kan således tolkas som nya insikter. 

Det framkommer inte i studien om butikerna använder någon produktstrategi, dock 

använder samtliga butiker sådana produkter som ingår i en sådan strategi. Flera butiker 

har unika produkter, medan samtliga butiker har lokala och självtillverkade produkter. 

Några butiker har utvecklat en nisch, vilket kan medföra att dessa butiker bättre kan 

differentiera sig. Det finns en medvetenhet kring att produkter används för 

differentiering, eftersom produkterna används utifrån kundernas behov.  Gällande 

produktexponering används främst skyltar för att presentera produkterna och det är 
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kampanj- och veckovaror som framhävs mest. Några butiker använder även skyltar för att 

framhäva lokala och självtillverkade produkter, medan vissa butiker kan förbättra detta 

arbete. I och med att lokala och självtillverkade produkter är viktiga för differentiering 

hos små livsmedelsbutiker kan det anses fördelaktigt att arbeta med att framhäva dessa 

produkter. Produkterna som säljs mest och som det finns mycket av ges i butikerna mest 

utrymme, men genom att placera unika, lokala och självtillverkade produkter på dessa 

platser skulle det kunna leda till bättre differentiering.  Vidare visar studien att butiksytan 

har stor betydelse för små livsmedelsbutikers möjlighet att differentiera sig. Därav är det 

betydelsefullt att anpassa butikens sortiment till ytan för små livsmedelsbutiker, samt 

sälja de produkter som kunderna efterfrågar. Sinnet syn och färg används inte särskilt 

systematiskt och bör därför förbättras då synen är det dominerande sinnet. Lukt användes 

däremot mer systematiskt, genom att bland annat placera brödet vid entrén, vilket kan 

anses fördelaktigt eftersom lukt kan skapa högre värde och djupare intryck av butiken. 

6. Slutdiskussion 

I slutdiskussionen redogörs först de slutsatser som har tagits fram utifrån studien syfte 

och frågeställningar. Därefter redogörs studiens vetenskapliga bidrag, praktiska 

implikationer, förslag till fortsatt forskning och avslutas sedan med en metodreflektion.    

 

6.1 Slutsats 

Syftet med denna studie är att undersöka och beskriva hur butikschefer och medarbetare i 

små livsmedelsbutiker använder produkter och produktexponering i syfte att differentiera 

sig, samt varför de använder produkter och produktexponering på det sättet dem gör. För 

att skapa en tydlig slutsats är den uppdelad utifrån de två frågeställningen i denna studie:   

- Hur använder små livsmedelsbutiker produkter för att differentiera sig, och 

varför?  

- Hur använder små livsmedelsbutiker produktexponering för att differentiera 

sig, och varför? 

 

Hur använder små livsmedelsbutiker produkter för att differentiera sig, och varför?  

I denna studie har det visats sig att butikschefer och medarbetare i små livsmedelsbutiker 

använder sig av produkter för att differentiera sig på så vis att samtliga butiker har 

antingen unika, lokala eller självtillverkade. Några butiker hade även alla delar, det vill 

säga både unika, lokala och självtillverkade produkter. Genom att ha sådana produkter 

kan det således medföra att butiker upplevs mer attraktiva och kan bättre utmärka sig. 

Deltagarna ansåg vidare att sortimentet är betydelsefullt för differentiering och menar att 

färskvarorna är väsentliga att leverera en bra kvalitet på för att differentiera sig. Utifrån 

”site visits” observerades det dock att några butiker använde sina produkter mer för att 

differentiera sig än vad några andra butiker gjorde. Det var även några butiker som hade 

arbetat fram en nisch, vilket tidigare forskning menar är betydelsefullt för små 

livsmedelsbutiker för att kunna differentiera sig. Dock hade inte alla butiker arbetat fram 

en nisch vilket medför att det finns förbättringsmöjligheter för små livsmedelsbutiker att 

arbeta vidare med.  
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Vidare finns det tidigare forskning som menar att små livsmedelsbutiker har begränsade 

resurser, ekonomiska och icke-ekonomiska såsom personalstyrka, vilket denna studie 

stärker. Detta genom att flera butikschefer berättade att det är just ekonomin och 

personalstyrkan som begränsar dem gällande möjligheten att kunna leverera 

självtillverkade produkter. Det var endast en butikschef av samtliga deltagare som 

berättade att anledningen till att ha lokala produkter är just för att differentiera sig. 

Resterande deltagare menade att de lokala produkterna används för att kunderna önskar 

det och vill kunna köpa det. Detta stämmer överens med vad tidigare forskning visar på, 

att en nära kontakt med de lokala kunderna är betydelsefullt för att små livsmedelsbutiker 

skall kunna differentiera sig. Sammanfattningsvis kan det alltså konstateras att små 

livsmedelsbutiker använder en del av sina produkter för att differentiera sig och gör det 

främst för att tillfredsställa den lokala marknaden.  

 

Hur använder små livsmedelsbutiker produktexponering för att differentiera sig, och 

varför? 

Empirin påvisar att butikschefer och medarbetare i små livsmedelsbutiker inte använder 

produktexponering särskilt mycket för att differentiera sig, i alla fall inte medvetet. 

Utifrån empirin, både från intervjuerna och ”site visits”, blev det tydligt att de flesta 

butiker använder produktexponering på liknande sett och det var ingen som egentligen 

utmärkte sig något särskilt. Samtliga butiker hade skyltar till kampanj- och veckovarorna 

men utöver detta användes skyltar inte mycket. Några butiker anses däremot differentiera 

sig gällande hur de presenterade produkterna på så vis att butik D hade svarta-tavlan-

skyltar, samt även trälådor för säljställ, och butik B som hade skyltar för samtliga 

produkter. Butik B hade både text på väggen för olika produktkategorier, men även 

skyltar mellan varje gång för kolonial, vilket ingen annan butik i studien hade. Denna 

användning av produktexponering skulle således kunna vara bra för andra små 

livsmedelsbutiker att använda sig mer av då det framförallt gav ett trevligt intryck under 

”site visits”, och underlättade letandet efter produkterna. Utifrån ”site visits”, men även 

från flera intervjuer, kan det konstateras att butiksytan är en central del för möjligheten att 

använda produktexponeringar för differentiering. Hur stor yta livsmedelsbutikerna har 

visade sig ha betydelse för denna möjlighet och små livsmedelsbutiker med större yta har 

bättre chans att använda produktexponeringar för differentiering. Detta gäller både för 

användning av skyltar men främst även för möjligheten att ge olika produkter och 

produktkategorier mer och mindre utrymme, samt användning av säljställ för att 

framhäva vissa produkter mer.  

 

Varför små livsmedelsbutiker använder produktexponeringar på det sättet de gör 

framkom enligt butikscheferna är för att öka försäljningen och enligt medarbetarna för att 

underlätta för kunderna. Med andra ord, är det ingen som direkt nämner att det är för att 

differentiera sig vilket anses stärka slutsatsen att produktexponeringar inte används 

särskilt medvetet för differentiering. Användningen av sinnesmarknadsföring för att 

förstärka produktexponeringar och för att öka chansen att ännu bättre differentiera sig 

används inte särskilt medvetet heller. Flertalet deltagare menar att färger inte används 

alls, medan några nämnde att det används mest till skyltar, vilket även observerades 
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under ”site visits”. De flesta skyltarna var dock datorskrivna eller givna direkt från kedjan 

och därmed kan det diskuteras om livsmedelsbutikerna medvetet använder skyltarna som 

sinnesmarknadsföring för att förstärka produktexponeringar. Sinnet lukt kan däremot 

anses användas mer systematiskt genom placeringen av fläktsystemet samt placeringen 

av brödet direkt vid entrén, vilket enligt butikschef B var för att skapa köpimpulser. 

Sammanfattningsvis kan det bedömas att små livsmedelsbutiker inte använder 

produktexponeringar lika medvetet som produkter för differentiering och att det finns 

flera förbättringsmöjligheter då tidigare teori och forskning visar att produktexponeringar 

är betydelsefulla för differentiering. Dock är små livsmedelsbutikers butiksyta avgörande 

för möjligheten att använda produktexponeringar.    

 

6.2 Vetenskapligt bidrag 

Denna studie har vetenskapligt bidragit med en ökad förståelse över hur butikschefer och 

medarbetare i små livsmedelsbutiker använder produkter och produktexponering för 

differentiering. Studien har även bidragit med ökad insikt om varför produkter och 

produktexponeringar används som de gör i små livsmedelsbutiker. Denna studie kan ge 

kunskap om hur små livsmedelsbutiker bör använda produkter och produktexponering då 

det genom tidigare forskning har visats sig vara betydelsefulla för differentiering. Det 

framkommer att butikens produkter används mer än produktexponeringar hos små 

livsmedelsbutiker för differentiering, samt att en ökad medvetenhet om 

produktexponeringars påverkan och betydelse bör finnas. Det mesta i denna studie har 

stärkt tidigare forskning. Till exempel att små livsmedelsbutiker fokuserar på att 

differentiera sig genom produkter på en mindre marknad, den lokala marknaden, vilket 

kan liknas med Porters strategi differentieringsfokusering. Studien stärker vidare, det 

tidigare forskning visat, att små livsmedelsbutiker oftast anpassar sortimentet utifrån 

kundernas behov och skapar nära kontakter med kunderna, men även att skyltar är 

betydelsefulla för att skapa en trevlig köpupplevelse samt underlätta letandet efter 

produkter. En ny insikt som har framkommit i denna studie är en begräsning gällande 

små livsmedelsbutikers möjligheter att använda produktexponeringar, vilket relateras till 

den begränsade butiksytan. Det är därmed betydelsefullt för butikschefer och medarbetare 

i små livsmedelsbutiker att vara medvetna om denna begränsning och arbeta utifrån det.  

 

6.3 Praktiska implikationer  

Utifrån tidigare forskning och teorier, samt utifrån det empiriska resultatet, kan det 

konstateras att små livsmedelsbutiker bör anpassa sortimentet utifrån vad de lokala 

kunderna efterfrågar och använda unika, lokala och självtillverkade produkter. De bör 

även arbeta fram en nisch. Vidare anses det positivt att anpassa sortimentet utefter 

butiksytan, samt tänka på hur och vart de placerar produkter och produktkategorier, för 

att inte skapa en för trång och kompakt butik. Små livsmedelsbutiker bör även använda 

tydliga skyltar för att framhäva sina produkter bättre och underlätta letandet efter 

produkter för kunderna, då detta är betydelsefullt för att kunder skall skapa positivare 

uppfattningar för en specifik butik. Vidare är det betydelsefullt att även ha tydligare 

skyltar för mer differentierade produkter eftersom de också är väsentliga för små 
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livsmedelsbutikers möjligheter att kunna differentiera sig. Genom att arbeta mer med, 

samt förbättra arbetet med dessa faktorer, kan små livsmedelsbutiker således bättre 

differentiera sig. 

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning skulle kunna vara en större kvalitativ forskning med ett 

större antal små livsmedelsbutiker för att kunna säkerställa ett mer rättvist och 

generaliserbart resultat. Det skulle även vara intressant att undersöka hur stora 

livsmedelsbutiker använder sig av produkter och produktexponeringar för att sedan kunna 

jämföra de olika resultaten. Detta skulle kunna generera mer kunskap ifall det skiljer sig 

mellan sättet små och stora livsmedelsbutiker använder dessa faktorer för differentiering 

eller om det används på liknande sätt. I det fallet skulle det således kunna diskuteras om 

livsmedelsbranschen redan är relativ bestämd med hur butiker bör använda produkter och 

produktexponeringar, samt att det kanske redan finns tydliga normer och riktlinjer för vad 

som fungerar bäst. Ytterligare ett förslag till fortsatt forskning är att genomföra denna 

undersökning i en annan bransch än livsmedelsbranschen, för att se hur användningen av 

produkter och produktexponeringar används för differentiering i olika branscher.   

 

6.5 Metodreflektion  

Valet av en kvalitativ metod känns i efterhand som ett korrekt val eftersom syftet var att 

erhålla djupare tanker, uppfattningar och erfarenheter från respondenterna angående 

frågeställningarna i studien. För att kunna ha erhållit ett mer generaliserbart resultat 

skulle en kombination av kvalitativ och kvantitativ metod varit intressant. Eftersom det 

genomfördes både intervjuer och observationer i studien bedöms det dock att det har 

resulterat i ett mer objektivt resultat. Dessa metoder anses alltså varit lämpliga metoder 

för att kunna besvara studiens syfte och frågeställningar. Semistrukturerade intervjuer 

valdes för att respondenterna skulle ha bättre möjlighet att själva diskutera frågorna för 

att kunna erhålla djupare tankar, vilket anses ha varit ett korrekt val. Att både butikschef 

och medarbetare intervjuades anses ha stärkt resultatet genom att bidra med olika 

perspektiv på forskningsproblemet. Även valet att genomföra ”site vists” anses bra då det 

gav möjlighet att kunna få ännu fler perspektiv och en bättre möjlighet att antingen stärka 

eller motsäga intervjuerna. I denna studie stärkte ”site visits” mestadels allt som framkom 

genom intervjuerna. Eftersom intervjuerna och observationerna är genomförda i fysiska 

butiker och med människor finns det även en medvetenhet att detta kan ha påverkat 

resultatet. Hade undersökningen gjorts med andra respondenter i butikerna eller om helt 

andra butiker hade undersökts skulle resultatet med hög sannolikhet kunnat ha blivit 

annorlunda. Att det skedde ett bortfall av en intervju med en medarbetare och att det 

istället genomfördes ett till ”site vists” kan också ha påverkat resultatet, men då det ledde 

till att ytterligare en butik kunde undersökas kan det samtidigt ha varit positivt. Vidare 

kan även antalet respondenter på sju stycken och ”site vists” på fem stycken riktas en 

medvetenhet om att det egentligen är för lite för en vetenskaplig studie. Dock bedömdes 

det efter alla intervjuer och ”site visits” att det som respondenterna berättade och det som 

observerades ändå var mycket likartat och att mönster kunde utskiljas. Därmed kan det 
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anses att större antal av respondenter och butiker ändå inte hade gett betydande mer 

information som skulle kunna ha bidragit med något nytt. I efterhand är jag med andra 

ord nöjd med valet av metod och tillvägagångssättet och anser att syftet och 

frågeställningar har kunnat besvaras.  
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Bilaga 1 – Individuella reflektioner   

Funderingar om ämne och vilken inriktning denna studie skulle fokusera på började 

komma redan under höstterminen 2017. Jag hade dock en ganska klar bild över vad jag 

var mest intresserad utav och det stod mellan två val. Slutligen landade beslutet på denna 

inriktning med differentiering hos små livsmedelsbutiker, vilket jag känner mig nöjd 

över. Differentiering har alltid varit central i utbildningen och då jag själv har erfarenhet 

från arbete inom livsmedelsbranschen tyckte jag det vore intressant att studera hur 

produkterna och exponeringarna används för differentiering i små livsmedelsbutiker. 

 

Det var även under höstterminen som jag insåg att jag antagligen kommer skriva denna 

uppsats själv, vilket kändes tungt och jobbigt till en början. Det var alltså inte ett helt eget 

val, men när det väl hade sjunkit in kände jag att jag skulle kunna klara av det, och såg 

det som en spännande utmaning. Dock fick jag berättat för mig att alla som skriver 

uppsats själv alltid får underkänt, vilket gjorde det extra jobbigt och jag blev genast 

stressad. Det är en sak jag anser skulle förbättras, att känna större stöd och motivation 

istället för att höra att jag i princip kommer få underkänt bara för att jag skulle skriva 

detta arbete själv. Samtidigt gjorde det att jag kände mig mer motiverad till att motbevisa 

detta och var direkt medveten om att det kommer bli extra kämpigt, men att jag ändå 

skulle ta mig igenom detta på ett bra sätt. Dock har det varit kämpigt, precis som jag var 

inställd på, och det har det varit från början till slut. Eftersom jag aldrig har skrivit en 

likande uppsats innan var alla olika delar en utmaning. Den största utmaningen upplever 

jag var att få fram en relevant och bra problembakgrund och frågeställningar. Vidare 

upplevde jag även metoden som en utmaning, då den skiljer så pass mycket från 

metodkapitel från tidigare arbeten. Samtidigt som det varit en stor utmaning har det även 

varit givande och lärorikt. Jag har alltid tyckt om att skriva och under denna termin 

upplever jag att mitt vetenskapliga skrivande har förbättras mycket, vilket känns roligt. 

 

Genom att vara själv innebär det således att jag har gjort allting själv, som att samla in all 

data vilket också har varit en utmaning, men även väldigt utvecklande. Gällande 

datainsamlingen var de första intervjuerna och observationerna svårast, detta på grund av 

en osäkerhet kring hur jag skulle föra intervjuerna och observationerna för att lyckas få 

svar på frågorna i studien. Under tidens gång upplevde jag dock att det gick lättare och 

lättare, och jag har lärt mig att lita mer på mig själv. Jag har alltså lärt känna mig bättre 

under denna tid och fått mer förståelse över vad mina styrkor och svagheter är. Det har 

även blivit tydligt under denna tid att om man är inställd på något så kan man uppnå det. 

En av de roligaste delarna som jag upplevde med detta arbete var när det var dags att 

analysera empirin, för det var då som resultatet började träda fram. Det var även i 

samband med detta som jag äntligen började känna att jag skulle hinna med allt och klara 

få ihop uppsatsen.  

 

Denna termin har alltså mestadels bestått utav stress och oro inför att inte få godkänt men 

nu i efterhand tycker jag även det har varit den mest lärorika och utvecklade terminen. 

Jag känner även enorm stolthet över att jag faktiskt har hunnit med och klarat av att 
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skriva och genomföra allt själv. Jag kan genom detta se både för- och nackdelar med att 

ha skrivit själv. Nackdelarna och det som har varit mest kämpigt är att inte ha haft någon 

att bolla idéer med om vad som är mest relevant och hur meningar kan formuleras på 

andra sätt, och så vidare. Även att inte ha någon att stötta sig mot och som kan motivera 

och uppmuntra en när allt känts som mest ouppnåeligt. Fördelarna och det som har varit 

mest roligt under denna process är möjligheten att lägga upp all tid själv och själv välja 

hur och när jag ska arbeta med uppsatsen. Jag gjorde direkt ett schema över min process 

med alla viktiga datum, vilket jag anser har hjälpt mig med att hålla det tempot jag har 

behövt för att hinna med att lämna in allt i rätt tid. Även att i efterhand kunna säga att jag 

har gjort en c-uppsats helt själv anser jag är en häftig känsla och jag anser som sagt att jag 

har utvecklats mycket och fått större kunskap över alla delar som ingår i en uppsats. Efter 

denna termin har jag fått erfarenheter som jag anser kan vara positiva inför framtiden, 

såsom ansvarstagande, egenplanering och att kunna sätta upp delmål och ändå lycka 

motivera mig själv för att uppnå dem. 

 

Genom att ha metodkursen parallellt anser jag det har hjälpt mig mycket på så vis att få 

andras tankar och tips på vad jag kan tänka på till uppsatsen. Jag vill återigen tacka min 

familj som verkligen har uppmuntrat mig och ett speciellt tack till min syster som alltid 

har läst igenom alla mina stycken och kommit med kommentarer. Utan henne hade jag 

aldrig kunnat genomföra detta arbete.  

 

Sammanfattningsvis har denna termin varit oerhört stressig och fylld med oro, men även 

väldigt lärorik och utvecklande. Jag känner en stor känsla av stolthet över vad jag har 

åstadkommit, och jag ser nu framemot vad livet efter studierna kommer medföra. 
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Bilaga 2 - Informationsbrev  

Hej! 

 

Jag är en student från Högskolan i Skövde som studerar företagsekonomi och skriver den 

här terminen min kandidatuppsats. Min uppsats utgår ifrån att konkurrensen mellan 

livsmedelsbutiker har de senaste åren ökat markant genom bland annat större utbud av 

matvaror. Stora livsmedelsbutiker kan generellt erbjuda större sortiment och även oftast 

lägre priser, vilket lockar många kunder. Därför behöver små livsmedelsbutiker 

differentiera sig för att bättre skapa konkurrensfördelar och fånga kundernas 

uppmärksamhet. Differentiering kan göras genom att ta fram en bra produktstrategi och 

erbjuda till exempel lokala produkter för att särskilja sig. Det kan även göras genom att 

marknadsföra sina produkter på ett bra sätt, genom exponeringar, och utifrån detta har 

följande frågeställningar tagits fram: 

- Hur använder små livsmedelsbutiker produkter för att differentiera sig, och 

varför?  

- Hur använder små livsmedelsbutiker produktexponering för att differentiera 

sig, och varför? 

      

Min studie kommer baseras på ett antal intervjuer, en med butikschef och en med 

medarbetare, samt ett så kallad ”site visit” som innebär att jag observerar hur din butik är 

utformad gällande produkter och produktexponeringar. Jag undrar genom detta brev ifall 

du skulle vilja hjälpa mig genom att delta i min studie. Att delta i studien är frivilligt och 

du kommer vara helt anonym, samt att du när som helst kan välja av avbryta deltagandet 

utan någon förklaring. Du tackar ja till deltagande genom att skriva under detta 

dokument.    

 

Intervjuerna beräknas ta cirka en timme, vilka kommer spelas in och ”site visits” 

beräknas också ta ungefär en timme. Deltagandet kräver inte några speciella 

förberedelser, utan jag syftar endast till att erhålla era personliga uppfattningar angående 

mitt studieproblem genom intervjuerna. Ett ”site visit” görs enbart för att kunna erhålla 

ett rikare underlag till min frågeställning. Resultatet kommer sedan analyseras och 

bearbetas av mig själv för att sedan användas i min uppsats. Har ni några frågor eller 

funderingar får ni självfallet kontakta mig.   

 

Kontaktuppgifter: 

Denise Karlsen, student 

Tel: 0704588874  

E-post: denise.karlsen@hotmail.com 

 

Jag vore väldigt tacksam om du skulle vilja delta i min studie! 

 

Med Vänliga Hälsningar 

Denise Karlsen 
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En kvalitativ fallstudie gällande produkter och exponeringsarbete av produkter i små 

livsmedelsbutiker för differentiering från konkurrenterna- en studie av butikschefers och 

medarbetares uppfattningar  

 

Informerat samtycke från butikschef och medarbetare 

 

Jag har läst och förstår informationen om studien ” En kvalitativ fallstudie gällande produkter och 

exponeringsarbete av produkter i små livsmedelsbutiker för differentiering från konkurrenterna- en 

studie av butikschefers och medarbetares uppfattningar”. Jag har blivit informerad om att deltagandet 

är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta mitt deltagande utan någon förklaring till varför. Jag 

har också fått möjlighet att ställa frågor och få svar på det jag undrat över kring studien. Jag ger 

härmed mitt samtycke till att delta i studien samt hanteringen av min utsaga. 

 

Lysekil/Uddevalla kommun den / 2018 

 

Jag vill delta i studien: 

 

___________________________  ________________________________ 

Namnteckning   Namnförtydligande  

 

Telefon 

 

___________________________ 
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Bilaga 3 – Intervjuguide till butikschef 

1. Kan du berätta lite kort om dig själv? 

2. Hur länge har du haft en ledande position i denna butik? 

3. Hur mång anställda har ni? 

4. Vad anser du är viktigt för att differentiera sig från konkurrenter och fånga 

kundernas uppmärksamhet? 

5. Hur är er strävan att differentiera er från konkurrenter? 

- Hur vill ni upplevas som butik av kunder?  

6. Använder ni era produkter för att differentiera er? Om ja- hur och varför på det 

sättet? Om nej- varför inte? 

- Erbjuder ni unika produkter och/eller lokala produkter som kunder kan ha 

efterfrågat? 

- Erbjuder ni något självtillverkat i butiken? 

7. Använder ni produktexponeringar i butiken för att differentiera er? Om ja- hur 

och varför på det sättet? Om nej- varför inte? 

- Hur arbetar ni med att presentera era produkter i butiken, och varför? Hur 

använder ni försäljningskyltar för produkterna, och varför? 

- Hur arbetar ni gällande olika produkter och produktkategorier i förhållande till 

utrymmet? Alltså, vilka produkter/produktkategorier ser ni som mest 

betydelsefulla att ge mest utrymme åt och varför?  

- Tänker du på exponering som ett marknadsföringsverktyg för differentiering?  

8. Tre viktiga platser för exponeringsarbete av produkter är placeringen i hyllan, 

placeringen på golvet och exponeringar vid kassan. Hur arbetar ni med att 

presentera produkter/produktkategorier vid dessa ställen, och varför? Vilka 

produkter/produktkategorier ger ni mest plats åt vid dessa ställen och varför? 

- Är ni noggranna med att fronta produkter i hyllorna? 

9. Använder ni sinnesmarknadsföring för att förstärka produktexponeringarna och på 

så vis bättre differentiera er från konkurrenterna? Om ja- hur och varför på det 

sättet? Om nej- varför inte? 

- Hur arbetar ni med sinnet syn och färger, vilka färger används till vad? 

- Hur arbetar ni med sinnet lukt? 

10. Finns det något du vill tillägga som inte tagits upp eller tillägga något på de 

tidigare frågorna?  
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Bilaga 4 – Intervjuguide till medarbetare  

1. Kan du berätta lite kort om dig själv? 

2. Hur länge har du varit anställd i denna butik? 

3. Vad anser du är viktigt för att differentiera sig från konkurrenter och fånga 

kundernas uppmärksamhet? 

4. Hur är er strävan att differentiera er från konkurrenter? 

- Hur vill ni upplevas som butik av kunder?  

5. Använder ni era produkter för att differentiera er? Om ja- hur och varför på det 

sättet? Om nej- varför inte? 

- Erbjuder ni unika produkter och/eller lokala produkter som kunder kan ha 

efterfrågat? 

- Erbjuder ni något självtillverkat i butiken? 

6. Använder ni produktexponeringar i butiken för att differentiera er? Om ja- hur 

och varför på det sättet? Om nej- varför inte? 

- Hur arbetar ni med att presentera era produkter i butiken, och varför? Hur 

använder ni försäljningskyltar för produkterna, och varför? 

- Hur arbetar ni gällande olika produkter och produktkategorier i förhållande till 

utrymmet? Alltså, vilka produkter/produktkategorier ser ni som mest 

betydelsefulla att ge mest utrymme åt och varför?  

- Tänker du på exponering som ett marknadsföringsverktyg för differentiering?  

7. Tre viktiga platser för exponeringsarbete av produkter är placeringen i hyllan, 

placeringen på golvet och exponeringar vid kassan. Hur arbetar ni med att 

presentera produkter/produktkategorier vid dessa ställen, och varför? Vilka 

produkter/produktkategorier ger ni mest plats åt vid dessa ställen och varför? 

- Är ni noggranna med att fronta produkter i hyllorna? 

8. Använder ni sinnesmarknadsföring för att förstärka produktexponeringarna och på 

så vis bättre differentiera er från konkurrenterna? Om ja- hur och varför på det 

sättet? Om nej- varför inte? 

- Hur arbetar ni med sinnet syn och färger, vilka färger används till vad? 

- Hur arbetar ni med sinnet lukt? 

9. Finns det något du vill tillägga som inte tagits upp eller tillägga något på de 

tidigare frågorna?  
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Bilaga 5 – Mall till ”site visits” 

Fokusområden: 

1. Vad är mitt första intryck av butiken? 

- Hur upplevs butiken? 

2. Använder de, och i sådana fall hur använder dem, produkter för att differentiera 

sig från konkurrenter?  

- Har de unika produkter av något slag och/eller lokala produkter? 

- Har de produkter de har tillverkat själva i butiken? 

3. Använder de, och i sådana fall hur använder dem, produktexponeringar i butiken 

för att differentiera sig? 

- Hur arbetar de med att presentera produkterna i butiken? Hur använder de 

försäljningskyltar för produkterna? 

- Hur är produkter/produktkategorier placerade i förhållande till utrymmet och 

vilka produkter/produktkategorier ges mest utrymme till?  

- Verkar de aktivt arbeta med exponering som ett marknadsföringsverktyg för 

differentiering? 

4. Hur arbetar de med att presentera produkter/produktkategorier på ställena 

hyllorna, golvet och kassan? Vilka produkter/produktkategorier ges mest plats åt 

vid dessa ställen? 

- Verkar de vara noggranna med att fronta produkterna i hyllorna?  

5. Använder de, och i sådana fall hur använder dem, sinnesmarknadsföring för att 

förstärka produktexponeringarna och på så vis differentiera sig? 

- Hur arbetar de med sinnet syn och färger, vilka färger används till vad? 

- Hur arbetar de med sinnet lukt? 
 


