
Butikschefsprogrammet

Examensarbete 15hp (B-nivå), vt 2008

Personlig försäljning och butikskommunikation

Vilka skillnader finns i arbetet med butikskommunikationen och 

den personliga försäljningen i franchisebutiker som säljer hög-

respektive lågengagemangsprodukter?

Studieort: Varberg

Studiegrupp: Grupp 5

Författare: Handledare:

Anderberg Maria-Luisa Boström Margareta

Kappelin Simon Examinator:

Johansson Pernilla Kullenwall Marianne



Sammanfattning

Butikskommunikation och personlig försäljning är idag två faktorer som är viktiga för att en 

butik ska fungera på ett bra sätt, framförallt då det gäller att förmedla sortimentet och nå ut till 

kunderna. Som läsare av denna uppsats kommer ni att få läsa om hur butikskommunikationen och 

den personliga försäljningen skiljer sig i butiker som säljer hög- respektive 

lågengagemangsprodukter. Ni kommer att få se hur engagemanget hos kunden faktiskt skiljer sig 

då de ska köpa en lågengagemangsprodukt eller högengagemangsprodukt. 

Uppsatsens undersökning bygger på intervjuer med två butikschefer från butiker som säljer 

lågengagemangsprodukter och två butikschefer från butiker som säljer 

högengagemangsprodukter. Vi har intervjuat dessa för att få reda på hur de faktiskt jobba med 

just butikskommunikationen och den personliga försäljningen i butikerna. För att få en klarare 

bild på hur de faktiskt jobbar med dessa faktorer så har vi även intervjuat butikernas respektive 

huvudkontor, av dessa har vi fått fram ytterligare information om hur de jobbar med 

butikskommunikationen. För att se hur de följde upp den personliga försäljningen i butiken 

gjorde vi även observationer, vi observerade interaktionen mellan personal och kunder. 

Uppsatsens syfte är att genom våra intervjuer och observationer i franchisebutiker och frivillig 

fackhandelskedja som säljer hög- respektive lågengagemangsprodukter, kartlägga skillnaderna 

mellan hur butikscheferna och personalen arbetar med butikskommunikationen och den 

personliga försäljningen. Vilka metoder använder butikerna för att påverka kunden? Och hur 

skiljer sig deras arbetsgång vad gäller butikskommunikationen? Detta är frågor vi har till syfte att 

kunna besvara i denna uppsats. Syftet med uppsatsen är att vara till hjälp för dem som ska öppna 

en ny butik, samt även att underlätta för personalens och befintliga butikschefers praktiska arbete.

De centrala slutsatserna i uppsatsen är att det finns skillnader mellan hur butikerna arbetar med 

butikskommunikationen och den personliga försäljningen. När det gäller den personliga 

försäljningen så går butikerna tillväga på två olika sätt i säljprocessen, på så sätt att 

lågengagemangsbutikerna använder sig av färre steg i säljprocessen. Skillnaden ligger också i att 

butikerna i de olika engagemangsgraderna använder sig av olika påverkansmetoder. När det 

gäller skillnaderna i butikskommunikationen grundar sig dessa ofta främst i butikernas 
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förutsättningar vad gäller produkter, kundsegment o.s.v. Lågengagemangsbutiker använder sig 

främst av skyltar, medan högengagemangsbutiker har bättre förutsättningar att appellera till t.ex 

syn och känsel med hjälp av sortimentet. Dessa skillnader grundar sig främst i att engagemanget 

hos kunden skiljer sig då de köper en produkt som t.ex. mat till skillnad från då den ska köpa en 

TV, vilket främst beror på att kunden har olika behov och olika kriterier på vad den vill ha 

uppfyllt då de ska köpa ett paket mjölk eller en TV. Att konsumenten vill känna trygghet och 

säkerhet i ett köp av en TV är kanske inte helt oväntat, eller?



4

Innehållsförteckning

1. Inledning ...............................................................................................6

1.1 Bakgrund och problemställning.......................................................6

1.2 Problemformulering .......................................................................... 8

1.3 Uppsatsen syfte...................................................................................8

1.4 Perspektiv och avgränsningar..........................................................8

1.5 Definition av begrepp ........................................................................9

1.6 Undersökningen (teori, begrepp och metod) ..................................9

1.7 Uppsatsen disposition ......................................................................10

2. Teoretisk referensram.......................................................................11

2.1 Inköpsprocessen .................................................................................................................11

2.2 Engagemang vid köp..........................................................................................................12

2.2.1 Engagemangets inverkan på inköpsprocessen ..............................................................12
2.2.2 Lågengagemangsprodukter............................................................................................14

2.2.3 Högengagemangsprodukter...........................................................................................14
2.3 Personlig försäljning ..........................................................................................................16

2.4 Säljprocessen....................................................................................................................17
2.5 Påverkansmetoder..............................................................................................................18

2.5.1 Reciprocitet ...................................................................................................................18
2.5.2 Förpliktelse och konsekvens .........................................................................................18
2.5.3 Sociala bevis..................................................................................................................19
2.5.4 Sympati..........................................................................................................................19
2.5.5 Auktoritet ......................................................................................................................19
2.5.6 Knapphet .......................................................................................................................20

2.6 Butikskommunikation .......................................................................................................20

2.6.1 Interiör miljö .................................................................................................................20
2.6.2 Exteriör miljö ................................................................................................................21
2.6.3 Psykosocial miljö ..........................................................................................................21

2.7 Upplevelserummet..............................................................................................................22

2.8 Maslows behovstrappa.......................................................................................................23

3. Metod ..................................................................................................25

3.1 Utveckling av problemställningen ....................................................................................25



5

3.2 Val av undersökningsmetod ..............................................................................................26

3.3 Val av undersökningsutformning .....................................................................................26

3.4 Val av datainsamlingsmetod .............................................................................................27

3.5 Val av intervjuobjekt .........................................................................................................28

3.6 Litteraturval .......................................................................................................................29

4. Empiri .................................................................................................30

4.1 Försäljning av lågengagemangsprodukter.......................................................................30

4.1.1 Interaktion mellan personal och kunder ........................................................................30
4.1.2. Personliga säljfrämjande åtgärder ................................................................................33
4.1.3 Butikskommunikation ...................................................................................................33

4.1.3.1 Butikskommunikation enligt ICA:s huvudkontor....................................................35
4.1.3.2 Butikskommunikation enligt Pressbyråns huvudkontor .........................................36

4.2 Högengagemangsprodukter ..............................................................................................37

4.2.1 Interaktion mellan personal och kunder ........................................................................37
4.2.2 Personliga säljfrämjande åtgärder .................................................................................40
4.2.3 Butikskommunikation ...................................................................................................41

4.2.3.1 Butikskommunikation enligt JC:s huvudkontor......................................................42
4.2.3.2 Butikskommunikation enligt Audio Videos huvudkontor .......................................44

5. Analys..................................................................................................45

5.1 Interaktion mellan personal och kunder..........................................................................45

5.2 Personliga säljfrämjande åtgärder ...................................................................................47

5.3 Butikskommunikation .......................................................................................................48

6. Slutsats ................................................................................................52

7. Diskussion ...........................................................................................54

Käll- och litteraturförteckning.............................................................55

Bilagor och appendix.............................................................................57



6

1. Inledning

Denna rapport handlar om hur personlig försäljning och butikskommunikation fungerar ute i 

butikerna med utgångspunkt från kundernas behov i inköpsprocessen. Rapporten handlar även 

om hur personlig försäljning och butikskommunikation skiljer sig i butiker som säljer hög-

respektive lågengagemangsprodukter. Du som läsare kommer i denna uppsats att få läsa om 

interaktionen mellan kund och personal i butiken, personliga säljfrämjande åtgärder och 

butikskommunikation i och utanför butiken. Uppsatsen behandlar butiker som är franchise- och 

frivillig fackhandelskedja och hur de arbetar med ovanstående faktorer.

1.1 Bakgrund och problemställning

Vi kommer i denna uppsats undersöka skillnaderna mellan hur franchisebutiker och frivillig 

fackhandelskedja som säljer hög- respektive lågengagemangsprodukter arbetar med personlig 

försäljning och butikskommunikation när det gäller att möta och tillfredsställa kundernas behov.

Enligt Dahlén och Lange skiljer sig engagemanget hos kunderna när det gäller köp av låg-

respektive högengagemangsprodukter. Vid högengagemangsprodukter menar författarna till 

boken att kunderna lägger ner mer tid och tanke på köpbeslutet jämfört med tiden de lägger ner 

vid lågengagemangsprodukter.1 Med denna utgångspunkt vill vi se hur arbetet för butikscheferna 

och dess personal skiljer sig vad gäller utformning av butikskommunikation och personlig 

försäljning av hög- respektive lågengagemangsprodukter. Att göra en grundlig kartläggning av 

skillnaderna i dessa begrepp i försäljningen av hög- och lågengagemangsprodukter är intressant 

för anställda inom butiksvärlden. Detta då butiksarbetare lättare kan anpassa sig till arbetet i olika 

slags butiker, samt att veta var butikspersonalen passar in. D.v.s. hur personer med olika 

kvalifikationer och egenskaper kan anpassas för olika arbetsuppgifter och för anställning i olika 

sorters butiker.

Enligt Schmidt Thurow och Sköld Nilsson har alla människor samma grundläggande behov som 

vi försöker tillfredställa på olika sätt, bland annat genom att köpa produkter och tjänster. Maslow 

delar in människans grundläggande behov överlevnad (basbehov och fysisk trygghet), gemenskap 

(social trygghet), utveckling (status och självförverkligande) i stadier som förklarar vad som 

                                                
1 Dahlén & Lange, s. 289-291
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motiverar människor till handling. 2 Trots att konsumenter oftast har samma grundläggande 

behov skiljer de sig åt vid olika slags inköp (låg respektive högengagemangsprodukter) och 

därför måste butikerna anpassa sig efter behoven så att konsumenterna blir tillfredsställda på 

bästa sätt. Genom att optimera försäljningstekniken och butikskommunikationen kan butikens 

lönsamhet förbättras. T.ex. kan lönsamheten förbättras genom att satsa på personlig försäljning 

med hjälp av kunnig personal i butiker som säljer högengagemangsprodukter. I butiker som säljer 

lågengagemangsprodukter kan lönsamheten ökas genom att fokusera på mekanisk försäljning 

dvs. skyltar och exponeringar. En butik som säljer lågengagemangsprodukter kan genom att 

optimera nyss nämnda faktorer få en lika bra lönsamhet som en butik som säljer 

högengagemangsprodukter. Detta är en del av kärnan i problematiken och gör det därför värt att 

undersöka vad som krävs av den personliga försäljningen och butikskommunikationen för att 

möta kundernas behov i butiker som säljer hög- och lågengagemangsprodukter.

Vi vill även med denna rapport påvisa vilka försäljningstekniker som är mest lämpliga att 

använda i samband med försäljning av olika produkter. Cialdini beskriver i sin bok en rad olika 

principer3 som kan användas som hjälpmedel i säljprocessen. Att undersöka detta kan vara 

intressant för människor som ska öppna en ny butik, personal som redan är anställda i butik. 

Även butikschefer kan ha nytta av rapporten när de ska optimera försäljningstekniken i sin 

specifika butik, genom att ta del av de påverkansmetoder som kommer tas upp och de butiker 

som vi kommer att undersöka anser vara effektiva. Detta därför att rapporten kan öka förståelsen 

för vilka slags försäljningstekniker som kan användas i respektive butik och därmed bidra till 

ökad lönsamhet.

Arbetet skriver vi också då det inte finns tillräckligt med undersökningar kring skillnaderna i 

personlig försäljning och butikskommunikation i butiker som säljer hög- respektive 

lågengagemangsprodukter. 

                                                
2 Thurow S. H. & Nilsson, S. A. s. 73
3 Cialdini, B, R. 
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1.2 Problemformulering

Vilka skillnader finns i arbetet med butikskommunikationen och den personliga försäljningen i 

franchisebutiker och frivillig fackhandelskedja som säljer hög- respektive 

lågengagemangsprodukter med utgångspunkt från kundernas behov i inköpsprocessen? 

1.3 Uppsatsen syfte

Uppsatsens syfte grundar sig i att vi genom intervjuer och observationer, i franchisebutiker och 

frivillig fackhandelskedja som säljer hög- respektive lågengagemangsprodukter, kartlägger

skillnaderna mellan hur butikscheferna och personalen arbetar med butikskommunikationen och 

den personliga försäljningen. Vi vill med denna uppsats klargöra orsakerna till de skillnader inom 

den personliga försäljningen och butikskommunikationen som kan finnas i butiker som säljer låg-

och högengagemangsprodukter. Syftet med uppsatsen är alltså att få veta hur både butikschefen 

och försäljarna använder sig utav olika metoder för att påverka kunden och hur kunden uppfattar 

servicemötet. 

1.4 Perspektiv och avgränsningar

För att inte denna rapport ska bli alltför bred och omfattande har vi har valt att fokusera på 

skillnaderna i det praktiska arbetet i de olika butikerna. Anledningen till detta är att det är ett 

ämne som går att utvidga och vidareutveckla in i andra ämnen, t. ex personalkostnader, 

företagsledning o.s.v. vilket inte är tanken. Vi har valt att koncentrera oss på franchisebutiker och 

frivillig fackhandelskedja, eftersom vi med hjälp av respektive huvudkontor vill få en fullständig 

bild av hur arbetet med butikskommunikationen och den personliga försäljningen är tänkt att 

fungera. 

Rapporten ska rikta in sig på hur butikschefen ser på sitt försäljningsarbete och hur de utformar 

butikskommunikationen efter sitt sortiment. Vi ska även observera hur personal och kunder 

interagerar med varandra i servicemötet. Vi ska även intervjua huvudkontoren för respektive 

butik. Som vi tidigare nämnt kommer vi fokusera på den personliga försäljningen, dvs. hur 

butikens personal interagerar med kunderna och hur butikskommunikationen är utformad. 
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1.5 Definition av begrepp

Nedan följer olika begrepp som vi har använt oss utav i vår uppsats. Definitionen av begrepp 

använder vi oss av för att ge läsaren en tydligare förklaring på vad vi menar med olika ord och 

begrepp. Begrepp vi valt att definiera är följande:

Franchise: Franchising innebär att en egenföretagare (franchisetagare) hyr ett färdigt koncept av

ett annat företag (franchisegivare), för att använda för sin egen affärsverksamhet och detta mot en viss 

avgift. 4

Frivillig fackhandelskedja: Frivilliga kedjor är egna företagare som gått ihop och samarbetar i 

större eller mindre utsträckning för att få möjlighet att utnyttja stordriftsfördelar och sänka kostnader 

för till exempel inköp, transport och marknadsföring.5

Lågengagemangsprodukter: Vid lågengagemangsprodukter lägger inte konsumenten ner så 

mycket tid och tanke på att utvärdera och köpa produkten. Till exempel tidningar och mat.6

Högengagemangsprodukter: Vid högengagemangsprodukter lägger konsumenter ner relativt 

mycket tid och tanke på att utvärdera och att köpa dem. Till exempel kläder, elektronik och bil.7

Butikskommunikation: Ett begrepp som täcker allt i butiken som förmedlar ett budskap till 

kunden. Förutom varor även exponering, skyltar och de system som orienterar kunden.8

Personlig försäljning: Detta handlar om att personalen svarar på kundernas frågor och stärker 

kundernas förståelse av produktens fördelar och deras övertygelse om att erbjudandet är givande. 

Säljstöd är effektivast för att utlösa inköp.9

Servicemöte: Mötet mellan kund och personal, då personalen bemöter och hjälper kunden.10

Konsument: Används synonymt med kunder och vice versa.11

1.6 Undersökningen (teori, begrepp och metod)

Uppsatsen bygger delvis på intervjuer med butikscheferna från respektive butik. Detta för att få 

reda på hur butikschefen strävar efter att personalen ska arbeta med personlig försäljning och

butikskommunikationen. Av personalen vill vi, genom observationer, bli uppmärksammade om 

                                                
4 Bergström F, Fölster S. s. 76
5 Bergström F, Fölster S. s. 75
6 Dahlén M, Lange F. s. 71
7 Dahlén M, Lange F. s. 71-72
8Thurow. S. H., Nilsson. S. A. s. 215
9 Kotler P s. 109
10 Mossberg L, s. 18
11 Andersson M Kristenson K, s.10
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butikschefens strävan efterföljs och i så fall hur. Vi ska även undersöka hur huvudkontor för 

respektive butik har utformat sina strategier för butikskommunikation och personlig försäljning, 

denna undersökning kommer att genomföras med hjälp av telefonintervjuer. 

1.7 Uppsatsen disposition 

Som inledning gör vi en resumé till vad ni, som läsare, kommer att kunna läsa om i uppsatsen. I 

det första kapitlet beskriver vi den problemformulering och det syfte som vi kommer att utgå

ifrån i arbetet. Vi kommer även i detta kapitel redogöra för valet av ämne och vad vi kommer att 

fokusera på. För att kunna dra slutsatser av våra undersökningar behöver vi använda oss av teori 

som kommer att sammanställas och redovisas i kapitel två. Teorin är nödvändig för att göra 

uppsatsen relevant och för att visa på uppsatsens trovärdighet. Vår metod som vi använt oss av 

har vi redogjort för under kapitel tre. Metoden innefattar en beskrivning för vilket 

tillvägagångssätt som vi använt oss av under arbetet med att färdigställa denna uppsats. 

Resultaten av de undersökningar som uppsatsen baseras på presenteras i empirin, kapitel fyra. 

Dessa resultat jämför vi sedan med den teori som vi tidigare presenterat. Detta görs i kapitel fem, 

under titeln analys. Denna analys är grunden för de slutsatser som vi kommer att dra i uppsatsen, 

vilket görs i kapitel sex. I kapitel sju kommer uppsatsen avslutas genom att vi gör en 

sammanfattande diskussion kring ämnet och presenterar rekommendationer som kan vara till 

nytta för butiker inom de valda segmenten, och även för personer som valt att starta en sådan. De 

källor som vi använt oss av och bilagor från intervjuer presenteras i de två sista kapitlen åtta och 

nio. Dessa bilagor består av de kompletta anteckningarna från intervjuerna. Detta för att du som 

läsare ska kunna se vem som sade vad vid respektive intervjutillfälle
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2. Teoretisk referensram 

Nedan följer den teori som vi anser vara relevant för uppsatsen. Syftet med den teoretiska 

referensramen är att ge er som läsare en ökad förståelse för de begrepp och teori som tas upp i 

denna uppsats. Den kommer att fungera som ett underlag i analysen där vi ska jämföra 

undersökningsresultatet med teorin. 

2.1 Inköpsprocessen

Vi kommer här att beskriva kundens inköpsprocess som är en viktig del i vår uppsats för att 

kunna se konsumenternas olika steg skiljer sig vad gäller köp av låg- respektive 

högengagemangsprodukter. Inköpsprocessen beskriver i fem steg vad som händer från det att en 

konsument inser ett konsumtionsbehov, till det att köpet är gjort och utvärderat. De fem stegen 

som processen består av är: behovsidentifikation, informationssökning, alternativutvärdering, köp 

och utvärdering efter köp. Dessa steg kommer att beskrivas nedan.12

Detta steg handlar om att konsumenten att han/hon lokaliserar ett behov. Ett behov 

aktiveras genom att konsumenter upplever stora skillnader mellan nuvarande och önskvärt 

tillstånd. När skillnaderna överstiger konsumentens toleransnivå uppstår ett behov.

När konsumenten har aktiverat ett behov börjar denne söka information för att identifiera 

potentiella ”behovsuppfyllare” Det kan vara i reklam i tv, radio, tidningar o.s.v.

Detta steg handlar om att konsumenter överväger olika alternativsmöjligheter att uppfylla de 

behov som redan har identifierats. 

Då alternativen har utvärderats och den bästa lösningen valts ut kommer konsumenten att 

besluta sig för att köpa produkten eller inte.

Efter köpet och i samband med användandet av varan utvärderar konsumenten produkten.

Figur 1. Inköpsprocessen13

                                                
12 Dahlén M, Lange F. s.25-26
13 Dahlén M Lange F. s.25 & 33-55
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2.2 Engagemang vid köp

Produkter kan delas in i hög- och lågengagemangsprodukter där indelningen sker efter hur 

mycket tid och engagemang konsumenter lägger ner olika mycket tid på köpet. 14 Beroende på 

hur stort engagemanget hos kunden är påverkas inköpsprocessens olika steg. Vid högt 

engagemang blir inköpsprocessen lång, medan processen blir kortare vid lägre engagemang.

Inköpsprocessens olika steg påverkas även starkt av kundens engagemang, intensitet och om 

produkten har stor betydelse för kunden. Här nedan kommer vi att beskriva hur inköpsprocessen 

påverkas av olika engagemangsgrader samt beskriva vad låg- respektive 

högengagemangsprodukter innebär.

2.2.1 Engagemangets inverkan på inköpsprocessen

Uppkomsten av konsumentens behov skiljer sig inte nämnvärt mellan köp som kräver mycket, 

respektive lite engagemang. I informationssökningen skiljer sig de olika engagemangsgraderna 

åt. Vid högt engagemang kommer konsumenten att omsorgsfullt söka information om den 

aktuella produkten, t.ex. produktegenskaper, pris o.s.v. Vid lågt engagemang är 

informationssökningen oftast begränsad. När det gäller köp av produkter med högt engagemang 

lägger konsumenten ett större fokus på alternativutvärderingen jämfört med ett 

lågengagemangsköp.  Graden av engagemang hos kunden är individuell och kan bl.a. förklaras 

genom faktorerna erfarenheter och risk, t.ex. finansiell risk. De två sista stegen, köp och 

utvärdering efter köp skiljer sig inte nämnvärt mellan engagemangsgraderna. Dock kan 

konsumenten vara mer benägen att utvärdera ett köp av t.ex. en bil då denna har inneburit en 

större risk och har krävt mer tid av konsumenten.15 Reklamutformningen för hög- respektive 

lågengagemangsprodukter skiljer sig genom att reklamen för högengagemangsprodukter 

innehåller mer information, detta kräver noga utvalda reklammedier, t.ex experttidning och 

Internet. Lågengagemangsprodukter kräver inte lika mycket information, därför räcker det oftast 

med tv-reklam eller reklam i butik med hjälp av skyltar.  

                                                
14 Dahlén M., Lange F., sid 289
15 Dahlén M,  Lange F. s. 71 & 289-290
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Graden av produktengagemang är en av den starkaste påverkansfaktorn på köpprocessens 

utseende. Konsumenten arbetar kontinuerligt för att minimera riskerna och maximera nyttan av 

produkten genom de olika beslutsstegen i köpprocessen. Konsumenten blir mer engagerad i köpet 

när det innebär en högre kostnad då detta medför en ökad risk för konsumenten. Med 

engagemang menas en symbios mellan en person, en produkt och en situation. Utgångspunkten är 

alltid personen och dennes behov och värderingar. Olika produkter har olika möjlighet att 

tillfredställa konsumenternas behov vilket gör det viktigt att ta hänsyn till person, produkt och 

situation. De personliga kopplingarna till produkten från konsumentens sida ligger bakom om 

han/hon har ett högt eller lågt engagemang till köpet. Att köpa en bil kräver ofta ett högt 

engagemang medan köp av mat ofta kräver ett lågt engagemang. Bjuder en person hem sin chef 

på middag kan det tidigare lågengagerande köpet av mat förändras till ett köp med högt 

engagemang.

Ett bra sätt att karaktärisera konsumentens beslutsfattande är att se hur mycket resurser det 

behövs för att fatta ett visst beslut. De olika konsumentbesluten är: utvidgad problemlösning, 

begränsad problemlösning och vanemässigt beslutsfattande.16 De flesta beslut karaktäriseras av 

begränsad problemlösning. Den kännetecknas av dyrare produkter, stort konsumentengagemang, 

aktiv informationssökning, besluten sker oftast innan kunden kommer till butiken, omfattande 

tankar, informationssökning och tid som läggs ner innan köp. Dessa är förenade med mer risk. 

Det gäller oftast inköp av t.ex bilar, möbler och smycken. Vanemässigt beslutsfattande

kännetecknas av: Billigare produkter som köps ofta, lågt konsumentengagemang, passiv 

informationssökning, vanligt med beslut i butiken, välkänd produktkategori och/eller varumärke, 

begränsad med informationssökning, tid och tankar läggs ner innan köp och att köpet är förenat 

med låg risk. Det handlar oftast om inköp av livsmedel, dagligvaror, bensin och 

lunchrestaurangbesök. Besluten fattas i stort sett automatiskt och denna utveckling av 

vanemässiga inköp sparar både tid och möda för konsumenten. Däremellan handlar det om 

begränsad problemlösning. Här är beslutsprocessen enklare och mer okomplicerad jämfört med 

utvidgad problemlösning. Konsumenten är bara beredd att utvärdera vissa alternativ och de 

använder enklare beslutsregler. Konsumenten tar kognitiva genvägar i beslutsfattandet baserat på 

tidigare erfarenheter. Här handlar det om inköp av böcker, skivor, biobesök, restaurangbesök, 

                                                
16 Schiffman, s. 636 & Solomon, s. 257 & Dahlén, s.47
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middagsbjudning, kläder (oftast) och enklare elektronisk utrustning. Komplexiteten i 

beslutsfattandet beror alltså på hur säker konsumenten är på vad han/hon vill ha, hur mycket 

information som är samlad om de alternativ som finns, och hur många olika 

produkter/varumärken det finns för kunden att välja emellan. Pris och risk är två andra viktiga 

parametrar.17

2.2.2 Lågengagemangsprodukter 

Vid lågengagemangsprodukter lägger inte konsumenten ner så mycket tid och tanke på att 

utvärdera och köpa produkten. Graden av engagemang hänger också ihop med graden av 

osäkerhet och intresse. Vid lågengagemangsköp är inte graden av osäkerhet så hög, då det oftast 

handlar om t.ex. lägre priser. När osäkerheten minskar blir konsumenten mer kräsen och kräver 

mer av relationen. Kraven kan vara ekonomisk kompensation för konsumentens beteendemässiga 

lojalitet, eller tidsbesparing i form av en mer eller mindre automatiserad köpprocess. Den låga 

graden av osäkerhet hänger även ihop med att informationsbehovet av en sådan produkt inte är så 

hög. Det finns hur många exempel på lågengagemangsprodukter som helst, vilket inte är så 

konstigt då de står för cirka 80 % av alla köp som görs.  Exempel på lågengagemangsprodukter 

finns i figuren efter rubrik 2.4. Som vi tidigare nämnt utgör lågengagemangsprodukter 

majoriteten av alla köp och därför görs det mer reklam för dessa produkter. De tar inte stort 

utrymme i konsumenternas huvuden, detta då de är lågengagerande och därför ägnar vi inte så 

mycket tankar åt dem. Därför blir det viktigare att synas och påminna om produkternas existens. 

Vid lågt engagemang kan konsumenter tänka sig att prova en ny produkt utan att de först har 

format sig en god bild av produkten.18

2.2.3 Högengagemangsprodukter 

Vid högengagemangsprodukter lägger konsumenter ner relativt mycket tid och tanke på att 

utvärdera och att köpa dem. I samband med en hög engagemangsnivå är konsumenterna 

motiverade att sök information för att minska sin osäkerhet inför ett köp.  Konsumenten söker 

relationer till säljaren som kan ge dem en känsla av tillförlitlighet och säkerhet. Därför blir det 

                                                
17 Schiffman, s. 636 & Solomon, s. 257 & Dahlén, s.47
18 Dahlén M, Lange F. s. 71-72 & 289-290
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också viktigare att i reklamen använda sig av trovärdig och relevant utformning som formar en 

positiv attityd till produkten, vilket kan leda till köp.19

Det finns några kategorier där högengagemangsbeslut är vanligast. Det är när produkterna är av 

stor betydelse för konsumenten och den förstärker och bidrar till den egna självbilden och vid köp 

där produkttypen har ett fortlöpande intresse för konsumenten, exempelvis vid köp där trender 

tenderar att ändras snabbt. En annan kategori är när köpet innebär en betydande risk för 

konsumenten, riskerna kan vara i form av finansiella, teknologiska och sociala risker och även

när produkten har en känslomässig dragningskraft.20

                                        

                                                                         

Figur 2: Exempel på låg- och högengagemangsprodukter 21

                                                
19 Dahlén M & Lange F s. 71-72 & 289-290
20 Andersson L, Gustavsson J., s. 10-11
21 Dahlén M & Lange F s. 289-290 
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2.3 Personlig försäljning

Den personliga försäljningen skiljer sig beroende på om butiken säljer låg- respektive 

högengagemangsprodukter. T.ex. vid inköp av dyrare varor krävs det mer hjälp och råd från 

säljarens sida. Här nedan kommer vi att beskriva vad personlig försäljning innebär och hur 

personalen med hjälp av den kan tillgodose kundernas behov.

Alla är vi i olika sammanhang köpare vilket innebär att vi behöver möta säljare för att vi ska få 

jämförbar information om produkter, priser, funktioner och fördelar. Förutom produktkunskap 

och säljteknik måste säljaren även besitta kundkunskap för att kunna nå ut till konsumenten. 22

”Många framgångsrika butikssäljare tänker inte ”nu ska jag sälja” utan hon hjälper kunden att 

få sitt behov tillfredsställt på ett bra sätt, som en konsult eller rådgivare till kunden.”23

Personlig försäljning är en mycket effektiv, men dyr, metod. Därför lämpar sig sådan försäljning 

bäst där produkten eller tjänsten har en viss grad av komplexitet. Det är viktigt att poängtera att 

personlig försäljning är positiv och nödvändig och ska därför inte betraktas som något som 

besvärar säljaren.

När det handlar om personlig försäljning är det viktigt att inte stirra sig blind på hur säljaren ser 

ut och uppträder det är mycket mer som spelar in. Det är viktigt att den som ägnar sig åt personlig 

försäljning bör känna sig själv samt känna till: Vem som kan vara kund, produkten, marknaden, 

konkurrenterna, köpprocessen, språkets betydelse, kroppsspråket som en del av säljsamtalet, 

merförsäljningens betydelse och säljprocessen. 24

                                                
22 Thurow. S. H., Nilsson. S. A., s. 95-96
23 Thurow. S. H., Nilsson. S. A., s 96
24 Carlsson K. E., s. 11 
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2.4 Säljprocessen

Den personliga försäljningen grundar sig i säljprocessen som är en modell på hur personalen kan 

bemöta och hjälpa kunderna på bästa sätt. Säljprocessen handlar om att förvandla butikens 

besökare till kunder, att ge kunderna förväntad uppmärksamhet och möjlighet till hjälp eller råd. 

Det är viktigt att som säljare kunna veta hur varje steg i säljprocessen ska hanteras på bästa sätt 

för att stödja butikens koncept och varumärke. Säljprocessen kan delas in i tio olika faser:25

1. Hälsa på kunden. Det är viktigt att säljaren hälsar och uppmärksammar kunden, vilket gör 

det lättare att ta nästa kontakt.

2. Släpp kunden. Låt kunden titta i butiken på sitt sätt. Som säljare kan du aldrig veta vad 

han/hon har för specifikt behov eller vad hon/han är ute efter.

3. Öppna igen på otvunget sätt – kravlöst. Säljaren går fram till kunden och öppnar upp en 

dialog.

4. Behovsanalys. Här gäller det att identifiera konsumentens behov. Ställ frågor och lyssna 

på kunden! 

5. Presentera lämpliga varor. Visa utifrån behovsanalysen lämpliga varor åt kunden.

6. Hjälp i provhytt eller vid liknande demonstrationer/prov. Här gäller det att visa upp och 

argumentera för produkten. Låt kunden prova och se till att varorna finns tillgängliga.

7. Merförsäljning/erbjudande. Erbjud konsumenten kompletterande produkter till den vara 

han/hon valt, eller presentera något erbjudande.

8. Hjälpa till med beslutet och mota tveksamhet. Gör så att konsumenten känner sig bekväm 

i sitt beslut.

9. Sista ordet i kassan efter köpet. Bekräfta valet som konsumenten har valt genom att 

kommentera produkten.

10. Tacka kunden

                                                
25 Thurow. S. H., Nilsson. S. A., s. 97-101
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2.5 Påverkansmetoder

För att effektivisera den personliga försäljningen finns det olika metoder att använda sig av. 

Dessa metoder delas in i sex psykologiska principer som styr mänskligt beteende och som visar 

sig vara särskilt användbara när det gäller att få folk att samtycka. Dessa är reciprocitet, 

förpliktelse och konsekvens, sociala bevis, sympati, auktoritet och knapphet. Här nedan kommer 

vi att beskriva dessa principer närmare.26

2.5.1 Reciprocitet

Reciprocitetsregeln säger att vi ska försöka återgälda det som en annan människa har gjort för 

oss. I kraft av denna regel är vi förpliktade att återgälda tjänster, gåvor, inbjudningar och 

liknande. Reciprocitetens kraft är en av anledningarna till att den kan utnyttjas på ett effektivt sätt 

för att få människor att samtycka. Reciprocitet är svårt att stå emot då det handlar om 

skuldkänslor. Exempel på problem att stå emot kan vara gratisprover. Konsumenten som tar emot 

gratisprover upplever det även som en gåva och därmed aktiveras reciprocitetsregeln och 

konsumenten känner sig skyldig att köpa produkten. Då en kund får en produkt känner han/hon 

tacksamhetsskuld och upplever ett behov av att återgälda butiken. Detta handlar om oönskade 

skulder. Ytterligare en annan egenskap som regeln har gör den lämplig att använda vid 

försäljning är ojämn bytesprocess. Detta uppstår när konsumenten känner att han/hon vill 

återgällda en handling med en liknande handling. En metod att locka till samtycke som främst 

förlitar sig på att återgällda ett tillmötesgående är backa efteravslag tekniken. Här erbjuder 

säljaren en vara till ett högt pris och efter kundens nekande erbjuder säljaren en biligare vara. 

Detta ser kunden som ett tillmötesgående vilket gör att han/hon vill återgällda säljaren/butiken.27

2.5.2 Förpliktelse och konsekvens

Detta handlar om människors önskan att vara och framstå som konsekventa när det gäller ord, 

åsikter, attityder och handlingar. Enligt Cialdini finns det tre förklaringar till varför 

konsumenterna vill framstå som konsekventa. Förklaringarna är: samhället värdesätter en 

                                                
26 Cialdini B.R., sid 32-253
27 Cialdini B.R,. sid. 32-65
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konsekvent hållning, det underlättar vardagen och ökad möjlighet till värdefulla genvägar då man 

slipper återkalla och granska information.28

2.5.3 Sociala bevis

Principen om sociala bevis är ett viktigt hjälpmedel när människor ska bestämma sig för vad de 

ska tro eller hur de ska agera i en viss situation, genom att se vad andra tror eller gör. Principen 

kan t.ex. användas genom att informera konsumenterna att många använder produkten. Principen 

är särskild effektiv när beslutet tas under osäkerhet och när vi känner likhet med andra, 

människor är mer benägna att följa de som liknar sig själva.29

2.5.4 Sympati

Sympati handlar om att människor föredrar att säga ja till personer som de känner och tycker om. 

Det finns olika faktorer som har en förmåga att väcka sympati och dessa är: fysisk attraktivitet

(skapar ett mer positivt intryck av egenskaper som talang, vänlighet och intelligens) likhet(vi 

tycker om människor som är som oss själva), igenkänning(uppstår vi upprepad kontakt med en 

människa eller sak), smicker(komplimanger får oss lättare att samtycka) och positiva 

associationer(associera produkter med positiva saker).30

2.5.5 Auktoritet

Principen om auktoritet säger att människor har en benägenhet att samtycka med auktoriteter på 

grund av systematiska socialiseringsprocesser genom vilka det är rätt och riktigt att göra just så.

Det finns tre auktoritetssymboler som mer än andra ger en respekt och lydnad hos en motpart, 

nämligen: kläder, titel och bilar. Studier visar att de människor som använder sig av en eller flera 

av dessa symboler möts med större lydnad och respekt från andra människor.31

                                                
28 Cialdini B.R., sid.67-114
29 Cialdini B.R., sid.117-161
30 Cialdini B.R., sid.162-195
31 Cialdini B.R., sid 197-222
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2.5.6 Knapphet

Enligt knapphetsprincipen värderar människor saker högre om de är mindre tillgängliga (i antal 

eller tid). Knapphetsprincipen fungerar av två skäl. För det första eftersom saker som är svåra att 

få tag på ofta är mer värdefulla kan tillgängligheten användas som en värderingsfaktor. Den andra 

faktorn handlar om att vi känner att vi mister friheter när saker blir mindre tillgängliga. Det är 

svårt att motstå knapphetsprincipen då den väcker känslor som gör det svårt att tänka klart.32

2.6 Butikskommunikation

Butikskommunikationens uppgift är bland annan att förmedla sortimentet på ett optimal och 

tilltalande sätt, stödja och följa upp marknadskommunikationen och att skapa ett helhetsintryck 

som överensstämmer med konceptet och varumärket. Butikskommunikationen är ett komplement 

till den personliga försäljningen. Den delas in i tre olika miljöer som beskrivs nedan.

2.6.1 Interiör miljö

Den interiöra miljön är det som finns inne i butiken och till detta räknas t.ex. butikslokalen, 

butiksinredning, belysning, färgsättning, butikslayout.

Butikslokalen är grundstommen i butiken d.v.s. tak, väggar och golv. Lokalen bör anpassas efter 

kundsegmentet. Butiksinredningen bör vara flexibel för att kunna ge kunden nya intryck och den 

bör även tillåta rätt sorts exponering. Det är även viktigt att inredningen är kreativ och oväntad 

för att överraska konsumenten. Belysningen är mycket viktig, eftersom den skapar stämning i ett 

rum. Det är betydelsefullt att ha lagom grundljus i hela butiken. Spotlights är mycket bra att 

använda i butiken för att exponera vissa varor lite extra, då ögat alltid söker sig till den ljusaste 

punkten. Belysningen påverkas av hur många stora fönster det finns i butiken, om butiken har 

ingång ifrån en gata eller från en butiksgalleria. Grunden är att kunden inte får uppleva butiken 

som dunkel men det finns ett stort span. Färgsättningen är en av de aspekter som påverkar 

shoppingmiljön mest. Färgvalet bör göras utifrån vilken känsla man vill att butiken ska förmedla. 

Varma färger anses inbjudande och uppmanar till oplanerade köp och får mer uppmärksamhet. 

                                                
32 Cialdini B.R., sid 223-253
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Kalla färger däremot uppskattas mer, har en lugnande effekt och manar till eftertanke. 

Butikslayouten är hur butiken är uppbyggd och påverkar kundrörelsen. Det är viktigt att butiken 

är uppbyggd på så sätt att konsumenten kan besöka hela butiken. Målet med butikslayouten är att 

konsumenten stannar längre i butiken.33

2.6.2 Exteriör miljö 

De faktorer som ingår i den exteriöra miljön är i stort sett allt det som finns utanför butiken, d.v.s. 

hur entrén är uppbyggd och utformad, hur skyltfönstret är dekorerat och belyst. Det är även 

viktigt att bestämma hur byggnadens fasad ska se ut, hur byggnaden i sig ser ut och se till att den 

är anpassad efter kundsegmentet. Butikens omgivning är viktigt för konsumentens upplevelse, 

ligger butiken i ett köpcentrum, stadsområde, gågata, torg o.s.v. När det gäller den exteriöra 

miljön är det viktigt att anpassa antalet parkeringsplatser till butiken och konsumenterna. 

Butiksinnehavaren bör även ha klart för sig vilka grannbutiker det finns som kanske bidrar till t. 

ex ökad kundtillströmning o.s.v. Det är viktigt att vara medveten om att den slutliga upplevelsen i 

butiken börjar långt ifrån butiken. Precis som de andra delarna i butikskommunikationen måste 

dessa faktorer anpassas efter kundsegmentet. 34

2.6.3 Psykosocial miljö

Den psykosociala miljön handlar om det som kunden upplever genom sina fem sinnen, dvs. syn, 

känsel, doft, smak och hörsel. Viktigast av allt när det gäller den psykosociala miljön är hur 

personalen ser och uppmärksammar konsumenten. Ju fler sinnen som är involverade, desto bättre 

är det. Butiken kan påverka konsumenternas sinne genom t.ex. exponeringar, belysning, 

färgsättning och skyltfönster. Känsel kan t.ex. påverkas genom att exponera varorna på ett sådant 

sätt att kunderna kan röra dem. Doften i butiken bör vara antingen neutral eller specifik för varje 

butik, detta för att konsumenten ska kunna koppla doften med butiken. Smaken handlar om att 

låta konsumenten smaka på det som exponeras (om så är fallet). Att smaka på det som exponeras 

brukar vara väldigt uppskattat av kunderna. Hörseln påverkas genom att musiken i butiken 

anpassas, olika musik vid olika tidpunkter, rätt ljudnivå och tempo. T.ex. kan lugn musik öka 

kontakten mellan personalen och kunderna.35

                                                
33 Nordfält J., s. 149-176
34 Thurow S. H, Nilsson, A., s. 127-129 
35 Nordfält J. sid. 149-221
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2.7 Upplevelserummet

Den psykosociala, exteriöra och interiöra miljön bildar upplevelserummet tillsammans med 

personal och kunder. I vår uppsats kommer vi dock inte att titta närmare på andra kunder. En 

attraktiv och trivsam miljö leder till ökat köp från kundernas sida och för de anställda innebär den 

trevliga miljön att de trivs bättre på arbetsplatsen. Upplevelserummets olika faktorer ska stämma 

överens med kundernas förväntningar om butiken för att ge en så bra totalupplevelse som möjligt.  

Figur 3: Kundens interaktion med upplevelserummet 36

”Med upplevelserummet menas den fysiska omgivningen, vilken tjänsten produceras, levereras 
och konsumeras inom”37

Upplevelserummet består av yttre och inre faktorer, samt personal och kunder. 

Upplevelserummets faktorer är: 38

 Atmosfäriska faktorer: Förhållande såsom temperatur och ljudnivå 

 Designfaktorer: Estetiska och funktionella. 

 Sociala faktorer: Människorna i upplevelserummet, både anställda och andra kunder

 Fysiska faktorer: Rumsliga (produkter) och icke-rumsliga (temperatur)

                                                
36 Andersson M, Kristenson K (2007), s. 22
37 Mossberg L. sid. 113
38 Mossberg L. sid. 112-113
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Reaktionerna på upplevelserummet delas in i tre delar. Kognitiva reaktioner (Människors 

uppfattning av en plats och människorna där påverkas av upplevelserummet), Känslomässiga 

reaktioner (upplevelserummets utformning skapar olika känslor hos besökaren), Fysiologiska 

reaktioner (upplevelserummet kan också påverka människor rent fysiskt). 39

2.8 Maslows behovstrappa

När det gäller den personliga försäljningen och butikskommunikationen är det viktigt att anpassa 

den till kundernas behov. Maslows behovstrappa är en modell som förklarar människans behov 

och motivation. Modellen består utav fem mänskliga behov (fysiologiska, trygghet, sociala, 

status/makt och självförverkligande), de börjar med grundläggande behov och slutar med 

självuppfyllnadsbehov. Enligt Maslow måste behoven längst ner i trappan först tillgodoses innan 

man kan gå vidare uppåt i trappan. Han menar att om inte de undre behoven är tillfredställda så 

kommer inte de övre kännas relevanta över huvudtaget. 40

Figur 4: Maslows behovstrappa  41

De fysiska behoven är de grundläggande som att kunna äta, sova, andas osv. Säkerhet och 

trygghet handlar om att känna sig säker i sin vardagliga situation. Gemenskap handlar om att vi 

som människor har behov att känna tillhörighet med t.ex. vänner och familj. Status och makt 

                                                
39 Mossberg L. s. 133-140
40 Thurow S. H  & Nilsson S. A  s. 73-74
41 Thurow S. H  & Nilsson S. A  s. 73
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handlar om att man vill bli uppmärksammad och respekterad för det man gör. Det sista 

trappsteget i Maslows behovstrappa handlar om självförverkligande, här vill människan skapa 

något, utbilda sig eller gör något som tycker känns viktigt. 42

                                                
42 Thurow S. H  & Nilsson S. A  s. 73-74
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3. Metod

I detta kapitel följer en beskrivning av hur vi gått tillväga med avseende på insamlingen av 

information som krävs för att kunna svara på den problemformulering som uppsatsen grundar 

sig på. I kapitlet förklaras varför vi valde att göra som vi gjort. 

3.1 Utveckling av problemställningen 

Vi är intresserade av att ta reda på hur utformningen av butikskommunikationen och den 

personliga försäljningen skiljer sig i butiker som säljer hög- respektive 

lågengagemangsprodukter. Vi började med att utgå ifrån frågan ”Hur skiljer 

butikskommunikationen och den personliga försäljningen mellan hög- och 

lågengagemangsprodukter?”, detta var vår första tanke med arbetet och det var det vi ville ha svar 

på. Efter hand har vi formulerat om och diskuterat den för att kunna konkretisera den till den 

problemställningen vi har nu. Efter det att vi fastställt problemformuleringen gjorde vi 

avgränsningar, vilket var nödvändigt för att vi sedan skulle kunna genomföra den empiriska 

undersökningen. I avgränsningen beskrivs vad som ska undersökas och inte, dessa avgränsningar

kan göras explicit och implicit. De explicita avgränsningarna görs medvetet medan de implicita 

görs omedvetet. 43 Våra avgränsningar har gjorts medvetet då vi valt att intervjua fyra olika 

butikschefer samt huvudkontoren för dessa butiker, dessutom har vi valt att göra observationer i 

respektive butiker där vi ska observera agerandet mellan personal och konsument i servicemötet. 

En problemformulering är antingen oklar eller klar, förklarande eller beskrivande. Den kan också 

vara generaliserbar. 44 Vår problemformulering är klar då det finns färdiga modeller och teorier 

för oss att utgå ifrån. Dock är mängden teori om hög- respektive lågengagemangsprodukter 

bristfällig. Vår problemformulering är beskrivande därför att vi vill få en översikt av hur arbetet 

med butikskommunikationen och den personliga försäljningen skiljer sig åt för tillfället. Vår 

problemformulering är inte generaliserbar p.g.a. att vi inte kommer ha så många intervjuobjekt.

                                                
43 Jacobsen s. 66 
44 Jacobsen s. 70
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3.2 Val av undersökningsmetod 

Enligt Jacobsen finns det två olika metoder för informationsinsamling. Den ena benämns som 

kvantitativ och den andra som kvalitativ. Den kvantitativa metodens vanligaste form är 

frågeformulär med givna svarsalternativ, medan den kvalitativa metoden oftast bygger på öppna 

individuella intervjuer och observationer.45 Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod i 

vår informationsinsamling. Anledningen till varför vi valde denna metod är att vi vill ”gå på 

djupet” genom att göra ett mindre antal intervjuer och observationer. Den kvalitativa metoden är 

nödvändig för vår undersökning då vi vill få en tydlig och detaljerad beskrivning av hur 

butikscheferna och personalen arbetar med butikskommunikationen och den personliga 

försäljningen.46 Det finns ett antal nackdelar med denna undersökningsmetod som vi valt att 

använda oss av. Den är resurskrävande, tar lång tid, samtidigt som den bara når ett fåtal 

personer.47 Eftersom vi bara når ett fåtal intervjuobjekt valde vi att göra observationer i butiken, 

där vi studerar kundens och personalens agerande i butiken. Vi har valt att inte utgå ifrån den 

kvantitativa metoden då den ger en alldeles för ytlig och onyanserad information, vilket är ett 

hinder för att vi skulle kunna genomföra vår undersökning på ett tillfredsställande sätt.

3.3 Val av undersökningsutformning 

När det gäller val av utformning kan författaren välja mellan att gå på bredden eller djupet enligt 

Jacobsen. Vid bredd ställs frågor till många enheter och resultatet kan generaliseras. Vid djup 

däremot intervjuas inte så många enheter utan istället går intervjuerna på djupet, informationen 

blir då detaljerad och omfattande. 48 Vår undersökning kommer att gå på djupet då vi valt att 

genomföra ett fåtal personliga intervjuer. 

Vårt tillvägagångssätt för att få fram relevant litteratur till vår uppsats har varit genom Internet 

och biblioteksbesök. Vi genomförde först sökningar på Internet för att hitta teorier, modeller och 

litteratur. Därefter lånade vi böckerna på biblioteket. På biblioteket tog vi hjälp av bibliotekarien 

för att få fram så relevant litteratur och information som möjligt. Efter att ha gallrat ur litteraturen 

sammanställde vi relevanta frågor till de kommande intervjuerna. När intervjuerna väl var 

                                                
45 Jacobsen s. 135
46 Jacobsen, s. 142
47 Jacobsen, s. 144
48 Jacobsen s. 92
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genomförda så satte vi oss ner och skrev ner samt sammanfattade anteckningarna från intervjun 

till en empiri.

3.4 Val av datainsamlingsmetod

Vi har valt att intervjua fyra butiker, varav två säljer högengagemangsprodukter och de andra två 

säljer lågengagemangsprodukter. Butikerna som valdes är JC och ICA Kvantum i Varberg samt 

Audio Video och Pressbyrån i Halmstad. Hos respektive butik utfördes individuella intervjuer 

med butikscheferna. Vi utförde även observationer i samtliga butiker. Utöver kontakten med 

butikerna har vi tagit kontakt med respektive butiks huvudkontor för att genomföra individuella 

intervjuer över telefon med dessa för att få en än djupare bild av det hela. Just när det gäller 

intervjun med ICA:s huvudkontor har vi valt att prata med Nina Wahlström som är 

profilanpassare för Supermarket, i dagsläget är koncepten Kvantum och Supermarket snarlika i 

sin butikskommunikation därför jämställde vi dessa två. 

Den första butiken som vi intervjuade var ICA Kvantum, intervjun genomfördes tillsammans 

med marknads- och personalansvarige Björn Lundh. Därefter intervjuade vi Pressbyråns 

butikschef Bertil Nordin. Observationer av kundernas och personalens beteende gjordes i 

samtliga butiker efter gjorda intervjuer med butikschefer. Detta gjordes för att kunna jämföra 

information som framkom av intervjuerna med verkligheten. Jacobsen beskriver att det finns två 

olika observationsmetoder, öppen och dold. Vi valde att utföra dolda observationer då vi gick 

runt i butiken och observerade personalens och kundernas interaktion. Den främsta fördelen med 

dolda observationer är att konsumenter inte ändrar sitt beteende då de är omedvetna om att de 

undersöks.49

                                                
49 Jacobsen, s. 181
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3.5 Val av intervjuobjekt

Våra val av intervjuobjekt grundades på beslutet av att arbetet skulle utgå ifrån franchisebutiker

och frivillig fackhandelskedja, då dessa har huvudkontor som vi även kunde kontakta för att få en 

bättre bild av butikskommunikationen och den personliga försäljningen. Vi har i detta arbete valt 

att jämställa organisationsformerna franchisebutik och frivillig fackhandelskedja. Detta gör vi då 

vi finner stora likheter i de båda begreppen. Definitionen av frivilliga fackhandelskedjor är att

dessa är egna företagare som gått ihop och samarbetar i större eller mindre utsträckning för att få 

möjlighet att utnyttja stordriftsfördelar och sänka kostnader för till exempel inköp, transport och 

marknadsföring. Franchisetagaren hyr alltså rätten att bedriva handel under ett visst varumärke mot en 

viss avgift, på villkor att denne följer franchisegivarens koncept. Franchising är således ett samarbete 

mellan olika företag dock uppfattas företagen som ett och samma företag av konsumenterna då de får 

riktlinjer angående skyltning, produkter och marknadsföring.50 Efter att ha avgränsat butikerna till

att endast gälla franchisebutiker och frivillig fackhandelskedja underlättades valen av 

intervjuobjekt. Utefter avgränsningen sökte vi upp och kontaktade butiker som säljer hög-

respektive lågengagemangsprodukter. Då högengagemangsprodukters prisskillnader är stora 

valde vi att dela in kategorin i två delar, d.v.s. riktigt dyra produkter (tv och elektronik) och 

medelprisprodukter (kläder). Vid lågengagemangsprodukter valde vi matbutiker då vi tyckte att 

de passade bäst in i arbetet.

Vår första intervju var med Björn Lundh som är personal- och marknadsansvarig på ICA 

Kvantum i Varberg sedan sex år tillbaka. Den genomfördes på Björns kontor under en 

onsdagsförmiddag. Efter intervjun gjorde vi vår observation i butiken, där vi tittade på hur kunder 

och personalen interagerade med varandra. I slutet av samma vecka pratade vi med ICA:s 

huvudkontor och vi utförde även en intervju med Bertil Nordin på Pressbyrån i Halmstad. I 

samband med intervjun på Pressbyrån observerade vi även butiken, och några dagar senare hade 

vi en kort intervju med företagets huvudkontor. Efter de två första intervjuerna med butikerna 

som säljer lågengagemangsprodukter fortsatte vi vår arbetsgång med att intervjua Gerd 

Bengtsson som är butikschef på JC. Denna intervju genomfördes en Onsdagsmorgon i butiken. 

Observationen av JC gjorde vi inte förrän efter klockan tre på eftermiddagen, detta eftersom Gerd 

                                                
50 Bergström F, Fölster S. s. 75-76
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sa åt oss att det var mest kundgenomströmning då. Vår fjärde och sista intervju med 

butikscheferna gjordes med Liselott Klasson på Audio Video i Halmstad. Denna genomfördes en 

Torsdagsmorgon, detsamma gällde kundgenomströmmningen här och vi fick återkomma senare 

samma dag för att få ut bästa resultat. Efter våra intervjuer med butikscheferna tog vi kontakt 

med huvudkontoren och intervjuade dem. Vi observerade fem handlande kunder i vardera butik.

3.6 Litteraturval

I vårt arbete har vi använt oss främst av kurslitteratur som vi använt oss av under tiden på 

butikschefsprogrammet. Detta har sedan kompletterats med ett antal böcker från biblioteket och 

även ett antal hemsidor på Internet. Anledningen till varför vi i stor utsträckning använt oss av 

böcker är att vi anser att dessa har en högre trovärdighet och tillförlitlighet. Internet ser vi dock 

som en mer osäker källa. Där är det viktigt att vara källkritisk för att hitta information från en 

neutralt vinklad källa.
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4. Empiri

Här nedan följer vårt resultat av intervjuerna som vi gjort med butikschefer respektive

huvudkontor för de butiker vi valt att titta närmare på. Resultatet delas in i två huvudrubriker, 

låg och högengagemangsprodukter. Under huvudrubrikerna följer underrubriker som delas in 

efter tre olika titlar ”Interaktion mellan personal och kunder”, ”Säljfrämjande åtgärder” och 

”Butikskommunikation”. Butikerna vi har varit i kontakt med är: ICA Kvantum och JC i 

Varberg, Pressbyrån och Audio Video i Halmstad. 

4.1 Försäljning av lågengagemangsprodukter

Vi har studerat försäljning av lågengagemangsprodukter i butikerna ICA Kvantum och 

Pressbyrån.

4.1.1 Interaktion mellan personal och kunder

Den första parametern vi ska titta på när det gäller lågengagemangsprodukter är interaktionen 

mellan personal och kunder. Vi har intervjuat Björn Lundh som är marknadsansvarig på ICA 

Kvantum i Varberg och Bertil Nordin som är butikschef på Pressbyrån i Halmstad. 

Både Björn och Bertil trodde att kundernas engagemang i inköpsprocessen såg olika ut beroende 

på om det var låg eller hög- eller lågengagemangsprodukter kunden köpte. Björn tyckte att svaret 

på frågan var väldigt enkel, inköp av högengagemangsprodukter handlar om tid och 

förberedelser. Vid lågengagemangsprodukter menade Björn och Bertil att kunden inte lägger ner 

lika mycket tid och förberedelser, de enda förberedelserna kunden möjligtvis kan göra är enligt 

Björn en inköpslista. Vid diskussionen om hur personalen ska agera mot konsumenterna i 

servicemötet framgick det att ICA Kvantum använder sig utav en ”process” som kallas för 

”charmoffensiven”. Den beskriver hur personalen ska bemöta konsumenten och den ser ut som 

följer här nedan: 

 Hälsa, eller ge en igenkännande nick, åt alla kunder. – Första intrycket!

 Om en kund ser villrådig ut, gå fram och fråga kunden om du kan hjälpa till.

 Arbetar du ute i butiken med skyltning eller varupåfyllning, så är det alltid kunden som går i första hand.

 Frågar kunden om någonting som du inte kan svara på löser vi alltid kundens behov genom att ta hjälp av en 

kollega. 

 Låt alltid kunden få ta del av ditt glada humör. 
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 Möt alltid kunden i ett fräscht tillstånd – hela och rena kläder!

 Tänk på att kunden alltid har rätt att framföra sin åsikt – vi får möjligheten att få en ännu mer nöjd kund!

 Tänk på att även vi på vår fritid uppfattas som representant för Ica Kvantum

 En bra och harmonisk grupp är en förutsättning för en funderande charmoffensiv. Så därför är det viktigt att 

vi hjälper varandra och ser det som någonting positivt. 

 Gör alltid kunden nöjd – för en nöjd kund kommer alltid tillbaka. 

Bertil har inte någon formulerad plan för hur personalen ska agera i den specifika butiken. 

Däremot ingår instruktioner för bemötandet i de intranätskurser som finns. Vid bemötande av 

kunderna på Pressbyrån är det viktigt att personalen får ögonkontakt med kunden så fort de stiger 

in i butiken, hälsar och är trevlig. Personalen ska använda sig av sunt förnuft och ha i bakhuvudet 

att kunden alltid har rätt. Letar kunden efter något brukar personalen agera och fråga om de 

behöver hjälp annars är det kunden som frågar efter hjälp.

Efter våra intervjuer med butikscheferna har vi observerat kundernas och personalens 

interagerande med varandra för att se hur verkligheten ser ut. Agerandet mellan kund och 

personal på ICA Kvantum och Pressbyrån var snarlikt. När kunderna kom in i butikerna 

uppmärksammade personalen dem genom att hälsa på dem eller genom att försöka få 

ögonkontakt. Vi kunde inte observera att någon av kunderna sökte direkt ögonkontakt med 

personalen, ville de däremot ha hjälp sökte de kontakt med befintlig personal. Efter att personalen 

uppmärksammat kunden återgick personalen till sitt arbete men de höll samtidigt ett öga på om 

konsumenten såg ut att behöva eller ville ha hjälp, i sådana fall såg personalen till att kunden fick

det. Vid observationerna såg vi konsumenter i de respektive butikerna som verkade en aning 

vilsen och letade ivrigt efter något speciellt. Detta noterade en butiksanställd och hjälpte snabbt 

till så att varan hittades. Vi lade märke till att de flesta kunderna som gick in på Pressbyrån visste 

precis vad de ville ha, oavsett om det gällde godis, tågbiljett eller liknande. Det fanns kunder som 

fann godisstället tilltalande vilket ledde till merförsäljning. På ICA däremot hade de flesta 

kunderna en inköpslista med sig, medan vissa tog mer tid på sig för att finna det de skulle behöva 

i hushållet. Oftast var det kunden själv som frågade efter varor som var slut i hyllan eller om de 

inte hittade en specifik vara. I delikatess- och fiskdisken uppmärksammade vi att personalen 

jobbade aktivt med merförsäljning då de erbjöd kunden kompletterande varor samtidigt som de 

tydligt förmedlade sin produktkunskap. När kunderna bad om hjälp på ICA Kvantum följde 

personalen med och hjälpte kunden tills att problemet var löst eller frågan blev besvarad. I mötet 
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med kassör/kassörskorna var de flesta mycket trevliga genom att tacka för köpet och hälsa 

kunderna ”välkommen tillbaka”. I mån av tid inledde kassapersonalen på ICA även en kort dialog 

med kunden. Vi observerade en kund som kom tillbaka till butiken för att göra en reklamation på 

ett paket mjölk som hade gått ut vid inköpstillfället. Kunden fick omedelbart ett nytt paket mjölk 

utan kostnad och bad om ursäkt för det uppkomna problemet. När kunden kom till kassan på 

Pressbyrån blev nästan samtliga uppmärksammade på erbjudanden i butiken av kassapersonalen. 

T. ex om kunden handlade kaffe kunde personalen erbjuda en bulle till för ett förmånligt pris.

Vi frågade Björn och Bertil om hur de tror det skiljer sig i bemötandet och servicen av 

konsumenter från en butik som säljer högengagemangsprodukter. Varken Björn eller Bertil tyckte 

inte att det skiljer sig i detta (att uppmärksamma konsumenten och vara trevlig är viktigt oavsett) 

utan det som är skillnaden är att ICA Kvantum och Pressbyrån i grunden är 

självbetjäningsbutiker. Detta gör att personalen inte frågar konsumenterna om dem behöver hjälp 

utan det är tvärtom, det är konsumenterna som ber om hjälp. 

Den andra parametern är vilka säljutbildningar som butikerna erbjuder sin personal. När vi 

samtalade med butikscheferna om deras säljutbildningar framkom det att båda företagen hade 

obligatoriska utbildningar, men utformningen skiljer sig åt. På ICA är det först och främst 

personalen som jobbar i förbutiken, delikatess och fiskdisken som tilldelas 

säljtekniksutbildningar eftersom det är där de kan påverka konsumenterna som mest. Det är 

bakom dessa diskar som den personliga försäljningen används mest på ICA. 

Säljutbildningskurserna handlar om säljteknik och ekonomi och det är företaget Vizuera AB som 

undervisar. En säljutbildning består i stora drag av, säljsamtalet, konversationer mellan personal 

och konsument, exponering och videofilmning där personalen kan se sig själv i säljsamtalet med 

konsumenten. De går även igenom hur skyltar påverkar kunden.  Björn påpekade hur viktigt det 

är att inte avsluta samtalet med konsumenten, med meningar som t.ex. ”Var det bra så?” eftersom 

konsumenterna då svarar ja. Istället menade Björn att de ska ställa frågor som leder till merköp 

t.ex. då en kund köper skinka ska personalen erbjuda mimosasallad till.  När det gäller 

nyanställningar så har ICA inte säljkunskapskrav på de sökande, de enda kraven de har är att 

personen har rätt inställning och attityd. Personen ska även vara glad och trevlig. Med detta 

menar Björn att om personer som söker jobb besitter dessa egenskaper, så kan säljförmågan 
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påverkas genom utbildning. Utbildningarna som Pressbyrån har är interna kurser på intranät dvs. 

alla kurser görs framför datorn på arbetsplatsen. Säljutbildningar består i stora drag av hur man 

ska uppträda gentemot kunder och hur personalen skapar merförsäljning. Bertil hade inte några 

säljskunskapskrav vid anställning av personal men han såg erfarenhet som en merit.

4.1.2. Personliga säljfrämjande åtgärder

Säljfrämjande åtgärder som ICA Kvantum använder sig av är provsmakning, recept, erbjudande 

som t.ex. köp tre betala för två och skyltar med olika erbjudande. Vid våra observationer såg vi 

hur ICA använde sig av provsmakningar för kunder av diverse ostar och korvar. I butiken fanns 

även en demonstrationsdisk där de bjöd på olika enkla rätter. Då kunden kom fram till disken var 

personalen väldigt noga med att få kunden att smaka, i samband med provsmakningen försökte 

personalen få kunden att vilja köpa produkten. I de fall som vi observerade ”nappade” kunderna 

på erbjudandet. Högt säljtryck är också åtgärd som används med dvs. att hyllor och ställ alltid ska 

vara välfyllda (ingen vill köpa det sista äpplet i lådan).  Enligt Björn är ”ett bra pris på en 

intressant produkt” en av de vanligaste och mest effektiva säljfrämjande åtgärderna. En annan 

säljåtgärd som ICA Kvantum använder sig av är erbjudanden som t.ex. ”tillfälligt parti” eller 

”begränsat antal”. Pressbyrån använder sig inte utav några strategiskt säljfrämjande åtgärder, då 

de inte har någon direkt personlig försäljning i butiken. När vi nämnde säljfrämjande åtgärder 

pratade Bertil mycket om kampanjer och aktiviteter som skapar merförsäljning. 

4.1.3 Butikskommunikation

ICA Kvantum bestämmer själv hur butikskommunikationen ska utformas men de kan ta del av 

ICA:s typlayouter, och kunde därför ge en bättre beskrivning av hur butikskommunikationen såg 

ut och varför den såg ut så. På Pressbyrån bestämmer dock inte Bertil alls själv hur butiken ska 

utformas, detta görs istället av huvudkontoret. Upplevelserummet arbetar Bertil med att baka 

färska bullar, samt att han har radion på i butiken. Vad gäller upplevelserummet på ICA Kvantum 

använder de sig inte utav musik och temperaturen skiljer sig mellan avdelningarna. Doft är den 

viktigaste atmosfäriska faktorn på ICA, den tydligaste är doften från bakningen. Att dörrarna till 

bageriet är öppna är ingen slump. På ICA Kvantum jobbas det mycket med belysningen och de 

använder sig till stor del av spotlights för att framhäva produkterna på ett bättre sätt. I frukt och 

grönt avdelningen använder de sig utav mycket belysning för att förstärka nyanseringen mellan 
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rummets svarta kulör och frukternas/grönsakernas färger. Björns svar på frågan om hur de bygger 

upplevelserummet för att ge kunden upplevelse var att, servicen, sortimentet, bageriet, 

Kvantumköket, frukt och grönt, Kronans fisk och grillavdelningen är grundpelarna i 

upplevelserummet. Provsmakningar och events som görs några gånger per år gör att kunden får 

det lilla extra när det gäller upplevelser. Även allergisortimentet är en uppskattad del av utbudet 

som förstärker upplevelsen för kunden. Butiken är anpassad efter dess sortiment, de använder sig 

utav ”space management” vilket innebär att varje hylla är optimerad för att ge försäljning. 

Butikens väggar är målade i grått och de använder sig utav vita frysar och kylar med blåa ramar. 

De använder sig utav körsbärsfärgade brödbord. Entrén på ICA Kvantum är rödmålad, de har 

inga skyltfönster men Kvantum använder sig istället av reklamaffischer på ytterväggarna. De 

använder sig även utav mycket exponering inne i butiken som byts ganska ofta. Precis vid 

ingången har de ett ”säljtorg” med nytt tema varje vecka, t.ex. spansktema. I frukt och grönt 

avdelningen byts exponeringen ut varje vecka och i delikatessen byts de också ut ganska ofta. 

   
Bild 1. Pressbyråns kassa med drickakyl i förgrunden

Foto: Simon Kappelin

Den image som Björn vill och tror att butiken speglar, är affärsidén. Butikskommunikationen 

grundar sig i affärsidén men utvecklas ständigt för att visa förnyelse i butiken. Pressbyråns image 

är enligt Bertil deras långa öppettider och deras snabba service som de erbjuder och det är denna 

image som butiken vill förmedla. Undersökningar visar att kundernas uppfattning om Pressbyrån 

”Sveriges minsta varuhus”. ICA Kvantum riktar sig till kunder i Varberg med omnejd i alla 
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åldrar, Björn sa ”alla ska kunna handla hos oss”.  ICA Kvantums har olika vägar att tillgå för att 

tillgodose kundernas behov och dessa är: Att följa affärsidén, förslagslåda, lyssna på kunderna i 

butiken och en stor kundundersökning som görs två gånger per år. Denna består av 2100 

slumpvist utskickade brev med frågeformulär. Pressbyrån riktar sig till alla åldrar och för att 

tillgodose kundernas behov ser dem alltid till att ha nybakat bröd, nybryggt kaffe och nya 

tidningar. 

4.1.3.1 Butikskommunikation enligt ICA:s huvudkontor

På ICA:s huvudkontor har vi pratat med Nina Wahlström som är profilanpassare för 

Supermarket. När det gäller upplevelserummet på ICA har butikskommunikationsavdelningen 

tagit fram ett profilmaterial. Den övergripande kommunikationen består av en ramp med två olika 

delar, en matlig del och en ”prisig” del (exempel se bilaga). Den delen i butiken där kunder 

kommer in först jobbar ICA mycket med bilder på mat/maträtter och även med produktnära 

kommunikation dvs. text som beskriver exempelvis en exotisk frukt. De jobbar aktivt med 

prisskyltar där det används kallare ljus då konsumenterna, enligt ICA och Nordfält51, upplever 

produkterna som billigare och fokus då läggs på priset. Prisskyltar och kallare ljus används ofta 

vid t.ex. frysvaror och mejeriavdelningen. Upplevelserummet ska erbjuda kunderna en trivsam 

miljö där produkter för båda vardag och fest erbjuds. Även personalen ska trivas och känna sig 

bekväma. När vi frågade Nina hur de jobbar med den exteriöra miljön, svarade hon att de jobbar 

mycket med stora reklamtavlor på parkeringsplatserna utanför butikerna. De vill helst etablera sig 

i köpcentrum där de kan ha grannbutiker för att kundströmningen är större. Idag har ICA 460 

butiker och det är en till två nya butiker som etableras per år, annars jobbar de mest med 

förnyelser av befintliga butiker. När det gäller skyltar använder de sig av neon skyltar eller vita 

plåtskyltar med röd logotype. 

Butiker som har skyltfönster ska alltid ha en fönsterteckning med röda tomater på där det står 

”Välkommen till din mataffär!”. Det finns en designbok hos Ica som visar hur deras interiöra 

miljö ska se ut. Den består av mycket grå färg t.ex. ska golvet vara grått och vägarna vid fisk och 

delikatess disken ska bestå av grå kakel. Annars ska väggarna i butiken vara vita. 

Exponeringsytorna ska vara mörkgrå och kyl och frys vit-beige. Mycket spotlights och speciella 

ljussättningar används vid exponering. När det gäller den psykosociala miljön är doften av 

                                                
51 Nordfält, J., s. 168-172
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nybakat bröd ett medvetet val för att ge kunderna en upplevelse. I övrigt ska det lukta fräscht i 

butiken. Personalen ska erbjuda så mycket personlig service som det går, vara hjälpsamma och 

försöka känna igen kunderna. Butiksutformningen bestäms inte efter sortimentet då detta byts ut 

ofta, det är beroende på varje butik vad de vill sälja men det finns ett ganska stort antal artiklar 

som alla ICA-butiker ska sälja. Självklart finns det en tanke bakom hur allt är utformat (den 

strukturerade planen som ICA har består av flera 100 sidor), ICA vill erbjuda ett bra sortiment för 

både vardag och fest med bra priser som passar alla. Nina hoppas på att butikscheferna går efter 

deras strukturerade plan men många ägare gör som de vill eftersom de tycker att det är kul. Det 

finns olika förutsättningar överallt beroende t.ex. på hur lokalen ser ut. Bröd-avdelningen görs i 

tre-fyra olika varianter med olika storlekar och modeller, detta för att det ska passa olika lokaler. 

En viktig tanke i samband med butiksutformningen är att den ska passa barnfamiljer, det ska 

finnas plats för barnvagnar och även för de funktionshindrade som sitter i rullstol. ICA jobbar 

mycket med aktiviteter för att ge kunderna upplevelser och inspiration till matlagning. Detta gör 

de med hjälp av samexponeringar, provsmakningar och aktiviteter för barn i butiken. Den image 

ICA vill ha och tror att de har är en bra mataffär med bra utbud. De vill upplevas som moderna 

och personliga. De riktar sig inte till något speciellt kundsegment, de tänker istället mer generellt 

utifrån mat, priser och upplevelser. Butikens sortiment och kommunikation ska passa samtliga 

konsumentgrupper. ICA vill att deras utformade plan ska användas i alla butiker men för ägarna 

som vill bestämma själva hur de ska se ut finns det en layoutgrupp som kan anpassa planen efter 

ägarens önskemål. 

4.1.3.2 Butikskommunikation enligt Pressbyråns huvudkontor

På Pressbyråns huvudkontor har vi pratat med Maria Isaksson som är konceptansvarig. 

Pressbyråns ambition när det gäller att arbeta med upplevelserummet bygger på att butikerna ska 

bestå av många säljande produkter i en inbjudande och trivsam miljö som samtidigt är en bra 

arbetsplats för personalen. De viktigaste faktorerna som påverkar upplevelserummet enligt 

Pressbyrån är butikslayout, doft och belysning. För att underlätta för kunderna på Pressbyrån har 

det lagts ner mycket tid och tanke på att bygga upp butiken på rätt sätt så att kunderna kan göra 

sina inköp snabbt och smidigt, då kunderna ofta har bråttom när de besöker någon av Pressbyråns 

butiker. För att bygga upp butiken på ett så optimalt sätt som möjligt följer de en ritning som 

följer vissa, enligt huvudkontoret, fastställda normer. Dessa normer beskriver bland annat var 

kassan ska vara placerad och hur kundvarvet ska gå. Detta är givetvis något som får anpassas 
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efter varje byggnad då varje Pressbyrån-butik är unik. Den exteriöra miljön är väldigt viktig för 

Pressbyrån då de har närmare 3,5 miljoner förbipasserande konsumenter varje år. Butikerna ska 

ha ett läge där kunder passerar ofta t.ex. järnvägsstationer eller större köpcentrum. De viktigaste 

faktorerna här enligt Maria är att ha öppna, inbjudande fasader med ett rent yttre och att dessutom 

ha logotypen och det så kallade skyltprogrammet väl synligt. Interiören är framtagen med en 

designfirma, målet har varit att skapa en snygg, inbjudande men samtidigt lätt underhållen 

interiör som inte kräver så mycket uppmärksamhet från personalen. Bortsett från färg och golv är 

belysningen i butiken viktigast, ambitionen är att skapa en ljus och trivsam stämning. Det är även 

viktigt att belysningen är energisnål för att kunna hålla nere kostnaderna. Den psykosociala 

miljön ska vara personlig och trivsam, anser Maria. Den personliga känslan förstärks med hjälp 

av doften från butiksbakade fikabröd. När det gäller utformningen i butiken så ägnas mycket tid 

och tanke åt att placera produkter på ett sätt som gör det enkelt för kunden att handla snabbt. För 

att åstadkomma detta placerar Pressbyrån kompletterande produkter bredvid varandra och 

använder sig även av kylar mitt på golvet med drycker för att möjliggöra en effektivisering av 

kundvarvet hos särskilt stressade kunder. Imagen som Pressbyrån vill ha är att kunderna snabbt, 

enkelt, personligt och trevligt kan utföra sina ärenden. En annan del av imagen tror Maria är 

tryggheten i att Pressbyrån är ett gammalt och väletablerat företag. Pressbyråns kundsegment är 

män och kvinnor mellan 20-45 år.    

4.2 Högengagemangsprodukter

Vi har studerat försäljning av högengagemangsprodukter i butikerna Audio Video och JC.

4.2.1 Interaktion mellan personal och kunder

Den första parametern vi ska titta på när det gäller högengagemangsprodukter är interaktionen 

mellan personal och kunder. Vi har intervjuat Liselotte Claeson som är marknadsansvarig på 

Audio Video och Gerd Bengtsson som är butikschef på JC i Varberg. 

Gerd tror att kundens inköpsprocess när det gäller hög- respektive lågengagemangsprodukter 

skiljer sig på så sätt att om det handlar om dyrare varor tänker kunden mer inför köpet och lägger 

ner lite extra tid innan köpet genomförs. Även Liselott trodde precis som Gerd, att det krävs mer 

tankar och funderingar innan köpet. Enligt Gerd ska ett säljsamtal ske på följande sätt, först och 

främst ska säljaren ta kontakt med kunden, antingen genom att hälsa eller genom en inledande 
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fras som sedan kan leda samtalet vidare. Därefter gäller det för säljaren att ta reda på vilket behov 

kunden har för att sedan kunna erbjuda kunden en lösning på problemet. Känner kunden att 

säljaren kommit fram till ett bra alternativ så görs ett köpbeslut. Gerd vill helst att säljarna sedan 

ska försöka få kunden att köpa mer genom att erbjuda kompletterande varor. När köpet har gjorts 

är det mycket viktigt att säljaren tackar kunden med en vänlig avslutningsfras. När det gäller 

servicemötet på Audio Video vill Liselotte att personalen bemöter kunderna som en individ för 

sig. Hon vill att de försöker läsa av kunden på bästa sätt för att få en fungerande kemi emellan 

personal och kund. Detta för att kunderna ska känna ett större förtroende och en personlighet 

gentemot personalen. Därför skiljer sig bemötandet av kunder från situation till situation. Det är 

enligt Liselotte viktigt att följa kunden från att kunden går in i butiken tills att han/hon lämnar 

butiken med eller utan vara. Detta har även blivit ett signum för butiken.   

Efter våra intervjuer med JC och Audio Video har vi observerat kundernas och personalens 

interagerande med varandra. När det gällde bemötandet av kunderna på JC och Audio video 

agerade personalen väldigt lika i de båda butikerna. När en kund kom in i butiken 

uppmärksammade personalen denne med att hälsa och få ögonkontakt, de flesta kunder sökte 

kontakt själva med personalen. Efter att personalen uppmärksammat kunden frågade de på ett 

inte påfluget sätt om kunden behövde hjälp. Vissa kunder som visste vad de var ute efter sa ja och 

fick därefter hjälp av personalen, de som inte hade något planerat sa till personalen att de bara 

tittade. När personalen på JC hjälpte en utav kunderna som behövde hjälp med att hitta ett par 

jeans tog de först och främst reda på vad för sort de ville ha och om det var något speciellt som de 

önskade. Kunden berättade vad den sökte efter och därefter så plockade personalen fram ett par 

olika alternativ, det var både lite dyrare och billigare prisklasser. Efter detta så prövade kunden de 

olika alternativen tills den hittat det som passade den bäst, personalen var hela tiden till hands vid 

provrummet och frågade hur det satt och var som en rådgivare till kunden. När kunden hittat det 

som passade den så försökte personalen lite försiktigt fråga om det önskades något mer till 

jeansen, denna kund önskade inget extra. Vid ett annat köptillfälle av en tröja så fungerade 

bemötande först på samma sätt men här försökte personalen få kunden att köpa en accessoar till. 

Vid kassan så tog de betalt och avslutade samtalet med att tacka kunden eller säga ”hoppas det nu 

blir bra”. På Audio Video var hälsningsfrasen och bemötandet av kunden detsamma, de frågade 

först vad de var ute efter och därefter följde de med kunden och visade vilka alternativ som fanns. 
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Försäljarna här började med att visa de dyrare alternativen och berättade om vad som var bra med 

produkten, verkade kunden intresserad så fick kunden testa produkten t.ex. genom att lyssna på 

ljudet eller kolla bilden i fall det handlade om en tv. Tyckte kunden att varan var för dyr erbjöd 

istället försäljaren en billigare produkt. Vi observerade en kund som var intresserad av en TV 

men som var tveksam inför beslutet. Säljaren betonade då att det endast fanns fåtal exemplar 

kvar. De flesta kunderna ville tänka efter om de skulle handla produkten och detta var något 

personalen rådde till. Detta då de ville att kunderna verkligen skulle bli nöjda. En kund som vi 

observerade i en konversation med en av säljarna blev informerad av säljaren att respektive varan 

sålts väldigt bra och många varit nöjda med produkten. Kunden var dock fortfarande tveksam och 

blev då erbjuden att låna stereon med sig hem och prova den i några dagar. En annan kund kom 

in och hade redan bestämt vilken TV han ville ha, personalen var då väldigt hjälpsam, de tog 

TV:n från lagret, körde den hem till kunden och installerade allt. Vi lade märke till att personalen 

på Audio Video är kunniga, de försökte få kunden att trivas i butiken och erbjuda det ”lilla extra”. 

De har kaffehörna i butiken, dricka och kund toalett, allt detta för att kunden ska stanna så länge 

som möjligt och känna sig som hemma. Vi kunde se att alla kunder vi observerade var nöjda och 

gick ur butiken med ett leende på läpparna. Personalen försökte erbjuda kunderna kompletterande 

varor och detta gjorde de på ett proffsigt sätt genom att t.ex föreslå en sladd till en DVD. Audio 

Video har många stamkunder vilket vi lade märke till då de flesta kunderna vi observerade blev 

igenkända av personalen. I fall kunden hade sällskap av någon annan, bjöd personalen han/hon 

till att sätta sig i en soffa framför TV:n och ta en kopp kaffe medan de skulle hjälpa kunden. Då 

personalen såg att en kund hade barn med sig, gick de fram och erbjud barnen att sätta sig i ett 

”bio rum” och se på tecknad film så att föräldern kunde få hjälp i lugn och ro.  Att 

uppmärksamma och bemöta kunder på rätt sätt är något som personalen behärskar bra och detta 

för att de är medvetna att allt det leder till en dialog med kunderna och vidare till eventuella köp. 

Vid kassan då de tog betald avslutade personalen genom att tacka och säga ”du vet att du kan 

höra av dig om något strular till där hemma, då kommer vi och hjälper till” eller ”du är 

välkommen tillbaka”. Detta för att kunderna ska känna sig trygga. Även kunderna tackade och så 

”vi återkommer så fort vi vill ha hjälp”.  

När vi frågade om Gerd om hur hon tror bemötandet och servicen till kunderna skiljer sig från 

butiker som säljer hög- respektive lågengagemangsprodukter svarade hon att där självklart fanns 
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en skillnad. Hon menade på det att det krävdes mer av personalen, rent servicemässigt när de ska 

sälja t.ex. jeans till skillnad från då de ska sälja mat. Gerd anser att servicen och bemötandet är 

viktigt i alla slags butiker, det är viktigt att kunden blir sedd och inte nonchalerad oavsett vilken 

butik kunden går in i. Även Liselott trodde att detta skilde sig, hon menade på att kunden har 

olika typer av behov och att de förväntar sig ett annat bemötande då de besöker deras butik än om 

de skulle besöka en ICA-butik etc. 

Säljutbildningarna på JC handlar i stora drag om hur säljarna ska uppföra sig mot kunden i ett 

säljmöte och alla nyanställda måste gå en grundutbildning i säljkunskap. Gerd brukar hålla 

morgonmöte varje månad där hon kan ta upp saker som hon tycker personalen kan göra för att 

förbättra deras försäljningsarbete ytterliggare. På Audio Video erbjuds personalen utbildningar 

med jämna mellanrum, utbildningarna är utav olika former och de anordnas ibland utav Audio 

Video själv men också utav deras leverantörer. Varken på JC eller Audio Video hade de 

säljkunskapskrav på sökande till arbetsplatsen, de ansåg istället att de personliga egenskaperna är 

viktigare och värderades därför högt. I butikerna använder sig personalen mycket av personlig 

service, inte minst JC på sin jeans-avdelning där kunderna ofta kan behöva lite extra hjälp. 

Liselotte på Audio Video hade som motto att personalen ska vara som en elefant, liten mun och 

stora öron, istället för en krokodil med stor mun och små öron. 

4.2.2 Personliga säljfrämjande åtgärder

Personliga säljfrämjande åtgärder som JC använder sig av är erbjudanden med begränsad 

giltighetstid, personalen bär även JC:s kläder för att ge kunderna tips om klädeskombinationer 

och att förstärka varumärkena. Vid skolstart skickar JC ut erbjudanden om att t.ex. köpa varor för 

700 kronor och få en annan produkt på köpet. I säljmötet använder personalen vissa säljfrämjande 

åtgärder som att t.ex. ge kunden komplimanger och att föreslå tillbehör till de varor som han/hon 

köper. De informerar även kunden tydligt om att en vara är på väg att ta slut. På Audio Video 

berättade Liselott att det är många kunder som återkommer och därför känns de igen av 

personalen. Kunderna blir glada då de blir igenkända av personalen och känner större förtroende 

till butiken. Vi låg märke till detta även vid våra observationer. I bemötandet av kunden så 

använde personalen vissa fraser som t.ex. ”det är det sista vi har i lagret”, ”det där satt jättesnyggt 

på dig”, ”den här är väldigt snygg till den tröjan”. Vid våra observationer på JC och Audio Video 

lade vi märke till att personalen använde sig utav olika knep för att påverka kunderna till köp, 
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detta var att personalen erbjöd en dyrare vara först och därefter en billigare, personalen 

uppmärksammade kunderna om att en viss vara sålts bra och var populär.  

4.2.3 Butikskommunikation 

När det gäller atmosfäriska faktorer använder sig JC av blandad musik med lagom ljudnivå som 

passar alla smaker. Doften ska vara och är neutral i butiken, personalen får varken röka eller 

snusa under arbetstid. På Audio Video jobbades det väldigt mycket med upplevelserummet och 

Liselott berättade för oss hur noga de arbetat med att få varje detalj att stämma överens med den 

andra. Det gällde allt från belysningen, komforten (fåtöljer, mattor), musiken till inredningen. 

Liselott berättade för oss att de själv hade kunnat bestämma hur det skulle se ut i butiken men att 

de fått ganska stor hjälp utav Audio Video, i alla fall då det gällde belysningen och nyanserna. 

Hon sa att det som var det viktigaste till slut var att allt i butiken måste funka och att det hela 

tiden måste hända något i butiken, i just deras butik flyttade de ofta runt sakerna så att kunderna 

upplevde förändringar. Vidare berättade hon också att de hade väldigt stor nytta utav sin 

utrustning då de kunde jobba väldigt mycket vad gällde musiken i deras musikspelare och 

händelser på tv-skärmarna. 

Vad gällde butikskommunikationen så utformade inte Gerd den på egen hand utan detta gjordes 

utav huvudkontoret. Hon berättade för oss att JC har ett koncept som visar hur det ska se ut i 

butiken. Skyltningen i butiken bytas ut var fjortonde dag och även direktioner på hur det ska se ut 

i dem kommer från huvudkontoret. Anledningen till att Gerd inte fick bestämma utformningen av 

butiken själv var för att kunden inte skulle få en annan uppfattning av JC, det ska helt enkelt se 

likadant ut i alla JC-butiker för att kunden ska känna igen sig. T.ex. använder sig alla JC-butiker 

utav samma färger, logo och typiskt för JC är den röda mattan som tar kunden in i butiken. 

Tanken med utformningen av butiken är att den ska ge så stor försäljning som möjligt, detta görs 

bl.a. genom att ha jeansen längst in i butiken så att kunder går så långt in i butiken som möjligt 

och att förmedla en fräsch känsla. Anledningen till att jeansen är placerade längst in beror på att 

de är butikens största omsättningsvara och därmed det som lockar kunderna mest. JC skapar 

upplevelser för kunden genom att flytta om varor och exponeringsbord så att kunden får en 

känsla av förnyelse. JC arrangerar modevisningar tillsammans med närliggande butiker samt 

anordna kundklubbskvällar där det bjuds på dryck, tilltugg och specialerbjudanden, allt detta för 

att ge kunden speciella upplevelser. Audio Video har också jobbat mycket att skapa upplevelser 
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från kunden och som vi tidigare nämnde jobbar de väldigt mycket med butikskommunikationen 

för att göra detta. Men de har även haft ”jippon”, då de tillsammans med till exempel leverantörer 

eller närliggande butiker haft kundkvällar där det lockat yrkesmän och trogna kunderna med 

specialerbjudande. 

Bild 2. JC:s jeansavdelning

Foto: Simon Kappelin

Gerd anser att imagen stämmer överens med butikens affärsidé, dvs. sortimentet ska passa 

”vanliga” människor. JC strävar inte efter en ”jättefräck” image, de vill ligga någonstans 

mittemellan så att de riktar sig till de flesta kunderna. På Audio Video trodde Liselott att 

kundernas image av butiken stämmer överrens med vad deras identitet är och vilken identitet 

butiken vill ha. Vilket är att de inte ska vara billigast utan då man som kund kommer till Audio 

Video ska man kunna bemöta personal med goda produktkunskaper och personal som ger kunden 

bästa service. Detta är också vad Liselott tror att kunderna har för uppfattning om butiken och 

vad de förväntar sig då de besöker deras butik. Kundsegmentet som JC riktar sig till, vanliga 

människor med ett ungt tänkande, hänger ihop med butikskommunikationen på så sätt att Gerd 

anställer ung personal samt att sortimentet är anpassat till det valda kundsegmentet. Audio Video 

riktar sig till den högre medelåldern (40-60 år), som hon själv beskrev det så riktar de sig inte till 

den ”stora massan”.  

4.2.3.1 Butikskommunikation enligt JC:s huvudkontor

På JC:s huvudkontor har vi intervjuat Maria Larsson som är butikskoncept och 

varuvisningsansvarig, detta har hon jobbat som i ett halvår. Maria tycker inte alls om JC:s 
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nuvarande koncept och därför jobbar hon tillsammans med andra på huvudkontor med att skapa 

ett nytt koncept. Eftersom dem just nu håller på att utforma ett nytt koncept ville hon inte uttala 

sig om hur utformningen av det nya konceptet kan komma att se ut i framtiden. P.g.a. detta fick 

vi inga djupgående svar men Maria försökte ge oss en bild av hur det ser ut idag. De atmosfäriska 

faktorerna i upplevelserummet arbetade dem mycket med ljudnivån på musiken. I det nya 

konceptet avslöjade Maria att ljudvolym ska vara så hög så att den ska skapar puls i butiken men 

att de fortfarande ska kunna arbeta och föra en dialog på ett ”vanligt” sätt. Vad gällde komforten 

och layouten arbetade de med kassahöjd och golvet bakom kassan som är specialanpassad. Vid 

kassan ska det också finnas gott om plats för köbildningar. Inredningen ska inte vara för tung att 

lyfta, bära och montera utan den ska vara lättarbetad. Även symaskinen är anpassad till rätt höjd 

för personalen. När kunderna stiger in i butiken ska de mötas av inspiration, tempoväxling mellan 

golv, väggar och ställningar. De ska även känna igen sig när de kommer in i butiken med hjälp av 

att den externa marknadsföringen speglar sig i butiken och består av bildmaterial och annan 

exponering. Produkterna i butiken grupperas efter tjej- och killavdelningar för tydlighetens skull, 

den delas även in i externa och egna varumärken. Samtidigt jobbar de i färgblock d.v.s. kläderna 

exponeras färgvis och alltid tillsammans med jeans. 

När det gällde den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön så tyckte Maria likadant här, hon 

gillar inte hur det ser ut i nuläget. Men som det är idag vad gäller den exteriöra miljön så är den 

väldigt likvärdig i de flesta butiker, detta för att kunderna ska känna igen sig och veta att det är en 

JC-butik de kommit till. Fasaden och fasadskyltarna ska vara tydliga och man ska utanför kunna 

se deras logga. För tillfället så använder JC sig utav traditionella skyltfönster med dockor, bilder 

och bildmaterial som återspeglar den externa marknadsföringen. Maria på JC anser att bör ligga i 

anslutning till liknande butiker och i närhet till goda parkeringsmöjligheter. Den interiöra miljön 

skulle nu göras om till en nyare variant med fräckare färgsättningar och med en mer dramatisk 

effekt. Maria sa att till skillnad från hur det är idag med att det går i grått så ska det användas 

färger som gör att kunderna känner sig mer välkommande och de ska kunna känna upplevelse då 

de stiger in i butikerna. Idag använder sig inte JC av någon speciell belysning utan de kör på 

lysrör i butiken och har inga krav på att man ska använda sig av t.ex. spotlights. Vad gällde den 

psykosociala miljön såsom doft och musik så har de en riktlinje för hur det ska vara i JC-

butikerna men hon sa också att det inte är alla butiker gör som det ska vara, trots det att de inte 
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får göra på annat sätt. Maria berättade för oss att allt som hade med detta och göra har riktlinjer 

och det är något som är utformat på ett genomtänkt sätt. När vi frågade Maria om hur de byggde 

rummet för att skapa upplevelse för kunden svarade hon snabbt att det inte fanns någon 

upplevelse att uppleva i butikerna för tillfället. JC:s image är ”American college med 

skandinaviskt öga” och detta ska avspeglas i butiken och plaggen. På frågan om kundsegmentet 

hänger ihop med butikskommunikationen svarade hon att det skulle göra det men att det för 

tillfället inte gör det särskilt bra. Kundsegmentet som JC riktar sig åt är åldern 18-25 år. 

4.2.3.2 Butikskommunikation enligt Audio Videos huvudkontor

När Audio Video arbetar fram ett upplevelserum är det många faktorer som ska stämma. En av de 

är ventilationen i butiken, Günther, som är butikskommunikationsansvarig på Audio Videos 

huvudkontor, anser att om butiken har dålig ventilation och en obekväm temperatur känner sig 

kunden stressad och trivs inte i butiken. Då butikerna har många påslagna tv- och stereoapparater 

kan värmen bli ett problem i vissa butiker. Personalen använder sig av gröna växter för att hålla 

en naturlig luftfuktighet i butiken Günther påpekade även att ljud är väldigt viktigt i butiken. 

Detta och bild får Audio Video- butikerna gratis p.g.a. deras omfattande sortiment av just tv-

apparater och liknande. I vissa butiker har personalen upprättat en barnhörna med t.ex. barnfilm 

där barnen kan underhålla sig medan föräldrarna i lugn och ro kan fatta sitt eventuella köpbeslut. 

För att förstärka upplevelserummet har ofta Audio Video- butikerna avdelningar där kunden kan 

sätta sig ner i en fåtölj i ett tapetserat rum för att prova de olika produkterna. Detta i kombination 

med att bjuda på kaffe är Audio Videos steg i ledet att skapa en trivsam miljö i butiken. En annan 

mycket viktig faktor när det gäller att bygga upp upplevelserummet är att placera varorna i rätt 

höjd i förhållande till konsumenten.

Den exteriöra miljön är mycket viktig för att kunna få in kunder i butiken. Vad Audio Video 

fokuserar på när det gäller fasad och entré skiljer sig en aning från om det är en exteriört placerad 

anläggning. Om butiken ligger i en galleria t.ex är skyltfönster mycket viktigt för att ge kunden 

en bild av en inbjudande och fräsch butik. Ligger butiken istället som ett exteriört köpcentrum är 

parkeringsplatserna och fasaden mycket viktig. Günther ser helst att Audio Video- butikerna 

ligger i anslutning till liknande butiker eller butiker som lockar kvinnor, då Audio Video i första 

hand lockar män. Günther tror dock att framtiden blir som i Halmstads fall där butiken ligger 

klustrade tillsammans med två interiörbutiker som alla kompletterar varandra bra. Ambitionen 
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med interiören är bland annat att den är modern så att kunden uppfattar butiken och sortimentet 

som fräscht och modernt. För att uppnå just detta är det enligt Günther viktigt att ha rätt sorts 

material, färg och även belysning. Den belysning som Audio Video använder sig av är 

allmänljus, spotlights för att tydliggöra speciella exponeringar och även effektljus som enbart har 

till syfte att skapa en speciell stämning i butiken eller kring en speciell produkt. Enligt Günther 

finns det mycket tanke kring placeringen av produkterna bland annat för att få kunderna att gå 

hela kundvarvet. I Halmstad använder de sig idag utav en röd matta för att leda kunderna in i 

butiken, på ett ”rätt” sätt. Den känsla som Audio Video vill förmedla med 

butikskommunikationen är kvalitet och service. Den image som Günther tror att Audio Video har 

är att kunder har förväntningar om en modern och snygg butik med bra service och kunskap.

Kundsegmentet som Audio Video riktar sig till är de kunder som vill ha och har råd med 

servicen. Utbudet på Audio Video är, till skillnad från konkurrenter som Elgiganten, kvalitativt 

med ett smalare sortiment.   

5. Analys

Här nedan följer en sammankoppling av vår undersökning som presenteras i empirin med de 

teoretiska stöd som finns i uppsatsens referensram. Vi kommer att analysera utifrån den 

teoretiska referensramen. Analysen ligger till grund för de slutsatser som kan dras i 

nästkommande kapitel. 

5.1 Interaktion mellan personal och kunder

Enligt teorin följer konsumenten en given process då han/hon ska göra ett köp den består utav 

fem olika steg och dessa skiljer sig då konsumenten köper låg- eller högengagemangsprodukter.52

De butikschefer vi har intervjuat tror i enlighet med teorin att inköpsprocessen skiljer sig om 

konsumenten ska köpa låg- eller högengagemangsprodukter. De menar att inköpsprocessen 

skiljer sig på så sätt att kunden lägger ner mer tid, förberedelser och tanke innan och vid köp av 

högengagemangsprodukter än vid köp av lågengagemangsprodukter53. I teorin är det just 

informationssökningen, alternativutvärderingen utvärderingen efter köp som skiljer sig nämnvärt 

mellan engagemangsgraderna54. Detta stämmer överens med resultatet vi fått fram av våra 

                                                
52 Dahlén M, Lange F. s. 25-26 se figur 3 s. 9
53 Dahlén M, Lange F. s. 71-72 & 289-290
54 Dahlén M, Lange F. s. 71-72 & 289-290
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intervjuer. Även vid alternativutvärderingen säger både teorin och de butiksansvariga att 

konsumenterna lägger ner olika lång tid på att jämföra olika alternativ innan köpet. Enligt teorin 

skiljer sig den personliga försäljningen beroende på om butikerna säljer låg- eller 

högengagemangsprodukter55. Vid dyrare varor krävs det mer hjälp och råd från säljarens sida och 

även kundkunskap för att kunna tillgodose kundernas behov på bästa sätt. Konsumenten frågar 

själv personalen om hjälp vid inköp av lågengagemangsprodukter. Vid 

högengagemangsprodukter däremot frågar säljaren oftast kunden först om han/hon behöver hjälp. 

De intervjuade på JC och Audio Video tänker i överrensstämmelse med teorin att det krävs mer 

av säljaren när det gäller att sälja dyrare och mer avancerade produkter. Dock tycker samtliga av 

de vi intervjuat att bemötandet och servicen är lika viktig oavsett vilken butik det gäller. Enligt 

teori är det viktigt att den som ägnar sig åt personlig försäljning bör känna till: produkten, 

marknaden, kunden, kroppsspråket och merförsäljningens betydelse i säljprocessen56.

Den personliga försäljningen grundar sig i säljprocessen som är en modell på hur personalen kan 

bemöta och hjälpa kunderna på bästa sätt. Enligt teorin är det viktigt att säljaren ska känna till 

varje steg i säljprocessen för att på bästa sätt kunna hantera kundernas behov samt stödja butikens 

koncept och varumärke57. Resultatet av intervjuerna har visat att säljprocessen skiljer sig åt 

mellan de som säljer låg- respektive högengagemangsprodukter. Den huvudsakliga skillnaden 

ligger i att butikerna som säljer lågengagerande produkter endast använder sig av två-tre av de 

steg som anges i säljprocessen58, dessa steg är att hälsa, ge ett sista ord i kassan och att tacka 

kunden. Anledningen till detta grundar sig i att dessa två butiker är av självbetjäningsart, och 

använder sig därmed inte av så mycket personlig försäljning. I butiker som säljer 

högengagemangsprodukter finns större delen av säljprocessens steg med. Det finns dock 

avvikelser, Audio Video hälsade på kunden och frågade samtidigt och hoppade därmed direkt 

över två steg. Istället för att släppa kunden efter att ha hälsat följde personalen med och började

istället genast analysera kundens behov. I övrigt stämmer butikernas säljprocess överens med 

teorin. Vid våra observationer lade vi märke till att all personal i samtliga butiker hälsade och 

uppmärksammade kunderna t.ex. genom att få ögonkontakt. Butikerna var även duktiga på att ge 

                                                
55 Thurow S. H, Nilsson. S. A., s. 95-96
56 Carlsson K. E, s. 11
57 Thurow S. H, Nilsson. S. A., 97-101
58 Thurow. S. H, Nilsson S. A., s. 97-101
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kunden ett sista ord i kassan och att tacka denne för köpet och valet av butik. Detta stämmer 

överens med säljprocessens första och två sista steg. Vi observerade även att personalen i vissa 

fall använde sig utav steg fem genom att föreslå lämpliga varor samt steg sju, genom att erbjuda 

kompletterande varor. På JC och Audio Video arbetar personalen på ett lite annorlunda sätt. Efter 

att ha hälsat på kunden frågar de kunden direkt om det är någon speciell vara de är ute efter. De 

tillfällena då kunden inte letade efter något speciellt släppte personalen kunden igen så att 

han/hon kunde leta fritt i butiken. Såg sedan kunden ut att behöva hjälp gick säljaren fram och 

erbjöd sin hjälp genom att öppna upp en dialog och försöka identifiera konsumentens behov. 

Utifrån de behov som framkom observerade vi att personalen presenterade lämpliga varor och 

hjälpte till vid demonstration eller prov. I samband med att personalen på JC och Audio Video 

presenterade lämpliga varor föreslog personalen kompletterande varor som ledde till 

merförsäljning. Personalen i båda butikerna var duktiga på att hjälpa kunderna med beslutet och 

få de att känna sig bekväma med det. T.ex. på JC gjordes detta genom att ge komplimanger och 

säga vilket plagg som passade kunden bäst.  

5.2 Personliga säljfrämjande åtgärder

I teorin nämns olika påverkansmetoder59 som används för att effektivisera den personliga 

försäljningen. Den första metoden är reciprocitet60 och den används av samtliga butiker. Andra 

påverkansmetoder som används flitigt är sociala bevis och sympati.61 Audio Video använder sig 

utav igenkänning62 då de känner igen kunder som återkommer regelbundet. Enligt teorin är den 

sista metoden knapphet63 och denna utnyttjas väl av ICA och JC. 

Vid våra observationer på Pressbyrån kunde vi inte observera några direkta påverkansmetoder64, 

detta eftersom butiken är en självbetjäningsbutik och därför använder de sig mycket av t.ex. 

skyltar för att kommunicera erbjudanden. Dock använde sig ICA utav reciprocitet65 då de erbjöd 

kunderna provsmakningar vid vårt besök i delikatessdisken. Vid våra observationer på JC och 

Audio Video använder sig säljarna av reciprocitet på så sätt att de utnyttjade tekniken backa-

efter-avslag genom att personalen föreslog en dyrare vara för att sedan eventuellt istället erbjuda 
                                                
59 Cialdini B. R. s. 32-253
60 Cialdini B. R. s. 32-65
61 Cialdini B. R. s. 117-195
62 Cialdini B. R. s. 162-195
63 Cialdini B. R. s 223-253
64 Cialdin B.R., s.32-253
65 Cialdini B.R, sid. 32-65
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en billigare och JC använde sig även av sympati då de gav komplimanger till kunden om vilket 

plagg som passade bäst. Personalen i båda butikerna använde sig också av knapphet, t.ex. vid ett 

kundmöte där personalen påpekade för kunden att detta var den sista varan på lagret. Sociala 

bevis var en annan påverkansmetod som Audio Video använde sig av, detta erfor vi i samband 

med ett säljmöte då personalen påpekade för kunden hur populär varan är och hur mycket den 

sålts.    

5.3 Butikskommunikation

I teorin beskrivs butikskommunikationen som ett komplement till den personliga försäljningen 

och har som uppgift att förmedla sortimentet på ett tilltalande sätt och följa upp 

marknadsföringen. Den delas in i tre miljöer interiör, exteriör och psykosocial miljö66. En viktig 

del av den interiöra miljön är inredningen, dvs. golv, väggar och färger. Samtliga butiker arbetar 

mycket med att inreda butiker på bästa sätt för att anpassa det till kundsegmentet och för att 

kommunikationen ska överensstämma med sortimentet. För att hela tiden överraska kunden 

förändrar butiksinnehavarna regelbundet interiören genom att måla, möblera om och även genom 

att byta exponeringsytor och skyltar, det arbetssättet är i enlighet med vad teorin67 säger. Vidare i 

samma teori står det även att det är mycket viktigt med rätt belysning i butiken och detta genom 

att använda sig av t.ex. spotlights för att förtydliga vissa exponeringar. Det är enligt teorin viktigt 

att säkerställa att butikslayouten ger kunden möjlighet att fullfölja ett komplett kundvarv och för 

att lätt kunna ta sig genom butiken68. Detta är något som alla de intervjuade butikerna arbetar 

med och anser vara viktigt. Alla de vi intervjuat på huvudkontoren medger att det finns en 

grundläggande tanke med hur interiören är utformad. På ICA anpassar de butikslokalen utifrån 

mat, pris och upplevelser. Övriga huvudkontor följer det som teorin säger om att anpassa

butikslokalen efter kundsegmentet. I teorin står det att belysningen och färgsättningen är mycket 

betydelsefull, då dessa påverkar miljön i butiken69. Enligt våra undersökningar finns det riktlinjer 

från huvudkontoren hur belysningen ska vara. Ambitionen från huvudkontoren är att samtliga 

butiker ska ha en grundbelysning och spotlights för att exponera varor extra tydligt. JC är 

undantaget som idag bara har lysrör som krav. Vad gäller färgsättningen hade alla huvudkontor 

en väl utarbetad tanke med hur det ska se ut och vilken känsla färgerna ska förmedla till 
                                                
66 Thurow, S, H, Nilsson S, A s. 125-129 & Nordfält J., s. 149-221
67 Thurow, S, H, Nilsson S, A s. 125-144
68 Nordfält.  J., s. 149-176
69 Nordfält.  J., s. 149-176
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kunderna. Butikslayouten ska vara uppbyggd på ett sätt som underlättar kundrörelsen i butiken. 

Målet med layouten är att konsumenten ska stanna längre i butiken. Alla har en utarbetad 

butikslayout för att underlätta för kunden att röra sig i butiken. På ICA t.ex. hade de en viktig 

tanke med butiksutformningen då familjer med barnvagnar ska kunna röra sig fritt och 

funktionshindrade i rullstol. Pressbyrån hade också en bra tanke med utformningen då de är 

medvetna om att deras kunder ofta har bråttom då de besöker butikerna och de ska kunna göra

sina inköp snabbt och smidigt. Enligt teorin handlar den exteriöra miljön om de faktorer som 

finns utanför butiken d.v.s. entrén, skyltfönster, parkeringsplatser och fasad, även omgivningen är 

en viktig del i den exteriöra miljön för konsumentens upplevelse.70 Alla butiker anpassar sin 

exteriöra miljön efter det läge butikerna ligger i och alla har även parkeringsplatser i närheten, 

förutom JC som ligger mitt i city. När det gäller fasad, entré och skyltfönster anpassar butikerna 

dessa faktorer bra, och det märks att de har en tanke med vad de vill förmedla. Varken Audio 

Video eller ICA har något skyltfönster, istället använder de sig av affischer och gatupratare för att 

skapa uppmärksamhet. Enligt huvudkontoren vill de precis som teorin säger att upplevelsen av 

butiken ska börja långt ifrån butiken71. Därför har huvudkontoren bestämmelser om hur entrén, 

skylfönster och fasad ska se ut för att kunderna ska känna igen sig. Günther på Audio Videos 

huvudkontor ansåg att den exteriöra miljön är olika anpassade beroende på var butikerna ligger 

t.ex. gallerior eller exteriört köpcentrum. Ligger butikerna i en galleria är skyltfönsterna mycket 

viktigt och de ska ge kunden en bild av en inbjudande butik, då butikerna är belagda i ett externa 

köpcentrum är istället fasaden och parkeringsplatserna viktigare för deras exteriöra miljö. Teorin 

säger att omgivningen t.ex. grannbutiker är viktig för en ökad kundtillströmning och 

konsumenternas upplevelse72. ICA:s strävan är att etablera butiker i köpcentrum då de är 

medvetna om att kundtillströmningen är större där. Pressbyråns tanke är att butikerna ska ligga 

där många konsumenter passerar dagligen, t.ex. järnvägsstationer eller köpcentra, då deras 

kundsegment är människor som har bråttom exempelvis kunder som är på väg till tåget eller bara 

är ute efter en snabb fika.  Samtliga butiker följer alltså vad Thurow och Nilsson har skrivit om 

att anpassa omgivning och parkeringsplatser efter konsumenterna73.

                                                
70 Thurow S, H, Nilsson S. A. s. 127-129
71 Thurow S.H & Nilsson S.A s. 127-129
72 Thurow S.H & Nilsson S.A s. 127-129
73 Thurow S.H & Nilsson S.A s. 127-129
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Den psykosociala miljön handlar enligt teorin om hur kunden upplever de fem sinnena: smak, 

lukt, hörsel, syn och känsel och ju fler sinnen som är involverade desto bättre är det74. I butikerna 

jobbas det väldigt mycket med att framhäva de psykosociala faktorer som sortimentet erbjuder, 

t.ex. att ICA använder sig av nybakat bröd och nybryggt kaffe för att appellera till kundernas 

smak och doftsinne. JC och Audio Video arbetar på motsvarande sätt med deras sortiment. Även 

musiken är viktig för att skapa en viss känsla för kunderna. Deras arbetssätt stämmer väl överens 

med hur teorin beskriver hur de psykosociala faktorerna kan utnyttjas i butik. Den psykosociala 

miljön 75 på ICA och Pressbyrån koncentreras, enligt huvudkontoren till syn, känsel, doft och 

smak. Nordfält76 nämner att butiker bör tillfredställa alla fem sinnena men på ICA och Pressbyrån 

tillfredställs dock inte hörsel. Doften var dock det sinne som dessa två butikers huvudkontor 

ansåg viktigast att tillfredställa och för att locka kunderna till köp. Både JC och Audio Videos 

huvudkontor ansåg att butikerna skulle tillfredställa de olika sinnena, ljud och doft är de två mest 

centrala. I teorin står det att doften ska vara neutral eller specifik för varje butik, vilket stämmer 

överens med både JC och Audio Videos ambitioner. Hörseln påverkas enligt teorin genom att 

musiken i butiken är anpassad efter olika tidpunkter, rätt nivå och tempo. På JC och Audio Video 

är musiken ett bra sätt att skapa en bra känsla i butiken. Känsel och syn är två andra viktiga 

sinnen som bör tillfredställas enligt teorin. De vi intervjuat på huvudkontoret nämnde inget om 

dessa två sinnen däremot vid våra besök i butikerna kunde vi se att produkterna var lättillgängliga 

och belysningen och exponeringen var anpassade efter produkterna. Nordfält77 skriver att känsel 

kan påverkas genom att exponera produkterna på ett sätt så kunderna kan röra dem och att synen 

kan påverkas genom rätt belysning.

Enligt teorin består upplevelserummet av ovan nämnda faktorer tillsammans med personal och 

kunder, dessa ska även stämma överens med kundernas förväntningar. Detta är viktigt för att 

skapa en så bra totalupplevelse som möjligt.78 Samtliga butiker som vi intervjuat arbetar aktivt, 

med stöd av huvudkontoren, för att ge kunderna bästa möjliga totalupplevelse och att få alla 

faktorer att stämma överens för att skapa ett bra helhetsintryck. Detta görs i butikerna t. ex genom 

att personalen bär enhetliga kläder. I teorin beskrivs Maslows behovstrappa som delas in i fem 

                                                
74 Nordfält J., s. 149-221
75 Nordfält J., s. 149-176
76 Nordfält J., s. 149-221
77 Nordfält J., s. 149-221
78 Mossberg L., s. 112-113
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olika mänskliga behov, dvs. fysiologiska, trygghet, sociala, status/makt och självförverkligande.79

Kunderna har olika behov när de besöker de olika butikerna. När kunden besöker ICA eller 

Pressbyrån söker de efter produkter som tillfredsställer de grundläggande (fysiologiska) behov. 

Då kunder handlar på JC och Audio Video söker de efter att tillfredsställa det grundläggande 

behovet av att ha kläder på sig samt att bli uppmärksammade och respekterade. Inköpet av kläder 

kan även handla om status/makt och sociala behov, då människor har behov av att känna 

tillhörighet. 

                                                
79 Thurow S. H & Nilsson S. A., s. 73-74



52

6. Slutsats

Nedan följer de slutsatser vi kan dra av vår uppsats och därmed även svaret på vår 

problemformulering som lyder:

Vilka skillnader finns i arbetet med butikskommunikationen och den personliga försäljningen i 

franchisebutiker och frivillig fackhandelskedja som säljer hög- respektive 

lågengagemangsprodukter med utgångspunkt från kundernas behov i inköpsprocessen? 

Den centrala slutsatsen i uppsatsen är att det finns skillnader i hur butikscheferna och 

huvudkontoren arbetar med den personliga försäljningen och butikskommunikationen i butiker 

som säljer låg respektive högengagemangsprodukter. En slutsats vi dragit är att när konsumenten 

vill tillfredställa de fysiologiska behoven (överlevnadsbehoven), lägger butikerna inte ner lika 

mycket tid på den personliga försäljningen. På ICA och Pressbyrån t.ex så var den personliga 

försäljningen inte något som de prioriterade för att locka kunderna till köp istället så använde de 

mekanisk försäljning (skyltar) för att förmedla det de ville till kunder om bland annat 

produktinformation och pris. På Audio Video däremot så använde de sig väldigt mycket av den 

personliga försäljningen och försökte ge kunden så bra service så möjligt. Här handlar det inte 

längre om att tillfredställa kundernas ”basbehov” utan nu är konsumenten istället ute efter att 

tillfredställa ett ”uppkommet behov”, ett behov som inte är nödvändigt för att överleva utan det är 

ett behov som skapats utav handeln och har blivit något som kunden nu måste skaffa för att 

”passa in” bland sina nära dvs. familj och vänner. Behoven som konsumenten nu vill tillfredställa 

handlar om status/makt och sociala behov. Inköpsprocessen är en annan faktor som gör att det 

skiljer i arbetet med den personliga försäljningen. Slutsatsen vi dragit om var kundernas 

inköpsprocess skiljer sig om de ska köpa låg- eller högengagemangsprodukter är främst i delarna: 

informationssökning, alternativutvärdering och utvärdering efter köp. Detta beror främst på de 

olika produkternas värde och pris.   

De största skillnaderna kan vi dock kartlägga i den personliga försäljningen, då de först och 

främst går tillväga på två helt olika sätt i säljprocessen men de använder även olika 

påverkansmetoder för att locka kunderna till köp. Skillnaderna i säljprocessen ligger i att 

butikerna som säljer lågengagemangsprodukter nästan uteslutande bara använder sig av tre-fyra 
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steg av säljprocessen. Detta till skillnad från butiker som säljer högengagemangsprodukter som 

använder sig av samtliga tio steg i säljprocessen. Det vi även har kommit fram till är att 

personalens engagemang i säljprocessen skiljer sig då det gäller att ta reda på kunders behov, 

presentera lämpliga varor och att hjälpa till med beslutet. Vidare skiljer sig den personliga 

försäljningen i vilka påverkansmetoder som används av de olika butikerna. Den slutsats vi dragit 

är att lågengagemangsbutikerna använder sig av reciprocitet, genom t. ex provsmakningar och 

knapphet genom erbjudanden med begränsad tid eller antal. Vid högengagemangsprodukter 

använder sig personalen av fler påverkansmetoder, detta då de har mer personlig försäljning i 

butiken. De använder sig t.ex utav reciprocitet, sociala bevis, sympati och knapphet. Vi kan 

konstatera att den personliga försäljningen skiljer sig p.g.a att lågengagemangsbutiker är s.k 

självbetjäningsbutiker och därför i hög grad använder sig av mekanisk försäljning istället för 

personlig försäljning. Anledningen till detta är att kundernas krav på service och produktkunskap 

inte är speciellt högt i sådana butiker, samtidigt som det för butiken är en ekonomisk fråga. Det är 

dyrt med personal, och att ha säljare i en matbutik hade med stor säkerhet påverkat priserna i 

butiken, till följd av ökade personalkostnader. 

Butikskommunikationen skiljer sig inte lika anmärkningsvärt som den personliga försäljningen 

men även här finns det dock skillnader. Samtliga slags butiker arbetar mycket med 

butikskommunikation för att skapa upplevelser och för att kunderna ska trivas i butiken. Både 

huvudkontoren och butikscheferna är medvetna om att det är viktigt att arbeta med interiör, 

exteriör och psykosocial miljö, vilket de gör och detta är något vi nu kan konstatera. De 

skillnader vi dock har märkt grundar sig i de olika butikernas förutsättningar, vad gäller 

produkter, kundsegment o.s.v. Detta märks på så sätt att butikerna som säljer 

lågengagemangsprodukter använder sig mer av skyltar med priser, sortimentet underlättar för 

provsmakningar och doftupplevelser och liknande. Butikerna som säljer 

högengagemangsprodukter har istället, med hjälp av sortimentet, bättre förutsättningar för att 

appellera till t. ex syn och känsel, som i Audio Videos fall med tv och stereo. Slutsatsen vi kan 

dra är att butiker oavsett om de säljer hög- eller lågengagemangsprodukter arbetar aktivt med 

butikskommunikationen och alla har en utarbetad plan för hur de olika miljöerna ska se ut för att 

skapa en helhet som är så trivsam och praktisk för kunden som möjligt. 
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Att högengagemangsprodukter riktar sig mer till den personliga försäljningen medan 

lågengagemangsprodukterna riktar sig mer åt att skylta det de vill förmedla till kunderna är det vi 

slutligen kan konstatera. 

7. Diskussion 

Här nedan kommer vi att diskutera kring våra slutsatser i arbetet och om vi hade kunnat utföra 

arbetet på något annat sätt.

De slutsatser vi har dragit kring den personliga försäljningen i de olika butikerna stämmer 

överens med tankarna vi hade från början, då vi misstänkte att denna faktor skulle skilja sig åt i 

butikerna. Vi tycker att det är bra att butikerna använder sig av de påverkansmetoder som vi lärt 

oss om, då vi anser att detta kan bidra till en ökad försäljning. Vi trodde dock att 

butikskommunikationen skulle skilja sig mer åt än den visade sig göra, därför att vi förmodade att 

de butiker som säljer produkter med lågt engagemang inte skulle engagera sig så mycket i att 

skapa upplevelser för kunden. Faktumet att de trots allt gör detta ser vi bara som positivt då detta 

är viktigt oavsett vilka produkter som säljs. Vi har efter att ha klargjort våra slutsatser kommit 

fram till att en av de mest anmärkningsvärda upptäckterna i arbetet är att de butiker med 

lågengagemangsprodukter har skapat sig en så detaljerad plan för butikskommunikationen och 

den personliga försäljningen som de faktiskt har. Detta anser vi är anmärkningsvärt då dessa 

butiker ofta inte anses, eller förväntas, att fokusera på personlig försäljning eller någon specifik 

och genomtänkt butikskommunikation.

  



55

Käll- och litteraturförteckning

Bok med författare:

Andersson, J-O, Eek, G, Erasmie, M, Leijonmalm, M, Pihlsgård, A., Försäljning och service-

Möte med kunden, 2003, Malmö, Liber

Bergström, F och Fölster, S., Kampen om köpkraften, 2005, Västerås, Forma Publishing Group 

AB.

Carlsson, K E., Personlig försäljning, 2001, Malmö, Liber Ekonomi 

Cialdini, B. R., Påverkan – Teori och praktik, 2005, Malmö, Liber

Dahlén, M. och Lange, F., Optimal marknadskommunikation, 2003, Malmö, Liber AB

Fröberg, S, Frisk, R., Marknadsföring, Försäljning och Service, 1993, Malmö, Liber Hermods

Hyttner, B., Sälja i butik, 1996, Näsviken, Björn Lundén Information AB

Kotler P., Kotlers marknadsföringsguide från A till Ö, 2003, Sundbyberg, Pagina förlags AB

Mossberg, L., Att skapa upplevelser- från OK till WOW!, 2003, Lund, Studentlitteratur

Nordfält, J., Marknadsföring i butik, 2007, Malmö, Liber AB

Olde, L., Säljprocessen, 2003, Uppsala, Uppsala Publishing House AB

Rader U., Säljhandbok, 2005, Malmö, Liber AB

Rosell, L., Försäljningsteknik – Om konsten att sälja, 2006, Näsviken, Björn Lundén Information 

AB

Schiffman, L. G. & Kanuk, L. L. (2004). Consumer Behavior, Pearson Education Inc., New 

Jersey 

Solomon, M. R. (2002). Consumer Behavior buying, having and being, Prentice Hall, New Jersey 

Söderlund, M., Den nöjda kunden, 2000, 1:3, Malmö, Liber Ekonomi

Thurow, S. H. och Nilsson, S. A., Butiks Boken, 2004, Kristianstad, Liber

Övriga källor: 

http://www.diva-portal.org/diva/getDocument?urn_nbn_se_kau_diva-390-1__fulltext.pdf

Att kommunicera produkter med högt engagemang



56

Fotografier tagna av: 

Simon Kappelin, samtliga bilder i dokumentet är tagna i samband med butiksbesöken som 

tidigare nämnts. 

Intervjuer:

Respondent: Titel: Datum: Plats:

Björn Lundh Marknadsansvarig ICA 2008-03-12 I butiken

Bertil Nordin Butikschef Pressbyrån 2008-03-19 I butiken

Liselott Classon Marknadsansvarig 2008-03-29 I butiken

Audio Video

Gerd Bengtsson Butikschef JC 2008-03-27 I butiken

Nina Wahlström Konceptansvarig 2008-04-03 Telefonintervju

ICA 

Maria Larsson Konceptansvarig 2008-04-05 Telefonintervju

JC

Günther Kvist Konceptansvarig 2008-04-01 Telefonintervju

Audio Video

Maria Isaksson Konceptansvarig 2008-03-26 Telefonintervju
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Bilagor och appendix

Butiksbeskrivningar 

Ica kvantum

ICA-koncernen är ett av Nordens ledande detaljhandelsföretag med cirka 2 250 egna och 

handlarägda butiker i Sverige, Ica kvantum i Varberg är en av dem. Butiken ligger i centrala 

Varberg och ägs av Magnus Andersson, där Björn Lundh är personal och 

marknadsföringsansvarig och Kristian Person är butikschef. Ica Kvantum erbjuder ett brett 

sortiment med allt som behövs för de dagliga inköpen, färskvaror och delikatessdisk, mat för 

både vardag och fest, skönhets- och hälsoprodukter samt underhållning och hushållsprodukter. 

De erbjuder även Icas egna varor. 

Pressbyrån

Pressbyrån är en rikstäckande servicehandelskedja runt 325 butiker. Butikerna drivs av enskilda 

franchisetagare. Pressbyrån erbjuder ett utbud av varor, press och tjänster för kunder som vill ha 

något snabbt och enkelt. Pressbyrån i Halmstad ligger vid järnvägsstationen och drivs av Bertil 

Nordin. 

Audio Video

Audio Video vill erbjuda de svenska hemmen bra ljud- och bildupplevelser som överträffar 

kundernas förväntan. Deras mål är att få nöjda kunder och erbjuda dem all hjälp de kan få. Audio 

Video i Halmstad ligger vid flygstaden och drivs utav Anders Larsson. 

JC

JC är en konfektionskedja med närmare 200 butiker i Sverige, Norge och Finland. Drygt hälften 

är franchisebutiker och resten ägs av RNB retail and brands. JC:s sortiment består till största del 

utav jeans kompletterat med det du kan bära till dem. JC:s mål är att vara marknadsledande på 

jeans i Norden. På JC ska tjejer och killar mellan 18 och 30 år hitta marknadens ledande 

jeansvarumärken. JC i Varberg ligger mitt i centrum på torget och butikschef över butiken är 

Gerd Bengtsson.       



58


