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SAMMANFATTNING  

Som butikschef vill man fånga kundens uppmärksamhet under vistelsen i butiken. 

Kunden ska lätt kunna hitta det de söker och känna sig inspirerad till köp. I denna studie 

har vi med hjälp av två olika exponeringar i två ICA-nära butiker forskat om vilka 

effekter butiksaktivteter har på försäljningen. Exponeringarna har i stor utsträckning 

baserats på AIDAS-modellen samtidigt som relevant teori har studerats om 

marknadsföring i butik. Närmare har det även studerats hur sinnesmarknadsföring kan 

påverka vid dessa aktiviteter.  Butiksaktiviteterna har varit en tyst och en högljud 

exponering av maträtten ”Korv Stroganoff”. Med hjälp av försäljningsrapporter har vi 

dragit slutsatser om vilken som gav störst ökning på varor som ingår i denna maträtt.  I 

vår slutsats har vi kommit fram till att butiksaktiviteter ökar försäljningen mer än vi hade 

förväntat oss. 

Även om exponeringen ökar försäljningen innebär det inte att den är lönsam. 

Kostnaderna för exponering måste tas i beaktning när kalkyler utformas. De kostnaderna 

utgörs inte bara av personalkostnader under själva exponeringen utan även av kostnader 

för förberedelser och säljyta.  

Exponeringen ställer därmed krav på butikschefen men en lyckad exponering kan ha 

väldigt positiva effekter på butikens försäljning. 
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1. Inledning 

 I livsmedelsbranschen råder idag hård konkurrens på marknaden vilket innebär mycket jobb 

för butikschefen. En av de viktigaste uppgifterna i butikschefens vardag är att fånga kundens 

uppmärksamhet under deras vistelse i butiken så att kunden kommer ut nöjd och besöker 

butiken igen. I denna studie ska vi utreda med hjälp av två olika butiksaktiviteter hur man 

exponerar sina produkter på bästa sätt, genom att involvera kundens sinnen i 

upplevelserummet. Vi kommer att använda oss av två olika exponeringar för att se vad de har 

för effekter på försäljningsresultatet. Exponeringarna utformades som en högljudd och en tyst 

exponering. Högljudd innebär att vi själva står i butiken och presenterar vår aktivitet med 

hjälp av smakprover. Tyst exponering är i detta sammanhang när man presenterar varor på en 

gavelexponeringsyta utan personlig kontakt med kunden.  

 

 Idag är det inte så mycket forskat om sinnesmarknadsföring, det är beaktansvärt eftersom de 

fem olika sinnena lukt, ljud, syn, smak, och känsel skapar tillsammans de upplevelser som 

konsumenter upplever av företagets marknadskommunikation. Sinnesmarknadsföring bygger 

på en helhetssyn av en vara eller en tjänst. Genom att använda sig av de mänskliga sinnena i 

marknadsföringen skapas människans upplevelse av olika köp eller konsumtionsprocesser. 

När man blandar in de olika sinnena blir varje individ medveten om och uppfattar produkter 

och varumärken. Därför kan en ökad kunskap av de mänskliga sinnena göra både ett företags 

marknadsföring mer framgångsrikt och en individs sinnesupplevelse mer personliga. 

Att använda sig av olika sinnesstrategier kan man bygga upp och etablera en image som 

binder ihop kundernas identitet, livsstil och personlighet. Sinnesmarknadsföring är även ett 

exempel på hur ett företag kan bemöta kunderna på ett personligare sätt. Vägen dit går via 

emotionella inslag då kunden alltmer övergår från att värdera funktionella utmärkande 

egenskaper och produktfördelar till att se produkten som en upplevelse. Människans hjärna 

har fem sinnen som står i centrum för sinnesmarknadsföring. Det är i hjärnan hos varje 

individ som ett varumärke får sin plats och där skapas en image i form av mentala bilder och 

föreställningar. Denna image är ett resultat av de upplevelser som en individ har av ett 

företag. Hos varje individ finns det en subjektiv upplevelse som ligger till grund för vad som 

kallas upplevelselogik. Denna logik är helt individuell och högst personlig. Den utgår ifrån 

hur människans fem olika sinnen uppfattar och tolkar en upplevelse.  
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De butiker vi samarbetar med är två ICA-Nära butiker som ligger i Göteborg som har ca 400 

kunder per dag. Vi har valt ett ”Korv Stroganoff” recept med tillhörande produkter i våra 

exponeringar. Anledningen till att vi valde ”Korv Stroganoff” är att det är en ekonomisk 

middag som inte påverkas av tidpunkten i månaden.  

1.1 Problemdiskussion 

Konkurrensen om kunder på marknaden blir allt hårdare. Därför måste man som butikschef på 

bästa sätt exponera sina varor som skall leda kunderna till merköp. Att handla mat är idag mer 

än en överlevnadsfråga, det har en mer social faktor då man gärna umgås och tillagar maten 

ihop.  

 

En viktig del i butikskommunikationen är att inspirera och att få kunden att känna sig 

engagerad i sin inköpsprocess. Atmosfären i butiken är en betydelsefull faktor för impulsköp 

och merförsäljning. Det har gjorts studier som visar att 65 procent av köpbesluten till någon 

del fattas i butiken.1 Det som är viktigt för vårt experiment är att varorna presenteras på ett 

fördelaktigt sätt, för att enligt forskning som tidigare gjorts så kommer 83 procent av 

informationen som når våra hjärnor ifrån ögonen.2  

 

På grund av den hårda konkurrensen så måste en butik stå ut ifrån mängden. Detta kan man 

göra genom att skapa en tilltalande atmosfär i butiken. Att handla är en fysisk aktivitet, en 

upplevelse där våra sinnen används för att göra en bedömning innan vi köper en produkt. 

Därför är det bra att tillåta kunden att röra, prova, lukta, smaka och undersöka varorna. Allt 

detta bidrar till ett engagemang hos kunden som ökar förtroendet för produkterna.3 

 

Vi blir på gott humör av goda dofter och negativt inställda till oaptitliga dofter. Doften kan 

påverka vår tidsuppfattning positivt. Kunder tillbringar mer tid i affären ifall det doftar gott 

vilket i sin tur leder till fler impulsköp och ökad försäljning.4 Att använda sig av olika 

                                                 
1 Nordfält., (2007) s.25 
2 Nordfält., (2007) s.149 
3 Thurow & Nilsson., (2008) s.31 
4  Thurow & Nilsson., (2008) s.36 
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försäljningsmetoder för att uppnå målet ska produkterna demonstreras och personliga råd 

skall ges samt information om produkterna vilket kommer att höja butikens servicenivå.5  

 

Ätbara produkter har den goda bra egenskapen att lämpa sig för provsmakning i butik, inget 

annat intalar såsom klartecken från den egna gommen. De flesta människor är traditionella till 

sina matvanor, vilket kanske beror på en rädsla att prova nya produkter och varumärken. 

Kunden känner sig tryggare om den får handla sina ”vanliga” varor. En provsmakning kan då 

visa att det obekanta inte bara verkar helt ofarligt utan att det faktiskt smakar riktigt bra. 

Köpmotståndet bryts och man har erövrat en ny kund.6 Därför skall kunderna få smaka på vår 

rätt. 

 

Vi ska testa två olika experiment för att ta reda på vilken butiksaktivitet som ger bäst inverkan 

på försäljningen.  

1.2 Problemformulering 

Ökar butiksaktiviteter försäljningen i butiken? I så fall vilken av våra två butiksaktiviteter ger 

mest försäljningsökning? 

 

1.3 Syfte 

Syftet med den här rapporten är att med hjälp av experiment utforska hur man på bästa sätt 

når kunden med hjälp av två olika butiksaktiviteter. Genom att göra denna studie så hoppas vi 

få mer insikt i hur man kan arbeta med butiksaktivteter och vilken påverkan dessa kan ha på 

försäljningen i butik. 

 

1.4 Butiksaktiviteter 

Butiksaktiviteter innebär att man ska väcka konsumenternas uppmärksamhet i butiken. 

Konsumenterna ska stimuleras till köp, antingen genom uppmaning eller genom något slags 

erbjudande. Aktiviteterna som vi kommer att utföra i butikerna ska uppmana kunden till köp 

av “Korv Stroganoff” produkter. Avsikten är att kunden ska få middagsinspiration som i sin 

                                                 
5 Thurow & Nilsson., (2008) s.39 
6 Albertsson & Lundqvist., (1997) s.290 
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tur kan leda till köp. Första aktiviteten kommer att presenteras på en gavelexponering med en 

mängd varor som är strategiskt placerade, med tydlig information om maträtten. Vår andra 

aktivitet kommer att erbjuda kunderna smakprover av maträtten som vi tillagar framför dem 

på plats i butiken.  De kommer att få tillgång till recept och tips om tillagning av rätten. Dessa 

två aktivitetsresultat kommer att jämföras emot varandra och därefter dras slutsatser om hur 

försäljningen påverkas av dessa aktiviteter med hjälp av butikens försäljningsstatistikprogram. 

 

1.5 Disposition  

Här presenterar vi vår disposition av arbetet för att förberedda läsaren på vad den kommer få 

läsa i arbetets olika delar.  

Kapitel 1 - Här presenterar vi arbetet för läsaren, vår problemformulering, vårt syfte och hur 

vi kommer gå tillväga för att utföra vårt experiment.  

Kapitel 2 – Här finner läsaren vår teoretiska referensram, här kommer olika modeller och 

teorier att presenteras.  

Kapitel 3- Här presenterar vi vår metod. Hur vi gått tillväga för att kunna utföra experimentet. 

Kapitel 4- Här kommer vi att presentera vårt resultat från experimentet, detta blir vår empiri 

där vi samtidigt analyserar svaren. 

Kapitel 5- Här kommer vi att presentera slutsatsen av vårt arbete. Här kommer vi även att 

skriva ner våra rekommendationer utifrån de kunskaper och resultat som arbetet gett. 

Kapitel 6- Här kommer våra källor som använts i arbetet presenteras. 
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2. Teoretisk Referensram 

2.1 Exponering  

Avsikten med exponeringar är att fånga konsumentens koncentration och uppmärksamhet. 

Exponering är alla de åtgärder en butik tar till för att visa upp sina produkter och tjänster, alla 

säljfrämjande åtgärder. Exponeringar sker därför inte som man kan tro enbart i skyltfönstren 

utan överallt där produkterna visas upp, detta kan ske inne i butiken, på internet, radio, 

kataloger, tv-reklam och annonsblad är olika exempel på exponeringsplatser.  En exponerings 

huvudsakliga uppgift att sälja, exponeringar kan vara ett första steg i en kundkontakt när det 

gäller mekaniskförsäljning.7  

En bra modell att använda sig av när man ska skapa en exponering är AIDAS- modellen.  

A- står för Attention som innebär att man ska fånga uppmärksamhet 

I – står för Interest som innebär att man ska skapa och väcka intresse hos konsumenten 

D – står för Desire som innebär skapa en önska hos konsumenten 

A – står för Action som innebär skapa handling dvs. köp.  

S – står för Satisfaction skapa tillfredställelse.  

 

 

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

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

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

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

att de varor som varit med i eventuell marknadskommunikation ska var lätt och finna annars 

uppstår lätt irritation hos kunden.8 För att en kund ska känna till vad en butik har för sortiment 

måste man exponera sina varor. Det finns olika typer av exponeringar. Fast exponering 

innebär att en produkt har en fast placering. Det är oftast det ordinarie sortimentet som har 

denna typ av exponering. Fri exponering innebär att en vara är på en tillfällig säljplats innan 

den placeras någon annanstans. Ofta får produktnyheter, säsongsprodukter, rea varor eller 

kampanjvaror denna exponering innan den plockas undan eller får en fast exponeringsplats.  

 

                                                 
7 Philsgård, A., Eek, G. & Andersson, J., (2005) 
8 Carlsson, K., Ekström, C., Levin, U. & Lokander, D., (2002) 
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Ca 80 % av det som säljs i en butik kommer från de produkter som har en fast placering.9 

Därför bör man lägga stor vikt vid att dessa produkter är lätta att finna för kunden. Hyllorna 

ska se attraktiva och inbjudande ut för kunden.  Den yttre delen av hyllsektionen ca 50-60cm 

av hyllan är en sämre säljplats.10 För att få kunden att uppmärksamma detta område lite bättre 

kan man placera ut hyllpratare. Det är en utåtstickande skylt man fäster på hyllkanten. Varor 

som exponeras på hyllgavlarna är däremot en bra försäljningsyta som sällan behöver någon 

mer uppmärksamhet genom exempelvis skyltar.   

 

En säljplats är en yta som enbart används till fria exponeringar. Här förekommer inga varor 

med fasta exponeringar. Hyllgavlar är bra då dessa går att använda till flera produkter på 

samma gång, här funkar det även utmärkt med att placera en hel pall. På säljplatsen bör man 

byta varor på exponeringen ofta så att kunden inte tröttnar. Gavlar är bland de vanligaste 

platserna för fria varuexponeringar. Genom att belysa specifika produkter som vanligtvis har 

en fast exponeringsplats kan man enligt gjorda studier fördubbla försäljningen.11 

 

Standardexponering - innebär att varor som hör ihop med varandra exponeras intill 

varandra. Oftast märke för sig, till exempel olika tandkrämssorter där varje märkes olika 

varianter presenteras följt av nästa märkes olika varianter. I nära anslutning finner man med 

stor sannolikhet produkter som hör samma till denna produktkategori som tandborstar, 

tandtråd och munvatten.  Ofta placerar man de tyngre varorna längst ner på hyllan, de större 

produkterna placeras till höger (?) om de mindre produkterna.12  

 

Specialexponering – sker på butikens mest attraktiv försäljningsytor, det är den eller de ytor 

som genererar mest försäljning. Platserna kallas även en ”A-plats”. Specialexponeringar är 

ofta temaexponeringar till exempel ”Indisk vecka”. Säsongsexponeringar och 

kampanjexponeringar (annonsvaror).13  

 

                                                 
9 Carlsson, K., Ekström, C., Levin, U. & Lokander, D., (2002) 
10 Carlsson, K., Ekström, C., Levin, U. & Lokander, D., (2002) 
11 Carlsson, K., Ekström, C., Levin, U. & Lokander, D., (2002)  
12 Carlsson, K., Ekström, C., Levin, U. & Lokander, D., (2002) 
13 Carlsson, K., Ekström, C., Levin, U. & Lokander, D., (2002) 
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Sambandsexponering – går ut på att locka till merköp. Man exponerar produkter som har ett 

naturligt samband med varandra tillsammans. Det kan vara de olika ingredienserna till ett 

recept, potatis och potatisskalare.14  

 

Alternativexponering – är då man erbjuder olika alternativ av samma produkt.15 Här kan 

man tänka sig jackor för olika behov, t.ex. interjacka, regnjacka, vindjacka.  

 

Multiprisexponering – är när man säljer storpack av en produkt, t.ex. ett erbjudande om: tag 

3 betala för 2.16 På detta sätt säljer man lättare större kvantitet av en produkt än vad man 

annars skulle ha gjort.  

 

Impulsexponering – är en exponering som ska locka kunden till ett impulsköp. Dessa 

exponeringar sker nästintill alltid vid kassorna där kunden ofta står och väntar på sin tur i 

kassakön.17 Ofta är dessa produkter godis, leksaker eller tidningar.   

 

                                                 
14 Carlsson, K., Ekström, C., Levin, U. & Lokander, D., (2002) 
15 Carlsson, K., Ekström, C., Levin, U. & Lokander, D., (2002) 
16 Carlsson, K., Ekström, C., Levin, U. & Lokander, D., (2002) 
17 Carlsson, K., Ekström, C., Levin, U. & Lokander, D., (2002) 
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2.2 Påverkans metoder 

Det finns olika metoder man kan ta till när det gäller försäljning som kan påverka och leda 

kunden till köp vi ska förklara följande påverkansmetoder.  

 

Reciprocitet – Denna metod handlar om gåvor. Vi vill gärna återgälda de gåvor vi får. Som 

säljare kan man använda detta genom att ge kunden något, det kan vara ett varuprov, hemlån 

av produkt, eller någon annan form av gåva. Kunden som får något känner sig därför tvungen 

att återgälda gåvan denne fått och därför leder detta nästan alltid till att kunden köper något av 

säljaren.18 Ofta är bytesprocessen ojämn.  

 

Inre förpliktelse– Människan vill uppfattas som trogen och bryter därför ogärna löften.19 För 

att fånga in kunden är det bra att få den att skriva på olika avtal eller lämna ut 

kontaktuppgifter, idag är det vanligt förekommande med att kunder lämnar ut mejladresser 

eller går med i butikens kundklubb. Genom att få kunden att göra detta har man skapat en inre 

förpliktelse hos kunden.  

 

Kontrastprincipen – bör användas då man tror att kunden är beredd att handla fler produkter, 

det går ut på att man först visar de dyrare varorna, när kunden är klart och tagit ett köpbeslut 

visar försäljaren den eller de billigare produkterna när kunden ser detta så kom han tycka att 

det är billigt i förhållande till den dyrare produkten och chansen till merköp är stor.20  

 

Sociala bevis – Människan vill göra som sina medmänniskor och följer ofta strömmen. 

Genom att observera andra medmänniskor skapar vi oss en bild av hur vi bör bete oss. För att 

påverka detta hos en konsument under dennes butiksbesök kan man skylta på produkterna 

som säger ”marknadsledare” eller bäst i test. Man kan låta bli att fylla på en hylla till max, en 

hylla som är tom signalerar att många andra köpt denna produkt vilket får konsumenten att 

också vilja köpa denna produkt.21 Ha en känd person i marknadskommunikationen. 

 

                                                 
18 Cialdini, R., (2005) 
19 Cialdini, R., (2005) 
20 Cialdini, R., (2005) 
21 Cialdini, R., (2005) 
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Sympati – Vi säger ofta ”ja” till dem vi tycker om och de människor vi träffar ofta. I butik 

kan man använda denna påverkansmetod på dessa sätt. Man kan smickra kunden så den 

känner sig nöjd. Det är viktigt att kunden associerar butiksvistelsen positivt. Man kan som 

säljare tillsammans med kunden jobba fram lösningar på dennes behov. Man försöker som 

säljare efterlikna kunden, då kunden gärna handlar av individer man tycker om. Fysisk 

attraktivitet som skapas hos kunden till säljaren kan också locka till köp.22 

  

Auktoritet – vi lyssnar på auktoriteter, det är något som vi gjort sedan vi varit små. Vi 

handlar alltså hellre av en expert och auktoritet signalerar man genom kläder, titel t.ex. make 

up artist.23  

 

Knapphet – fungerar som så att man har ett begränsat antal av en produkt till försäljning, 

konsumenten är rädd att bli utan produkt och ha-begäret ökar vid konkurrens.24 Enkla sätt att 

marknadskommunicera detta är texter som ”Först till kvarn” ”Erbjudandet gäller endast dessa 

datum” ”Idag signerar författaren sin nya bok på plats i butik”. Detta är några exempel på 

knapphet. 

 

 

2.3 Synsinnet 

Svag belysning skapar lugn och harmoni än en starkare belysning. Av kalla färger som t.ex. 

blå blir man avslappnad och harmonisk, medans man blir mer upphetsad av varma färger. Ett 

bra exempel är färgen röd. Färgerna röd och grön är fördelaktig för matsmältningen och 

förekommer därför ofta i restauranger. Färger kan användas för att skapa uppmärksamhet. De 

sänder ut meddelanden och skapar känslor som konstaterat kan öka eller minska vår villighet 

att köpa en produkt eller tjänst.25 Varma färger bör användas med försiktighet i butiksmiljöer 

då de påverkar hjärnan som blir mer upphetsad. Men har man som ändamål att locka till 

impulsköp, är varma färger en fördel då de kan förstärka effekten till ett impulsköp. VD 

Jörgen Appelqvist, grundare av modekedjan Gina Tricot framhäver att betydelsen av strategi 

                                                 
22 Cialdini, R., (2005) 
23 Cialdini, R., (2005) 
24 Cialdini, R., (2005) 
25 Mossberg, L., (2003) 
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av synsättet ”Vad ögonen ser är extremt viktigt. Jag brukar säga att ögonen köper 70 eller 80 

procent av det som köps. Det är oerhört viktigt att tänka på!”.26 

 

Beroende på ändamålet bör man tänka igenom om man ska använda varma färger eller ej. 

Kalla färger bör användas i butiker där exklusivare och sällan produkter säljs så kunden 

känner sig lugn och harmonisk, vid dessa köp är det viktigt att kunden inte känner sig stressad 

utan får tid att i lugn och ro tänka över sitt köpbeslut.27 Synförmågan är det mest lockande och 

kraftfulla sinnet som människan har. På detta sätt ger synsinnet möjligheter att upptäcka 

förändringar och skillnader när det gäller t.ex. annorlunda förpackning, ny design eller kanske 

en ny butikslayout. Hos en människa uppstår en bild rent visuellt på näthinnan, där också 

kontraster och skillnader förstärks avseende t.ex. form och färg. Det unika är att varje bild 

som skapas jämförs med tidigare erfarenheter och minnen. Därför är färg, ljus och tema 

viktigt att utforma bra med synsinnet i fokus för att lyckas bättre med sin marknadsföring.28 

 

2.4 Service i butiken  

För dagens kunder ökar betydelsen av servicen mer och mer på grund av att de flesta butiker 

idag erbjuder likvärdigt utbud. Kundservice är den del av butikskoncepten som kan påverkas 

utan några stora investeringar.29 Det kan man göra genom att anställa vänliga personer som 

har rätt inställning till kunder samt utbilda befintlig personal i kundservice och bemötande.  

 

Service för de flesta svenskar innebär att kompetent personal finns tillgänglig i butiken, men 

samtidigt får inte personalen vara påträngande. I butiker där man profilerar sig med lågbudget 

produkter kan frånvaro av service användas som förklaring till och bevis för att priserna är 

låga. I butiker där man profilerar sig mer med exklusiva produkter, kan kunder uppleva att det 

är svårt att rationellt övertyga sig om varför de skall köpa en viss produkt. Då kan även 

påträngande försäljare uppskattas. De flesta affärer med exklusiva produkter väljer att ha 

kompetenta försäljare som håller sig i bakgrunden och låter kunderna komma fram och ställa 

frågor ifall de undrar över något och behöver assistans.30 

                                                 
26 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., (2008) 
27 Mossberg, L., (2003) 
28 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., (2008) 
29 Wanger, P. (2009) 
30 Wanger, P. (2009) 
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Kundservice är personlig service och servicetjänster som man erbjuder kunderna. Personlig 

service innebär bemötande som kunden får i butiken samt den personliga försäljningen som 

involverar metoder som används för att möta kundernas behov samt sälja sina varor. 

Servicetjänster är erbjudanden som är kopplade till produkten, vilka ges till kunder för att 

skapa trygghet hos dem.31 

 

 

2.5 Kundens uppfattning av en ny produkt  

I butikerna presenteras många produkter som skall locka kunderna till köp. Enligt Pierre 

Wanger, som har studerat kundpsykologi, så sker kundens uppfattning av en enskild produkt i 

flera steg.32 Första steget är att informationen tas in, d v s kunden ser produkten. Nästa steg är 

att vi jämför informationen med tidigare erfarenheter . Minnet letar efter något att koppla 

samman den nya informationen med, något som påminner om tidigare erfarenheter. Sista 

steget är att värdera informationen. Här bedömer kunden det han har uppfattat om produkten.  

 

Det som påverkar kundens uppfattning och värdering av produkten är hur informationen i sig 

låter, hur den känns och luktar samt hur den ser ut.  En viktig aspekt som påverkar är i vilket 

sammanhang informationen presenteras.33 Det kan handla om vem som påstår något och med 

stöd av vad. I sista steget så påverkar kundens tidigare kunskaper mycket och deras erfarenhet 

av liknande produkter. En kund med få kunskaper och erfarenheter av liknande produkter har 

svårt att känna igen och svårare att värdera produkten på ett rättvisande sätt.   

 

För att kunna göra den här utvärderingen så använder sig kunden av sina fem sinnen. De olika 

sinnena bidrar på sitt eget sätt till kundens uppfattning och utvärdering av produkten.34  

Handling av varor är en fysisk aktivitet och därför är det viktigt att låta kunden använda alla 

sina fem sinnen för att kunna göra sin bedömning av produkten. Kunden skall kunna känna, 

                                                 
31 Thurow, S. H., Nilsson, S. A., (2008) 
32 Wanger, P. (2009) 
33 Wanger, P. (2009) 
34 Wanger, P. (2009) 
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prova, smaka, lukta, skaka, lyssna och undersöka produkten. Allt detta skapar ett engagemang 

hos kunden och ökat förtroende för produkten.35 

 

2.6 Luktsinnet 

Luktsinnet påverkar känslor. Det sägs att minnen förknippade med lukter ger intensiva 

känslor och klara minnesbilder. Luktsinnet varar längre i minnet än synminnet samt ger en 

ökad koncentrationsförmåga. Lukten påverkar känslotillståndet snabbast och mest omedvetet. 

Anledningen är att lukterna når det limbiska systemet i storhjärnan som har betydelse för vårt 

känsloliv.36  

2004 fick Richard Axel och Linda Buck nobelpriset i klassen fysiologi eller medicin de visade 

ny kunskap kring hur luktsinnet kan urskilja och minnas över 10 000 olika dofter. De båda 

forskarnas kartläggning av luktsinnets funktion och organisation anses vara ett stort 

vetenskapligt framsteg till stor del på grund av luktsinnets betydelse för människans 

upplevelser, minnen och välbefinnande.37 

Doften har betydelse för människans sinnesstämning och psyklogiska tillstånd. Dofter 

används inom aromaterapi för att minska stress och spänningar och istället skapa harmoni och 

balans i individens inre. Människans sökandes efter njutning söks alltmer med hjälp av näsan 

för att öka det dagliga välbefinnandet.38 Luktsinnet är det mest direkta sinnet för här sker 

ingen omvandling av signaler, doften går direkt upp till hjärnan. Det är därför mycket svårt att 

förvränga luktsinnet. Dofter har en förmåga att beröra oss medvetet som såväl omedvetet 

innan vi hinner reagera och reflektera över de dofter vi känner. Vi kan alltså påminnas om 

olika minnen när vi känner olika dofter som påverkar oss såväl positivt som negativt.  

 

2.7 Smaksinnet 

Undersökningen som gjordes av Paco Underhill, den amerikanska beteendevetaren visar att 

hälften av alla kunder köper den första varan som de rör vid i butiken.   

                                                 
35 Thurow, S. H., Nilsson, S. A., (2008) 
36 Thurow, S. H., Nilsson, S. A., (2008) 
37 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., (2008) 
38 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., (2008) 
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Produkter som kan provsmakas har den oersättliga egenskapen. Inget annat övertygar så som 

klartecken från den egna gommen. En provsmakning av en ny produkt övertygar de 

tveksamma kunderna mer än alla andra sinnen.39 

 

2.8 Ljud  

Även hörseln har visats sin betydelse i butiksatmosfären. Musik kan påverka vår 

sinnesstämning och har förmåga att förstärka eller motverka olika känslor. Faktorer i 

musikvalet som påverkar vårt beteende är ljudnivån, tonarten, takten och rytmen.40 

 

 

 

 

                                                 
39 Albertsson, S., Lundqvist, O., (1997) 
40 Thurow, S. H., Nilsson, S. A., (2008) 
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3. Metod 

Här presenterar vi hur hela processen med uppsatsen har gått till väga. Vi diskuterar de 

motgångar och framgångar vi haft och hur vi gått till väga för att få fram den information 

som behövts för uppsatsen.  

 

3.1 Utveckling av ämnesval och utförande 

Det första vi gjorde var att fundera över vad som skulle vara intressant att utforska i vår 

studie. Vårt val av ämne kom ganska snabbt, det var att se hur olika butiksaktiviteter kan 

påverka kunder i butik. Hela uppsatsen skulle göras utefter två olika experiment ute i butik. 

Detta är enligt författarna en valid empirisk undersökning.41 Därefter diskuterade vi vidare om 

vilka butiker, hur många butiker, vilka produkter och hur vi skulle kunna gå till väga. Till slut 

föll valet på att göra två butiksaktiviteter med hjälp av olika exponeringar i Ica Nära butiker.  

 

3.2 Val av butiker och produkter 

Butikerna som sedan blev utvalda till att vara med i experimentet var ICA Nära Ovrells och 

ICA Nära Utby. Vi började med att ta kontakt med Ica Nära Ovrells där vi presenterade vår 

idé om butiksaktiviteterna för handlaren Mikael Ovrell. Han blev positivt inställd till vår idé 

och vi fick lov att utföra exponeringarna i butiken och få tillgång till försäljningssiffror för de 

produkter som tillhörde exponeringarna. Då vår idé hela tiden var att utföra det i två lika stora 

butiker fick vi genom Mikael förslag på att kontakta Jörgen Kjerstensson, handlaren av Ica 

Nära Utby. Efter kontakt med Jörgen blev det bestämt att vi skulle utföra samma 

exponeringar i hans butik och få tillgång till försäljningssiffror även hos honom. Våra 

butiksaktiviteter bestod av tysta exponeringar och högljudda exponeringar. Först var tanken 

att exponera ingredienser och recept till lasagne, men när vi senare började prata om hur man 

skulle gå till väga vid den högljudda exponeringen där det skulle bjudas på smakprov så fick 

vi veta att ICA´s brödugnar inte fick tillaga annat än deras bröd, och det skulle ta för lång tid 

att tillaga. Då bestämdes istället att maten som skulle bjudas på i form av recept, bjudning och 

exponering skulle bli ”Korv Stroganoff”. Anledningen till att vi valde “Korv Stroganoff” är 

att det är en ekonomisk middag som inte påverkas av tidpunkten i månaden. 

 

                                                 
41 Jacobsen, D., (2000) 
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3.3 Utförande av experimentet 

Hos ICA Nära Ovrells gjordes en liten tyst exponering där vi visade upp ingredienserna till 

”Korv Stroganoff” och lade recepten bredvid. Hos ICA Nära Utby gjordes en lite större tyst 

exponering av ingredienserna och receptet. Anledningen till att vi gjorde en större exponering 

i denna butik är på grund av att den har en större exponeringsyta för butiksaktiviteter. Dessa 

två exponeringar gjordes på en och samma dag och lät de sedan sitta uppe i butikerna i en 

vecka, onsdag till onsdag. En vecka efter det att de tysta exponeringarna var avslutade så 

gjordes de högljudda exponeringarna.  Eftersom det skulle bjudas på mat så valde vi att göra 

detta i butiken kl 13-18 för att nå så många kunder som möjligt.  Den tysta exponeringen 

utformades och placerades på en gavelexponeringsyta i butiken med stora skyltar och fina 

recept upphängda så att kunderna kunde ta med sig ett exemplar hem. Den högljudda 

exponeringen utformades på samma gavelexponering och med hjälp av samma skyltar, men 

rätten demonstrerades och tillagades framför kunden, som bjöds på smakprover.  

 

Den 3:e februari 2010 byggdes de tysta exponeringarna i båda butikerna och dessa skulle 

sedan sitta uppe i en vecka. På ICA Nära Ovrells så ägde exponeringen rum mellan 

mejeriavdelningen och frysdiskarna i butiken. Till vår exponering fick vi en flyttbar kyl där vi 

la ner kylvarorna bestående av falukorv och Arlas nya stroganoffpanna. Bredvid kylen 

staplade vi tomlådor för att bygga ett ”torn” där på placerades ris, passerade tomater, lök och 

tomatpuré. Här la vi ut recept till kunderna på ”Korv Stroganoff” som de fick ta med sig. 

Receptet valdes från sökmotorn ”Google”.  Sökningen var på olika ”Korv Stroganoff” recept 

och efter att ha jämfört olika recept valde vi det som verkade bäst. Receptet skrevs rent och 

kopierades ut i många exemplar så det skulle räcka till alla kunder i de båda butikerna.    

 

Efter att ha gjort klart exponeringen på Ica Nära Ovrells begav vi oss till Ica Nära Utby för att 

bygga nästa exponering. Exponeringens plats på Ica Nära Utby var på en gavel mitt emot en 

kyldisk där bland annat kött låg. På gaveln exponerades alla torrvaror och placerade ut en 

skylt med information om att falukorv och stroganoffpanna fanns mitt emot i kyldisken.  

Jörgen hjälpte oss med att skriva ut stora skyltar som hängdes upp i taket. Slutligen placerades 

receptet ut till kunderna.  
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3.4 Processera informationen 

Sedan fick vi tillgång till butikernas försäljningsrapporter på de exponerade produkterna. 

Dessa jämfördes alltså med föregående år samma period och vi blev försäkrade om att det inte 

hade funnits någon liknande exponering på de produkter som använts vid vår exponering 

under föregående år vid den tidpunkten, för att resultatet av undersökningen skulle ha så hög 

giltighet och trovärdighet som möjligt.42 Efter detta gick vi till två andra utomstående ICA 

Nära butiker för att få försäljningsrapporter även från dem på de produkter vi använt under 

samma period, för att ha en kontrollgrupp. Dessa ville inte dela med sig av denna information 

då de kände att detta var tidskrävande.  

 

3.5 Arbetet med färdigställandet av uppsatsen 

Efter detta började sammanställningen och analyseringen av de resultat som kommit in av 

försäljningsrapporterna av uppföljningsgrupperna. Därefter besöktes Göteborgs Universitets 

bibliotek för att hitta de böcker som kunde användas för att hitta teori till det ämne som vi 

valt. Tanken var att hitta böcker som handlade om exponeringar, hur våra sinnen kan påverkas 

och även om påverkansmetoder. Därefter satt gruppen tillsammans i skolan och gick igenom 

de böcker som vi lånat för att lokalisera och utvärdera vilken teori som skulle användas i 

uppsatsen som stöd till experimentet. Sedan skrevs den relevanta teorin ihop, och sållade ut 

vissa teorier.  

Därefter började vi skriva på en färdig sammanställning av de svar som kommit fram av våra 

försäljningsrapporter och jämförde dess resultat med den teori vi fått fram genom böckerna. 

Sedan fortsatte arbetet vidare för att få fram så mycket analysmaterial som möjligt och 

försökte vända och vrida på varje siffra i försäljningsrapporterna. Det enda negativa var att vi 

använt oss av en nyhet bland exponeringsvarorna, och det var Arlas Stroganoffpanna, så 

denna kunde inte jämföras med föregående år då den inte fanns. Men vi analyserade istället 

denna för sig.  

 

Effekterna av exponeringarna hade ganska tidigt i experimentet gett en antydan om att 

exponeringen faktiskt höjde försäljningssiffrorna, och på vissa varor väldigt mycket. Vi hade 

dessutom med hjälp av teorin kunna understryka hur viktigt det är med exponeringar och att 

de har en säljande funktion. 

                                                 
42 Jacobsen, D., (2000) 
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4. Empiri och Analys  

   

Exponeringarna har baserats på AIDAS-modellen i stor utsträckning. Användandet utav 

AIDAS-modellen hjälpte oss på följande sätt: 

A – Attention, Uppmärksamheten är en viktig del i modellen. Vi försökte fånga kundernas 

uppmärksamhet genom våra kockkläder som vi hyrde inför exponeringarna. Rockarna var 

svarta och eleganta. Det syntes tydligt på kunderna att de tänkte ”vilka är de?”  

Uppmärksamheten fångades också genom våra skyltar både vid den tysta och högljudda 

exponeringen. Skyltarna var stora och skrivna med stora röda bokstäver. Det gick inte att 

missa detta pågrund av att vi valde exponeringsytan mitt i kundvarvet på en gavel. Doften av 

lagad mat och varuplaceringen gjorde att kunderna både såg oss och luktade sig fram till 

bordet. Butiksaktiviteter är inte så vanliga i dessa butiker, så kunderna uppmärksammade 

därför detta ännu mer. Hade man kanske valt en butik som jobbar oftare med aktiviteter så 

skulle kunderna inte bli lika förvånade över att några nya ansikten står och bjuder på mat. 

Kundernas uppmärksamhet måste väckas ifall det skall leda till köp.     

I – Interest, Intresset fångades hos konsumenterna genom att vi använde en produktnyhet på 

marknaden, Arlas Stroganoffpanna, som innehöll grädden i burken och kryddorna i locket. 

Många kunder visade på nyfikenhet för produkten genom att ställa frågor om hur man gör, 

vad som är speciellt och vad är priset. Hade vi använt oss av vanlig vispgrädde som det stod i 

grundreceptet så hade antagligen inte lika många kunder visat intresse som de gjorde inför 

nyheten stroganoffpanna. Då hade de nog tänkt ”jaha vad är speciellt med detta”. Modellens 

ändamål med ”Interest” är att göra kunden intresserad, vi tror att vi lyckades väldigt bra med 

detta i experimentet då vi bjöd på mat. I den tysta exponeringen är det mycket svårare att 

fånga kundernas intresse. Här står ingen som pratar och lockar till bjudning. Är man som 

kund t.ex. trött efter jobbet så är det väldigt lätt att bara gå förbi och inte ens lägga märke till 

gavelexponeringen som är ny i butiken. Eller om man handlar på rutin och följer sin 

inköpslista missar man lätt exponeringen. Till följd av att vi inte har varit på plats i butiken 

och bara kollat på försäljningsstatistiken under den vecka som den tysta exponeringen pågick 

så kan det inte dra några slutsatser på huruvida intresse väcktes eller inte. Om det var 

exponeringen i sig som väckte intresset eller någon annan påverkande faktor är svårt att veta, 

då vi själva inte var närvarande på plats. 
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D – Desire, innebär att man ska se till att kunden får en önskan efter något. Det som 

uppmärksammades under bjudningen var att kunderna som hade små barn med sig in i 

butiken var mer stressade än andra.  Önskan om att spara tid väcktes hos många kunder men 

speciellt hos småbarnsföräldrar. De tyckte att receptet var lätt och smidigt. Samtidigt som det 

är riktig husmanskost. Har man småbarn så vill man att måltiden ska vara lätt, snabb och 

nyttig, hörde vi flera kunder påpeka. De flesta tyckte även att det var en prisvärd måltid då 

alla råvaror till receptet är förhållandevis billiga och det mesta har man oftast redan hemma i 

skafferiet. Att få kunden att önska något kan vara väldigt svårt, mat är något de flesta har och 

kan unna sig nästan precis vad de vill. Hade man exponerat något dyrare som alla inte har råd 

till, men skulle vilja äga så hade man lättare kunnat väcka en önskan. I dagens samhälle är 

mat något man måste konsumera men att spara tid är något de flesta önskar.  

A – Action, innebär att få kunden att agera. I den tysta exponeringen var de svårare att få 

kunden att agera än i den högljudda exponeringen. Nu i efterhand så har vi insett att man 

skulle lättare få kunden att agera vid den tysta exponeringen, ifall man hade någon slags av 

erbjudande. T.ex. köp tre betala för två eller något annat erbjudande ifall de köpte veckans 

rätt. Vårt mål var att kunden själv skulle plocka ihop varorna till receptet för att visa 

engagemang och sedan köpa varorna. Eftersom vi hade arrangerat varorna i en och samma 

exponering så var det lätt för kunden att hitta allt som behövdes till receptet. Det var inte 

något som hindrade kunden att plocka ihop allt som behövdes i receptet. De kunde inte känna 

tidsbrist eller någon störande faktor. Vi ordnade det på så sätt att kunden skulle känna 

smidighet i sitt agerande.  

S – Satisfaction, det är viktigt att få kunderna tillfredställda. Idag finns det väldigt många 

aktörer inom livsmedelsbranschen som skapar hård konkurrans mellan varandra. Det gäller att 

som butikschef få kunderna att känna tillfredställelse och nöjdhet med sin butik. Såvida 

kunden inte känner tillfredsställelse kan de välja någon annan aktör på marknaden. Kunderna 

som smakade på vår rätt och sedan plockade ihop varorna i sin korg visade genom leenden 

och tacksamhet tillfredsställelse över att de blev bjudna på mat, de var nöjda med sitt 

middagsval genom att även uttrycka “mm, vad gott det ska bli”.43 I den tysta exponeringen 

kan vi inte se hur mycket eller lite tillfredställelse, som kunderna kände. Men i den högljudda 

exponeringen så var de flesta som smakade på rätten tillfredställda och nöjda.  

 

                                                 
43 Philsgård, A., Eek, G. & Andersson, J., (2005) 
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Det är viktigt att man har nöjda och lojala kunder som kommer tillbaka till butiken. Kunderna 

känner trivsel i butiken genom att besöket är enkelt och smidigt. En kund ska inte behöva gå 

runt och leta efter varor under sitt besök. Extra viktigt är det med varor som är med i eventuell 

marknadskommunikation. Behöver kunden leta efter dessa varor så uppstår irritation hos 

kunden.44 Vi hade grupperat våra exponerade varor på så sätt att allt som behövdes låg intill 

varandra, till och med kryddorna. De kylvaror vi hade som Falukorv och Stroganoffpanna var 

vi tvungna att lägga i en kyl mitt emot exponeringen, därför skrevs en skylt där det tydligt 

framgick var dessa varor fanns i närheten. Detta gjordes för att underlätta vid kundens 

engagemang i handlandet. I den tysta exponeringen är det svårt att veta om kunderna 

upplevde det lätt att hitta varor eller inte.  Vi försökte att underlätta det så mycket som möjligt 

för kunden vid ihopplockandet av dessa varor. Vid den högljudda exponeringen uttalade 

kunderna sig ” Vad smidigt att ni har samlat ihop allting”, ”Vad skönt att jag inte behöver leta 

efter varorna”.  

 

Det finns olika typer av exponeringar, det ordinarie sortimentet fast exponerar man vilket 

innebär att dessa produkter har en fast placering i butiken.45 Medan fri exponering är en 

tillfällig säljplats. Cirka 80 % av försäljningen i butik kommer ifrån de fast exponerade 

produkterna.46 Att vi använde oss utav gavel exponeringar är för att skapa uppmärksamheten 

och få kunden att känna att något nytt erbjuds i butiken, i detta fall en måltidslösning. Att 

varorna exponeras på hyllgavlarna valde vi för att det var mitt i butikens kundvarv och nästan 

ingen kunde gå miste om vårt erbjudande. 

 

Vid vårt andra besök där vi erbjöd tillagad ”Korv Stroganoff” hörde vi flera kunder påpeka att 

de hade sett vår tidigare tysta exponering. De uttalade ”Oj, så nu får man smaka också”. 

Hyllgavlar är bra marknadsföringsplacering, men man bör byta varorna ofta så att kunderna 

inte tröttnar utan känner nyfikenhet inför nästa butiksaktivitet.47 

 

                                                 
44 Carlsson, K., Ekström, C., Levin, U. & Lokander, D., (2002) 
45 Carlsson, K., Ekström, C., Levin, U. & Lokander, D., (2002) 
46 Carlsson, K., Ekström, C., Levin, U. & Lokander, D., (2002) 
47 Carlsson, K., Ekström, C., Levin, U. & Lokander, D., (2002) 
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Impulsexponering är en exponering som ska locka kunden till impulsköp, vilket vi använde 

när vi bjöd på mat. Flera kunder uttryckte ”Då blir det Korv Stroganoff till middag idag 

istället”.48  

 

Påverkansmetoden som användes mest under bjudningen var reciprocitet. Denna metod 

handlar om gåvor, kunder vill gärna återgälda de gåvor de får. Det blir då en bytesprocess.49 

Vi upplevde att de flesta som smakade på vår rätt inte kunde med att inte köpa någon produkt 

av de exponerade. De flesta valde då att köpa Stroganoffpannan ifrån Arla, då det var denna 

produkt som var en nyhet och hade lång hållbarhet.  

 

Kontrastprincipen innebär att kunden först erbjuds en vara och ifall de nekar så erbjuder man 

något annat som till exempel är billigare i förhållande till första varan och chansen till merköp 

är då stor.50 Under bjudningen var det flera kunder som nekade provsmakning på grund av 

laktosintolerans eller inte äter griskött. Då var vi snabba med att erbjuda laktosfri grädde 

istället för Stroganoffpanna och kycklingfalukorv vilket väckte deras intresse och ledde till 

köp. Dessa kunder kände samhörighet med andra som provsmakade då de fick en alternativ 

lösning.  

 

Sociala bevis innebär att man vill göra som sina medmänniskor och följa strömmen.51 Genom 

att observera andra medmänniskor skapar vi oss en bild om hur vi bör bete oss under till 

exempel ett butiksbesök. Under tiden som någon var och provsmakade så var det lättare att få 

in fler kunder till provsmakning än när vi stod helt själva utan någon kund. 

 

Vi handlar hellre av en expert än någon som inte kan tillaga mat.52 Då vi bar kockkläder under 

bjudningen så utstrålade vi auktoritet i form av kunnighet inom matlagning och de varor vi 

exponerade. Flera kunder fråga om vi var kockar ifrån Arla. På grund av att vi hade 

kockrockar på oss så tror vi att flera lockades till smakprovningen. Hade vi haft bara vanliga 

                                                 
48 Carlsson, K., Ekström, C., Levin, U. & Lokander, D., (2002) 
49 Cialdini, R., (2005) 
50 Cialdini, R., (2005) 
51 Cialdini, R., (2005) 
52 Cialdini, R., (2005) 
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T-shirtar där det stod t.ex. studenter som forskar inom ämnet, hade nog inte lika många 

provsmakat. De skulle nog känna sig skeptiska till våra matkunskaper.   

 

Svag belysning skapar lugn och ro och harmoni. Av kalla färger blir man avslappnad och 

harmonisk medan man blir mer upphetsad av varma färger. Färgerna röd och grön är 

fördelaktiga för matsmältningen och förekommer därför ofta i restauranger. Färgerna kan 

användas för att skapa uppmärksamhet och kan skapa känslor som konstaterat kan öka eller 

minska vår villighet att köpa en produkt eller tjänst.53 Vi utformade våra recept och skyltar 

med röd text för att öka villigheten av att köpa våra produkter hos kunden. Hade man haft sin 

egen butik så skulle man kunna jobba mer med detta, t.ex. genom att även involvera hela 

inredningen med mer färger och belysning som skapar lugn och ro samt harmoni.  

 

Betydelsen av service ökar mer och mer på grund utav att de flesta butiker idag erbjuder ett 

likvärdigt utbud. Kundservice är en del utav butikskonceptet som kan påverkas utan några 

stora investeringar genom att t.ex anställa vänliga personer som har rätt inställning till kunden 

samt utbilda befintlig personal i ökat kundservice och bemötande.54 Vårt syfte medan vi bjöd 

på mat var att locka kunden till smakprovning och försöka sälja in våra produkter genom att 

skapa någon slags relation till kunden. Snabbt väcktes intresse hos kunden om oss. De frågade 

vilka vi var, vad vårt syfte med bjudningen var, vart vi kom ifrån och så vidare. De flesta 

kunder blev positivt inställda när de fick våra svar. De kände att vi var trevliga och 

tillmötesgående. Äldre damer köpte produkterna utan att ens veta om de kommer att kunna 

använda dem hemma eller inte. De ville återgälda de gåvor de fått i form av mat och sällskap.  

 

Kundens uppfattning enligt Pierre Wanger av en enskild produkt sker i flera steg. Första 

steget är att informationen tas in är att kunden ser produkten, nästa steg är att vi jämför 

informationen med tidigare erfarenheter. Minnet letar efter information att koppla samman 

med tidigare erfarenheter. Sista steget är att utvärdera informationen, här bedömer kunden det 

han uppfattat om produkten.  Det som påverkar kundes uppfattning och värderingen av 

produkten är hur informationen i sig låter, hur den känns och luktar samt hur den ser ut.55 

                                                 
53 Mossberg, L., (2003) 
54 Wanger, P. (2009) 
55 Wanger, P. (2009) 
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Stroganoffpanna är en ny produkt på marknaden vilken skulle behöva alla de här stegen hos 

kunden bearbetning. Genom att vi bjöd på maträtten så kunde denna process värderas mycket 

snabbare och på ett rättvisande sätt. Detta skapar ett engagemang hos kunden och ökar 

förtroendet för produkten.  

 

Luktsinnet påverkar känslor, minnen som är förknippade med känslor ger klarare 

minnesbilder. Enligt Richard Axel och Linda Buck som fick nobelpriset i klassen 

fysiologi/medicin de visade att luktsinnet kan urskilja och minnas över 10000 olika dofter 

som man förknippar med olika ting.  Dofter använd även inom aromaterapi för att skapa lugn 

och harmoni, och balans i individens inre.56 När vi stod i butiken mellan 17:00-18:00 

upplevde vi kunderna stressade och såg deras vilja att åka hem och laga mat snabbt. Ju 

närmare exponeringsbordet de kom så blev de mer avslappnade. De ville gärna se vad som 

tillagades vid bordet. Vi erbjöd dem snabbt smakprov och de kändes lugnare och mer sansade. 

I vissa fall därför att de fick en måltidlösning och i andra fall uttalade dem sig ”Gud vad det 

luktar gott”.  

Produkten som provsmakas har den oersättliga egenskapen. Inget annat övertygar så som 

klartecken från den egna gommen. Detta märkte vi genom att de kunder som verkade lite 

osäkra på produkterna valde att ändå köpa de efter att de smakat på maten och tyckt att det 

smakade bra.  

 

                                                 
56 Hultén, B., Broweus, N., Van Dijk, M., (2008) 
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Foto på en av våra bjudningar. 
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5. Slutsats och rekommendationer 

Syftet med denna rapport var att med hjälp av experiment utforska hur man på bästa sätt når 

kunden med hjälp av två olika butiksaktiviteter. Vi skulle också få mer insikt i hur man kan 

arbeta med butiksaktiviteter och vilken påverkan dessa kan ha på försäljningen i butik. Vår 

problemformulering är: Ökar butiksaktiviteter försäljningen i butiken? I så fall vilken av våra 

två butiksaktiviteter ger mest försäljningsökning? Efter en vecka med den tysta exponeringen 

på Ica Nära Utby fick vi följande resultat på produkterna: 

Produkt Försäljning exkl.moms Ökning/minskning i procent 
Falukorv ring 800g ICA 748,77 163,33 
Tomater Krossade 500g ICA 453,03 77,18 
Finsalt m.jod 600g Falksalt 95,88 68,80 
 
 
Vi kan tyvärr inte redovisa 
stroganoffpannans ökning 
eller minskning då det är en 
nyhet i butiken. 

 
 
 
 
11 st under hela veckan 

 
 
 

 

Efter en vecka av tyst exponering hos ICA Nära Ovrells så fick vi dessa resultat: 

Produkt Försäljning exkl.moms Ökning/minskning i procent 
Falukorv ring 800g ICA 496,62 63,64 
Tomater Krossade 500g ICA 545,43 30,74 
Finsalt m.jod 600g Falksalt 83,84 196,06 
 
 
 
Vi kan tyvärr inte redovisa 
stroganoffpannans ökning 
eller minskning då det är en 
nyhet i butiken 

 
 
 
4 st under hela veckan  

 

 

Analysen av försäljningsrapporterna visade att den tysta exponeringen ledde till en 

försäljningsökning i båda butikerna. En bidragande faktor till detta var att varorna 

exponerades i en hel vecka, och på det viset kunde fler kunder påverkas av dem. En annan 

fördel med den tysta exponeringen var att kunderna i lugn och ro kunde titta och, känna på 

samt reflektera över produkterna utan att känna köptvång. 
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Den högljudda exponeringen gav olika siffror i dessa två butiker:  

Ica Nära Utby fick vi följande resultat på produkterna:2010-02-23 jämfört med 2009-02-24 

Produkt Försäljning exkl.moms Ökning/minskning i procent 
Falukorv ring 800g ICA 99,48 24,46 
Tomater Krossade 500g ICA 35,53 344,68 
Finsalt m.jod 600g Falksalt 15,98 125,07 
 
 
Vi kan tyvärr inte redovisa 
stroganoffpannans ökning 
eller minskning då det är en 
nyhet i butiken. 

 
 
Sålde 8 st 
 
 
 

 
 
 

 

ICA Nära Ovrells så fick vi dessa resultat: 2010-02-25 jämfört med 2009-02-26 

Produkt Försäljning exkl.moms Ökning/minskning i procent 
Falukorv ring 800g ICA 27,59 -50,00 
Tomater Krossade 500g ICA 79,11 -10,51 
Finsalt m.jod 600g Falksalt 7,59 -46,17 
 
 
 
Vi kan tyvärr inte redovisa 
stroganoffpannans ökning 
eller minskning då det är en 
nyhet i butiken 

 
 
 
Sålde 11 st 

 

 

I den högljudda exponeringen var resultaten varierande. I den ena butiken ökade försäljningen 

men i den andra så minskade basvarorna jämfört med förra året. Det beror förmodligen på att 

den högljudda exponeringen pågår under en kortare period än den tysta och den tiden räcker 

inte för att dra några slutsatser om basvaror. Salt är inte ett impulsivt köp och de få timmarna 

vi tillbringade i affären räckte inte för att påverka försäljningsstatistiken på dessa varor.  

 

Att vi fick olika resultat i dessa butiker ska vi försöka utvärdera. Ica Ovrell ligger i Kortedala 

och deras kundkrets består för det mesta av pensionärer och studenter.  Denna kundkrets har 

det sämre ekonomisk ställt än Ica Utbys, som mestadels består av villaområdets familjer.  

Kunderna i Utby är inte lika priskänsliga. Ovrells priskänsliga kunder storhandlar mestadels i 

Lidl och Hemköp som ligger i närheten och kompletteringshandlar på Ovrells.  

I just vårt fall kan de redan ha inhandlat falukorven någon annanstans och bara köpte 

Stroganoffpannan. Detta kan även ha lett till att kunderna köpte billigare eller mindre falukorv 
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antigen i butiken eller hos konkurrenten.  I Kortedala finns det även många med olika etniska 

bakgrund, dessa kunder handlar även mat i specialbutiker som ligger i närheten.   

 

Experimenten vi utförde i våra referensbutiker var väldigt lärorika. Vi fick en praktisk 

erfarenhet i utformning av butiks aktiviteter som kompletterade våra teoretiska. Vi fick på 

nära håll uppleva hur kunder kan inspireras av strategisk placering av varor och hur 

personalen kan bidra till att öka kundens medvetenhet om dessa. Vi fick även uppleva hur 

tidskrävande en exponering kan vara och vilka krav den ställer på personalens engagemang. 

 

Att följa försäljningsrapporter är en butikschefs vardagsarbete, därför var det väldigt lärorikt 

att få tillgång till rapporterna och analysera dem. Försäljningsstatistiken säger däremot inte 

allt om exponeringens lönsamhet. Kostnaderna för personal och säljyta är två faktorer som 

spelar en avgörande roll i exponeringsplaneringen. En kostnadskalkyl måste upprättas för att 

kunna dra slutsatser från försäljningsstatistiken.  

 

Att försäljningen varierade i dessa butiker har väckt frågor om vidare forskning inom ämnet. 

Vi skulle vilja gör samma studie i flera större butiker och med fler olika butiksaktivteter. Vår 

studie baserades enbart på två butiker vilket leder till att man inte kan dra större slutsatser än 

vad vi gjorde. Därför skulle det vara intressant att involvera flera butiker. Vårt syfte från 

början var att ha en kontroll grupp där det skulle ingå flera ICA Nära butiker. Tyvärr så ville 

inte dessa dela med sig av sina försäljningsrapporter och vi fick dra slutsatser enbart på det 

fakta vi har. 

 

Exponeringar är något vi anser man skall jobba aktivt med i butik, men samtidigt veta vad 

man gör och hur de kan påverkar kundens nöjdhet och butikens lönsamhet. Exponeringar 

kräver mycket planering och uppföljning, det är något man bör ha i eftertanke.
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Bilaga 1 

KORV STROGANOFF 

4 Portioner 

Klassiskt recept på korvstroganoff! Enkel och god svensk husmanskost! 

 Tid: 20 minuter  

 4 portioner  

 Denna rätt är lämplig för matlådor. 

Ingredienser: 

 400 g falukorv 

 1 st gul lök 

 400 g krossade tomater 

   1 dl Stroganoff Panna 

 2‐3 msk tomatpuré 

 0,5 tsk salt 

 0,5 krm malen vitpeppar 
Gör så här: 

Skär korven i strimlor. Hacka löken.  

Stek korv och lök tillsammans.  

Häll  på krossade  tomater och rör runt.  

Häll  på pannan och därefter tomatpuré och kryddor. Låt koka upp.  

Låt puttra 5 minuter. 

Serveringstips:  

Servera kokt ris, kokt broccoli eller gröna ärtor. 

 Tips:  

Tillsätt  chilipeppar, chili explosion eller chili flakes om man vill ha lite  sting. 
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Bilaga 2 Försäljningsrapport Ica Nära Ovrells  

Försäljning: Tystexponering Ica Nära Ovrells 

Uppföljningsgrupp: 7, Korv stroganoff                     Jmfrt med             

Datum: 2010-02-03-2010-02-10,  
2009-02-
04 

2009-02-
11

Sammanställ: EAN/PLU 

Id Förs.värde Poster Marg.kr Marg.% 
Jmfr förs.värde 
försäljning 

Jmfr 
Marg.kr Jmfr % 

Falukorv 496,62 18 134,28 27,04 303,49 193,13 63,64

 Finsalt m jod burk 83,49 11 34,87 41,77 28,2 55,29 196,06

 Tomater krossade 545,43 62 210,01 38,5 417,18 128,25 30,74

Stroganoff 81,8 4 29,28 35,79 0 81,8

Försäljning: Högljuddexponering Ica Nära Ovrells 

Uppföljningsgrupp: 7, Korv stroganoff 
Datum: 2010-02-25-2010-02-25, Jmfrt med 
2009-02-26-2009-02-26 

Sammanställ: EAN/PLU 

Id Förs.värde Poster Marg.kr Marg.% 
Jmfr förs.värde 
försäljning 

Jmfr 
Marg.kr Jmfr % 

Falukorv 27,59 1 7,46 27,04 55,18 -27,59 -50

 Finsalt m jod burk 7,59 1 3,17 41,77 14,1 -6,51 -46,17

 Tomater krossade 79,11 9

 
30,42 38,45 88,4 -9,29 -10,51

Stroganoff 223,93 11 79,5 35,5 0 223,93 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Försäljningsrapport Ica Nära Utby 
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Försäljning ICA 
Ica Nära 
Utby 

Uppföljningsgrupp: 7, Korv stroganoff 
Datum: 2010-02-03-2010-02-10, Jmfrt med 
2009-02-04-2009-02-11 

Sammanställ: EAN/PLU: Tystexponering 

Id Förs.värde Poster Marg.kr Marg.%
Jmfr förs.värde 
försäljning 

Jmfr 
Marg.kr Jmfr % 

Falukorv 748,77 30 189,87 25,36 284,35 464,42 163,33

 Finsalt m jod burk 95,88 12 42,84 44,68 56,8 39,08 68,8

 Tomater krossade 453,03 51 177,12 39,1 255,69 197,34 77,18

Stroganoff 215,6 6,56 71,17 33,01 0 215,6 0

 
 

Försäljning: Högljuddexponering 
Ica Nära 
Utby 

Uppföljningsgrupp: 7, Korv stroganoff 
Datum: 2010-02-23-2010-02-23, Jmfrt med 
2009-02-24-2009-02-24 

Sammanställ: EAN/PLU 

Id Förs.värde Poster Marg.kr Marg.%
Jmfr förs.värde 
försäljning 

Jmfr 
Marg.kr Jmfr % 

Falukorv 99,84 4 25,32 25,36 80,22 19,62 24,46

 Finsalt m jod burk 15,98 2 7,14 44,68 7,1 8,88 125,07

 Tomater krossade 35,53 4

 
13,89 39,09 7,99 27,54 344,68

Stroganoff 156 8 51,76 33,01 0 156,8 0

 


