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Sammanfattning 

Sambandsexponeringar innebär att två produkter, en basprodukt och en komplementprodukt, 

exponeras intill varandra, där tanken är att ett intresse ska väckas för komplementprodukten 

och därmed skapa merförsäljning. I den här studien kommer endast komplementprodukten att 

undersökas för att se hur exponeringen påverkar försäljningen. För att exponeringen ska 

fungera krävs det att produkterna har ett naturligt samband och antingen köps vid samma 

tillfälle eller används tillsammans. I dagens samhälle trivs konsumenterna med att bli 

inspirerade till köp och ser gärna att butiker har en lösningsorienterad exponering. Tidigare 

forskning tyder på att en välkomponerad sambandsexponering kan öka försäljningen med 

500-800 procent.  

Syftet med studien är att undersöka hur sambandsexponeringar kan påverka butikers 

försäljning, men även bidra med värdefull kunskap om ämnet för både blivande och 

nuvarande butikschefer. Målet är med andra ord att få kunskap i hur butiker kan arbeta med 

sambandsexponeringar med hjälp av exponeringskorgar och om det är ett effektivt sätt för att 

öka försäljningen. För att undersöka det här genomfördes ett experiment i två butiker, där 

sambandsexponeringar med hjälp av exponeringskorgar testades för att se hur det påverkar 

respektive butiks försäljning. Fem exponeringskorgar med fem likadana produkter placerades 

ut i respektive butik och de produkter som valdes ut är: Bamse tandkräm, Kavli räkost, Santa 

Maria tacokrydda, OLW Chilinötter samt Marabou Premium choklad. Försäljningsresultatet 

för samtliga produkter jämfördes med samma veckor föregående år. 

Experimentets resultat sammanställdes därefter skriftligt samt i diagram. Resultatet visar 

positiva siffror i båda butikerna, vissa produkter nådde upp till mer än 1000 procent i 

försäljningsökning, dock nådde inte samtliga av de utvalda produkterna upp till 500-800 

procent. Butikscheferna i respektive butik var positivt överraskade av resultatet och troligen 

är sambandsexponeringar en trend som vi kommer att se mer av i framtiden. 

Nyckelord: sambandsexponering, exponeringseffekten, impulsköp, association. 
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Abstract 

Juxtaposition means that two products are exposed adjacent to each other, where the idea is 

that such interest shall be instituted for a complementary product and thereby create 

additional sales. For this to work, the products need to have a natural connection and the 

products are either purchased at the same time or used together. Today's society thrive 

consumers to be inspired to buy and would like to see stores have a solution-oriented 

exposure of products. According to previous research a well-matched exposure may increase 

sales by 500-800 percent. 

The purpose of the study is to examine how juxtapositions may affect stores' sales, but also to 

provide valuable knowledge about the subject for both prospective and current store 

managers. The goal is to gain insight into how retailers can work with juxtapositions 

combined with exposure baskets and if it really is an effective way to increase sales. To 

investigate this, an experiment is implemented in two stores, where juxtapositions combined 

with exposure baskets are tested to see how it affects each store sales. Five exposure baskets 

with five identical products were placed in the store and the products that were selected are: 

Bamse tandkräm, Kavli räkost, Santa Maria taco krydda, OLW Chilinötter and Marabou 

Premium choklad. The sales results for all items were compared with the results from the 

same week last year. 

The experiments results were compiled in writing and in charts. The results show positive 

figures in both stores, some products reached up to more than 1,000 percent increase in sales, 

however, did not all of the selected products reach up to 500-800 percent. The store managers 

in each store were pleasantly surprised by the result and juxtapositions is probably a trend we 

will see more of in the future. 

Keywords:  juxtaposition, mere exposure effect, impulse buying, association. 
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1 Inledning 
Hur och vart butiken väljer att placera sina produkter har en central roll i butikens 

marknadsföring (Lam & Mukherjee, 2005). Enligt Nordfält (2007) söker konsumenter i 

dagens samhälle ständigt efter genvägar då allt fler varken har tid eller ork att fatta egna 

beslut. Därför trivs konsumenterna med att bli inspirerade till köp och handlar det som de 

kommer på för stunden, snarare än det de faktiskt vill ha. Sortimentet ska uppfylla tre 

kriterier, det ska; påminna, påverka och inspirera (Nordfält, 2007). 

Enligt flertalet forskare (Keller, 1987; Gustafsson et al., 2007) var det förut centralt att skriva 

inköpslistor och följa dem till punkt och pricka. Numera har konsumenters köpvanor 

förändrats och de köpbeslutsprocesser som tidigare varit aktuella, går inte längre att tillämpa i 

samtliga köpsituationer (Nordfält, 2007). Det blir allt mer vanligt att köpbesluten fattas i butik 

och statistik tyder på att ungefär 80 procent av köpbesluten tas i butiken (Nordfält, 2007). 

Därför är det av stor vikt att butikerna är medvetna om hur de kan påminna, påverka och 

inspirera konsumenterna till merköp. Nordfält (2007) beskriver att det handlar om ett delvis 

oplanerat inköp, då konsumenten går till butiken för att köpa en basprodukt och blir inspirerad 

till att köpa en kompletterande produkt, som har ett samband med basprodukten.	   Vidare 

beskriver Carlsson et al. (2002) att sambandsexponeringar är en vanlig strategi, som innebär 

att produkter exponeras intill varandra. Tanken med sambandsexponering är att ett intresse 

ska väckas för en kompletterande produkt och därmed skapa merförsäljning. En samordning 

av kompletterande produkter förhöjer värdet på den enskilda produkten, då den presenteras i 

sitt sammanhang och framstår som mer estetiskt tilltalande (Lam & Mukherjee, 2005). Det 

här kallas för sambandsexponeringar, som i stort sett handlar om att skapa ett 

associationsnätverk (Lam & Mukherjee, 2005; Nordfält, 2007). 

1.1 Problembakgrund 

Svensk Handel (2011) rapporterar om sambandsexponeringar som en aktuell och växande 

trend i näringslivet. Idag ser konsumenten gärna en lösningsorienterad exponering, det vill 

säga att butiken hjälper konsumenten att hitta det den behöver men inte tänker på (Lam och 

Mukherjee, 2005). För att en sambandsexponering ska fungera krävs det enligt Nordfält 

(2007) en självklar kombination av två produkter som har ett naturligt samband. Ett exempel 

på en mindre bra sambandsexponering är att placera chokladen vid exempelvis pålägget, en 

bättre kombination vore att placera chokladen vid kaffet. Det sista exemplet aktiverar 

associationsnätverket hos konsumenten, då produkterna har ett tydligt samband. Det är av 
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stort intresse för butikschefer att ha kunskap om den här trenden, eftersom rätt val av 

exponering kan öka försäljningen av komplementprodukten med 500- 800 procent (Nordfält, 

2007). I dagens läge finns det dock få studier som kommer med konkreta lösningar om hur 

butiker kan uppnå de här resultaten. 

Vizuera (2012) är ett utbildningsföretag som arbetar med att hjälpa butiker att nå bättre 

lönsamhet genom olika hjälpmedel. De har tagit fram ett recept på hur butiker kan genomföra 

sambandsexponeringar med hjälp av deras exponeringskorg. Med anledning av det här 

kommer ett experiment att genomföras där målet är att visa om sambandsexponeringar, med 

hjälp av exponeringskorgar, har någon påverkan på försäljningen. Enligt flertalet forskare 

(Nordfält, 2007; Lam och Mukherjee, 2005) är det av stort intresse för butikschefer att få 

fördjupad kunskap om hur sambandsexponeringar kan konkretiseras. 

1.2 Problemformulering  

Eftersom exponering i allmänhet och sambandsexponering i synnerhet tycks ligga i tiden och 

eftersom forskare (Nordfält, 2007; Lam och Mukherjee, 2005) understryker att kunskapen 

som finns tillgänglig om sambandsexponering inte är tillräcklig så formulerar vi vårt problem 

enligt följande: 

• Hur påverkas butikers försäljning av sambandsexponeringar med hjälp av 

exponeringskorgar? Finns det skillnader och likheter beroende på butikernas olika 

förutsättningar? 

1.3 Syfte och forskningsfrågor 
Uppsatsen syfte är att illustrera hur sambandsexponeringar med hjälp av exponeringskorgar 
kan påverka främst komplementproduktens försäljning men även basproduktens. Som tidigare 

diskuterats är ett bra exempel på en sambandsexponering att placera chokladen vid kaffet, där 

chokladen representerar komplementprodukten och kaffet fungerar som basprodukt. Studien 

kan troligtvis bidra med värdefull kunskap om ämnet för både näringslivet och för forskare. 

Med anledning av det här kommer studien att koncentrera sig på följande forskningsfrågor:  

• Ökar sambandsexponering försäljningen av komplementprodukten? 

• Ökar sambandsexponering försäljningen av basprodukten? 

• För vilken typ av produkt/butik tycks sambandsexponering fungera/inte fungera? 
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1.4 Disposition 
Uppsatsen första kapitel inleds med att presentera arbetet för läsaren, vilket innehåller; 

problembakgrund, problemformulering, syfte, disposition samt begreppsförklaring. Det andra 

kapitlet är teoretisk referensram, där relevanta teorier och modeller presenteras för att bidra 

med kunskap som stärker argumentationen. Under tredje kapitlet presenteras metoden, där 

förklaras tillvägagångssättet för hur ett resultat ska nås. I fjärde kapitlet redovisas resultatet 

från experimentet för att i det femte kapitlet diskuteras för att sedan ställas mot valda teorier. I 

det sjätte kapitlet introduceras slutsatsen, där syftet besvaras och rekommendationer för vidare 

studier.  

1.5 Begreppsdefinitioner  
I den här uppsatsen nämns följande begrepp; sambandsexponering, associationsnätverk, 

hedonism, basprodukt och komplementprodukt som kan tolkas olika. Därför förklaras de här 

begreppen för att underlätta för läsaren. 

Sambandsexponering innebär enligt Carlsson et al. (2002) produkter som antingen köps vid 

samma tillfälle eller används tillsammans och består av en basprodukt samt en 

komplementprodukt. Vidare beskrivs det hur sambandsexponeringar innebär att produkter 

exponeras intill varandra, tanken är att ett intresse ska väckas för en kompletterande produkt 

och därmed skapa merförsäljning. Produkter som har ett naturligt samband exponeras bredvid 

varandra.  

Associationsnätverk bildas enligt Nordfält (2007) när olika saker associeras till varandra i 

individens minne och kopplas samman. Ett exempel är kaffe och choklad.  

Hedonism innebär enligt Rook (1987) att sinnlig glädje och njutning bör vara varje 

människas högsta mål i livet. I köpsituationer handlar det om att konsumenten shoppar för att 

uppnå en känsla av tillfredställelse.  

Basprodukt är den produkt i sambandsexponeringen som konsumenten har för avsikt att 

köpa från början, exempelvis kaffe. 

Komplementprodukt är den produkt i sambandsexponering som har ett samband till 

basprodukten och ska inspirera konsumenten till merköp, exempelvis choklad. 
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2 Teoretisk referensram 
I den här delen av uppsatsen beskrivs arbetets teoretiska referensram. Kapitlet kommer att 

delas upp i tre huvudområden; exponering, impulsköp och köpprocessen. 

2.1 Exponering 
Det finns enligt Nordfält (2007) många sätt att påverka konsumenten till merköp, exempelvis 

kan butiker genom bland annat olika former av exponering öka sin försäljning. 

Konsumenterna är inte rationella i sina köpbeslut, då de påverkas av varornas placering och 

fattar därmed sina köpbeslut i butiken. Nordfält (2007) beskriver hur butiker kan arbeta med 

sitt sortiment utifrån tre syften för att påverka konsumenten;  

1. Sortimentet som påminnare 

Att påminna innebär att sortimentet ska exponeras på ett sådant sätt att konsumenten hittar 

och köper de produkter som de hade för avsikt att inhandla. Det kan också handla om att 

påminna konsumenten om produkter som de brukar köpa, men inte hade för avsikt att 

inhandla vid det här köptillfället. 

2. Sortimentet som påverkare 

Att påverka innebär att butiken med avsikt väljer att exponera en viss produkt för att 

påverka konsumenten till att köpa just den produkten, exempelvis kan det vara en produkt 

med god vinstmarginal. 

3. Sortimentet som inspiration 

Att inspirera innebär att sortimentet exponeras för att locka konsumenten till att köpa de 

utvalda produkterna, trots att de kanske inte finns ett behov av dem. Det kan vara 

komplementprodukter, så som choklad vid kaffet. 

När butiken har tänkt igenom och valt ett sortiment som stämmer överens med butikens 

koncept, blir nästa steg att exponera produkterna på ett passande sätt (Carlsson et al. 2004). 

Exponering handlar om att presentera sortimentet på ett säljande sätt samt få konsumenten att 

bli nyfiken och att nyfikenheten förhoppningsvis leder till en handling, det vill säga ett köp 

(Carlsson et al., 2004). Enligt Gustafsson et al. (2007) är kommunikationen med hjälp av 

exponeringar oerhört viktig för butikens lönsamhet. Då konsumenten selekterar mycket 

information krävs det därmed att butikens exponering är välplanerad för att konsumenten ska 

uppmärksamma produkten överhuvudtaget. Schmidt Thurow och Sköld Nilsson (2008) delar 

resonemanget och framställer exponering som en väg till att få butiksbesökaren att bli en lojal 
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kund. Exponering handlar främst om att förmedla butikens sortiment för att vinna 

konsumentens uppmärksamhet. Det handlar även om att få konsumenten att köpa produkter 

med hög vinstmarginal samt att skapa ett helhetsintryck som stämmer väl överens med 

butikens varumärke och image (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2008). 

Nedan beskriver Carlsson et al. (2002) tre olika typer av exponeringar: 

• Standardexponering innebär att produkter inom samma varugrupp placeras i 

anknytning till varandra, exempelvis placeras alla sorters schampo på samma hylla för 

att underlätta för konsumenten. Då kan konsumenten enkelt överskåda samtliga 

produkter och därefter göra ett val.  

• Specialexponering innebär att en specifik produkt får utökad yta i jämförelse med sin 

ordinarie hyllplats. Specialexponering används vanligtvis vid temaveckor eller 

säsongsprodukter, exempelvis taco-tema eller vid jul. Den här typen av exponering 

fungerar allra bäst i områden med stor kundgenomströmning.  

• Sambandsexponering innebär att kompletterande produkter placeras tillsammans. 

Tanken är att konsumenten har som mål att köpa huvudprodukten men inspireras till 

att köpa en kompletterande produkt samtidigt. För att sambandsexponeringar ska 

fungera krävs ett naturligt samband mellan produkterna. 

Den här uppsatsen kommer ha sitt fokus på sambandsexponeringar som kommer att utvecklas 

i följande avsnitt.  

2.1.1 Sambandsexponering 
Sambandsexponeringar blir allt mer trendigt i näringslivet och därmed bör butiker satsa mer 

på den här typen av exponering (Svensk Handel, 2011; Arla Foods Sverige, 2013). Enligt 

Svensk Handel (2011) vill dagens konsumenter, som tidigare nämnt, gärna ta genvägar för att 

inte behöva tänka själva och en lösningsorienterad exponering är ett bra sätt att hjälpa 

konsumenterna att ta genvägar. Konsumenterna vill komma in i butiken och få tips och 

inspiration till vad som ska lagas till middag och butiker bör därmed anpassa sin 

marknadsföring utefter det (Arla Foods Sverige, 2013). Sambandsexponering är ett bra 

exempel på lösningsorienterad exponering, då butiken påminner och inspirerar 

konsumenterna om produkter konsumenterna själva inte har tänkt på (Nordfält, 2007). Enligt 

Lam och Mukherjee (2005) är sättet butikens sortiment presenteras på oerhört viktigt, men att 

få butiker faktiskt arbetar aktivt med olika typer av exponering. Det är vanligt att butiker 
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använder sig av standardexponeringar, det vill säga exponerar sitt sortiment efter 

varukategorier, exempelvis att alla schampo står på samma ställe eller att butiken delas upp 

och att byxor presenteras på ena sidan och blusar på andra sidan. Enligt Lam och Mukherjee 

(2005) är det lönsamt att använda sig av sambandsexponeringar, där butiken exponerar 

produkter som har ett tydligt samband bredvid varandra. De beskriver IKEA som ett bra 

exempel där rum byggs upp för att inspirera till en helhetslösning. Klädbutiker är också 

väldigt duktiga på den här typen av exponering, då de använder sig av skyltdockor där 

konsumenten inspireras till att köpa hela outfiten istället för endast en produkt. En 

samordning av kompletterande produkter förhöjer värdet på den enskilda produkten, då den 

presenteras i sitt sammanhang och framstår som mer estetiskt tilltalande (Lam & Mukherjee, 

2005).  

Enligt Forsén (2013) består en sambandsexponering av en basprodukt, den konsumenten 

kommer till butiken för att inhandla, samt en komplementprodukt som har ett tydligt samband 

till basprodukten. Komplementprodukten i sambandsexponeringen ska fungera som en 

dekoration, den ska väcka konsumentens intresse och skapa en tanke i konsumentens huvud. 

För att exponeringen ska fungera på bästa sätt bör komplementprodukten vara användbar ihop 

med basprodukten eller ha ett nyhetsvärde som lockar konsumenten (Lam & Mukherjee, 

2005). Enligt Forsén (2013) är det även viktigt att vara kreativ och exponeringen ska väcka 

nyfikenhet och skapa en känsla i konsumentens huvud. Ett bra exempel kan vara att placera 

rotfrukter vid köttdisken för att inspirera till en gryta av något slag, gärna i kombination med 

ett recept. Även Nordfält (2007) betonar vikten av att sambandet i sambandsexponeringen är 

oerhört viktig för att det ska fungera.  

Effekterna av en korrekt utförd sambandsexponering kan ge försäljningsökningar på 

komplementprodukten med 500-800 procent (Nordfält, 2010). Enligt Lam och Mukherjee 

(2005) kan väl sammansatta produkter förstärka en butiks image, locka konsumenter samt 

förbättra konsumentens köpupplevelse vilket förbättrar butikens lönsamhet på sikt. En 

lösningsorienterad butik skapar bättre service samtidigt som det ökar försäljningen och den 

här typen av butiker kommer det troligtvis finnas fler av i framtiden (Svensk Handel, 2011; 

Nordfält, 2010). 
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2.1.2 Minskar sambandsexponeringar kundlojaliteten? 
Kundlojalitet är en långsiktig relation mellan konsument och företag (Holmberg, 2004). En 

lojal konsument är trogen till sitt företag även om konkurrenterna erbjuder samma eller 

liknande produkter (Isacson, 2000). Enligt Kotler et al. (2008) är en lojal konsument mycket 

nöjd och det krävs därmed att butiken är villig att ge det lilla extra för att skapa lojala 

konsumenter. Enligt Denison och Knox (1994) är en av fördelarna med lojala konsumenter att 

de tenderar att spendera mer pengar i den butik som de är lojala mot. Enligt Aaker (1996) 

kostar lojala konsumenter mindre än icke-lojala konsumenter, då det är dyrt att bygga upp nya 

kundrelationer. Den ideala lojala konsumenten köper samtliga produkter i samma butik och 

bortser från bättre erbjudanden hos konkurrenterna (Holmberg, 2004).  

Enligt Bellizzi och Bristol (2004) är kundlojalitet något av det mest eftertraktade i butiker 

idag och de flesta butiker använder sig av lojalitetsprogram. Dock understryker de att 

lojalitetsprogram sällan är associerat med kundlojalitet. Konsumenter tenderar att ha kundkort 

från flera butiker och handlar troligtvis i den butiken med bäst erbjudande (Bellizzi & Bristol, 

2004). Enligt Holmberg (2004) gör den ideala lojala konsumenten alla sina inköp i den 

utvalda butiken. Bellizzi och Bristol (2004) kritiserar lojalitetsprogram som bygger på 

kundkort och medlemskap och påpekar att det har motsatt effekt. Konsumenterna använder 

lojalitetsprogrammen enbart för rabattens skull, snarare än för att de är lojala och handlar 

därför i flertalet olika butiker. Enligt Holmberg (2004) krävs det långsiktiga relationer för att 

skapa kundlojalitet och ökad försäljning. Dock är det i dagligvaruhandeln svårt att få lojala 

kunder då det handlar om lågengagemangsprodukter. Enligt Nordfält (2007) fungerar 

sambandsexponeringar på så sätt att basprodukten drar konsumenten till butiken och 

komplementprodukten aktiverar användningsområden. Sambandsexponeringar kan uppfylla 

konsumentens behov om en lösningsorienterad butik och generera mycket nöjda konsumenter 

(Nordfält, 2007). Enligt Kotler et al. (2008) kan en mycket nöjd konsument på lång sikt bli 

lojal. 

Enligt flertalet forskare (Parment, 2006; Belizzi & Bristol, 2004) är dagens konsumenter mer 

illojala och agerar mer flexibelt på marknaden. Det här leder till att det blir svårare för 

butikerna att förutsäga konsumtionsmönster, då en konsument kan tänka sig att köpa såväl 

både billigare samt dyrare alternativ. Konsumenterna kan även i dagens samhälle växla 

köpkraft mellan olika produktkategorier, det kan exempelvis innebära att istället för en 

planerad renovering köps en dyrare semester än budgeterat (Parment, 2006).  
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2.1.3 Exponeringseffekten 
Enligt Zajonc (1968) tenderar människor att tycka om ett föremål eller en person mer bara för 

att det känns bekant och beskriver det här som en psykologisk effekt som kallas för 

exponeringseffekten {Mere exposure effect}. Exponeringseffekten går ut på att om en person 

exponeras för en produkt flertalet gånger, är sannolikheten stor att personens attityd till 

produkten kommer att förändras till det positiva. Helkama et al. (2000) ger ett exempel på hur 

exponeringseffekten fungerar, exempelvis kan det förklara varför en låt blir bättre för varje 

gång den hörs. De poängterar att ju mer personen exponeras för något, desto mer tycker 

personen om det som hörs och ses. Enligt Kahneman (2013) kan exponeringseffekten ske 

omedvetet för personen och det innebär att de inte upplever igenkännandet. Medvetenhet 

behöver inte finnas i exponeringseffekten överhuvudtaget, då en produkt kan exponeras via 

exempelvis tv-reklam och kan påverka konsumenten utan att den är medveten om det 

(Kahneman, 2013). Desto mer individer kommer i kontakt med ett givet stimuli desto mer 

troligt är det att individen känner igen och identifierar objektet (Zajonc, 1968). Enligt 

Helkama et al. (2013) betyder exponeringseffekten dock inte att upprepad exponering har en 

positiv effekt i längden, utan att en mättnadspunkt uppnås efter ett tag. På samma sätt som en 

låt blir bättre och bättre för varje gång, kan den efter ett antal exponeringar få motsatt effekt 

(Helkama et al., 2013).   

2.2 Impulsköp 
”Har du någonsin sett en reklamkampanj där det står, ”Köp inte det här nu! Vänta lite och 

tänk efter – och försök hitta något som är billigare och bättre hos våra 

konkurrenter!”?”(deHoo, 2014).  

Fenomenet impulsköp kan enligt Kalla och Arora (2011) liknas vid begreppen akrasia och 

viljans svaghet {weakness of will}, vilket innebär att konsumenter agerar mot sitt bättre 

vetande. Exempelvis rökare som bedömer att det bästa alternativet för dem skulle vara att 

sluta röka, men som trots vetskapen om det här väljer att inte sluta, här agerar de mot sitt 

bättre vetande. Vid impulsköp agerar inte konsumenterna rationellt, de tänker inte, de 

utvärderar inte alternativ, de undviker informationssökning och de behöver oftast inte det som 

de faktiskt köper (deHoo, 2014). Det går att dra tydliga kopplingar mellan de båda 

förklaringarna av impulsköp, då båda handlar om irrationella köpbeslut (deHoo, 2014; Kalla 

& Arora, 2011). Nordfält (2007) likställer oplanerade köp och impulsköp i sina teorier, då ett 

oplanerat köp är ett köp som inte tillhör kategorierna planerat och delvis planerat köp. Enligt 

Kalla och Arora (2011) är däremot att ett oplanerat köp och ett impulsköp inte är att betrakta 
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som synonymer. Kalla och Arora (2011) instämmer dock med Nordfält (2007) om att alla 

impulsköp är oplanerade men motsäger honom då alla oplanerade inköp inte nödvändigtvis 

behöver vara impulsiva. 

Impulser innehar en otrolig kraft och beskrivs enligt Kalla och Arora (2011) som en stark, 

oemotståndlig längtan efter ett önskat tillstånd. Det handlar om en benägenhet att agera utan 

vidare eftertanke. En impuls fungerar precis som när en läkare testar reflexerna genom att 

knacka med en reflexhammare nedanför knäskålen och benet per automatik sparkar upp, det 

uppstår då en automatisk respons – vi köper! (Cialdini, 2005). Hur en impuls påverkar 

konsumenten kan enligt Cialdini (2005) beskrivas med hjälp av klick- snurr-principen, där 

klick en passande reaktion aktiveras; snurr och ett passande handlingssätt spelas upp. Alla 

människor har förprogrammerade reaktioner och trots att de oftast fungerar till vår fördel kan 

de ibland aktiveras av utlösande kännetecken som lurar oss att agera vid fel tidpunkt.	  När 

konsumenter köper något på impuls är det precis det här som händer.  

Muruganantham och Shankar Bhakat (2013) har sammanställt fyra grupper med faktorer som 

påverkar chanserna till impulsköp; 1) extern stimuli, 2) intern stimuli, 3) situation- och 

produktrelaterade faktorer samt 4) demografiska och sociokulturella faktorer.  

2.2.1 Externt stimuli  
Butiker i dagens samhälle väldigt medvetna om hur de ska påverka konsumenten till att göra 

impulsköp med hjälp av kreativa och innovativa marknadsföringsåtgärder (Muruganantham & 

Shankar Bhakat, 2013). Externt stimuli kännetecknas av butikens miljö, vilket är bland annat 

ljus, layout, exponeringar, färger och service (Muruganantham & Shankar Bhakat, 2013). I 

kategorin externt stimuli ingår även sociala faktorer som påverkar konsumenten negativt eller 

positivt i sin vilja att handla, beroende på vilken grad av service de butiksanställda erbjuder 

(Mattila & Wirtz, 2008). Genom att låta konsumenterna ta på produkterna, provsmaka eller 

testköra påverkas de till att handla mer impulsivt (Kalla & Arora, 2011). Det handlar om en 

stark perceptuell attraktion som får konsumenten att fatta ett irrationellt beslut utan vidare 

eftertanke (Muruganantham & Shankar Bhakat, 2013).  

2.2.2 Internt stimuli 
Internt stimuli är det som motiverar konsumenterna till att göra impulsköp (Rook, 1987; Hoch 

& Loewenstein, 1991). Enligt Muruganantham och Shankar Bhakat (2013) är internt stimuli 

relaterat till konsumenters personlighet och egenskaper snarare än till butikens utformning 

och produkter. Det visas även att konsumenter med positiv inställning till butiker är mer 
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benägna att handla på impuls och de här personerna känner sig även mer tillfredsställda och 

engagerade (Muruganantham & Shankar Bhakat, 2013; Weinberg & Gottwald, 1982). De 

utvecklar teorin och beskriver att de interna faktorer som påverkar impulsköp är 

konsumentens individuella signaler som får konsumenten att handla impulsivt. Samtliga 

konsumenter tilltalas av olika signaler från olika produkter och erbjudanden, och därmed 

utförs impulsköp på en individuell nivå (Kalla & Arora, 2011). Impulsköp kopplas idag ofta 

ihop med materialism, eskapism samt hedonism och ses allt mer som en livsstil snarare än en 

engångsföreteelse (Rook, 1987).  

2.2.3 Situation- och produktrelaterade faktorer 
Graden av impulsköp varierar beroende på tid på dygnet, vilken veckodag det är samt 

butikens läge (Muruganantham & Shankar Bhakat, 2013). Det är lättare att få konsumenten 

att köpa exempelvis godis eller oxfilé på impuls när det precis varit löning eller när det är helg 

(Muruganantham & Shankar Bhakat, 2013). Om butiken har ett sämre läge och konsumenten 

måste åka långt för att ta sig dit, tenderar konsumenten att stanna längre i butiken vilket även 

det ökar möjligheterna för impulsköp (Nordfält, 2007). Enligt Harmancioglu et al. (2009) 

påverkar även word-of-mouth och sociala normer benägenheten att handla på impuls. Positiv 

ryktesspridning gör att konsumenter emellan kan påverka varandra till att köpa saker utan 

vidare eftertanke (Harmancioglu et al., 2009). Likheter kan ses med principen om sociala 

bevis som handlar om att konsumenter avgör vad som anses vara rätt utifrån andra 

människors konsumtionsvanor (Cialdini, 2005). 	  

2.2.4 Demografiska och sociokulturella faktorer 
Graden av impulsköp kan också variera på grund av faktorer som kultur, utbildning, inkomst, 

kön och ålder (Muruganantham & Shankar Bhakat, 2013). De demografiska samt 

sociokulturella faktorerna är individuella och utefter de förutsättningar konsumenten har i 

livet kan det vara lättare eller svårare att handla på impuls (Dittmar et al., 1995).  

Slutligen påvisas det att samtliga av de här grupperna av faktorer har lika stor påverkan vid 

impulsköp och att ingen väger tyngre än de andra (Muruganantham & Shankar Bhakat, 2013) 

2.3 Köpprocessen 
En vanlig modell inom marknadsföring är köpprocessen, där den mest kända modellen har 

utarbetats av Engel et al. (1995), med ursprung från Dewey (1910). Modellen innehåller fem 

steg som beskriver processen för konsumenters inköp av produkter. De fem stegen är; 1) 

behovsidentifikation, 2) informationssökning, 3) utvärdering av alternativ, 4) köp och 5) 
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följder. Konsumenten går igenom samtliga steg oavsett vilken produkt köpet gäller och nedan 

kommer samtliga steg att redogöras för grundligt (Engel et al., 1995). 

2.3.1 Behovsidentifikation 
Steg ett i processen är att konsumenten identifierar ett problem och därmed utvecklar ett 

behov (Engel et al., 1995). Enligt Nordfält (2007) är behovet som ett gap mellan 

konsumentens befintliga och önskade tillstånd, det här ter sig sedan i två olika sorters gap. 

Antingen försämras det befintliga tillståndet, exempelvis när någonting går sönder och ett 

behov uppstår. Det andra sättet är när det önskade tillståndet ökar, genom exempelvis en ny 

produkt (Nordfält, 2007). En produkt kan även köpas med hänsyn till funktion eller emotion, 

exempelvis kan en chokladbit köpas för att bli mätt ur den funktionella synvinkeln. Ur den 

emotionella synvinkeln köps chokladen för njutning (Nordfält, 2007).  

2.3.2 Informationssökning 
Det andra steget i processen innebär att konsumenten söker efter information för att uppfylla 

behovet (Engel et al., 1995). Enligt Hernant och Boström (2010) är informationssökningen 

indelad i två kategorier, där den första är den interna sökningen som omfattar konsumentens 

minne. Den andra kategorin, extern sökning, används om konsumenten saknar tillräcklig 

kunskap. Det innebär att söka av den yttre informationen, såsom reklam, TV och Internet 

(Hernant & Boström, 2010).  

2.3.3 Utvärdering av alternativ    
När konsumenten utfört informationssökningen ska denne utvärdera den insamlade 

informationen (Hernant & Boström, 2010). Därefter välja det alternativ som passar för att 

fylla behovsgapet, vilket är det tredje steget i processen (Engel et al., 1995). Enligt Hernant 

och Boström (2010) ställs konsumenten inför en rad olika alternativ vid val av produkt. 

Utvärderingskriterier kan te sig som både produktspecifika, så som färg, design och prestanda 

och generella, så som kvalitet, pris och varumärke.  

2.3.4 Köp 
Det fjärde steget i processen är själva köpet och konsumenten ställs inför ett val av 

inköpsställe (Hernant & Boström, 2010). Beroende på utbud, pris och specifika egenskaper 

gör konsumenten sitt val av inköpsställe (Engel et al., 1995). Enligt Hernant och Boström 

(2010) kan inköpet dels vara planerat men också oplanerat. Ett planerat köp innebär att 

konsumenten redan bestämt vad som ska köpas. Det oplanerade köpet innebär att 
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konsumenten endast planerat övergripande och därmed tar beslutet i butiken, vilket kan vara 

en typ av impulsköp (Hernant & Boström, 2010).   

2.3.5 Följder  
I det femte steget i processen utvärderas produkten, antingen är konsumenten nöjd eller 

missnöjd beroende på hur kvaliteten upplevts samt om den uppfyllde konsumentens 

individuella krav (Nordfält, 2007). Enligt Hernant och Boström (2010) lägger konsumenten 

inte mycket tid och energi vid lågengagemangsprodukter. Även om det rör sig om 

lågengagemangsprodukt kan engagemanget för uppgiften fortfarande vara hög och om 

konsumenten väl utvärderar köpet kan det i sin tur leda till ett högre engagemang (Martin & 

Goodell, 1991). 

2.3.6 Kritik mot köpprocessen	  
Enligt Erasmus et al. (2001) är människor inte så ekonomiskt rationella som de påstås vara i 

köpprocessen, men att konsumenter agerar rationellt för att bli tillfredsställda av sina inköp av 

produkter. Det har även konstaterats att konsumenter har ett icke medvetet beteende under sitt 

beslutfattande, vilket motsäger hur köpprocessen teoretiskt förklarar att konsumenterna är väl 

medvetna om sin roll och sina val (Erasmus et al., 2001).  

Nordfält (2007) kritiserar också köpprocessen, då konsumenter ständigt har flera olika 

behovsgap, det vill säga upplevda behov. Därmed börjar inte resan vid köpprocessens första 

steg, när behovet uppstår. Det är detaljhandels uppgift att påminna, inspirera och påverka 

konsumentens så kallade latenta gap. Köpprocessen är utvecklad i tid och rum där en 

inköpslista skrevs (Firat, 1985). Idag sker 80 procent av besluten i butiken, vilket innebär att 

konsumenten sällan går igenom hela köpprocessen (Nordfält, 2007). Butikerna ska 

uppmärksamma konsumenten om att behovet redan finns och det här borde köpprocessen 

inledas med (Nordfält, 2007). Konsumenters beslutsfattande är komplext och det kan därmed 

inte generaliseras över dagligvaror (Erasmus et al., 2001). Konsumenter har ofta redan ett 

varumärke som de känner sig trygga med, vilket innebär att de inte går igenom alla steg i 

köpprocessen (Nordfält, 2007). Enligt Wilkie (1986) går inte köpprocessen att förklara vid 

impulsköp, då konsumenten inte går igenom alla stegen.  

Enligt Bitner (1992) måste butiker ha i åtanke att de inte endast erbjuder konsumenterna en 

plats för köp, utan att de även erbjuder en form av upplevelse. Den fysiska butiksmiljön 

såsom temperatur, lukt, bakgrundsmusik och ljus- och ljudsättning har stor inverkan på 

konsumenternas beteende. Köpprocessen är en process som fullständigt bygger på 
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erfarenheter och därmed behöver alla miljöaspekter fungera tillsammans för att på så sätt 

påverka konsumentens uppfattning (Bitner, 1992). Svårigheten är att nå samma effekt med 

endast en aspekt, exempelvis ljussättning, än om alla delar i butiksmiljön fungerar 

tillsammans (Bitner, 1992).  

Informationssökningen vid lågengagemangsköp såsom kaffe och choklad är ofta begränsad 

till endast den interna sökningen, eftersom att konsumenten har minnen om produkten sedan 

tidigare (Hernant & Boström, 2010; Hansen, 2005). Även Ray (1982) ifrågasätter om 

konsumenterna går igenom alla steg i köpprocessen och om de söker efter ny information 

varje gång de handlar dagligvaror. Slutsatsen dras att det sällan utförs en extern 

informationssökning, då konsumenten antingen utgår från den interna informationssökningen 

eller impulsköper (Olshavsky & Granbois, 1979).  

Enligt Wilkie (1986) innebär komplexiteten i beslutsfattandet att vissa produkter kräver alla 

steg i köpprocessen men även tid och engagemang. Beroende på beslutets svårighet det vill 

säga hur komplext beslutet är, desto mer tid kommer konsumenten att lägga ner på beslutet. 

Konsumenter försöker att förenkla och påskynda köpprocessen genom att utveckla starka 

attityder till specifika varumärken och sedan hålla sig till dem (Wilkie, 1986). De förenklingar 

som konsumenter söker leder till en konflikt mellan viljan att förenkla, samt önskan om att 

tillfredsställa sina mål (Wilkie, 1986). Köpprocessen är alltför kognitiv och inte lämplig för 

att beskriva situationer när konsumenten reagerar känslomässigt eller i situationer där 

beteendet kan vara ett svar på antaganden i inköpssituationen (Hansen, 2005).  
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3 Metod 
I den här delen av uppsatsen beskrivs arbetets tillvägagångssätt. Kapitlet kommer att delas 

upp i underrubriker för att underlätta för läsaren. 

3.1 Ämnesval 
Den här uppsatsen inriktar sig på huvudområdet marknadsföring med fokus på säljteknik och 

butikskommunikation. Intresset väcktes när vi genomförde en mindre uppsats om ICA 

Kvantum Varberg, som använder sig av sambandsexponeringar med hjälp av 

exponeringskorgar. I samband med det arbetet kom vi i kontakt med sambandsexponeringens 

försäljningspåverkan, då exponeringen kan öka försäljningen av komplementprodukten med 

500-800 procent (Nordfält, 2007). Sortimentets placering är mycket betydelsefull, men 

flertalet butiker saknar kunskap om hur exponering kan användas (Lam & Mukherjee, 2005). 

Ingen av de utvalda butikerna i experimentet har tidigare använt sig av exponeringskorgar och 

därför är det intressant att se resultatet av experimentet.  

3.2 Undersökningsmetod 
För att undersöka om sambandsexponeringen kan ge en försäljningsökning på 

komplementprodukten med 500-800 procent har en kvantitativ undersökningsmetod 

genomförts i form av ett experiment. Experiment handlar om att få djupare information om 

orsak och verkan till resultatet. Experimentdeltagarna utsätts för påverkan som inte hade 

förekommit om experimentet inte hade ägt rum. Tanken med ett experiment är att få en större 

kunskap om hur verkligheten ser ut (Söderlund, 2010). Genom att undersöka om 

sambandsexponeringar med hjälp av exponeringskorgar kan öka försäljningen av 

komplementprodukten kan den här metoden visa vad som påverkar resultatet. Effekten av 

resultatet ger en tydlig bild om vad butikschefer bör tänka på vid sitt arbete med 

sambandsexponeringar. Fördelen med den här metoden är att det går att testa kausala 

påståenden, med andra ord undersöka orsaker och verkan, på ett logiskt sätt (Söderlund, 

2010).  

3.2.1 Tillvägagångssätt 
Experimentet gick ut på att under två veckors tid genomföra sambandsexponeringar med hjälp 

av exponeringskorgar för att se om de utvalda komplementprodukternas försäljning 

påverkades. Experimentet har utförts i två butiker som tillhör olika butikskedjor, där fem 

exponeringskorgar med noggrant utvalda produkter kommer att placeras i respektive butik. 

Försäljningsförändringen i antal sålda produkter kommer sedan att jämföras med samma 
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veckor föregående år. En kontroll genomfördes som visar på att de valda produkterna inte var 

på kampanj under genomförandet av experimentet och inte heller föregående år, vilket ger ett 

mer trovärdigt resultat.  

  

Figur 1a, 1b, 1c: Exponeringskorgar (se även bilaga 4) 

3.2.2 Val av tidpunkt 
Experimentet ägde rum under vecka nio och tio, våren 2014. För att få ett tillförlitligt resultat 

valde vi att genomföra experimentet under två veckor. Första veckan av experimentet var 

lönevecka. I jämförelse med andra veckan kan det ge ett bredare perspektiv då resultaten kan 

visa om konsumenterna köper mer eller mindre av de utvalda produkterna beroende på om det 

är lönevecka eller inte.  

För att få fram ett resultat jämfördes de utvalda veckorna med samma veckor föregående år 

för att på så vis få fram en procentuell förändring. Vecka nio föregående år inföll även den 

under löneveckan, därför är de här veckorna jämförbara. Det hade varit intressant att jämföra 

med veckorna innan och efter experimentet, men eftersom sportlovet infaller vecka sju på 

Tjörn samt vecka åtta i Kvidinge blir det svårt att jämföra med veckorna innan experimentet. 

Då det under sportlovet är troligt att konsumenter ändrar sina köpvanor och därmed inte ger 

en rättvisande bild. Vid en jämförelse med sportlovsveckorna kan det resultat som erhålls 

framstå som mindre trovärdigt. Därmed gick det inte heller att jämföra med veckorna efter 

experimentet, då att det saknas en jämförelse med veckorna innan. Veckorna kommer härifrån 

att refereras som vecka 1 som motsvarar experimentets vecka nio och vecka 2 som motsvarar 

experimentets vecka tio. 
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3.2.3 Val av butiker 
De valda butikerna för experimentet var Almö Livs AB på Tjörn, med 36 anställda och 

Matöppet AB i Kvidinge, med fyra anställda, som vidare i uppsatsen kommer kallas för Butik 

A respektive Butik B. Butikerna valdes eftersom att vi anser att de är mindre bra på att 

använda sig av sambandsexponeringar, på så sätt kan experimentet bidra med värdefull 

kunskap till näringslivet. Vi är sedan tidigare bekanta med butikerna då de är belägna i våra 

hemorter. Därmed är det intressant att se hur butikerna påverkades av experimentet och se hur 

de arbetar med sambandsexponeringar efter experimentet. Båda butikerna är centralt styrda, 

men privatägda och befinner sig på mindre orter. Målet med de valda butikerna är att de ska 

ha ett tydligt samband genom den privatägda prägeln, men skilja i storlek och inte tillhöra 

samma butikskedja.  

Tabell 1: Sammanställning av information kring butik A och butik B. 

 Butik A Butik B 

Namn Almö Livs AB Matöppet AB 

Ort Tjörn Kvidinge 

Anställda 36 4 

Kedja ICA Bergendahls 

3.2.4 Val av produkter 
I respektive butik placerades fem exponeringskorgar med fem likadana produkter ut och 

följande produkter valdes ut; 

• Korg 1: Bamse Tandkräm, 50 ml, vid godisavdelningen. 

• Korg 2: Kavli Räkost, 175 g, vid brödet. 

• Korg 3: Santa Maria Tacokrydda Original, 40 g, vid köttfärsen. 

• Korg 4: OLW Chilinötter, 150 g, vid läskavdelningen. 

• Korg 5: Marabou Premium Original, 100 g, vid kaffet.  

Målet var att ha produkter som hade ett tydligt samband med varandra, även om exempelvis 

tandkrämen vid godisavdelningen har ett mer provocerande budskap. Produkterna skulle tala 

till olika åldersgrupper för att tillfredsställa och stimulera så många konsumenter som möjligt. 
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För att undersöka om även basprodukten ökar med hjälp av exponeringskorgen, har 

försäljningsresultaten för det bästsäljande kaffet och brödet i respektive butik att kontrollerats. 

Då sambandsexponeringens fokus ligger på att öka komplementproduktens försäljning har 

experimentets fokus främst varit på komplementproduktens försäljning. Det har även 

undersökts vad sambandsexponeringen har för effekter på två basprodukters försäljning. Det 

här för att bidra med värdefull kunskap till näringslivet och forskare om 

sambandsexponeringar kan öka försäljningen på både komplementprodukten och 

basprodukten. Därmed lämnas djupgående studier om hur basproduktens försäljning kan 

påverkas av sambandsexponeringar till vidare forskning. 

3.3 Validitet och reliabilitet 
Begreppen validitet och reliabilitet används enligt Jacobsen (2002) för att bedöma kvaliteten i 

kvantitativa undersökningsmetoder. Validitet handlar främst om att empirin ska vara giltig 

samt relevant och reliabilitet handlar om att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig.  

3.3.1 Validitet 
Experimentet gick ut på att mäta hur sambandsexponeringar med hjälp av exponeringskorgar 

påverkar försäljningen. Förändringen på de specifika produkterna som valdes ut ställdes mot 

samma period föregående år, för att på så vi få fram en procentuell förändring. Enligt 

Jacobsen (2002) handlar validitet om att empirin ska vara giltig och relevant, med andra ord, 

mäter vi det som vi faktiskt vill mäta. Validitet kan delas in i två kategorier; intern giltighet 

och extern giltighet. Intern giltighet handlar om utifall experimentet mäter och undersöker det 

som är syftet med studien. Extern giltighet avser om resultatet är antagbart i andra 

sammanhang, det vill säga om resultatet går att generalisera. Experimentet lyckades påvisa att 

sambandsexponeringar ökar försäljningen av komplementprodukten samt basprodukten, 

vilket är ett tecken på att experimentet tycks ha extern giltighet.  

För att kunna generalisera resultatet av experimentet har två, som tidigare nämnt, olika 

butiker valts ut. Tillsammans med butikscheferna för respektive butik bestämdes det att 

experimentet skulle genomföras under två veckors tid, för att kunna ge ett trovärdigt resultat. 

För att ytterligare tydliggöra resultatet valdes fem olika produkter ut för att representera ett 

större sortiment. Produkterna riktades i sin tur till fem olika målgrupper. Med hänsyn till de 

här faktorerna bör experimentets resultat gå att generalisera. Experimentet hade fått ännu 

större extern giltighet om ytterligare butiker hade undersökts, förslagsvis en butik i en storstad 
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som verkar i en annan miljö i jämförelse med de utvalda butikerna i experimentet som ligger 

på mindre orter. 

3.3.2 Reliabilitet 
Då experimentet genomfördes med två butiker som har olika förutsättningar styrker det 

studiens reliabilitet. Utifrån de förutsättningar som experimentet hade, bör det vara fullt 

möjligt för andra forskare att genomföra samma experiment en gång till och undersöka om de 

får liknande resultat, först då kan det bedömas hur reliabel studien är. Sannolikheten är dock 

stor att om någon annan skulle genomföra experimentet skulle resultaten bli annorlunda 

eftersom alla butiker har olika förutsättningar. Däremot skulle det troligtvis generera en 

försäljningsökning av både basprodukten och komplementprodukten, men hur stor ökningen 

kommer att vara är omöjligt att svara på.  

Ordningsföljden i kundvarvet som exponeringskorgarna presenterades på kan ha medfört att 

konsumenten lärt sig konceptet och därmed inte påverkats av sambandsexponeringen. Det här 

kan innebära att vissa produkter i exponeringskorgarna glöms bort. Dock kan slutsatsen dras 

att så inte är fallet då resultatet visar att samtliga komplement- och basprodukter har ökat i 

försäljning under någon av experimentets veckor. Därmed tycks det inte finnas någon 

problematik med att använda sig av fem exponeringskorgar. Det här innebär att studien är 

reliabel. 

Reliabilitet handlar som tidigare nämnt om tillförlitlighet och trovärdigt, undersökaren bör 

ifrågasätta om undersökningen hade genomförts igen, hade då exakt samma resultat uppnåtts? 

(Jacobsen, 2002). Om samma resultat uppnås en gång till har studien hög tillförlitlighet och 

trovärdighet, med andra ord är studien reliabel (Ejvegård, 2009). Studien undersökte enbart 

ett fåtal produkter och slumpen kan ha påverkat, framförallt butik B som är en mindre butik 

där kan exponeringskorgarna ha uppfattats som något nytt. En brist med studien är att det inte 

genomförts några statistiska test för att undersöka om skillnaderna är statistiskt säkerställda. 

3.3.3 Metodkritik 
Resultaten presenteras i procentuell förändring för att kunna jämföra med Nordfälts (2007) 

resultat av sin studie, som visar att sambandsexponeringar kan öka försäljningen av 

komplementprodukten med 500-800 procent. 

 

De undersökta butikerna i experimentet är en mindre butik och en medelstor butik vilket 

genererar i att den procentuella förändringen kan vara väldigt stor trots att förändringen i antal 
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sålda produkter inte är så stor. Det här kan leda till vad som ibland kallas “småtalsmagi” då 

det rör sig om små enheter, exempelvis är en ökning från en tub Kavli räkost 2013 till elva 

2014 en procentuell ökning på 1 000 procent. Om det sålts en färre tub Kavli räkost hade 

resultatet minskat med hela 100 procent. Vi är medvetna om att det här kan förstora resultatet, 

men då studien jämförs med Nordfälts (2007) hypotes väljer vi att trots det redovisa resultaten 

i procent.	  

3.3.4 Litteratursökning 
För att samla in relevant information till den här uppsatsen har insamling av sekundärdata i 

form av litteratur och vetenskapliga artiklar genomförts. En begränsning i litteratursökningen 

har gjorts till följande nyckelord; exponering, sambandsexponering, association, 

kundpsykologi, impulsköp, exponeringseffekten och marknadsföring. Nyckelord på engelska 

är följande; exposure, juxtaposition, merchandise coordination, impulse buying, association, 

marketing in store, mere exposure effect och consumer behavior. 

4 Resultat 
I den här delen av uppsatsen beskrivs studiens resultat. 

4.1 Ökar sambandsexponering försäljningen av komplementprodukten? 

4.1.1 Korg 1 – Bamse Tandkräm 
Produkten i korg nummer ett placerades vid godisavdelningen, där tanken var att skapa ett 

provocerande budskap hos konsumenten. Kombinationen av de här produkterna är 

komplicerad då sambandet inte är helt självklart, men experimentet visar trots det en positiv 

försäljningsökning. 

 

Figur 2a: Försäljningsförändring i butik A.           Figur 2b: Försäljningsförändring i butik B. 
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Butik A: Under vecka 1, 2013, såldes tre stycken produkter jämfört med vecka 1, 2014, då det 

såldes 15 stycken produkter. Det här leder till en försäljningsökning på 400 procent. Under 

vecka 2, 2013, såldes det sju stycken produkter jämfört med vecka 2, 2014, då det såldes elva 

stycken produkter. Det här leder i sin tur till en försäljningsökning på 57 procent.  

Butik B: Under vecka 1, 2013, såldes en produkt jämfört med vecka 1, 2014, då det även 

såldes en produkt. Det här leder till en oförändrad försäljningsökning det vill säga noll 

procent. Under vecka 2, 2013, såldes det två stycken produkter jämfört med vecka 2, 2014, då 

det såldes tre stycken produkter. Det här leder i sin tur till en försäljningsökning på 50 

procent. 
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4.1.2 Korg 2 - Kavli Räkost 
Produkten i korg nummer två placerades vid brödavdelningen. 

 

Figur 3a: Försäljningsförändring i butik A.            Figur 3b: Försäljningsförändring i butik B. 

Butik A: Under vecka 1, 2013, såldes en produkt jämfört med vecka 1, 2014, då det såldes 

elva stycken produkter. Det här leder till en försäljningsökning på 1000 procent. Under vecka 

2, 2013, såldes det tre stycken produkter jämfört med vecka 2, 2014, då det såldes 14 stycken 

produkter. Det här leder i sin tur till en försäljningsökning på 367 procent.  

Butik B: Under vecka 1, 2013, såldes fyra stycken produkter jämfört med vecka 1, 2014, då 

det såldes 14 stycken produkter. Det här leder till en försäljningsökning på 250 procent. 

Under vecka 2, 2013, såldes det noll stycken produkter jämfört med vecka 2, 2014, då det 

såldes 12 stycken produkter. Det här leder i sin tur till en försäljningsökning på 1200 procent. 

4.1.3 Korg 3 - Santa Maria Tacokrydda Original  
Produkten i korg nummer tre placerades vid köttfärsen, då tacos är en av de vanligaste 

maträtterna i Sverige just nu, är det här en tydlig kombination av produkter. 

 

Figur 4a: Försäljningsförändring i butik A.        Figur 4b: Försäljningsförändring i butik B. 
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Butik A: Under vecka 1, 2013, såldes 116 produkt jämfört med vecka 1, 2014, då det såldes 

97 stycken produkter. Det här leder till en försäljningsminskning på 16 procent. Under vecka 

2, 2013, såldes det 104 stycken produkter jämfört med vecka 2, 2014, då det såldes 105 

stycken produkter. Det här leder i sin tur till en försäljningsökning på 0,96 procent. 

Butik B: Under vecka 1, 2013, såldes fyra stycken produkter jämfört med vecka 1, 2014, då 

det såldes 16 stycken produkter. Det här leder till en försäljningsökning på 300 procent. 

Under vecka 2, 2013, såldes det åtta stycken produkter jämfört med vecka 2, 2014, då det 

såldes 12 stycken produkter. Det här leder i sin tur till en försäljningsökning på 50 procent.  

4.1.4 Korg 4 - OLW Chilinötter 
Produkten i korg nummer fyra placerades vid läskavdelningen, då det här kan ses som ett 

naturligt snacks till läsken.  

 

Figur 5a: Försäljningsförändring i butik A.            Figur 5b: Försäljningsförändring i butik B. 

Butik A: Under vecka 1, 2013, såldes nio produkter jämfört med vecka 1, 2014, då det såldes 

16 stycken produkter. Det här leder till en försäljningsökning på 53 procent. Under vecka 2, 

2013, såldes det sex stycken produkter jämfört med vecka 2, 2014, då det såldes nio stycken 

produkter. Det här leder i sin tur till en försäljningsökning på 34 procent.  

Butik B: Under vecka 1, 2013, såldes sex stycken produkter jämfört med vecka 1, 2014, då det 

såldes nio stycken produkter. Det här leder till en försäljningsökning på 50 procent. Under 

vecka 2, 2013, såldes det noll stycken produkter jämfört med vecka 2, 2014, då det såldes tio 

stycken produkter. Det här leder i sin tur till en försäljningsökning på 1000 procent.	  	  
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4.1.5 Korg 5 - Marabou Premium Original 
Produkten i korg nummer fem placerades vid det bästsäljande kaffet. 

 

Figur 6a: Försäljningsförändring i butik A.           Figur 6b: Försäljningsförändring i butik B. 

Butik A: Under vecka 1, 2013, såldes nio produkter jämfört med vecka 1, 2014, då det såldes 

19 stycken produkter. Det här leder till en försäljningsökning på 111 procent. Under vecka 2, 

2013, såldes det sju stycken produkter jämfört med vecka 2, 2014, då det såldes 19 stycken 

produkter. Det här leder i sin tur till en försäljningsökning på 73 procent.  

Butik B: Under vecka 1, 2013, såldes fem stycken produkter jämfört med vecka 1, 2014, då 

det såldes fyra stycken produkter. Det här leder till en försäljningsminskning på 20 procent. 

Under vecka 2, 2013, såldes det tre stycken produkter jämfört med vecka 2, 2014, då det 

såldes 12 stycken produkter. Det här leder i sin tur till en försäljningsökning på 300 procent. 

Totalt gav experimentet en försäljningsökning på 100 procent för de två veckorna.  

4.1.6 Sammanställning 

 

Figur 7a: Differens mellan åren, butik A.               Figur 7b: Differens mellan åren, butik B.	  

Butik A: Sammanställningen av resultatet visar på att nästan alla produkter ökade sin 

försäljning procentuellt sätt under experimentets gång. Den produkt som tappade i försäljning 
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var Santa Maria tacokrydda original, som sålde 19 produkter mindre vecka 1 jämfört med 

föregående år. 

Butik B: Sammanställningen av resultatet visar på att nästan alla produkter ökade sin 

försäljning procentuellt eller förblev densamma som föregående år. Den produkt som tappade 

i försäljning var Marabou Premium Original, som sålde en produkt mindre vecka 1 jämfört 

med föregående år.  

4.2 Ökar sambandsexponering försäljningen av basprodukten? 
Experimentet har även kontrollerat två av basprodukterna för att se om även basprodukten 

påverkats av exponeringen, de produkter som valdes ut var det bästsäljande kaffet och brödet 

i respektive butik, vilka samtliga visade försäljningsökningar under någon av veckorna. De tre 

övriga produkterna, godis, köttfärs och dricka, valdes bort då det var svårt att välja ut en 

specifik produkt i respektive avdelning, exempelvis Bamse tandkräm som exponerades vid 

godisavdelningen. Det är av intresse för vidare forskning att djupare undersöka hur 

basproduktens försäljning påverkas, då experimentet var utformat för att främst ta hänsyn till 

försäljningspåverkan av komplementprodukterna.	  

4.2.1 Bröd 

 

Figur 8a: Försäljningsförändring i butik A.            Figur 8b: Försäljningsförändring i butik B.	  

Butik A: Under vecka 1, 2013, såldes 29 produkter jämfört med vecka 1, 2014, då det såldes 

47 stycken produkter. Det här leder till en försäljningsökning på 62 procent. Under vecka 2, 

2013, såldes det 47 stycken produkter jämfört med vecka 2, 2014, då det såldes 34 stycken 

produkter. Det här leder i sin tur till en försäljningsminskning på 28 procent. 

Butik B: Under vecka 1, 2013, såldes 35 produkter jämfört med vecka 1, 2014, då det såldes 

33 stycken produkter. Det här leder till en försäljningsminskning på sex procent. Under vecka 
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2, 2013, såldes det 34 stycken produkter jämfört med vecka 2, 2014, då det såldes 39 stycken 

produkter. Det här leder i sin tur till en försäljningsökning på 15 procent. 

4.2.2 Kaffe 

 

Figur 9a: Försäljningsförändring i butik A.            Figur 9b: Försäljningsförändring i butik B. 

Butik A: Under vecka 1, 2013, såldes 167 produkter jämfört med vecka 1, 2014, då det såldes 

202 stycken produkter. Det här leder till en försäljningsökning på 21 procent. Under vecka 2, 

2013, såldes det 165 stycken produkter jämfört med vecka 2, 2014, då det såldes 194 stycken 

produkter. Det här leder i sin tur till en försäljningsökning på 18 procent. 

Butik B: Under vecka 1, 2013, såldes 52 produkter jämfört med vecka 1, 2014, då det såldes 

56 stycken produkter. Det här leder till en försäljningsökning på åtta procent. Under vecka 2, 

2013, såldes det 46 stycken produkter jämfört med vecka 2, 2014, då det såldes 73 stycken 

produkter. Det här leder i sin tur till en försäljningsökning på 59 procent. 

4.3 För vilken typ av produkt/butik tycks sambandsexponering fungera/inte 
fungera? 

Ovanstående resultat tyder på att studien om sambandsexponeringar i exponeringskorgar 

genererar goda försäljningsökningar på främst komplementprodukten men även på 

basprodukten. Utifrån uppsatsens syfte har det visats att sambandsexponeringar kan påverka 

butikernas försäljning, då samtliga av de utvalda produkterna ökade i försäljning under någon 

av experimentets veckor. Butik A samt butik B har båda fått positiva försäljningsökningar 

under experimentets gång trots att butikerna har olika förutsättningar samt olika typer av 

konsumenter. Butik A är en medelstor butik där konsumenterna gör både stora och små inköp 

i jämförelse med butik B som är en mindre butik med till största del konsumenter som endast 

gör små inköp. Det här kan vara en orsak till att butikernas resultat skiljde sig åt under 

experimentets gång.  
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I butik A genererade experimentet försäljningsökningar på följande komplementprodukter; 

Bamse tandkräm, Kavli räkost, Santa Maria tacokrydda (enbart vecka 2), OLW chilinötter 

samt Marabou Premium original. I den här butiken fungerade inte Santa Maria tacokrydda 

särskilt bra, då det visar en minskning vecka 1 samt en knapp ökning under vecka 2. I butik B 

genererade experimentet försäljningsökningar på följande komplementprodukter; Bamse 

tandkräm (enbart vecka 2), Kavli räkost, Santa Maria tacokrydda, OLW chilinötter samt 

Marabou Premium original (enbart vecka 2). De produkter som inte ökade i försäljning i 

jämförelse med föregående år var Bamse tandkräm, som var oförändrad under vecka 1. 

Marabou Premium original visade också en försäljningsminskning då det såldes en produkt 

mindre under vecka 1. Totalt sett ökade 17 av 20 komplementprodukter i försäljning under 

experimentet. En anledning till att komplementprodukterna har fungerat så pass bra kan vara 

att samtliga produkter har ett överkomligt pris, ett naturligt samband till basprodukten och att 

köpbeslutet inte kräver någon vidare eftertanke hos konsumenten.  

Experimentet visar även att basprodukterna har ökat i försäljning under någon av veckorna. I 

butik A ökade brödet i vecka 1, men minskade under vecka 2. Däremot ökade kaffet under 

båda veckorna. I butik B ökade båda basprodukterna, brödet och kaffet, i försäljning under 

vecka 2. Däremot minskade brödet i försäljning under vecka 1. 

5 Diskussion 
I den här delen av uppsatsen kommer resultatet att diskuteras med hjälp av insamlad teori. 

5.1 Ökar sambandsexponeringar försäljningen av komplementprodukten? 
Redan tidigt i den teoretiska referensramen framkommer det att en genomtänkt 

sambandsexponering kan ge stora försäljningsökningar. Det här är något som experimentets 

resultat visar, då samtliga komplementprodukter ökade i försäljning under någon av veckorna. 

Räkosten var den produkt som genererade bäst resultat i både butik A med 1000 procent 

vecka 1 och i butik B med 1200 procent under vecka 2. Experimentet bekräftar därmed 

Nordfälts (2007) hypoteser. Beträffande vissa produkter, räkost och chilinötter, har 

experimentet till och med överträffat Nordfälts (2007) hypoteser om att sambandsexponering 

kan öka försäljningen med 500-800 procent. Skillnaderna som finns kan bero på att den 

forskning som presenterades 2007 är förlegad och det är möjligt att siffrorna har förändrats. 

Något som även påvisar det här är Svensk Handel (2011) som beskriver i sin trendrapport från 

2011 att sambandsexponeringar är en ökad trend i svenskt näringsliv. Dagens konsumenter 

planerar mindre och eftersom dagligvaror är lågengagemangsprodukter tas köpbesluten i 
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butiken (Nordfält, 2007; Holmberg, 2004). I kombination med studiens resultat tyder det på 

att sambandsexponeringar är en bra lösning i den tid vi lever i. 

Experimentet har erbjudit konsumenterna en lösningsorienterad exponering av produkter. 

Exponeringskorg nummer tre, med komplementprodukten Santa Maria tacokrydda, är ett bra 

exempel på en sambandsexponering. Den exponerades vid köttfärsen som är basprodukten 

och därmed visades ett användningsområde genom att inspirera till en maträtt. Resultatet visar 

att Santa Maria tacokrydda har ökat i försäljning tre av totalt fyra veckor sammanlagt för båda 

butikerna och experimentet påvisar att sambandsexponeringar genererar försäljningsökningar. 

Experimentet har visat att sambandsexponeringar, ger stora försäljningsökningar och stämmer 

därmed överens med flertalet forskares hypoteser (Lam & Mukherjee, 2005; Nordfält, 2007).  

Då ökningen av försäljningen på produkterna i experimentet var stor kan det antas att 

konsumenterna har agerat på impuls och därmed inte ekonomiskt rationellt. I exempelvis korg 

nummer ett där Bamse tandkräm exponerades ökade försäljningen i butik A under vecka 1 

med 400 procent. Därmed kan det tyda på att konsumenterna har impulsköpt, då de kan ha 

blivit påminda om den här produkten genom sambandsexponeringen. I korg nummer fyra där 

OLW chilinötter exponerades ökade försäljningen i butik B under vecka 2 med 1000 procent. 

Konsumenterna i experimentet har i enlighet med flertalet forskare (Kalla och Aurora, 2011; 

deHoo, 2014) inte agerat ekonomiskt rationellt. Då konsumenterna har handlat på impulser 

har komplementprodukten medfört att de inte behövt tänka eller utvärdera alternativ och 

oftast behöver konsumenterna inte det som de impulsköper (Kalla och Aurora, 2011).  

När konsumenterna uppmärksammar exponeringskorgarna påminns, påverkas och inspireras 

de och klick-snurr-principen aktiveras. Ett exempel på hur klick- snurr-principen fungerar kan 

beskrivas genom korg nummer två, när konsumenten ska köpa bröd aktiveras klick vilket kan 

innebära att konsumenten tänker på frukost och därmed alla tillbehör. Genom 

sambandsexponeringen i korg nummer två aktiveras ett snurr direkt hos konsumenten då de 

erbjuds ett alternativt tillbehör, räkost. De konsumenter som under experimentets gång har 

handlat på impulser har aktiveras av utlösande kännetecken som enligt Cialdini (2005) får 

konsumenten att agera och ett impulsköp uppstår.  

Butik A visar ett negativt försäljningsresultat under vecka 1 på korg nummer tre, där Santa 

Maria Tacokrydda exponerades och det kan innebära att produkten inte har fungerat som ett 

impulsköp under vecka 1. Veckorna innan experimentet hade butiker i närområdet kampanj 

på den utvalda produkten och det kan ha påverkat korgen till det sämre resultat som den visar. 
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I butik B visar korg nummer fem, där Marabou Premium Original exponerades, ett negativt 

försäljningsresultat under vecka 1. Det här innebär också att den här produkten inte har 

fungerat som ett impulsköp under vecka 1. Experimentets konsumenter har under en av 

veckorna för respektive butik inte handlat på impuls och det här kan bero på att konsumenter 

tilltalas av olika signaler från olika typer av exponeringar (Kalla och Aurora, 2011). Därmed 

har experimentet genererat impulsköp som har utförts på en individuell nivå och det kan vara 

en anledning till att konsumenternas mest troligt inte impulsköpte den ena veckan.  

I butik A ökade försäljningen som mest under vecka 1, till skillnad från butik B som ökade 

mest i försäljning under vecka 2. Då experimentet pågick under två veckor är det sannolikt att 

butik B:s konsumenter har påverkats positivt av exponeringseffekten, då det handlar om en 

mindre butik är det troligt att konsumenterna uppmärksammar samtliga exponeringskorgar. 

Det innebär att de exponeras för produkterna upprepade gånger, vilket kan ha medfört att 

konsumenterna fått förändrad attityd till produkterna samt exponeringskorgarna och därmed 

valt att inhandla produkterna under vecka 2. Konsumenternas attitydförändring går i enlighet 

med Zajonc (1968) som anser att upprepad exponering leder till positiva attitydförändringar. 

Experimentets resultat i butik A visar att konsumenterna har nått en mättnadspunkt i 

exponeringseffekten, då produkternas försäljningsökning inte var lika stor under vecka 2 i 

jämförelse med vecka 1. Butik A kan därmed ha fått en negativ effekt av exponeringseffekten 

under vecka 2 eftersom konsumenterna har utsatts för en upprepad exponering. Det här stöds 

av Helkama et al. (2000) som ser exponeringseffekten som någonting negativt i längden. 

Dock är det av intresse att fundera på varför inte butik A:s konsumenter genomgick den 

positiva attitydförändring som Zajonc (1968) framhäver att konsumenter gör efter upprepad 

exponering. Det kan ha sin förklaring i att butik A är en medelstor butik och att endast fem 

exponeringskorgar kan vara för lite för den här storleken på butik.  

Experimentet gick ut på att skapa en köpimpuls genom att ha komplementprodukten 

exponerad i samband med basprodukten. Resultatet tyder på att konsumenterna har utsatts för 

impulsernas starka kraft och en oemotståndlig längtan efter ett önskat tillstånd. Det här är 

någonting som flertalet forskare (Kalla & Aurora, 2011; Muruganantham & Shankar Bhakat, 

2013) anser hör till impulsköp, det vill säga att köpbeslutet blir irrationellt och fattas utan 

vidare eftertanke. Genom experimentet ändrades den normala butiksmiljön, med 

exponeringskorgen som en kreativ marknadsföringsåtgärd uppmanas konsumenten till 

impulsköp. Sambandsexponeringen i experimentet stämmer då överens med sammanställning 

av faktorer som kan påverka chanserna till impulsköp.  
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5.2 Ökar sambandsexponeringar försäljningen av basprodukten? 
Sambandsexponeringarna i experimentet hade som mål att skapa ytterligare ett behov hos 

konsumenten. Experimentet utgick från att konsumenten redan hade ett behov av att köpa 

basprodukten och som sedan genom exponeringen utvecklar ytterligare ett behov av att köpa 

komplementprodukten. Konsumenten kan i det här fallet påminnas om ett omedvetet behov, 

men det är även möjligt att ett helt nytt behov skapas. Det här kan enligt Engel et al. (1995) 

beskrivas som det första steget i köpprocessen, där ett problem identifieras och sedan skapas 

ett behov hos konsumenten. Nordfält (2007) kritiserar det första steget i köpprocessen, då 

konsumenten ständigt har ouppfyllda behov. Då konsumenter alltid har flera olika behovsgap, 

börjar därmed resan inte vid köpprocessens första steg. Experimentet visar att Nordfälts 

(2007) aspekter om ständigt ouppfyllda behov kan stämma, men även att 

sambandsexponeringar kan skapa nya behov. Det innebär att resan inte behöver börja vid 

köpprocessens första steg, utan kan börja vid köpprocessens fjärde steg, genomförande av 

köp. I ett sådant fall kan det handla om ett impulsköp. I experimentet har basprodukten en 

viktig funktion, den ska dra konsumenterna till butiken. Komplementprodukten kan i 

samband med basprodukten då köpas på impuls. De utvalda basprodukter som experimentet 

undersökte visar försäljningsökningar under någon av de två veckorna i experimentet. Totalt 

sett ökade sex av åtta basprodukter i försäljning. En orsak till det här kan vara att någon av de 

andra brödsorterna eller kaffesorterna var på kampanj under tidsperioden för experimentet. Då 

det enbart kontrollerades att ingen av de utvalda produkterna var på kampanj under 

experimentets två veckor. I jämförelse med komplementprodukten genererade basprodukterna 

dock inte lika stora ökningar. Enligt Nordfält (2007) har sambandsexponeringar som syfte att 

skapa merförsäljning av komplementprodukten. Experimentet visar dock att 

sambandsexponeringar kan generera försäljningsökningar på både komplementprodukten och 

basprodukten.  

5.3 För vilken typ av produkt/butik tycks sambandsexponering fungera/inte 
fungera? 

I experimentet har komplementprodukten agerat som påverkare, basprodukten har agerat som 

påminnare och hela sambandsexponeringen har agerat som inspiration. 

Komplementprodukterna i experimentet är med avsikt utvalda för att skapa merförsäljning. 

Basprodukterna i experimentet är sådana som påminner konsumenterna om produkter de hade 

för avsikt att inhandla. Tillsammans bildar det här en sambandsexponering som inspirerar 

konsumenten till ett gemensamt användningsområde. Experimentet har i enlighet med 
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Nordfält (2007) påmint, påverkat och inspirerat konsumenterna, genom både 

komplementprodukten, basprodukten men också själva sambandsexponeringen. I butik A har 

exponeringskorg nummer två, Kavli räkost, generarat en försäljningsökning på 1000 procent 

under vecka 1. I butik B har samma produkt, Kavli räkost, visat en försäljningsökning med 

1200 procent under vecka 2. Då Kavli räkost har genererat så pass stor försäljningsökning är 

det troligt att den här produkten har fungerat bra som påverkare gentemot konsumenten. I 

samband med exponeringskorg nummer två fanns basprodukten, brödet och det har ökat med 

15 procent under vecka 2, i butik B. Då även brödet ökade i försäljning är det möjligt att 

brödet har fungerat som påminnare. Eftersom både komplementprodukten och basprodukten 

har ökat i försäljning, är det troligt att sambandsexponeringen har fungerat bra som inspiration 

till konsumenten. 

I experimentet valdes både basprodukten och komplementprodukten noggrant ut för att 

påverka konsumenten. Komplementprodukten var specifikt utvald för att passa till 

basprodukten, exempelvis valdes räkost, eftersom det är den bästsäljande mjukosten och 

produkten exponerades sedan tillsammans med brödet. Genom experimentet har därmed 

köpprocessens tredje steg, utvärdering av alternativ, redan utförts åt konsumenterna då 

komplementprodukten är utvald i förväg. Eftersom konsumenten ges ett färdigt alternativ 

skapas en genväg till beslutsfattandet som de flesta konsumenter uppskattar (Nordfält, 2007). 

Det här innebär att konsumenternas handlingsprocess går betydligt fortare och att 

konsumenterna inte går igenom samtliga steg i köpprocessen (Ray, 1982). Enligt Hernant och 

Boström (2010) används sällan det tredje steget i köpprocessen vid köp av 

lågengagemangsprodukter, så som de utvalda produkterna i experimentet. Det här är något 

som stödjer experimentets resultat om att konsumenter inte nödvändigtvis går igenom 

köpprocessens alla steg. 

Trots att resultatet av experimentet var positivt så visade det på en större ökning vecka 1 i 

jämförelse med vecka 2 i butik A. Resultatet i butik B visade däremot en större ökning för 

vecka 2 i jämförelse med vecka 1. Det här kan vara ett tecken på att konsumenter idag inte är 

särskilt lojala. Butik A har många stamkunder och de flesta konsumenterna uppmärksammade 

produkterna under första veckan av experimentet. Det här kan vara en orsak till den minskade 

försäljning vecka 2 i jämförelse med vecka 1.	  Det här kan även bero på att det var löning, 

vilket kan ha resulterat i att konsumenterna handlar mer på impuls jämfört med andra veckor. 

Butik B har många kunder som endast gör små inköp och kan därför vara mindre lojala mot 

butiken. Det här stämmer inte överens med Holmbergs (2004) tanke om den ideala lojala 
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konsumenten, utan det går mer i enlighet med Bellizzi och Bristols (2004) tanke om att 

konsumenter väljer det bästa erbjudandet för stunden. Anledningen till att butik B har ökat 

mer vecka 2 i jämförelse med vecka 1, kan bero på butikens läge. Då butik B ligger i en 

mindre ort där det är långt till andra butiker, kan det medföra att konsumenterna åker dit för 

att småhandla veckan efter löning och sannolikheten för att konsumenterna ska 

uppmärksamma sambandsexponeringarna är då stor. Det här kan ha resulterat i att fler 

impulsköpte under vecka 2. Konsumenters impulsköp varierar enligt Muruganantham och 

Shankar Bhakat (2013) beroende på tid på dygnet, vilken veckodag det är samt butikens läge. 

Experimentet har därför troligtvis påverkats av de här situation- och produktrelaterade 

faktorerna som Muruganantham och Shankar Bhakat (2013) beskriver vid impulsköp. 

Samtliga produkter som användes i experimentet är produkter som inte kräver särskilt stort 

engagemang från konsumentens sida och det är inte heller produkter som har ett högt 

försäljningspris. De här produkterna ses som lågengagemangsprodukter och att 

komplementprodukten behöver vara en lågengagemangsprodukt för att 

sambandsexponeringen ska fungera som ett impulsköp (Nordfält, 2007; Holmberg, 2004; 

Hernant & Boström, 2010). Experimentets komplementprodukter var samtliga 

lågengagemangsprodukter och därmed visar resultatet att det är svårt för konsumenter att vara 

lojala mot dagligvaruhandeln vilket stöds av flertalet forskare (Bellizzi & Bristol, 2004; 

Holmberg 2004).  

Samtliga produkter som användes i experimentet var inte på kampanj, därför kunde 

konsumenterna inte genomföra en extern informationssökning via reklamblad om de utvalda 

produkterna. Då den externa informationssökningen inte genomfördes, styrks Olshavsky och 

Granbois (1979) resonemang om att konsumenter sällan använder sig av extern 

informationssökning, det vill säga reklam, TV och internet. Utan istället förlitar sig 

konsumenter på den interna informationssökningen, vilket omfattar konsumentens minne och 

värderingar, eller så handlar de på impuls (Olshavsky & Granbois, 1979). Experimentet kan 

dock inte visa om konsumenterna använde sig av intern informationssökning eller om de 

handlade på impuls. Något att fundera på är om Olshavsky och Granbois (1979) påståenden är 

ålderliga och att informationshämtning i dagens samhälle är oerhört lättillgänglig. Det går att 

få information om i princip allting genom endast ett par knapptryck. Konsumenter har idag 

ofta större valmöjlighet genom att snabbt och enkelt kunna söka upp information om pris, 

produktspecifikationer och inköpsställe i en och samma sökning. För att lyckas attrahera 

konsumenterna är det därför av stor vikt att butikerna arbetar med lösningsorienterad 
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exponering (Svensk Handel, 2013). Experimentet var uppbyggt utefter en lösningsorienterad 

exponering i form av sambandsexponering där komplementprodukten ska leda till 

merförsäljning.  

Som tidigare nämnt kan sambandsexponeringarna i experimentet genera impulsköp och i 

sådana fall går konsumenten direkt till det fjärde steget i köpprocessen, genomförande av köp. 

Samtliga resultat från butik A och B visar positiva försäljningsökningar, men det är omöjligt 

att veta om konsumenterna haft planerade eller oplanerade köp. Det femte steget, följder, 

ifrågasätts ofta när det handlar om lågengagemangsprodukter, då dagligvaror oftast handlas av 

vana (Hernant & Boström, 2010). Därmed vet konsumenten redan innan vad de köper och 

behöver därför inte utvärdera. Tanken med sambandsexponeringarna i experimentet är att 

basprodukten ska inhandlas av vana och att komplementprodukten ska inhandlas på impuls. 

Därför har troligtvis inte konsumenterna använt sig av det femte steget under utförandet av 

experimentet.  

Experimentet kan inte bevisa vad som påverkade konsumenterna till att köpa de utvalda 

produkterna. Den visar dock att sambandsexponeringar är en del av butiksmiljön som 

påverkar konsumenterna, då samtliga produkter har ökat i försäljning under någon av 

experimentets två veckor jämfört med föregående år. Det här är något som köpprocessen inte 

tar hänsyn till och därför är det sannolikt att köpprocessen inte går att implementera i alla 

köpsituationer. Det här stödjer Bitners (1992) kritik mot köpprocessen, då han anser att 

köpprocessen inte har butiksmiljön i åtanke. Den fysiska butiksmiljön har stor påverkan för 

kundens köpbeslut och därför är det viktigt att butikerna ständigt arbetar med hur 

konsumenten upplever butiksmiljön (Bitner, 1992). 

6 Slutsatser 
Konsumenternas köpvanor har förändras över tid och det är inte längre lika aktuellt att skriva 

inköpslistor, med andra ord vet inte konsumenterna vad de faktiskt vill ha och därmed finns 

det stort utrymme för yttre påverkan. Det har i och med den här studien framkommit att 

konsumenter troligtvis trivs med att få en lösningsorienterad exponering. Det går dock inte att 

fastställa då det finns flera andra faktorer som kan spela in, exempelvis att konsumenterna blir 

lurade till ytterligare köp.  

Uppsatsen syfte var att påvisa hur sambandsexponeringar med hjälp av exponeringskorgar 

kan påverka främst komplementproduktens försäljning men även basproduktens. Studien 

visar att sambandsexponeringar med hjälp av exponeringskorgar påverkar butikers försäljning 
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positivt då experimentet visar att 17 av 20 komplementprodukter ökade i försäljning. 

Experimentets resultat visar att det är ett effektivt sätt för att på kort sikt öka försäljningen, 

men om den kortsiktiga lösningen ständigt upprepas kan det ge ett bra resultat även på lång 

sikt. Eftersom experimentet endast ägde rum under två veckor är det svårt att dra slutsatser 

om huruvida det på lång sikt är effektivt eller inte. Sambandsexponeringar är ett medel för att 

påverka konsumenterna till merförsäljning och kan därmed leda till positiva 

försäljningsökningar av komplementprodukterna. Exponeringskorgar är ett bra och enkelt 

hjälpmedel som butiker kan använda sig av för att skapa välfungerande 

sambandsexponeringar, det vill säga en lösningsorienterad exponering. Studien visar att 

samtliga komplementprodukter har ökat under någon av veckorna, exempelvis ökade räkosten 

i både butik A och B med över 1000 procent. Sambandsexponeringar är en kortsiktig lösning 

för att öka försäljningen och exponeringseffekten menar att konsumenterna uppnår en 

mättnadspunkt vid upprepad exponering av samma produkter. Därför kan slutsatsen dras att 

sambandsexponeringar ständigt bör förnyas, genom andra produkter som exponeras. Därmed 

kan den här typen av exponering ge ett bra resultat på lång sikt. 

Studien visar även att sambandsexponeringar generar försäljningsökningar även på 

basprodukten. Enligt resultatet ökade sex av åtta basprodukter i försäljning under 

experimentet. Dock är det näst intill omöjligt att förutse hur mycket varje produkt kommer att 

öka i försäljning eftersom det är svårt att i förväg veta vilka produkter som kommer att 

fungera bra i olika typer av butiker. Ovanstående diskussion tyder på att studien om 

sambandsexponeringar i exponeringskorgar genererar goda försäljningsresultat. En 

sammanställning av teorierna visar även att konsumenterna uppskattar 

sambandsexponeringar, då det är en form av lösningsorienterad exponering. Utifrån 

uppsatsens syfte har det visats att sambandsexponeringar kan påverka butikernas försäljning, 

då samtliga av de utvalda produkterna ökade i försäljning under någon av experimentets 

veckor. 

Studien kan inte med säkerhet visa att konsumenterna inte följer köpprocessen till punkt och 

pricka men att sambandsexponeringar genererar impulser. Med andra ord kan det betyda att 

konsumenten hoppar över de första stegen i köpprocessen och går direkt till steg fyra, det vill 

säga genomförande av köp. I det här fallet då det handlar om lågengagemangsprodukter, kan 

det troligen röra sig om ett impulsköp. Eftersom köpprocessen inte har så stor roll vid köp av 

lågengagemangsprodukter, ger det större utrymme för yttre påverkan och butikerna kan 

därmed påverka konsumenternas köpbeslut med exempelvis sambandsexponeringar i form av 
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exponeringskorgar. Tanken med sambandsexponeringar är att komplementprodukten ska 

skapa impulser hos konsumenterna och därmed leda till köp. För att impulsköp ska få en 

positiv försäljningseffekt krävs det att varorna framhäver impulser hos samtliga konsumenter. 

Genom att anpassa produkterna i exponeringskorgarna efter olika målgrupper kan det här vara 

ett effektivt sätt att öka försäljningen. Butik A samt butik B har båda fått positiva 

försäljningsökningar under experimentets gång trots att butikerna har olika förutsättningar 

samt olika typer av konsumenter. Butik A är en medelstor butik där konsumenterna gör både 

stora och små inköp i jämförelse med butik B som är en mindre butik med till största del 

konsumenter som endast gör små inköp. Det här kan vara en orsak till att butikernas resultat 

skiljde sig åt under experimentets gång. För att sambandsexponeringar ska uppnå bra resultat 

krävs det att de anpassas efter butikernas förutsättningar, exempelvis storlek. Produkterna bör 

också anpassas efter butikens målgrupp och huruvida konsumenterna göra stora eller små 

inköp. 

Syftet har uppfyllts när det gäller huruvida komplementprodukten och basprodukten ökar 

butikers försäljning. Dock är det svårt att ge ett rakt svar på frågan om vilken butik/produkt 

där sambandsexponeringar tycks fungera eller inte fungera. Då det finns många olika faktorer 

såsom butikens läge, konsumtionsvanor samt butiksyta, som kan påverka resultatet. Vissa av 

produkttyperna har ökat med relativt få antal och skillnaderna skulle kunna förklaras av 

slumpen. Experimentets resultat visar försäljningsökningar, däremot är det svårt att ge ett 

exakt svar på hur och varför ökningarna har skett. Hade det varit lika effektfullt om räkosten 

exponerats vid köttfärsen? Kan det vara så att det endast är själva exponeringskorgen som 

drar uppmärksamhet till sig? Eller är det faktiskt produkternas samband som är avgörande? 

6.1 Förslag till framtida forskning 
Det finns relativt lite forskning kring sambandsexponeringar och dess effekter, därför finns 

det många områden som hade varit intressanta att studera djupare. Studien i den här uppsatsen 

har undersökt sambandsexponeringar, där det främst har fokuserats på hur 

komplementproduktens försäljning påverkats. Därmed hade det varit av intresse för vidare 

forskning att mer djupgående studera hur basproduktens försäljning påverkas och se 

sambandet mellan produkterna genom associationsnätverk. Det hade även varit intressant att 

genomföra en observation eller intervjuer som komplement till experimentet för att få en 

djupare förståelse kring konsumenternas agerande. Ett förslag för framtida forskare hade varit 

att utföra experimentet i större butiker, under längre tidsperioder för att se vad det får för 

effekter. Statistiska test bör användas framöver för att säkerställa om skillnaderna är statistiskt 
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signifikanta. Slutligen hade det också varit intressant att utföra en annan form av 

sambandsexponering utan exponeringskorgar för att se om det skulle generera ett liknande 

resultat.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Individuella reflektioner 

Emily Almqvists reflektioner 

Under utbildningens gång har vi skrivit mycket olika typer av uppsatser i olika omfattning. 

Men att skriva en b-uppsats är inget som jag tidigare gjort. I början av kursen Examensarbete 

i butiksledning erbjöds vi föreläsningar i förebyggande syfte för både en tentamen inom 

metod men också i förberedelse för det kommande examensarbetet. Om det inte hade varit för 

tentamen i början av kursen tror jag att det hade varit svårare att skriva examensarbetet, då 

tentamen gjorde att jag fick djupgående kunskap om vad och hur tankegången bör gå kring 

metoden under examensarbetets gång. Kunskapen som jag fick efter genomförd tentamen tror 

jag inte att jag haft tillgodo vid enbart eget lärande. Med tanke på hur stor del av 

examensarbetet som faktiskt består av metod, kändes det tryggt med den kunskap som vi fick 

redan tidigt i kursen genom föreläsningar men också i samband med tentamen. Jag tror att det 

har varit en stor fördel för vårt examensarbete att vi hade en tentamen och jag tror inte att 

arbetet hade skrivits lika bra om den inte genomförts. 

I slutet av 2013 när vi var tvungna att bestämma oss för vilka vi skulle arbeta med samt 

bestämma ämnet till det kommande examensarbetet, var det inte speciellt svårt då vi ganska 

snabbt var överens om vad vi ville ha som ämne. Vi ville inrikta oss mot ämnet 

marknadsföring med fokus på säljteknik och butikskommunikation. Vi var alla tre överens om 

att vi ville skriva om någon typ av exponering i butik och vad de kan ha för effekter. Fokus 

blev tillslut på sambandsexponeringar och dess effekter i form av en kvantitativ studie, ett 

experiment. Eftersom vi var ganska överens redan från början om vad vi ville skriva om och 

eftersom vi hittat ett ämne som intresserade oss alla tre, var förväntningarna höga. Tidigt in på 

arbetet tog vi kontakt företaget Vizuera som säljer exponeringskrogar, vilka vi ville använda 

oss av i arbetet. Kontakt togs också med butikerna Almö Livs och Matöppet som vi ville 

genomföra vårt experiment i. Vi fick väldigt god respons från samtliga parter och det gjorde 

att vi fick en riktig kickstart vilket gynnade oss längre fram i arbetet. Vi hade kontinuerlig 

kontakt med både butikscheferna och vår kontaktperson på Vizuera där vi fick både tips och 

peppning, vilket hjälpte oss att bli ännu mer exalterade över vårt arbete.  

Under arbetets gång har vi kommit bra överens med viss anpassning för tre starka viljor, men 

i slutändan tycker jag ändå att vi lyckades få fram ett bra resultat tillsammans. När vi skulle 



	  

välja teorier var det från början ganska lätt då vår studie främst utgick från Nordfälts teorier, 

som vi redan var bekanta med. Men när vi skulle hitta relevanta vetenskapliga artiklar tog det 

mycket tid, då vi var tvungna att sålla bort mycket som inte var relevant för just vårt arbete. 

Från första början var vi noga med att sätta upp delmål för att hela tiden ligga steget före, i de 

fall att vi skulle stöta på problem under skrivandets gång. Jag tror att det är något som har 

gjort att vi hela tiden haft god tid på oss och varit klara i tid till inlämningar. Under arbetets 

gång har vi inte stött på några stora problem, men vissa delar i arbetet var mer besvärliga än 

andra. Vi märkte efter ett tag att det var svårare än vad vi hade räknat med att ha en 

kvantitativ studie, där de resultat som genereras enbart bestod av siffror. Därmed var 

diskussionen lite svårare att skriva än andra delar, då det var en utmaning att koppla ihop det 

med bra samt relevant teori, men tillsammans tycker jag att vi fick ihop det bra.  

Det har varit kul samt lärorikt att skriva en b-uppsats och jag är väldigt glad över att jag har 

fått skriva tillsammans med Rebecka och Jenny. Vi har alla tre otroligt starka viljor och tycker 

nog allihop att vi alltid har rätt, men tillsammans har vi fått anpassa oss efter allas viljor och i 

slutändan tror jag att det har gjort att vår uppsats har blivit bättre. Våra starka åsikter har 

också bidragit till att vår uppsats har blivit mycket genomarbetad, vi har kombinerat våra 

egenskaper och åsikter till något som vi gemensamt kan stå för. Att vi har varit tre personer i 

den här arbetsprocessen tror jag har gynnat oss då vi vid de tillfällen vi inte kommit överens 

fått diskutera och komma fram till en annan lösning utifrån tre olika åsikter. Under arbetets 

gång har vi har haft väldigt roligt ihop, vi har lärt oss massor och vi har alla gett 100 procent 

för att få alla möjligheter för en så bra uppsats som möjligt.  

Att skriva en b-uppsats har gjort att jag nu känner mig mer bekväm i uppsatsskrivandet och 

ämnet exponeringar och dess effekter har om möjligt väckt mitt intresse ännu mer. Det har 

varit intressant att få uppleva att jobba under deadline och jag tror att det är lärdomar som jag 

kommer att ha nytta av i framtiden. Slutligen vill jag tacka Rebecka och Jenny, mina 

medskribenter, för en fantastiskt rolig tid tillsammans.  



	  

Rebecka Anderssons reflektioner 

I gruppen var vi från första början överrens om vilket ämne vi ville skriva om, 

marknadsföring med inriktning mot säljteknik och butikskommunikation. Det är något som 

jag tycker har känts otroligt skönt, eftersom det gör arbetet enklare om alla vill åt samma håll. 

Innan kursen hade börjat var vi alla tre intresserade av att göra någon form av experiment och 

det var också i en tidigare kurs som vi kom i kontakt med Vizueras exponeringskorgar. Jag 

kände direkt att det här var något nytt och spännande som vi kunde använda oss av i 

experimentet.  

När kursen Examensarbete i butiksledning sedan började hade vi ganska bra koll på vad vi 

ville göra. Metodföreläsningarna som tillhör kursen anser jag har varit nyttiga för kursen och 

jag tror att det hade blivit svårt att genomföra arbetet utan den kunskap som jag fick från 

föreläsningarna samt tentamen. Den kunskap om metod som jag fick efter det fick mig både 

att känna mig trygg men samtidigt fick det mig också att förstå allvaret i uppgiften vi hade 

framför oss. Jag tror verkligen att den djupgående kunskapen vi fick kring metod genom både 

föreläsningar och tentamen har varit otroligt värdefull för vårt examensarbete. Vi tog tidigt 

kontakt med de två butiker vi valt att utföra vårt experiment med samt företaget Vizuera som 

sponsrade oss med exponeringskorgar. Båda butikerna samt Vizuera var otroligt nyfikna och 

entusiastiska kring vår idé med experimentet, vilket fick mig att känna mig trygg med 

ämnesvalet samtidigt som vi fick en kickstart. Jag tror att butikernas och Vizueras entusiasm 

har gjort oss otroligt motiverade genom hela arbetet och det har varit skönt att ha deras 

förtroende. 

Jag tycker att arbetsprocessen har fungerat bra, speciellt med de regelbundna 

delinlämningarna. I gruppen är vi duktiga på att sätta delmål både för varje vecka men även 

för varje gruppträff. Jag tycker att det är skönt att veta vad som ska göras varje gång vi ses 

och på så sätt kan alla förebereda sig och känna sig trygga i vad som händer. Det är även 

väldigt skönt och roligt att kunna bocka av saker från listan och när delmålen uppfylls. Jag 

tror även att delmålen får mig att arbeta mer här och nu, istället för att skjuta det på framtiden. 

Våra egna delmål har fått oss att hela tiden ligga steget före, vilket även var tanken med det 

hela. Under arbetets gång har vi inte stött på några större svårigheter, förutom att vi är tre 

starka viljor som kan argumentera för sin sak. Men jag skulle inte vilja påstå att vi har haft 

några större problem med det, eftersom vi trots allt har samma mål och vill samma saker.  



	  

Insamlandet av teori, då mest vetenskapliga artiklar, har varit något som vi har lagt ner 

mycket tid på, då vi ville hitta specifika artiklar som verkligen passade in i det vi ville berätta. 

Det här var något som i vissa fall var svårt och personligen anser jag att kunskapen om hur vi 

ska söka efter artiklar som vi fick från biblioteket hade kunnat vara mycket tidigare i 

programmet. Vi hade då känt oss mer bekväma med det och haft betydligt lättare för det när 

det väl var dags att börja kursen examensarbete i butiksledning. 

Ämnet i sig har varit en otrolig drivkraft för mig och jag har med stort intresse fördjupat mig 

inom relevant teori. I samband med det här arbetet har jag fått fördjupad kunskap kring ämnet 

exponering, impulsköp och köpprocessen, men även hur butiker arbetar med exponering i 

praktiken samt hur en uppsats ska skrivas och utformas. Avslutningsvis vill jag tacka mina 

medskribenter, Emily och Jenny, för en fantastisk tid tillsammans. 



	  

Jenny Pålssons reflektioner  

Processen att skriva en B-uppsats var någonting som var helt nytt för mig, då vi under 

utbildningens gång har skrivit en rad uppsatser men ingen som omfattar vad ett 

examensarbete utgör. Efter att ha fått förberedande föreläsningar och slutligen en tentamen 

inom metod, fick jag en fördjupad förståelse samt fördjupad kunskap inom ämnet. Det 

bringade även förståelse i hur uppsatsskrivandets tillvägagångssätt skulle vara och det gjorde 

att jag kände mig tryggare i min skrivprocess. Jag anser att den här förberedande tentamen har 

varit till stor nytta för mig och min delaktighet i den här uppsatsen.  

I slutskedet av höstterminen 2013 bildades vår studentgrupp där vi alla tre var eniga om 

ämnet till vårt kommande examensarbete. Vi ville inrikta oss mot ämnet marknadsföring med 

fokus på säljteknik och butikskommunikation. Efter några få diskussioner valde vi att skriva 

om vilka effekter exponeringar i butik kan ha och vi hade även enats om att utföra en 

kvantitativ studie i form av ett experiment. Vi var oerhört exalterade över vårt ämnesval och 

gjorde därmed allt för att säkerställa så att det här skulle kunna verkställas. Genom 

kontinuerlig kontakt med en av de berörda lärarna för utbildningen, fick vi goda tips och 

erfarenheter för att säkerställa trovärdigheten i ett kommande experiment. I ett tidigt stadie av 

examensarbetets process, kände vi att ämnet behövdes smalnas av och då togs beslutet om att 

endast fokusera på hur sambandsexponeringar kan påverka försäljningen för butiker. I det här 

skedet kontaktades Vizuera, det företag som framställer exponeringskorgarna som vi ville 

använda oss av i arbetet. De gav oss god respons och sponsrade oss gladeligen med tio 

stycken exponeringskorgar. Därefter kontaktade vi de utvalda butikerna för experimentet, 

Almö Livs på Tjörn och Matöppet i Kvidinge. Respektive butikschef ansåg att vår studie 

kunde vara lärorik och var nyfikna på hur mycket exponeringen kunde öka försäljningen. 

Tack vare den goda respons som vi fick från både lärare, butikerna och Vizuera kände jag en 

glädje inför vår kommande uppsatsskrivning.  

Då jag under mina sex år inom handelsbranschen har utvecklat ett stort intresse för 

exponeringar och att vi under utbildningens gång har fått fördjupad kunskap inom ämnet, 

gjorde att det redan från dag ett fanns en kunskapsbas. När vi sedan skulle samla in referenser 

till den teoretiska referensramen blev det svårare än vad vi förväntat oss. Jag tycker att det 

svåra låg i att finna sådana referenser som var användbara för oss i vårt arbete. Framförallt var 

processen att hitta vetenskapliga artiklar svår, då det var av yttersta vikt att rätt sökord 

användes för att smalna av sökandet. Det här gjorde att vi ägnade mycket tid på att verkligen 



	  

hitta rätt sökord och därmed hitta de artiklar som passade vårt arbete. Jag anser att 

förkunskaperna kring sökandet av vetenskapliga artiklar var för liten. Jag hade gärna sett att 

vi underrättats med informationen redan vid utbildningens start. Utmaningen med den 

teoretiska referensramen tycker jag även var att gallra bort teori och att hela tiden vara 

källkritisk. Jag anser att vi har lyckats väl med att framhäva de teorier samt hypoteser som 

stämmer överens med vårt resultat, samt sådant som ställts mot resultatet. Jag tycker att 

diskussionen var den del av uppsatsen som var mödosammas, då vår studies resultat består av 

siffror. Det här sättet att diskutera resultatet mot vald teori, anser jag var ett svårt moment.    

Arbetsprocessen har fungerat väl även om vi är tre personer med starka viljor och med samma 

perfektionistiska anda om att göra ett så bra arbete som möjligt. Jag anser att vi har lyckats 

kombinera våra personligheter, styrkor såsom svagheter på ett bra sätt, vilket har bidragit till 

ett mycket bra samarbete under arbetes gång. Även om vi har haft olika åsikter under 

processen, har vi löst de situationerna genom att diskutera oss fram till en lösning som alla 

accepterar. Jag anser att det här har gjort att vi har genomarbetat uppsatsen väl och att vi har 

eliminerat onödiga diskussioner samt fick ett väldokumenterat resultat 

Jag tycker även att vi har haft en klar och tydlig struktur genom hela arbetet, då vi har haft 

delmål för varje vecka. Det här har gjort att jag har känt att vi hela tiden har kontroll över 

uppsatsen och att vi hela tiden har legat i framkant för att inte hamna efter. Redan vid 

uppsatsens start upprättade vi en tidsplan där vi klargjorde våra egna deadlines. För min del 

har även de regelbundna delinlämningarna till handledare och examinator varit ett stort stöd. 

Dels för att det finns en deadline att arbeta efter, men även för de kommentarer som fås efter 

varje inlämning eftersom att jag tycker att även det ger en struktur i skrivandet. Överlag har 

vår arbetsprocess fungerat väldigt bra och vi har haft respekt för varandra samt visat 

ödmjukhet inför varandra. Den största fördelen med att vara tre personer är att arbetet ses 

utifrån tre synvinklar och det kan därmed diskuteras på ett annat sätt. Det som framförallt har 

gjort att vår arbetsprocess har fungerat väl, är att vi har haft roligt under vägens gång, varit 

strukturerade, haft en tydlig och rak kommunikation samt haft god disciplin.  

Uppsatsskrivandet har utvecklat mig med nya kunskaper inom ämnet exponeringar och dess 

påverkan för butikers försäljning. Det har även utvecklat min förmåga att upprätta, styra och 

slutföra ett projekt, vilket jag anser är bra kunskaper att ha med sig i kommande arbetsliv. Till 

sist vill jag tacka mina studie- och medskribenter för ett bra samarbete och för en fantastiskt 

rolig tid tillsammans under arbetets gång. 



	  

Bilaga 2 – Försäljningsstatistik butik A 

Figur 10: Resultat butik A, vecka nio. 

Figur 11: Resultat butik A, vecka tio. 



	  

Bilaga 3 – Försäljningsstatistik butik B 
Tabell 2: Resultat från butik B, vecka nio och tio. 

Produkt Vecka 9 - 
2013 

Vecka 10 
-2013 

Vecka 9 -
2014 

Vecka 10 
– 2014 

Förändring 
i antal för 
vecka 9-10 

Förändring 
i procent 
för vecka 
9-10 

Bamse 
tandkräm 

1 st 2 st 1 st 3 st 1 st 33 % 

Kavli räkost 4 st 0 st 14 st 12 st 22 st 550 % 

Santa Maria 
tacokrydda 

4 st  8 st 16 st 12 st 16 st 133 % 

OLW 
chilinötter 

6 st  0 st 9 st 10 st 13 st 217 % 

Marabou 
Premium 
original 

5 st 3 st 4 st 12 st 8 st 100 % 

Pågenlimpan 35 st  33 st 34 st 39 st 5 st 7 % 

Zoegas 
skånerost 

52 st 56 st 46 st 73 st 11 st 10 % 



	  

Bilaga 4 - Exponeringskorgar 

	  

Figur 13 a, 13 b: forts. exponeringskorgar. 

	  

	  

	  

	  


