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Förord 
 

 
 

Konsumentverkets ambition är att varje år arrangera ett forskarseminarium  

på ett specifikt tema i samarbete med vårt vetenskapliga råd. Syftet med semina-

rierna, där några av landets främsta konsumtionsforskare deltar, är att synlig-

göra intressant svensk konsumtionsforskning och bidra till en dialog och 

erfarenhetsutbyte mellan forskare och ”praktiker”.  

 

Temat för 2013 års seminarium var Konsument i butik – så shoppar vi loss  

och belyste vad det är som får oss att välja en specifik butik och hur vårt 

inköpsbeteende påverkas inne i butiken. Man kan fråga sig om vi gör medvetna 

och aktiva val eller om det är andra faktorer som påverkar oss? Till hur stor  

del styrs vi av känslor? Allt fler butiker satsar på att öka både service- och 

upplevelseinnehåll. Man skapar kundklubbar m.m. och försöker bygga relationer 

för att påverka oss att köpa varor i butiken. Finns det någon gräns för när denna 

påverkan och marknadsföring blir etiskt diskutabel eller rentav otillbörlig? 

 

2013 firar Konsumentverket 40 år av oberoende information och effektiv tillsyn 

för konsumenternas bästa. Genom åren har vi ofta förekommit i debatten om 

otillbörliga säljknep så seminariets tema känns både välvalt och ständigt aktuellt. 

Jag hoppas att den här rapporten, som är en sammanställning av vad som 

framfördes under seminariet, ska bidra till ökade insikter och till en fortsatt 

debatt om olika former av marknadsföring i butik och dess påverkan på 

konsumenten, samt stimulera till fortsatt forskning om dessa fenomen.  

 

Karlstad i december 2013 

Gunnar Larsson  

Generaldirektör  



 

 

Innehållsförteckning 

 

1. Inledning – Marknadsföring i butik .............................................................. 5 

1.1 Butiken som marknadsföringsinstrument  inom detaljhandeln ............ 5 

1.2 Sociala behov .......................................................................................... 5 

1.3 Aktiva/medvetna – eller omedvetna/emotionella val ............................ 6 

2. Konjunkturen och detaljhandeln ................................................................... 7 

2.1 Långsam finansiell återhämtning........................................................... 7 

2.2 Detaljhandelns försäljningsutveckling 2013 .......................................... 9 

2.3 Mognad i e-handeln .............................................................................. 11 

2.4 Förändrade konsumentbeteenden ........................................................ 13 

2.5 Sammanfattning ....................................................................................14 

3. Så shoppar vi loss i butiken ........................................................................... 15 

3.1 Handelns dolda kunskap om säljpåverkan i butiken ............................16 

3.2 Konsumentens beslutfattande i butiken – en visuell process ...............16 

3.3 Det osynliga sortimentet – varuexponeringens betydelse ................... 18 

3.4 Detaljhandelsföretagen som storföretag – ”McDonaldisering” ........... 23 

3.5 Modern shopping och nästa marknadsföringsgeneration ................... 27 

4. En butik man minns ..................................................................................... 29 

4.1 Från EPA till Emporia .......................................................................... 30 

4.2 Vad är konsumtion? ............................................................................. 32 

4.3 Det moderna varuhuset – damernas paradis? ..................................... 34 

4.4 Konsumenten som medskapande aktör ............................................... 36 

4.5 Mot en hållbar konsumtion? ................................................................ 38 

5. Kundmöten i butik ....................................................................................... 40 

5.1 Detaljhandeln som tjänsteföretag .........................................................41 

5.2 Människor är intressanta för människor ............................................. 42 

5.3 Mjuka former av påverkan i kundmöten .............................................. 46 

5.4 Bra eller dåligt för konsumentens köpbeslut? ...................................... 49 

6. Paneldebatt .................................................................................................. 52 

7. Referenser .................................................................................................... 56 

8. Medverkande ............................................................................................... 62 



   
  5 (64) 

 

 

1. Inledning – Marknadsföring i butik 
 

Magnus Söderlund, professor i marknadsföring och chef för Centrum för 

Konsumentmarknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm. 

 

Den här rapporten handlar om marknadsföring och kundpåverkan i  

fysiska affärsbutiker. Den traditionella butiken är särskilt intressant ur ett 

kundpåverkansperspektiv eftersom den erbjuder en tredimensionell miljö,  

som helt omsluter kunden och kan appellera till alla sinnen. Sedan många år  

har forskningen visat att ett stort antal faktorer i butiksmiljön påverkar kunder 

på olika sätt – exempelvis hur länge kunden väljer att stanna i butiken, hur 

kunden rör sig i butiken, om kunden väljer att köpa eller ej och hur mycket 

kunden köper för. Ett stort antal element i butiksmiljön bidrar till kundens 

utvärdering av butiksbesöket bl.a. i form av behovstillfredsställelse och  

nöjdhet. Hur nöjd en kund är lägger grunden till återbesök och rekommen-

dationsbenägenhet (så kallad word-of-mouth).   

1.1 Butiken som marknadsföringsinstrument  
inom detaljhandeln 

Forskningen är relativt entydig om att många av kundens köpbeslut i butiker inte 

är planerade i förväg, vilket innebär att man i butiksmiljön har en stor potential 

för att påverka kunden. I dagsläget sysselsätter detaljhandeln cirka 250 000 

medarbetare som återfinns i något av de 67 000 försäljningsställen som finns i 

Sverige och omsätter drygt 600 miljarder kronor. Trenden under de senaste 20 

åren har varit en kraftig tillväxt. Enskilda butiker blir större och större och de 

stora butikskedjorna ökar sina andelar, vilket indikerar att det sammantaget 

finns omfattande resurser för att satsa på olika former av påverkan i butik.  

 

Förvisso växer e-handeln snabbt, men än så länge svarar den för en  

blygsam del, ungefär 6 procent, av den totala försäljningen i detaljhandeln  

(e-barometern 2012, HUI Research). Butiken som marknadsföringsinstrument 

är i alla händelser sannolikt underskattad, eftersom mycket av den statistik som 

sammanställs om marknadsföring i Sverige inte täcker alla marknadsförings- 

elementen som påverkar kunden i butiksmiljön.  

1.2 Sociala behov 
Vad som också är speciellt med påverkan i butiker i förhållande till en del  

annan marknadsföring är att butiksbesök kan motiveras av – och tillfredsställa  

– konsumentbehov, som inte enbart handlar om att inköpa produkter. Hit hör 

framförallt sociala behov. Att titta på människor, att visa upp sig själv och att 

interagera med andra har sedan länge identifierats som motiv till att konsu-

menter besöker butiker. Hit hör också behov av att informera sig om nyheter  

och trender samt att få inspiration och stimulans. I anslutning till detta kan man 

notera att konsumentens butiksbesök sker på något som ibland kallas för ”den 

tredje platsen” (hemmet och arbetet är de första två platserna). Den sortens plats 
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förefaller att spela en allt viktigare roll för många människor, inte minst när det 

gäller att tillfredsställa behov i en tillvaro där såväl hemmets som arbetsplatsens 

små världar ofta är förutsägbara och kontrollerande. Flera forskare har hävdat 

att den kommersiella tredje platsen kan bidra med socialt stöd i tillvaron, 

speciellt för människor som av olika skäl är ensamma – exempelvis äldre 

konsumenter. Och andelen äldre i samhället ökar som bekant.  

1.3 Aktiva/medvetna – eller omedvetna/emotionella val 
Konsumenters icke-kommersiella motiv för att söka sig till affärslokaler bidrar 

till att dessa får en särställning när det gäller marknadsföring och köppåverkan  

– speciellt i förhållande till annan typ av marknadsföring som innebär ovälkom-

men exponering för olika budskap, som ofta upplevs i samband med TV-reklam 

och telefonförsäljning. Konsumentens icke-kommersiella motiv gör att garden 

mot påverkansförsök sänks. Allt fler butiker satsar också på att öka både service- 

och upplevelseinnehåll samt på att bygga relationer med kunder. Sammantaget 

kan detta medföra problem för konsumenten att identifiera det som möter 

honom eller henne i butiksmiljön just som marknadsföring och påverkan.  

 

Marknadsföringen i butiksmiljöer går i ökande utsträckning ut på att försöka 

väcka emotioner hos besökarna. Och emotioner har en närmast automatisk och 

omedveten påverkan på beslut. En del filosofer som brottas med begrepp som 

frihet och fri vilja menar att handlingsfrihet förutsätter att vi har kapacitet att 

värdera olika alternativ på ett upplyst sätt. Frågan är dock om detta går just när 

emotioner är inblandade. Vi är knappast fria att välja vilka emotioner vi upplever 

– och vi är sällan medvetna om hur emotioner färgar utvärderingen av olika 

alternativ. Om man menar att aktiva, medvetna val är eftersträvansvärt när det 

gäller konsumentens beslutsfattande, finns det därmed anledning att rikta 

särskild uppmärksamhet mot vad som händer med konsumentens beteenden 

och köpbeslut i olika butiksmiljöer. 

 

De fyra författarna till bidragen i den här rapporten medverkade med var sitt 

föredrag på ett seminarium i Konsumentverkets regi som hölls i november 2013. 

Seminariet avslutades med en paneldebatt om konsumentpåverkan i butik – ett 

referat från debatten finns i rapportens sista del.  
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2. Konjunkturen och detaljhandeln 
 

Lena Larsson, VD HUI Research. 

 

 

2.1 Långsam finansiell återhämtning 
Världsekonomin återhämtar sig, men i en historiskt långsam takt på grund  

av återkommande bakslag. Europeiska centralbanken ECB:s insatser har varit 

hyfsat effektiva och lugnat marknaderna så att euroländerna har fått möjlighet 

att låna till lägre kostnader. Men detta lugn har gjort att de allvarliga, långsiktiga 

problemen har hamnat lite i skymundan. Behovet av strukturella reformer i flera 

euro-länder kvarstår i allra högsta grad för att komma tillrätta med budget-

underskott och svag konkurrenskraft. Under tiden ser vi att företagen i flera  

av de här länderna blir alltmer optimistiska, även om exporten kommer igång 

långsamt på grund av svagare efterfrågan från tillväxtländerna. 

 

Den senaste tiden har uppmärksamheten riktats mot just tillväxtländerna, som 

bromsat in. Kina går igenom en strukturell omvandling av ekonomin och vi ser 

där betydligt lägre tillväxtnivåer. Omvärlden kan därför inte förlita sig på Kinas 

draghjälp som under krisen 2008-09. När tillväxtländerna nu saktar in blir det 

istället ännu viktigare för världsekonomin att vi även fortsättningsvis ser steg i 

rätt riktning i euro-området och USA. 

 

Under andra kvartalet i år visade euro-zonen positiv tillväxt efter sex kvartal  

med negativ tillväxt. Men det är stora skillnader mellan länderna - rekordhög 

arbetslöshet i södra Europa och rekordlåg i Tyskland. Vi ser ett A/B-lag, även  

om konkurrenskraften har förbättrats en del i södra delarna.  
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2.1.1 Påverkan på Sverige 
BNP-utfallet för årets första två kvartal reviderades ned betydligt. BNP växte 

med endast 0,4 respektive 0,6 procent, d.v.s. hälften av vad som angavs tidigare. 

HUI Research har därför reviderat BNP-prognosen för året (från 1,4 till 1,1,  

nästa år 2,4 %). Vi tror dock fortsatt på en återhämtning under hösten, drivet  

av hushållens förtroende/konsumtion, men även av mer optimistiska företag. 

Det stärkta förtroendet i kombination med något ljusare signaler från USA och 

Europa, vilket ger hopp för svensk export, tyder på att en långsam vändning är 

på gång. Den sker dock från en lägre nivå än vad vi bedömde tidigare.  

 

Hushållens förtroende är nu uppe i det historiska genomsnittet. De  

har förtroende både för den egna ekonomin och för landet. Hushållen är  

köpstarka tack vare goda reallöneökningar, låg inflationen och stark krona.  

Men hushållen har ändå varit lite avvaktande, vilket syns i konsumtions-

mönstret och i sparandet. Sparkvoten gick upp under finanskrisen och ligger 

kvar på höga nivåer. Genom att minska sparandet kan utrymme frigöras för 

konsumtion. Tidigare kriser har visat sjunkande sparande när krisen avtar, 

frågan är hur mycket det sjunker denna gång. Möjligen är det ett trendbrott  

där konsumenterna fortsätter med ett högre sparande än innan krisen. En 

ränteökning kan dock äta upp en stor del av konsumtionsutrymmet. Den höga 

belåningsgraden kommer att få konsekvenser. Vi tror på samma räntenivå till 

mitten av nästa år, sedan försiktig höjning, givet att ekonomin fortsätter 

återhämta sig.  

 

 

 
 

Figur 1: Sparkvotens utveckling.  
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2.2 Detaljhandelns försäljningsutveckling 2013 
Detaljhandeln har haft en relativt försiktig tillväxt hittills i år (hösten 2013).  

Vid samma tidpunkt förra året låg utvecklingen på 3 procent. Varselvågen och 

förra höstens tapp gjorde sedan att detaljhandeln stannade på en tillväxt på 2,1 

procent 2012. I år ligger tillväxten efter första halvåret på 1,5 procent. Det var ett 

svagt första halvår, speciellt första kvartalet. En segdragen vinter påverkade flera 

branscher, bland annat kläder, skor och sport. Kläder har dock visat positiv 

utveckling de fyra senaste månaderna; det finns möjligheter till återhämtning 

under hösten genom att sälja varmare kläder till fullpris efter sommarens reor. 

Prognosen för klädhandeln revideras dock ned från 1,5 procent till 1 procent, 

vilket till stor del beror på den svaga utvecklingen hittills i år. 

 

Dagligvaruhandeln har haft ett starkt första halvår, 2,8 procent, jämfört med 

samma period 2012. Ökningen beror delvis på prisökningar där bland annat 

stigande råvarupriser lett till högre priser. En minskad konsumtion av sällan-

köpsvaror frigör dessutom kapital för inköp av andra typer av varor, vilket gjort 

dagligvaror till en av vinnarna. Till detta har ett allt större mat- och hälsointresse 

bidragit. Konsumenterna vistas allt oftare på restauranger och caféer samtidigt 

som matlagningsprogram, receptsajter och mattidningar får allt större spridning. 

Detta driver intresset och tillväxten även för dagligvaruhandeln.   

  

Sällanköpsvaruhandeln har det betydligt tuffare, med endast 0,4 procent tillväxt 

hittills. Det finns dock stora skillnader mellan branscherna. Apotekshandeln, 

som länge arbetat med strukturen efter avregleringen, tycks nu ha hittat hem. 

Fokus för apotekskedjorna har legat på att hitta rätt koncept och rutiner och  

på att få logistik och IT-system på plats. Apoteken strävar efter att bli mer 

kundorienterade. Många kedjor har breddat sitt sortiment med andra produkter 

än läkemedel och ökat sitt tjänsteutbud, vilket syns i försäljningsstatistiken.  

Hittills i år har apoteksbranschen ökat med 4,7 procent, vilket är betydligt 

starkare än samma period föregående år. Tillväxten spås fortsätta i samma  

takt även under hösten. 

 

Konsumenterna har under året generellt sparat in på kapitaltunga köp. 

Sommaren har dämpat utvecklingen inom möbelhandeln, men tillväxten får 

sannolikt fart igen under hösten. Tillväxten spås alltså öka i höst; en stabilare 

bostadsmarknad, ett högre konsumentförtroende samt konsumenter som efter 

en tid med fokus på semester gärna vill prioritera hemmet. Både möbel- och 

heminredningsbranschen har hittills i år haft en positiv utveckling.  

 

Sport- och fritidshandeln hade den starkaste tillväxten under 2012. Prispress,  

e-handel och utländska aktörer har dock påverkat utvecklingen som hittills i år 

är negativ. Detta gör att vi reviderar ned helårsprognosen från 2,5 procent till 1,5 

procent. Branschen har möjlighet att rädda upp en del av tappet då intresset för 

hälsa och träning fortfarande är stort bland de svenska konsumenterna. Däremot 

kommer branschen sannolikt inte att leverera lika starka utvecklingstal som 

under förra året. 
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2.2.1 Samlad bedömning av detaljhandelns utveckling 2013 
Förra året startade detaljhandeln starkt, men slutade desto svagare. För år  

2013 verkar situationen vara den omvända, det vill säga att året har börjat  

svagt medan hösten väntas bjuda på starkare tillväxttal. I och med detta  

bedöms svensk detaljhandel för helåret 2013 landa på samma nivå som för 

helåret 2012. Tillväxten hittills i år, 1,5 procent, är således i linje med HUI:s 

prognos för helåret 2013 som ligger på 2 procent. 

 

Figur 2: Detaljhandelns utveckling januari–september 2013.  

Källa: Detaljhandelsindex (DHI). 

 

Hittills i år har priserna ökat en hel del inom dagligvaruhandeln, en utveckling 

som spås fortsätta i ungefär samma takt resten av året. Intresset för livsmedel 

och matlagning väntas inte heller dala den närmaste tiden. Prognosen för daglig-

varuhandeln ligger därför kvar på 3 procent för helåret, trots att konsumenterna 

samtidigt spås lägga lite mer pengar på sällanköpsvaror än vad de gjort hittills i 

år. I likhet med tidigare bedömningar spår HUI Research att vändningen för 

sällanköpsvaruhandeln kommer att påbörjas under hösten 2013. Då sällan-

köpsvaruhandeln fått stå tillbaka en tid finns nu ett uppdämt behov hos konsu-

menterna och branschen kommer sannolikt att visa upp starkare tillväxttal 

under hösten. Svaga jämförelsetal underlättar dessutom för branschen att  

ta igen efter den försiktiga tillväxten hittills i år.  
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  Utfall 2012 Prognos 2013 Prognos 2014 

 Mdkr löp fast löp fast löp fast 

Dagligvaruhandel 290 3,3 1,4 3,0 1,0 3,5 1,5 

Sällanköpshandel 345 1,1 3,2 1,5 3,5 2,5 3,5 

Byggvaruhandel 32 -1,7 -3,2 0,0    

Elektronikhandel 43 -3,9 10,0 -2,0    

Klädhandel 52 -1,8 -1,2 1,0    

Möbelhandel 27 -0,1 0,9 1,5    

Sport och fritid 22 8,9 10,5 1,5    

Övrigt 169 1,5 0,8 3,6    

Total detaljhandel 635 2,1 2,4 2,0 2,5 3,0 2,5 

 

Figur 3: Prognoser för detaljhandelns samt några underbranscher.  

Källa: HUI Research. 

2.3 Mognad i e-handeln 
E-handeln fortsätter att leverera starka tillväxttal och ökade under andra 

kvartalet 2013 med 19 procent jämfört med samma kvartal 2012. Detta är den 

starkaste utvecklingen sedan 2007 och visar att svenska aktörer satsar på nätet 

och att konsumenterna har blivit allt mer bekväma med att handla på nätet. 

Sverige är nu inne i en mognare fas av e-handelskonsumtion, där både kedjor 

och renodlade e-handelsföretag aktivt arbetar med försäljningen i e-handels-

kanalen. E-handeln sprider sig numera även till branscher utöver de redan 

etablerade. Jämförs e-handelns utveckling med den totala detaljhandelns  

utveckling så skiljer sig tillväxttakterna markant. 

 
 

Figur 4: E-handelns andel av detaljhandelns tillväxt. Källa: HUI Research 

 

HUI Research publicerar varje kvartal e-barometern, som följer e-handelns 

försäljningsutveckling. De delbranscher som särredovisas i e-barometern 

uppvisade samtliga en stark utveckling under andra kvartalet.   
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Bransch 
Omsättning 2012 
(miljarder kr, ca) 

Tillväxt Q2 2013 Tillväxt Q2 2012 

Hemelektronik 7,6 21 % 11 % 

Kläder/skor 6,7 10 % 8 % 

Böcker/media 3,2 5 % 2 % 

Heminredning/möbler 1 15 % 11 % 

Sport/fritid 0,8 31 % 27 % 

Övrigt 12,3 26 % 18 % 

Totalt 31,6 19 % 13 % 

 

Figur 5: Branschers utveckling inom e-handel. Källa: e-barometern. 

 

Den fysiska handeln kommer att påverkas av en växande e-handel. För de  

fysiska butikerna framförallt gäller att ha en fungerande multikanalstrategi.  

Men initiativen kommer från e-handlarna, inte tvärtom. Hittills har denna 

främst agerat när den blir pressad. Exempelvis har de stora detaljhandels-

kedjorna närvaro i de branscher som är framgångsrika på nätet (ännu så  

länge kläder, elektronik och böcker). Detta genom uppköp av nätaktörer. 

Multikanalförsäljning diskuteras från kedjors håll för att dra nytta av 

kombinationen av fysiska butiker och e-handel, men i praktiken finns  

inget lyckat exempel på den svenska marknaden. En multikanalstrategi  

skulle kunna innebära att mindre yta blir mer effektivt. D.v.s. man säljer  

bara det som säljer bra i butiken, resten säljs på nätet. 

 

E-handelns framfart kommer att bli påtaglig för handeln, leverantörer, 

fastighetsägare och konsumenter. HUI Research har på uppdrag av GS1  

Sweden beräknat tre olika scenarier för e-handelns tillväxt. E-handelns andel 

kan markant öka, från 5 till 13 procent, på fem år. Eller till 36 procent på tio år. 

Mat, inredning och byggvaror beräknas öka mest. De olika prognosscenarierna 

för e-handelns påverkan bygger på tre olika antaganden om utvecklingstakter: 

 

 ett försiktigt scenario som innebär att e-handeln utvecklas i takt med vad 

vi har sett under de senaste åren (källa för e-handelns utvecklingstakt är 

e-barometern) 

 ett scenario med starkare utvecklingstakt skulle kunna inträffa om 

teknisk utveckling, ökad konsumentvana och spännande innovationer 

från e-handeln bidrar till en ökad tillväxttakt 

 ett extremt snabbt utvecklingsscenario inträffar om vi på allvar får ett 

digitalt skifte hos både konsumenter och producenter. Med ett ”digitalt 

skifte” menar vi att både konsumenter och producenter anammar ny 

teknologi, innovativa lösningar och digitala kanaler i en utsträckning vi 

hittills inte har sett eller vet om. 
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2.4 Förändrade konsumentbeteenden 
Den digitala mognaden hos konsumenter och företag i kombination med 

teknikutvecklingen innebär ett ändrat konsumentbeteende. Mer än var- 

annan svensk har en smartphone. Var femte har tillgång till en surfplatta  

och e-handelns andel kan gå från dagens 5 till 36 procent om tio år i ett 

extremscenario. 

 

 
 

 

Idag söker den genomsnittlige konsumenten information hos drygt tio källor 

innan köp, det är dubbelt så många jämfört med för några år sedan. Sanningens 

ögonblick inträffar inte längre i butiken, utan tidigare i beslutsprocessen, 

exempelvis när konsumenten söker information på bloggar och i sociala medier. 

 

Vi ser också en tydlig trend mot att GÖRA istället för att ÄGA. Under året har 

detaljhandeln fått stå tillbaka till förmån för andra områden. Konsumenterna 

vistas allt oftare på restauranger och caféer, pådrivna av det ökande matintresset 

med ständigt nya matprogram på TV, receptbloggar och kokböcker. Resor är ett 

annat område vi valt att konsumera mer av, vilket idag är möjligt för en bredare 

massa tack vare lågprisflyg. 

 

När oron för omvärlden minskar och konsumenternas köplust ökar igen kommer 

konkurrensen inte längre från detaljhandelns olika delbranscher utan från andra 

sektorer såsom resesektorn och restaurang- och cafébranschen. Detaljisterna 

måste få konsumenterna att hitta tillbaka till handeln och locka med annat än 

varor, något som ger ett mervärde för konsumenterna. E-handlarna har hittat 

något som konsumenterna efterfrågar, bekvämligheten i att handla varor på 

nätet. Kan detaljisterna tillämpa detta och förenkla och göra det lustfyllt för 

konsumenterna att shoppa kan köpsuget komma tillbaka till handeln.   
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2.5 Sammanfattning 
 

 Det finns goda förutsättningar för konsumtion. Hushållen är köpstarka 

tack vare låg ränta, låg inflation och löneökningar. Sparkvoten är hög  

och utrymme kan frigöras för konsumtion om så önskas. 

 Hushållens förtroende är på uppåtgående och är nu på nivåer som vi  

inte sett sedan innan finanskrisen. De har förtroende både för den egna 

ekonomin och för landet. En något stabilare omvärld samt färre varsel 

och konkurser påverkar positivt. 

 Mat och upplevelser bedöms vara fortsatt populära. Matintresset  

driver omsättningen i både dagligvaruhandel och restaurangsektorn.  

Att konsumenterna mer och mer vill uppleva saker än äga saker  

innebär en utmaning. 

 Nytt konsumentbeteende utgör en stor utmaning för branschen.  

En multikanalstrategi är nödvändig.   
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3. Så shoppar vi loss i butiken 
 

Jens Nordfält, rektor för Center for Retailing vid Handelshögskolan  

i Stockholm. 

 

 
 

I detta kapitel beskriver jag tre förändringsprocesser, som påverkat och påverkar 

handeln och hur konsumenterna shoppar: 

 

1. Hur butikskedjorna hanterar butiksmiljöerna och de varor de exponerar 

där. Här beskrivs flera av de så kallade knep som detaljhandelskedjorna 

använder för att göra butikerna och sortimentet så inspirerande som 

möjligt, vilket utvecklat många butiker till riktiga säljmaskiner. 

2. Hur handelsföretagen ändrats från grunden, på så sätt att de växt både 

ekonomiskt och organisatoriskt och börjat agera som storföretag i sina 

värdekedjor. De har helt enkelt i många fall tagit ledartröjan från 

tillverkningsföretagen. Jag går igenom den förändring som handeln 

genomgått de senaste decennierna och hur den lett till att både utbudet 

av butiker och deras sortiment kan uppfattas som ”mer av samma sak”. 

3. Hur handeln och konsumenterna tillsammans utnyttjar möjligheter som 

kommer med modern teknologi, så att kunderna kan shoppa när som 

helst och var som helst. I den tredje delen blickar jag framåt för att se i 

vilken riktning handeln är på väg med alla nya möjligheter både vad 

gäller försäljning och metoder för att kommunicera med konsumenterna.  
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3.1 Handelns dolda kunskap om säljpåverkan i butiken 
Det som är nytt i denna första förändringsprocess är att handeln blivit allt  

mer kunskapsintensiv. Mycket forskning och utbildning riktas mot att bygga 

kumulativ och överföringsbar kunskap av det som tidigare kanske framförallt 

varit en praktisk kunskap, som lärts ut i tystnad genom praktik i butiken. Det  

är på sätt och vis i ett möte mellan traditionell (teoretisk) marknadsföring och 

butikens praktik som detta nya område växer fram. Det påverkar såväl de som 

arbetar i butik som de som planerar sortiment, layout, butiksnät med mera i 

detaljhandelsföretagen.  

 

Förändringen är alltså en teoretisering av traditionell butikskunskap, bland 

annat i syfte att kunna leverera medarbetare till den växande handeln, men  

även i syfte att öka statusen i handelsyrkena. Från att stora detaljhandelsföretag 

ibland uttryckt en misstro mot att anställa akademiker till att de anställt eko-

nomer till sifferorienterade arbetsuppgifter, kanske vi nu är på väg till en värld 

där även många av de som arbetar med mer praktiska arbetsuppgifter har en 

akademisk utbildning. 

3.2 Konsumentens beslutfattande i butiken  
– en visuell process 

Alla som arbetar eller har arbetat i en butik vet vilken effekt varuexponeringen 

har på försäljningen. Egentligen skulle ju inte butiken ha någon uppgift att fylla 

om exponeringen av varorna inte hade något effekt. Då kunde allt förvaras i 

kartonger på lagret och hela logistiken skulle kunna hanteras både billigare och 

enklare. Nu är det emellertid så att butiken har en enorm påverkan på kundens 

beslutsprocess. En vanligt återkommande siffra på andelen köpbeslut som 

påverkas i butiken är 2/3.  En tes som drivs i min bok Marknadsföring i butik  

är att det framförallt är visuella processer – eller visuell perception – som är 

viktig för att förklara kundens beslutsprocesser i butiken (Nordfält, 2007). 

 

Vad i detta är det då som är nytt? Varför tas inte detta upp i böcker om 

marknadsföring och konsumentbeteende? Nedan ger jag min bild av varför  

det är på det sättet. 

3.2.1 Traditionella beslutsmodeller 
Typiska beslutsmodeller i kurslitteratur och managementböcker bygger på de 

modeller för ”kognitiv problemlösning” som togs fram under 1960- och 1970-

talet. Denna så kallade kognitiva revolution kan kanske ses som en motvikt mot 

den behaviorism som varit stark sedan tidigare. Lite förenklat kan man säga att 

behavioristerna tyckte att medvetandet inte hade särskilt mycket med mänskligt 

beslutsfattande att göra och att förespråkarna för den kognitiva revolutionen  

helt enkelt gjorde uppror mot detta och istället skissade på modeller där alla 

delar av beslutet beskrevs som medvetna.  
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De år som mer allmän marknadsföringslitteratur initialt tog form (Kotlers första 

utgåva av Marketing Management är från 1967), så var alltså de psykologiskt 

grundade beslutsmodellerna fokuserade på att beskriva medvetna processer som 

”upplevelse av behov” följt av ”informationssökning”. Avvikelser från logiska och 

medvetna processer sågs som felaktigheter (engelskans: ”bias”). Grundregeln var 

alltså att kunden kunde vara medveten om i stort sett allt. Egentligen var detta 

medvetna perspektiv, som lånades till marknadsföringen från psykologin, bara 

ett av flera perspektiv. Det var ändå det perspektivet som dominerade littera-

turen och diskussionerna. Perceptionsforskning hade dock funnits sedan 1950-

talet. Till exempel var det allmänt känt att hjärnan väljer ut vad en individ ska  

bli medveten om och att denna selektionsprocess är förmedveten. 

3.2.2 Beslutsprocessen i butiken som en visuell process 
Mot slutet av 1980-talet började en ny skolbildning ta plats. En forsknings-

konferens i USA lämnade efter sig boken Unintended thought. Boken är en 

antologi, utgiven 1989 med New York-psykologerna Jim Uleman och John  

Bargh som redaktörer. Jag väljer här att se den konferensen och efterföljande 

bok som startskottet för forskning där medvetandet återigen fick en något  

mer ifrågasatt position i mänskligt beslutsfattande.  

 

Under 1990-talet kanske de flesta följt framväxten av de icke-medvetna,  

men alltjämt kognitiva, processernas påverkan på beslutsfattandet genom 

Kalifornien-psykologen Antonio Damasio. Han gjorde icke-medvetna kognitiva 

processer till en allmänkunskap bland annat genom sina böcker Descartes 

misstag: Känsla, förnuft och den mänskliga hjärnan (1994) och På spaning 

efter Spinoza (2003). I kölvattnet av denna litteratur har alltså även 

marknadsföringslitteraturen börjat åberopa andra källor. Jag ska inte  

göra denna resa i beslutsteori längre än så, utan bara sammanfatta  

genom att lägga pussel med:  

 

1. forskning om icke-medvetna beslutsprocesser,  

2. forskning om effekter av olika butiksexperiment (till exempel Drèze, 

Hoch och Purk, 1984 eller Chevalier, 1975a, 1975b) och till sist  

3. psykologisk forskning om perceptuella processer (till exempel 

Nedungadi, 1990, och Lynch och Srull, 1982). 

 

Genom ett sådant pussel framtonar en bild som relativt träffsäkert kan beskriva 

kundens beslutsprocess i butiken som en visuell process. Resonemangen i 

nästföljande kapitel bygger på att beslut visserligen är medvetna, men att de 

selektionsprocesser som väljer vad vi ska tänka på och hur vi ska tänka om  

detta är perceptuella (förmedvetna). En annan viktig pusselbit är att den största 

delen av den information som hjärnan har att bearbeta kommer från ögonen.  

Så mycket som 83 procent av all information som hanteras i hjärnan har på-

ståtts komma från ögonen (Nordfält, 2007). För att förstå kraften av butikens 

påverkan på vårt beteende behövs en modell som bygger på att (visuella) objekt  

i vår omgivning påverkar hur vi tänker och agerar. Det är först i ljuset av den 
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sortens resonemang som många av de fenomen som studerats i butiks-

experiment kan finna en förklaring. 

3.3 Det osynliga sortimentet  
– varuexponeringens betydelse 

Ett besök i en butik är ur ett perceptuellt perspektiv en av de mest komplicerade 

processer en modern människa utsätts för. En kund ska sortera och utvärdera 

bland tusentals produkter på väldigt kort tid. Den amerikanske forskaren Herb 

Sorensen (2009) räknade ut att den sammanlagda tid alla kunder i en butik 

under en vecka (cirka 20 000 kunder) tittade på en produkt var cirka 300 

sekunder. Omräknat till hur mycket tid varje produkt får per kund blir det  

0,015 sekunder. Denna korta tid är långt ifrån tillräcklig för att en mänsklig 

hjärna ska hinna bli medveten om att produkten ens finns. ”Titt-tiden” är ju 

förstås ojämnt fördelad mellan kunder och produkter; vissa kunder använder 

mer tid för att titta på till exempel en flaska ketchup än andra. Tiden är dess-

utom ojämnt fördelad så att vissa produkter i genomsnitt får mer uppmärksam-

het än andra (till exempel får Coca Cola mer uppmärksamhet än toapapper,  

även om deras exponeringsyta är relativt likvärdig).  

 

Nedan ser vi ett exempel på detta. Jag hade placerat ut en ny produkt som ännu 

inte fanns på marknaden i fem olika avdelningar på en stormarknad. Det var 

enbart kunder som handlat från de hyllor där den nya produkten var placerad 

som ingick i studien. Testet gick till så att precis då kunden slutat att titta i hyllan 

gick jag fram till dem och visade en sådan förpackning de precis haft chansen att 

se i hyllan och ställde frågan: ”Hej, har du någonsin sett en sådan här 

förpackning?”.  

 

 
 

Bild 1. Placering av en sedan tidigare okänd produkt i en hylla visade att väldigt 

få kunder gav den tillräcklig med uppmärksamhet för att ens känna igen den 

omedelbart efter det att deras ögon slutat att titta i hyllan.  
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I tabell 1 nedan ser man resultaten. I genomsnitt var det endast 3,24 procent av 

de som faktiskt tittat på förpackningen som verkligen sett den. Med att de ”sett” 

den menar jag att de fokuserat tillräckligt länge för att lämna ett minnesspår så 

att deras hjärna senare skulle kunna känna igen den. 

 

Avdelning Igenkänning 

Energidryck 3,70 % 

Halstabletter 14,29 % 

Kaffe 2,68 % 

Ris 1,69 % 

Juice 0,00 % 

Genomsnitt 3,24 % 

 

Tabell 1. Resultaten från observationsexperimentet som visas i bild 1 visas  

ovan. Man ser att kunderna i genomsnitt inte ger tillräckligt med uppmärk-

samhet åt en produkt för att bli medvetna om den. Sannolikheten för en  

produkt att få kundernas uppmärksamhet ökar om de placeras i en avdelning  

där sammanhanget hjälper kunderna att förstå vad produkten är. 

 

Andra studier har visat att den förmedvetna selektionen av vad vi som kunder 

ska komma att fokusera tillräckligt på för att kunna bli medvetna om det ofta 

missar även produkter som vi skulle vilja ha. Nedungadi (1990) visade till 

exempel att trots att kunderna föredrog vissa produkter så tog deras vanetänk-

ande över, på så sätt att de hade svårt att dra sig till minnes (medvetandegöra) 

sina favoritprodukter och därför istället valde tillräckligt bra alternativ. På 

samma sätt har cirka 80 procent av eftermiddagskunderna i en livsmedelsbutik 

som mål att köpa något till middag. Trots att dessa kunder säkert har ätit goda 

måltider otaliga gånger, och trots att de säkert med stor enkelhet skulle kunna 

välja ut olika rätter de gärna skulle köpa om de fick hjälp genom att läsa menyer 

från en restaurang, så är faktum att väldigt många upplever att det är svårt att 

komma på vad de ska köpa. 

 

Trots de tusentals objekt som kunderna omges av så klarar de inte av att 

spontant och automatiskt omvandla de visuella intrycken till användbar 

information. Av den anledningen är det inte så konstigt att handeln vant sig  

vid stora säljökningar om de hjälper en produkt att fånga uppmärksamhet 

genom att specialexponera dem. En typisk form av specialexponering är att  

ställa en stor mängd varor på en hyllgavel i en livsmedelsbutik. I tabell 2  

nedan visas de genomsnittliga försäljningsökningar som Chevalier (1975a, b) 

åstadkom genom att placera varorna på gavlar.  
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Hundmat 312 % 

Tvättmedel 1192 % 

Salladsolja 902 % 

Hushållspapper 321 % 

Fryspåsar 248 % 

Blekmedel 331 % 

Majonnäs 683 % 

Mjukmedel 580 % 

 

Tabell 2. Resultaten från Chevaliers klassiska studie om specialexponeringar. 

Tabellen tydliggör att det går att åstadkomma ansenliga försäljningsökningar 

bara genom att se till att kunder som faktiskt gillar produkten också ser den i 

butiken. 

 

Forskningen om olika produkters placering i butiken är ganska omfatt- 

ande. Den kan därför med fördel delas in i olika grupperingar. Nedan delas  

forskningen som baseras på butiksexperiment in i fyra olika undergrupper:  

1) varuplacering i hyllan, 2) specialexponeringar, 3) överblick över sorti- 

mentet och 4) butikens atmosfär. 

3.3.1 Planogram, produktyta och ytelasticitet  
Butikerna arbetar med vad de kallar planogram för att optimera försäljningen  

ur hyllan. Ett planogram är som en karta över några hyllsektioner. Planogramet 

utgår ifrån parametrar som forskats fram och varje varumärke får dels en yta, 

dels en placering, som ska maximera försäljningen. 

 

Ett första begrepp som kan vara bra att få klart för sig när det gäller mekanisk 

försäljning i hyllan är ytelasticitet. Ytelasticiteten är den försäljningsökning  

som åstadkoms genom att en produkt får ökad yta. Ytan brukar anges i antal 

ansikten. Ett ansikte är en produkt som synliggörs för kunden. Om två likadana 

förpackningar ställs bredvid varandra så säger man att den produkten fått två 

ansikten. Ställs de däremot bakom varandra är det bara ett ansikte. Så gott  

som alla produkter i en livsmedelsbutik har fler än ett produktansikte. Om du 

visualiserar en hylla med läsk kan du säkert se att det typiskt är ganska många 

likadana colaförpackningar som ställs bredvid varandra. På så sätt ökar 

produktens synlighet.  

 

Så tillbaka till ytelasticiteten. Den genomsnittliga ytelasticiteten är 20 procent. 

Det innebär att den förväntade försäljningsökningen som åstadkoms om man ger 

en produkt dubbelt så många ansikten är 20 procent. Om butiken dubblerar en 

produkts synlighet så räknar de alltså med att sälja 20 procent mer av den. 
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3.3.2 Varuplacering i hyllan  
En aspekt som visat sig ännu viktigare än ytan är placeringen. Placeringen har 

visat sig vara cirka tre gånger så viktig som försäljningsytan (Drèze, Hoch och 

Purk, 1994). Placeringen har mätts i sidled och i höjdled och i de testerna har det 

visat sig att placering i höjdled är viktigast. Även i detta fall verkar relationen ”tre 

gånger så viktig” gälla. Det är alltså tre gånger så viktigt att hamna rätt i höjdled 

som att hamna rätt i sidled. Vad är då rätt placering i höjdled? Jo, man tänker sig 

att ögats viloläge är cirka 15 visuella grader under ögonhöjd. En kund ställer sig 

typiskt cirka 63 centimeter ifrån hyllan, vilket innebär att ögat spontant tittar 

ungefär 15 centimeter under den höjd i vilken ögonen är placerade. En person 

med ögonen placerade 150 cm ovanför golvet tittar alltså spontant på varor som 

är placerade cirka 135 centimeter upp i hyllan. 

 

Det har också visat sig att det finns mönster i vilka ögonen gärna rör sig.  

Till exempel kan en kompletterande produkt vinna på att ställas under,  

snarare än ovanför, den huvudsakliga produkten. Det har till exempel visat  

sig att tandborstar (som köps sällan) säljer bättre om de ställs under tandkräm 

(som köps ofta). En bestående försäljningsökning på cirka sju procent väntar  

den som ställer tandborstarna under tandkrämen. Att vi människor har lättare 

att titta neråt än uppåt brukar kopplas till att huvudet sitter framför ryggraden 

vilket gör att det krävs mer muskulär kraft för att titta uppåt än neråt. Är då 

detta att luras? Nej, jag vill hävda att det inte är det. Flera studier har visat att  

vi konsumenter borde byta tandborste oftare. Många har en ganska spretig 

tandborste hemma i badrumsskåpet. Kan butiken hjälpa kunden att ställa sig 

frågan: ”vill jag ha en ny tandborste?” under ett butiksbesök så har butiken 

troligtvis gjort kunden en tjänst. 

3.3.3 Specialexponeringar 
Ett av de mest kraftfulla sätt en butik har att öka försäljningen av en vara är  

att göra en så kallad specialexponering. Vi har redan tittat på några exempel  

på vilka resultat butiken kan vänta sig i tabell 1 ovan. 

 

I experiment som jag gjort med mina studenter har det visat sig att expo-

neringar kan vinna på att designas på olika sätt beroende på deras placering.  

Om en specialexponering är placerad i kundens ögonvrå, d.v.s. inte rakt  

framför kunden, så behöver butiken skapa en visuell enkelhet för att lyckas  

fånga kundens uppmärksamhet. Det enklaste knepet är att använda färger  

som samlas i vertikala ränder (Nordfält, 2011).  
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Bild 2. Specialexponeringar där produkterna placeras i färgblock i vertikala 

ränder har i åtskilliga experiment i åtskilliga varugrupper och butikstyper  

visat sig vara en framgångsrik metod. Denna metod är särskilt effektiv om 

exponeringen placerats i kundernas ögonvrå. 

 

En annan användbar variant av specialexponeringar är så kallade sambands-

exponeringar: exponeringar där kompletterande produkter placeras tillsammans 

i samma exponering. Till jul kan till exempel pepparkakor och glögg placeras i 

samma exponering. Denna typ av exponering kan – om den är rätt designad –  

ge en extra skjuts åt försäljningen, eftersom den underlättar kundens spontana 

förståelse för nyttan av en produkt. 

3.3.4 Överblicken över sortimentet  
Vi har redan tangerat frågan om att skapa en överblick över sortimentet i 

avsnitten om ytelasticitet och färgspel. Det som är en gemensam nämnare  

är att det visuella intrycket i en butik är extremt plottrigt och omöjligt att 

medvetandegöra i varje enskild detalj. Den visuella strukturen har därför  

en väldigt stor påverkan på sådant som hur stort och variationsrikt kunden 

upplever sortimentet att vara. Andra aspekter som påverkas av sortimentets 

organisation är kundernas uppfattning om sortimentets pris, kvalitet, hur 

inspirerande butiken är samt förstås hur bra det säljer. En vanligt återkom-

mande och lite lustig effekt av sortimentets plottrighet är att om butiken rensar 

bort det som säljer dåligt i sortimentet (vid en typisk sortimentsrensning tar 

butiken bort 5-10 procent av artiklarna), så tror kunderna att butiken faktiskt 

ökat sortimentet. Det är alltså en synvilla som beror på att de mer relevanta 

produkterna får fler produktansikten och därmed större synlighet. 

3.3.5 Butikens atmosfär 
En sista bit i pusslet om produkternas placering i butiken är alla de metoder 

butiken har att påverka själva butiksmiljön för att skapa en indirekt påverkan  

på sortimentsuppfattningen. Det visar sig nämligen att mängden produkter  
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i en butik gör att kunderna snarare utvärderar butiken och sedan låter denna 

uppfattning smitta av sig på hur de uppfattar produkterna. I en rörig butik 

uppfattas produkterna som billigare. I en mer exklusivt utformad butik uppfattas 

samma produkt med samma pris som dyrare. Till exempel har det hyllsystem 

som används av Lidl, pallar och kartonger snarare än vanliga hyllor, visat sig 

extra effektivt för att skapa en bild av att sortimentet är billigt. Att inte sortera 

sortimentet i traditionella avdelningar, utan att exponera orelaterade produkter 

intill varandra, kan skapa en känsla av tillbud. Och större exponering av en viss 

vara medför att varan uppfattas som billigare. Antalet sådana visuella knep är 

nästan oändligt. 

 

Den haloeffekt som skapas med hjälp av hur butiken är designad på  

ett övergripande plan gäller även på avdelningsnivå. En produkt som  

placeras i godisavdelningen uppfattas som godare. Placeras den istället  

i mejeriavdelningen tror man den är nyttigare och så vidare. 

 

Det går även att arbeta med andra sinnen än synen. Genom att använda ljud, 

dofter och känsel kan butiken framhäva olika associationer och så att säga hjälpa 

kundens minne i olika riktningar. I ett experiment spelade vi djungelljud i en 

frukt- och grönsaksavdelning, vilket medförde att kunderna tyckte att sorti-

mentet höll en bättre kvalitet – samtidigt som försäljningen av exotisk frukt  

gick upp. Då vi i ett annat experiment tillförde doft i en schampoavdelning  

fick vi liknande effekter: ökad försäljning och en förbättrad kvalitetsupplevelse. 

En förklaring som ofta framförs för att förklara effekter av den typ som just 

nämnts är att om butiken kommunicerar med fler av kundens sinnen så ökar  

den kraft med vilken kunden processar (ungefär: ”tänker på”) produkten och  

då ökar såväl köplust som kvalitetsuppfattning. 

3.4 Detaljhandelsföretagen som storföretag  
– ”McDonaldisering” 

De senaste femton åren har detaljhandeln i Sverige ändrats radikalt. 

Förändringen hade börjat redan tidigare i vissa andra västländer. Kanske  

hade storleken på den nationella marknaden en viss betydelse för när denna 

förändring kom igång. I vilket fall kan man säga att det började i USA för att 

sedan följas upp av de större nationerna i Europa och så småningom berördes 

även Sverige. Denna förändringsprocess har haft en väldigt stor påverkan på  

hur butikerna ser ut idag, hur butiksnätet ser ut, vilket sortiment de håller och 

till sist tror jag även att processen förändrat vår syn på detaljhandeln. Det som 

hände hade åtminstone två orsaker: 

 

 dels insåg detaljhandelsföretagen att de inte behövde se sig som en 

brokig samling med en massa små butiker, där de små butikerna på 

något sätt var en signal som kommunicerade att även företagen bakom 

butikerna var små. De började helt enkelt uppfatta sig som storföretag 

som kunde jämföra sig med de stora tillverkningsföretagen.  
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 dels var det så att detaljhandelsföretagen började inse vilken makt de  

satt på, genom att de kunde styra både sortimentet och hur butikerna 

utformas samt hur de olika varumärkena placerades och kommuni-

cerades. 

 

Jag ska gå igenom detaljhandelsföretagens snabba tillväxt och hur de fått  

ökad makt gentemot tillverkningsföretagen i värdekedjan. Innan jag gör det vill 

jag bara understryka att denna utveckling är viktig av ytterligare en anledning. 

Det är nämligen så att den underliggande logik med vilken tillverknings- och 

detaljhandelsföretag drivs är olika. Mer om det längre fram. I vilket fall har 

utvecklingen påverkat vår shopping i väldigt stor grad. 

3.4.1 Detaljhandelskedjornas snabba tillväxt  
Ett typiskt detaljhandelsföretag har en enormt snabb tillväxttakt. Det kanske  

till och med går att säga att detaljhandelsföretag lever på sin tillväxt. I en studie 

av Corstjens och Steele (2008) visade det sig att medelvärdet på tillväxtökningen 

hos tjugofem globala detaljhandelsföretag var att de fördubblades i storlek vart 

femte år. Tillväxttakten hos detaljhandelsföretagen var nästan 2,5 gånger så  

stor som hos de tjugofem största tillverkningsföretagen. Detta har lett till att  

det amerikanska detaljhandelsföretaget Wal-Mart konkurrerar om att vara 

världens största företag. De är också det företag som har flest medarbetare av 

alla organisationer i länder som USA, Kanada och Mexiko. Faktum är att de är 

världens tredje största arbetsgivare. Det är enbart den kinesiska armén och  

den indiska järnvägen som har fler medarbetare än Wal-Mart. 

 

Svenska detaljhandelsföretag som IKEA och H&M följer samma mönster.  

Även deras storlek fördubblas ungefär var femte år. För fem år sedan hade till 

exempel H&M 1.500 butiker, idag har de 3.200 butiker. Kanske beror denna 

tillväxtiver på – som Ingvar Kamprad uttryckt det i en av böckerna om honom  

– att ett detaljhandelsföretag som tappar 1% i omsättning tappar 10% av sin 

vinst. Detaljhandelsföretagen har alltså väldigt låga vinstmarginaler jämfört  

med tillverkningsföretagen. I studien av Corstjens och Steele som jag refererade 

till ovan så var vinstmarginalen hos tillverkningsföretagen i genomsnitt 4,8 

procent, medan den hos detaljhandelsföretagen var 1,1 procent. Som exempel 

kan nämnas att om vi jämför världens största detaljhandelsföretag, Wal-Mart,  

med världens största tillverkningsföretag, Procter & Gamble, så har Wal-Mart 

fem gånger så stor omsättning. Trots detta så har de ungefär samma nettovinst  

i dollar. 

3.4.2 Detaljhandelsföretagen utvecklas… 
I takt med att handelsföretagen börjat se sig som storföretag har maktbalansen  

i värdekedjorna rubbats. Tidigare har det ofta varit så att leverantörerna med 

sina varumärken har satsat på att samla på sig kunskap om konsumenterna och 

sedan marknadsföra sina produkter mot dessa målgrupper. Hela denna struktur 

har kommit att kallas för ett push-system. Någon tillverkar en produkt som ska 

läggas i lager då den växt fram ur produktionen. Sedan ska den säljas till en 
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grossist som också behöver bygga på sig ett lager. Till sist ska grossisten sälja 

produkten till detaljisten, som ska placera produkten på butikshyllorna så att 

konsumenten ska kunna få tillgång till den. 

 

För nästan fyrtio år sedan startade Wal-Mart och Levi’s ett samarbete som 

samtidigt satte en boll i rullning och som kom att transformera handeln. Det  

de gjorde var att de kopplade samman kassaregistren i Wal-Mart-butikerna  

med datorer i Levi’s produktionsanläggningar. Då en butik någonstans i USA 

sålde ett par jeans fick alltså Levi’s information om detta. På så sätt kunde Levi’s 

fokusera på att producera det som faktiskt sålde istället för att chansa på att 

deras prognoser skulle slå in. En annan fördel var att köpare och säljare i flera 

led inte behövde bygga upp lager. Detta system kom att beskrivas som ett pull-

system där det är konsumentens efterfrågan som styr tillverkningen istället för 

att tillverkaren ska gissa vilka storlekar, färger och modeller som ska tillverkas  

i olika kvantiteter. 

 

En förutsättning för att denna typ av pull-system skulle fungera var att  

det placeras ut ett stort antal datorer överallt i värdekedjan och att dessa är 

sammankopplade. Istället för att det ska skrivas ordrar som ska kontrolleras,  

och att packsedlar och fakturor ska kontrolleras, så datoriserades allt mer utmed 

hela värdekedjan. Tillverkare, grossister och detaljister satte ihop sina datornät 

och lät varor flöda i ena riktningen och information i den andra. Olika delar av 

dessa system har olika benämningar som EDI (electronic data interchange), 

autoorder och RFID (radio frequency identification). 

 

Som exempel på hur detta innebar utmaningar för svensk handel så gjorde ICA 

enorma investeringar under 1990-talet på att både utveckla egna datorsystem  

för sina butiker (som ju är egna företagare) och på att se till att alla butiker gick 

över till att använda datakassor. Detta ställde stora krav både på utbildning av 

butikspersonal och på att ta fram nya rutiner. Prismärkning med automat skulle 

ersättas med datoriserade system där alla prisändringar kom ut som etiketter 

som skulle fästas i plastlister på hyllkanten. Denna utveckling bara fortsätter  

och idag har autoorder ersatt manuella beställningar på många fronter. 

Dessutom märker vi som konsumenter hur system som self-scanning (då man 

skannar under själva butiksrundan) och self check out (då man både skannar  

och betalar i kassan) blir allt vanligare. Inom kort kommer vi även märka hur 

denna digitalisering tar stegen över till själva marknadsföringen - för vi kommer  

snart att få personliga erbjudanden i våra smartphones och på digitala skyltar 

som vet vilka vi är bara vi passerar dem. 

3.4.3 …och börjar utnyttja sin makt 
Detaljhandelns snabba tillväxt och den organisation som krävts för att kunna 

genomgå den förändring som skett i det skifte jag beskrivit ovan har gjort att 

handelsföretagen fått mer information och troligtvis även bättre självförtroende. 

Den våg av digitaliseringar som skedde ställde även krav på långsiktiga 
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samarbeten mellan olika företag i värdekedjan och detaljhandelsföretagen 

började inse vilka kostnader det medför att ha för många småleverantörer. 

 

Följden av allt detta var att istället för som brukligt var, att tillverkningsföretagen 

hade säljkårer som kom till butiken för att ta beställningar, fylla på hyllorna och 

locka handlare och butikschefer med rabatter, så började detaljhandelsföretagen 

säga nej till säljkårerna. På central nivå sa flera stora detaljhandelsföretag ifrån; 

de ifrågasatte varför de behövde betala högre priser för att tillverkningsföretagen 

skulle ha säljkårer som fyllde på i deras butiker. Det var väl bättre, menade 

detaljisterna, att tillverkarna sa upp säljarna och sänkte priserna. Sedan kunde 

butikspersonalen fylla på varor själva. 

 

Ett annat tecken på att det var en ny ordning som gällde var att detaljhan-

delsföretagen började kasta ut varumärken från butikerna. För att de stora 

datorsystemen skulle funka behövde det vara mer enhetliga sortiment i olika 

butiker. Alla butiker behövde dessutom ha samma så kallade PLU (price look  

up) nummer på alla färskvaror och sådant som inte har EAN-koder (European 

Article Numbering, de svart-vita streck och siffror som finns på alla stapelvaror  

i butikerna). Det var kanske på denna front som de största maktkamperna 

märktes. Några omtalade maktkamper mellan Wal-Mart och Coca-Cola, samt 

mellan Carrefour och Gillette, spred sig som löpeldar i branschen och snart ville 

alla detaljhandelsföretag göra på samma sätt. Det som hänt var att Wal-Mart och 

Carrefour sagt åt tillverkningsjättarna att om de inte anpassade sina priser efter 

deras önskemål så skulle butikerna sluta sälja deras produkter.  

 

Från att tillverkarna kunnat husera lite som de ville i butikerna med sina 

säljkårer och selektiva rabatter så samlade sig alltså detaljhandelsföretagen 

centralt och helt plötsligt var det ett helt nytt maktspel. 

3.4.4 Detaljhandelsföretagens alldeles egna DNA 
En bieffekt av de stora omvälvningar som beskrivits ovan var att ett nytt 

tänkande blivit dominerande i branschen. Och det nya tänkandet är ett typiskt 

handlartänkande. Som jag redan nämnt bygger detaljhandeln och tillverknings-

industrin på delvis olika affärslogik. Den typiske detaljhandlaren jagar gärna 

ökade marknadsandelar genom låga priser och djupa rabatter. Den typiske 

industriherren vill istället gärna se lönsamhet i form av höga marginaler. Några 

generaliserade komponenter som enligt Corstjens och Steele (2008) skiljer 

tillverkande företag från detaljhandelsföretag är att detaljhandelsföretagen 

typiskt sett: 

 

 Är grundade senare 

 Internationalisering är dyrare men då de väl brutit igenom  

är den mer lönsam 

 Har lägra utbildningsnivå 

 Fokuserar på pris 
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Sammantaget ger detta en affärsmodell som på flera viktiga sätt skiljer sig  

från om logiken varit ett säljande företags. För det första så har vi av national-

ekonomer och jurister lärt oss att ökade marknadsandelar leder till att det 

dominerande företaget ökar sina marginaler och priser. Men för detaljhandeln  

är det precis tvärtom. Ju mer företaget växer, desto mer resurser har det att  

sätta i priset och på så sätt köpa sig marknadsandelar. Wal-Mart anses ha sänkt 

ett amerikanskt hushålls årskostnader med cirka 10 000 kronor. På motsvarande 

sätt kan vi se hur H&M har en prispress nedåt på mode och IKEA har en pris-

press nedåt på möbler. Det är alltså upp-och-ner-vända världen mot vad vi  

är vana med. Samtidigt ser vi att detta ger en homogenisering (ibland kallat för 

McDonaldisering) av butiksbestånd och sortiment. Köpcentrum och gallerior har 

en tendens att hyra ut till samma butikskedjor, och de butiker som tillhör samma 

kedja blir dessutom allt mer lika. 

3.5 Modern shopping och nästa 
marknadsföringsgeneration 

Även om detta kapitel handlar om ”butiken”, vilket kanske för tanken till den 

fysiska butiken, så finns det mycket som tyder på att vi just nu befinner oss i  

en brytningstid. Just nu håller nämligen e-handeln och andra typer av nästa 

generations marknadsföring på att ta fart. Under några år har e-handeln ökat 

med mångfalt högre tillväxttal än den fysiska handeln (se också Lena Larssons 

kapitel tidigare i rapporten).  

 

Visserligen har ökningen skett från låga marknadsandelar (e-handeln motsvarar 

fortfarande endast mindre än 10 procent av den totala handeln), men för vissa 

typer av produkter och tjänster har e-handeln tagit över helt. För inte så länge 

sedan var en skivbutik ett självklart inslag i en galleria; idag är dock skivbutik-

erna som bortblåsta. Musik och i många fall även filmer köps helt enkelt över 

nätet istället. På samma sätt har iPods, iPads och smarta mobiltelefoner tagit 

över som populära spelkonsoler – så att datorspel kan köpas hemifrån soffan, 

istället för att de kräver en tur ner på staden. Resor och böcker är andra 

branscher som drabbats hårt av e-handel. I de fall som beskrivits ovan är en 

gemensam nämnare att produkterna inte kräver att man provar dem (som i fallet 

med kläder) eller behöver kunna bedöma deras kondition (som i vissa fall med 

mat). I fallen med spel och musik är det dessutom så att produkterna faktiskt ska 

användas i en digital enhet. Det kan ju tyckas ganska onödigt att åka och köpa ett 

plastfodral med en plastskiva som sedan ska spelas in i en dator (där de fanns 

från början) för att sedan fodralet och skivan ska stå och ta plats någonstans i 

hemmet. Då är det ju faktiskt enklare att låta produkten överföras från dator till 

dator, då det både på flera sätt gör det enklare för kunden. E-handelssajter som 

CDON.com med flera utnyttjar ju inte fullt ut detta eftersom de skickar hem  

CD-/DVD-skivor till köparen. iTunes-store, Spotify och AppStore, däremot,  

är helt digitaliserade.  
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3.5.1 Multikanal, krosskanal eller omnikanal 
En del av oss är lite brända från den e-handelsbubbla som sprack under tidigt 

2000-tal. Det som händer just nu är emellertid att de flesta typerna av handel 

börjar se över sin strategi för multikanal, krosskanal eller omnikanal. Alla dessa 

tre begrepp beskriver olika nivåer av samma fenomen, nämligen att handels-

företaget och kunden utbyter information, tjänster och produkter via fler kanaler 

(fysiska butiker, nätbutiker, mobilbutiker, kataloger etc.). Skillnaden denna gång 

jämfört med förra gången har ibland sagts vara att då var försöket drivet av 

datormänniskor. Men nu är det handeln själv som driver utvecklingen och på 

sina villkor.  
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4. En butik man minns 
 

Cecilia Fredriksson, professor i etnologi med inriktning mot svensk 

detaljhandel och konsumtionskultur vid Lunds universitet. 

 

 
 

 

”Jag har i alla möjliga tidningar läst om ett stort varuhus i en 

grannstad, ett varuhus, som skulle sälja så oerhört billigt, att  

det är ägnat att slå hela världen med häpnad. Jag var helt enkelt 

tvungen att bege mig dit för att se efter, huru det förhöll sig med 

den saken”.1   

 

Den här entusiastiska reflektionen kunde man läsa i tidningen Arbetet i början 

av 1930-talet. En butik man minns är en butik värd att minnas. Vad som gör en 

butik speciellt minnesvärd varierar över tid och sammanhang. Värda att minnas 

var i det här fallet alla de sällsynt billiga varorna som fanns i varuhuset och 

skribenten, som kallar sig “Mystiska X”, slår fast att minst niotusen av artiklarna 

var billigare än i andra butiker (Fredriksson 1998). 

    

Detta kapitel behandlar konsumtion, shopping, butiker och varuhus. Med 

utgångspunkt i några olika empiriska nedslag i olika tider och sammanhang  

är ambitionen att ge ett övergripande kulturteoretiskt perspektiv på handel  

och konsumtion. Konsumtion är en praktik som är svår att beskriva utan sitt 

sammanhang. Konsumtion tar plats och gestaltas på olika sätt och flätas sam-

man med såväl individuella erfarenheter som mer övergripande samhälleliga 

skeenden. 

                                                           
1
 Arbetet 17/12 1931 
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4.1 Från EPA till Emporia 
Den butik som skulle besökas i samband med det inledande citatet var det  

omdebatterade varuhuset EPA (Enhetsprisaktiebolaget) som etablerades i flera 

svenska städer från 1930-talet och framåt. EPA var inte bara en billig kedjebutik 

– det var en helt ny form av konsumtion där standardisering och masstillverk-

ning var några av hemligheterna.  

 

 

                                                           

 

Målgruppen var de “som sätter värde på en bra sak för ett billigt pris och däri- 

genom får tillfälle att skaffa sig så många fler av de föremål som de eftersträva”.2 

Tyngdpunkten i sortimentet låg på vardagliga ting och idén byggde på det så 

kallade “enhetsprissystemet” som innebar att det bara fanns några få prislägen. 

Det högsta priset var en krona. EPA profilerade sig som en nydanande och  

modern kontrast till den traditionella varuförsäljningen över disk där varorna 

fanns väl förborgade och priset stod i relation till vem som frågade.  

    

Att “undvika krediten” var något man hade strävat länge efter inom handeln och 

de nyöppnade varuhusen med fasta priser såg ofta sig själva som företrädare för 

ett modernt och rationellt samhälle. Den traditionella handeln vilade på starka 

patriarkaliska mönster där de handelsanställda fick mat av arbetsgivaren, åt vid 

hans bord och bodde i hans hus (Rehnberg 1961). Prutsystemet var ett självklart 

inslag i den svenska handelskulturen långt in på 1930-talet och detta innebar 

bland annat att det personliga förhållandet mellan säljare och köpare spelade  

en viktig roll vid förhandlingen om priser. Införandet av de fasta priserna skulle 

komma att etablera ett nytt förhållningssätt mellan butikens olika aktörer. 

Flexibilitet, artighet och etikett var andra kompetenser som skulle bli 

nödvändiga för att formalisera förhållandet mellan säljare och köpare. 

2
 Epa-Nytt 1932 
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Det moderna varuhuset var en plats där man kunde vistas utan att behöva 

handla. Det traditionella bruket att handla över disk i en butik där man var  

känd ersattes av anonym shopping på en plats där vem som ville kunde få 

tillträde. Här fanns möjligheten att ströva omkring i ett modernt konsumtions-

landskap utan att vare sig bli tilltalad eller övertalad till köp. Att EPA skulle 

komma att slå hela världen med häpnad var kanske en överdrift. Men den 

moderna masskonsumtionen var född och har sedan dess tagit sig olika  

uttryck i debatt och praktik. 

 

Många år senare, i en annan tid och i ett annat debattklimat och i en annan 

ekonomi, uttrycker en annan skribent sin retoriska förundran över att ett 

köpcentrum “älskar valfrihet så mycket” att de bygger ännu ett nytt sådant  

i Malmö: 

 

– 93 000 kvadratmeter med 200 butiker, personal shoppers, 

skrädderi, en park på taket och lounger med fri surf. För vem  

har de byggt det? För den som ingenting saknar. Man skriver i sin 

annons: ”Inte för att vi tror att du saknar något, utan för att vi vill 

ge dig mer. Av allt”. Varför gör vi så? Varför är den människa som 

ingenting saknar också den som ska få mer av allt?3 

 

När köpcentrumet Emporia öppnade i Malmö 2012 följde också en del  

kritiska reflektioner i spåren av det väl mark-nadsförda öppnandet. Citatet  

ovan är ett utdrag ur en text av litteraturvetaren och journalisten Nina Björk  

som i samband med öppnandet reflekterar i Sydsvenska Dagbladet om hur 

Emporia lockar kunder med en valfrihet som grundas i ett samhällssystem där 

allt går att köpa och sälja. Björk efterlyser istället “friheten att välja bort” ännu 

ett nytt köpcentra. I samma tidning beskriver även journalisten Karin Arbsjö 

några dagar senare hur centrumchefen kallade Emporia för en ”fantastisk grädd-

bakelse” och Abersjö gör den ironiska reflektionen att ”regnbågsgräddbakelsen” 

skulle komma att ”behöva bilister som har råd att betala för parkeringen,  

och som kanske vill få sina golfklubbor omskaftade före utlandsresan”.4  

 

 

                                                           
3
 Sydsvenska Dagbladet 25/10 2012 

4
 Sydsvenska Dagbladet 30/10 2012 
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4.1.1 Köpcentrumens existensberättande? 
Frågor kring konsumtionens, köpcentrumens och butikernas existensberättande 

löper ofta som en röd tråd genom vår västerländska välfärdshistoria. En butik  

är aldrig bara en butik. Butiker, varuhus och köpcentra är också en samhälls-

spegel som kanaliserar aktuella debatter och värden i samtiden. Ur ett historiskt 

perspektiv blir vissa värden tydligare än andra och även om den konsumtions-

kritik som riktas mot samtidens etableringar har många likheter med dåtidens 

finns det också avgörande skillnader. Under det tidiga 1900-talet var de nyeta-

blerade varuhusen ett sätt för den breda allmänheten att ta del av moderniteten 

på ett sätt som tidigare bara varit få förunnat. Fram till industrialismen reglerade 

överflödsförordningar i Europa på ett effektivt sätt skillnaden mellan olika 

klasser och i det traditionella samhället var det inte tillåtet att välja egen stil  

och klädsel (jfr Kaiser & Östberg 2010, Fredriksson 2012).  

 

Ur ett sådant perspektiv kan man betrakta den moderna masskonsumtionen  

som ett slags demokratisk praktik där alla fick råd att handla – också för nöjes 

skull. Å andra sidan kan man fundera över varför man i vår egen tid så starkt 

betonar individens frihet och valmöjlighet i relation till konsumtion.  

4.2 Vad är konsumtion? 
En sådan fråga beskriver främst en aktivitet, en process eller ett fenomen  

(jfr Kopytoff 1986, Campbell 1987, Miller 1998, 2001, 2005). Konsumtion  

som praktik (jfr Shove, Pantzar & Watson 2012) består bland annat av konsu-

menter som agerar. Ofta har konsumentens beteende fokuserats på ett sätt  

som konstruerar bilder och föreställningar om vissa typer av konsumenter. 

 

Idag har gränsen mellan konsument och producent blivit allt otydligare och 

konsumenten betraktas ofta som någon form av medskapande aktör. Inom 

områden som fokuserar konsumentbeteende bortser man ännu i hög grad  

från konsumtionens sociala och kulturella betydelse. Även om vissa manage-

mentperspektiv visar på vikten av att stödja och uppmärksamma kundens 

processer på ett sätt som skapar värde (för kunden) reduceras ofta konsumenten 

till en rationell och beräknande individ som först och främst letar efter fakta 

kring för- och nackdelar med sitt köp. Sådana studier handlar också ofta om  

att man har ambitionen att förändra konsumentens beteende på ett önskvärt 

sätt, exempelvis om man vill sälja mer eller vill rikta sig mot en speciell grupp. 

Här uppfattas konsumenten ofta som mer eller mindre problematisk och 

oförutsägbar.  

 

Det finns alltså en övervikt av psykologiska förklaringsmodeller när det handlar 

om studier av hur konsumenter beter sig. Frånvaron av samhällsrelaterade 

perspektiv är påtaglig och det är angeläget att bredda, fördjupa och problemati-

sera våra föreställningar om konsumenter och konsumtion. Men det finns också 

anledning att balansera det stundtals okritiska bejakande som delar av 1990-

talets konsumtionsforskning ägnade sig åt. Då förändrades synen på konsu-

menten till ett ibland ensidigt bejakande av individuell kreativitet, att konsumera 
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blev näst intill lika neutralt som att agera. Konsumtion fanns plötsligt överallt 

och pågick ständigt. Sådana perspektiv sammanföll också med en förändrad 

tolkning av identitet och individualisering. När konsumtion blev ett identitets-

projekt etablerades även nya områden att studera. 

4.2.1 Konsumtion för identitetsutveckling och meningsskapande    
Handel och konsumtion är idag vardagliga praktiker för identitetsutveckling, 

kommunikation och meningsskapande (se t ex Douglas & Isherwood 1993, 

Fredriksson 1997, 1998, Miller et al 1998, Brembeck & Ekström 2004, Lury 

2011). Konsumtion har fått en ny betydelse som leder till att detaljhandeln idag 

står inför nya utmaningar och måste marknadsföra sig på nya sätt. Det handlar 

inte längre bara om varor som ska säljas utan kanske mer om värden och 

koncept som sträcker sig längre än kortsiktigt tänkande kring varor och tjänster. 

Vi har idag en allt kunnigare kund som ställer nya krav. Samtidigt som vi lever i 

en så kallad hedonistisk konsumtionskultur (Jones, Reynolds & Arnold 2006) 

där shopping som fritidssysselsättning (Bäckström 2013) är en del av vår vardag, 

har handel och konsumtion en starkt normerande funktion som speglar sam-

hället på olika sätt. Som konsument kan vi både agera utifrån sparsamhetens 

norm (jfr Ekström et al 2012) och vad man skulle kunna kalla kreativitetens 

kulturella imperativ (jfr McRobbie 2009, Fredriksson 2012). Framför allt är 

konsumtion en praktik som är starkt kopplad till identitet och aktivt själv-

förverkligande.  

 

Ur ett kritiskt perspektiv kan man säga att konsumenten idag förväntas uppfylla 

konsumtionssamhällets plikter (Bauman 1998). Shopping är en ambivalent 

praktik som innehåller både valfrihet och uppmaningar. Shopping kan betraktas 

som värdeskapande praktiker som kan se olika ut beroende på kontext och 

sammanhang. 

4.2.2 Vad är en butik? 
I det specifika sammanhang som vi kallar butik förekommer interaktioner av 

olika slag. Butiken är inte bara en arena för ekonomisk interaktion, utan är  

också en plats för social och kulturell interaktion (Eskilsson & Fredriksson  

2010, Fuentes 2011). Butiken är en miljö för möten mellan människor, mellan 

människor och varor, mellan människor och miljöer. Den kan också vara ett  

utflyktsmål, en lärosal eller en arena för förhandling. Här träffar man vänner  

och bekanta, får nya erfarenheter samtidigt som man upprätthåller vardagliga 

rutiner. En butik kan vara spännande, avkopplande, påfrestande – eller kanske 

helt enkelt bara tråkig och trivial. Butiken är också ett offentligt rum där man 

kan visa upp sig och prova olika identiteter.  

4.2.3 Butiken som kommersiell arena 
Butiken är som begrepp framför allt en metafor för olika sätt att bedriva  

handel. Inom den ekonomiska litteraturen ligger fokus ofta på olika typer av 

butiksformat där butiken betraktas som ett viktigt varumärke och ett medium. 

Butiksmiljön som kommersiell arena är idag något som uppmärksammas i  
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allt fler studier i takt med att värdet av upplevelser också fått fäste inom  

detaljhandeln. Vi vet också att allt fler köpbeslut tas inne i butiken och detta  

får konsekvenser för utformning, design och service (jfr Nordfält 2007). Dagens 

butiker är oftast mer upptagna av sådant som hyllpris, kvalitetskontroller, 

logistik och att visa upp sitt sortiment. Inom det vi kallar upplevelseindustrin 

talar man snarare om process: vi köper inte längre bara en vara utan även en 

upplevelse, en identitet, ett koncept eller en livsstil. Kunden som vill känna  

sig unik förväntar sig individuella lösningar och att känslomässiga behov ska 

tillfredsställas. Att vara en butik man minns har blivit allt svårare och vi har  

sett hur så kallade profilbutiker undviker den traditionella detaljhandeln genom 

att stora leverantörer som Apple och Nike får direktkontakt med marknaden  

(jfr Eskilsson & Thufvesson 2010, Johansson 2010). Här bygger man varu-

märken och söker lojala kunder på en annan nivå (jfr Söderlund 2001). 

    

Konsumtion och shopping är på många sätt en moralisk balansakt. Att  

handla gör vi helst bara när det behövs, shoppar gör vi när lusten och plån- 

boken tillåter. Åtminstone i vår del av världen, där shopping är en sedan  

länge etablerad fritidssyssla. Shopping kan vara en njutbar avkoppling för  

vissa, för andra ett nödvändigt ont. Hur som helst är konsumtion ett område 

som ständigt omgärdats av åsikter och starka värderingar. Konsumtion, 

shopping och butiker är också områden som är starkt bekönade. 

4.3 Det moderna varuhuset – damernas paradis? 
 

/---/ ”Denise stod försjunken i tankar och betraktade varorna,  

som låg utbredda på trottoaren vid huvudingången. De bestod av 

en massa billiga saker, som skulle locka kunderna redan i porten 

och narra dem att stanna för att göra en god affär. Det började 

högt uppe i luften, där stuvar av ylle, kläde, cheviot och flanell 

hängde ner från mellanvåningen och fladdrade som fanor för 

vinden. Deras dämpade färger, stålgrått, marinblått, olivgrönt, 

stack av mot de stora vita prislapparna” (Zola 1883/1990). 

 

Så beskriver författaren Émile Zola i slutet av 1800-talet hur Denise, den  

enkla flickan från landet, möter det stora varuhuset i Paris. Denise får arbete  

på varuhuset och romanen skildrar hur den moderna konsumtionen etableras 

och hur framtidens handel ska bedrivas. Det stora varuhuset är helt annorlunda 

än den traditionella handeln och utmanar det franska kulturarvet på ett omvälv-

ande sätt. Som ung kvinna från landsbygden gestaltar Denise det traditionella 

samhällets möte med moderniteten, och det stora varuhusets organisation är  

en spännande studie i handelns kulturella natur. 

  

Varuhus och butiker har på olika sätt kommit att symbolisera ett slags  

kvinnligt rum. Inom samhällsteorin har exempelvis Thorstein Veblens  

analyser av kvinnlig överflödskonsumtion legat till grund för hur sociala 

positioner som den borgerliga kvinnans synliggjorts genom ett fenomen  
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som mode (Fredriksson 2012). Här blev sådant som krinolinen och  

korsetten kännetecknande för kvinnlig lyxkonsumtion och ett passivt 

kvinnoideal (Gradén & Petersson McIntyre 2009). Men även inom mer  

modern konsumtionsforskning har ett fenomen som mode betraktats  

som en motsats till en mer rationell behovskonsumtion (Slater 1997).  

Å andra sidan menar vissa forskare att konsumtion som kvinnlig  

praktik bidragit till utvecklingen av en kvinnlig individualism eftersom 

konsumtionens mekanismer också skapar längtan efter något mer än bara 

konsumtion (Leach 1994). Kulturhistorikern Mica Nava ser exempelvis  

också ett klart samband mellan modern konsumtion och feminism genom  

att den kvinnliga erfarenheten inom konsumtion gav expertkunskap inom  

vissa områden. Sådana erfarenheter kunde i sin tur ge ny självkänsla som  

underlättade för kvinnor att även ställa krav inom andra områden (Nava 1997). 

 

 
 

Det moderna varuhuset blev med tiden ett utpräglat kvinnligt rum genom  

de kvinnliga biträdena och kunderna som till övervägande del var kvinnor.  

Men varuhuset initierades framför allt som ett manligt projekt, skapat av män 

med specifika föreställningar om vad ”kvinnan begärde”. Dock betraktades 

förmågan att sälja som en naturlig och medfödd manlig egenskap, och de  

tidiga butiksbiträdena och dekoratörerna var uteslutande män. När kvinnor  

och kvinnlig arbetskraft blev nödvändiga i varuhus och butiker blev det vanligt 

med kurser i säljandets (och iscensättandets) konst eftersom kvinnor ansågs 

sakna den typen av ”medfödda kompetenser” (Fredriksson 1998). 

4.3.1 Konsten att ge service 
I vår egen samtid har detaljhandelsarbete, liksom servicearbete överhuvudtaget, 

kopplats allt starkare till vad som ofta beskrivs och uppfattas som specifikt  

”kvinnliga egenskaper” (jfr Åmossa 2004, de Wit Sandström 2010, 2013). 

Handel är en bekönad praktik (Pettinger 2005) och i takt med att service  

blivit ett allt viktigare konkurrensmedel blir också förmågan att skapa goda  

servicemöten med kunden helt avgörande. Konsten att ge service, anpassa sig 
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och tränga undan egna eller opassande känslor har blivit belyst som en form  

av känsloarbete där kvinnor oftast är de som förmedlar en speciell känsla  

eller en stämning som överensstämmer med butikens eller företagets profil. 

4.4 Konsumenten som medskapande aktör 
Kultur- och samhällsforskningens fokus på det sena 1900-talets 

konsumtionssamhälle har avlösts av upplevelsesamhället och den kulturella 

ekonomin (se t ex Du Gay & Pryke 2002, Amin & Thrift 2003, O’Dell 2005). 

Epokiseringen av skilda ekonomier har idag ersatts av insikten om att vi lever i 

alla dessa ekonomier samtidigt. Under 1990-talet strävade man efter att upplösa 

dikotomin mellan konsumtion och produktion, konsumenten blev en kreativ och 

medskapande producent. Idag har gränsen mellan konsument och producent 

blivit allt otydligare. Konsumenten betraktas som medskapande aktör och 

individuell kreativitet har blivit ett viktigt inslag såväl när det gäller att göra 

medvetna konsumtionsval som att marknadsföra produkter. 

    

Konsumentens roll som medskapande aktör blir speciellt tydligt när det gäller 

den virtuella butiken. Vad händer när butiken tar plats på nätet? Hur upplever  

vi som konsumenter att köpa en vara av någon som vi inte kan se, höra eller 

 tala med? Som kund är du utlämnad åt ett gränssnitt på din dataskärm och 

upplevelsen av butik är annorlunda än i den traditionella, fysiska butiken.  

På vilket sätt upplevelserna skiljer sig åt bör studeras närmare och ur olika 

perspektiv. Forskningen kring konsumtion på nätet är ganska fragmenterad  

och ofta inriktad på mer eller mindre tekniska förklaringsmodeller. Intresset för 

konsumentens förhållande till tekniken har ofta överskuggat intresset för nätet 

som marknadsplats. Dock kan de mer tekniska förklaringsmodellerna ibland visa 

sig vara väl så intressanta eftersom dessa har ambitionen att förstå interaktionen 

och samspelet mellan människa och teknik. Då konsumentforskningen till 

övervägande grad fokuserar konsumenters behov och motivation blir dessa 

förklaringsmodeller dock relativt psykologiserande (jfr Fredriksson 2010).  

    

E-handel har blivit ett fenomen som engagerar en stor mängd säljare och köpare 

dygnet runt. Den virtuella butiken är öppen för alla som har tillgång till nätet  

och har aldrig stängt. Inom handelsforskningen har man länge varit upptagen 

med att klassificera olika former av detaljhandel. Intresset för klassifikation är 

kännetecknande för en stor del av den teoribildning som fortfarande är tongiv-

ande och som främst är fokuserad på detaljhandelns förändring (Hagberg 2008). 

Vid 2000-talets början talades det mycket om hur e-handeln skulle förändra den 

traditionella detaljhandeln. När e-handeln inte infriade förväntningarna vändes 

den positiva uppmärksamheten till stor besvikelse över att ”e-handeln var död” 

(ibid). Bara några få år senare blomstrade e-handeln igen.  
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4.4.1 En global bazar eller loppmarknad i cyberrymden 
Man kan i det här sammanhanget fundera över hur periodiseringen av olika 

former för handel och konsumtion konstrueras. Det finns gott om teorier  

kring hur olika handelsformer förändras, medan studier av handelsformer i 

tidiga skeden är svårare att hitta. I vilken fas befinner sig e-handeln? Kanske 

fenomenet bara är en uppgradering av den omkring 100 år gamla postorder-

försäljningen? Och hur kan man förstå den handel som förekommer på populära 

sajter som exempelvis Tradera? Kan e-handel som bygger på budgivning och 

auktioner överhuvudtaget betraktas som en detaljhandelsform? Fenomenet 

skulle snarare kunna analyseras med utgångspunkt från hur den traditionella 

butiken och detaljhandelsformen utmanas genom motkulturer och alternativa 

former för konsumtion. Man kan med fördel analysera auktionssajter på nätet 

som ett uttryck för samtida återbrukstendenser med rötter i såväl förmoderna 

auktioner som senmodern second-hand- och loppmarknadskultur (jfr Gregson  

& Crewe 2003, Fredriksson 2010). Tradera erbjuder en specifik form av 

elektronisk marknadsplats där varor kan köpas och säljas mellan registrerade 

medlemmar. Alla försäljningar och transaktioner sker direkt mellan medlem-

marna och Tradera är inte en part i de auktioner och försäljningar som äger rum 

på sajten. Tradera är också en virtuell mötesplats för många människor idag, en 

slags global bazar (Brown & Morgan 2006) som också är en del av en stor global 

marknad. Här säljs både begagnade och nya varor av såväl privatpersoner som 

företag. Den ursprungliga idén bygger på en vision om en nätverkande elek-

tronisk marknad för samlare. Idag har Tradera och liknande sajter utvecklats  

till gigantiska loppmarknader i cyberspace. Genom att vara en del i Tradera  

blir vi också medlemmar i en större global gemenskap.  

4.4.2 Livsstilsskapande konsumtion  
Livsstilsskapande konsumtion kan förstås som en vardaglig aktivitet för 

identitetsutveckling, kommunikation och meningsskapande (Featherstone  

1991, Campbell 2005). Här pågår ständigt individuella förhandlingar kring  

alla de val som marknaden erbjuder. Möjligheten till identitetsutveckling genom 

konsumtion innebär samtidigt en förväntan på individens aktiva och kreativa 

självförverkligande (Ziehe 1989, McRobbie 2003). Men i takt med att konsum-

tion har blivit ett allt viktigare värdeskapande verktyg skapas också nya praktiker 

och nya marknader. Sedan en tid tillbaka har grundläggande frågor kring 

hållbarhet blivit ett angeläget område för många konsumenter. Vår syn på 

handel och konsumtion håller på att förändras och miljötänkande och etik  

har blivit allt viktigare.  Genom sin strategiska placering mellan producent och 

konsument har detaljhandeln inte bara möjlighet att distribuera miljövänliga 

produkter utan också aktivt bidra till skapandet av kundvärde för dessa pro-

dukter. Handeln kan spela en viktig roll när det gäller miljö och hållbarhet.  
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4.5 Mot en hållbar konsumtion? 
Våren 2009 meddelade varuhuskedjan Åhléns att man inte längre tänker  

bränna upp kasserade och osäljbara kläder. Dessa kommer istället att skänkas 

till välgörenhetsorganisationer som i sin tur ska sälja de kasserade kläderna.  

Ett organiserat samarbete kring återbruk inleddes, och varuhusets initiativ 

debatterades livligt under några dagar på nätet där åsikterna pendlade mellan 

rationella och etiska teman som ”välgörenhet bör inte gå med vinst”, ”mode är 

ett sjukt resursslöseri”, ”bra att kläderna kommer till nytta” eller ”nu kan de  

som inte har råd att handla i varuhuset köpa kläderna billigare”. 

 

 
 

Återbruk och second-hand är ett känsligt och engagerande tema. I välfärdens 

och överflödssamhällets spår följer ett antal alternativa konsumtions- och 

produktionspraktiker som kan tolkas på olika sätt (Fredriksson 2013b). Bortom 

upplevelsemarknaden ser vi ett ökat intresse för etik, miljö och socialt ansvar 

samtidigt som individen på olika sätt förväntas förverkliga sig själv genom kon-

sumtion. Dessa motstridiga intressen sammanfaller med att det etableras allt  

fler marknader för återbruk, återvinning, second-hand och begagnat.  

 

Inom mode och detaljhandel har ”vintage” blivit ett estetiskt uttryck, och  

inom design och konsthantverk arbetar man med olika tekniker av ”Do Redo”  

för återanvändning av förbrukade konsumtionsvaror. Loppmarknader och 

näthandel är folkliga och informella ekonomier som utgör allt större åter-

brukspraktiker.  

 

I välfärdens spår har skilda ekonomier vuxit fram. De främsta välfärdsfaktorerna 

är inte längre fysiska produkter. Idag innebär kvalitet ofta att varan eller tjänsten 

är framställd och hanteras i enlighet med vissa etiska normer (Hornborg 2004, 

Moisander 2008, Fuentes 2011). Att uppfylla konsumtionssamhällets plikter är 

en ambivalent praktik med moraliska implikationer som har starka inslag av 

såväl valfrihet som påbud.  
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4.5.1 Konsumtionsestetik 
Idag talar man ofta om en estetisk förståelse av verkligheten eller olika 

estetiseringsprocesser (Fredriksson 2005, 2013a). Den estetiska praktiken  

kan fungera som en ingång för förståelsen av hur vi idag tillägnar oss olika  

slags upplevelser. Estetiseringen av vardagslivet är en modern kompetens  

som till skillnad från den värderande estetiken kan studeras i ett analytiskt  

syfte. Förmågan till estetisering kan tolkas som ett resultat av det vi benämner 

upplevelsesamhället, ett samhälle som både erbjuder och påbjuder individen  

att forma och iscensätta sitt eget liv. Den snabba omvandlingen från industri-

samhälle till tjänstesamhälle har inneburit ett dilemma som kräver analys och 

kreativa lösningar. Inom tjänsteforskningen fokuserar man ofta på begreppet 

“värde” och specifikt på konsumenternas värdeskapande då kunden ses som 

medskapare av varor och tjänsters värde. På upplevelsemarknaden har  

teman som design och kreativitet blivit viktiga nyckelord för att tydliggöra  

den förändrade produktionen av varor och tjänster.  

    

Avslutningsvis finns anledning att ge akt på skillnaden mellan konsument och 

medborgare och vilken frihet vi kopplar till olika konsumtionsarenor. Här finns 

också anledning att vidareutveckla ett kritiskt förhållningssätt till marknadens 

nya konsumtionsestetik och dess konsekvenser för arbetets etik. Men det är 

också viktigt att vara uppmärksam på den konsumtionsdebatt som brukar följa  

i spåren av nya eller förändrade handelsmönster. Shopping utmanar vår moral 

och våra värderingar, speciellt i förhållande till hur andra än vi själva konsu-

merar. Men konsumtion har också en stark social dimension. Vi konsumerar  

inte bara det vi behöver, vi skapar samtidigt de sociala relationer vi eftersträvar.  
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5. Kundmöten i butik 
 

Magnus Söderlund, professor i marknadsföring och chef för Centrum för 

Konsumentmarknadsföring vid Handelshögskolan i Stockholm. 

 

 
 

Det här kapitlet handlar om kundmötet – det personliga mötet, ansikte mot 

ansikte, mellan butikens medarbetare och konsumenten – och dessa mötens roll 

när det gäller påverkan på konsumenten. Sådana möten sker i stor omfattning;  

i Sverige handlar det om minst 25 miljoner kundmöten varje dag. Huvuddelen av 

de inköp som konsumenter gör medför i själva verket interaktion med butikers 

medarbetare, för än så länge svarar e-handeln för en blygsam del, ungefär 6  

procent, av den totala försäljningen i detaljhandeln (e-barometern 2012, HUI 

Research).  

 

Kundmöten är inte dock bara en nödvändig förutsättning för att kunder ska 

kunna införskaffa information och köpa produkter. Kundmöten är också 

marknadsföringsinstrument, sida vid sida med sådant som tryckt reklam, TV-

reklam och Internetreklam. Sedan länge är det nämligen känt att det existerar  

ett antal tekniker som butikspersonal kan använda sig av för att utöva påverkan 

på kunders köpbeslut – tekniker som bygger på att ett visst sätt att argumentera 

leder kunden närmare ett köpbeslut. Det handlar med andra ord om säljsamtal 

som förutsätter någon form av dialog mellan butikspersonal och kund. Många  

av dessa tekniker har en dokumenterad förmåga att utöva påverkan (se till 

exempel Cialdini 1988 för en översikt), och därför är det inte förvånande att  

de också används av butikspersonal. 
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5.1 Detaljhandeln som tjänsteföretag 
Genom senare tids forskning har det dock blivit allt mer tydligt att även andra 

sidor av kundmöten än det traditionella säljsamtalet utövar påverkan på kunder. 

Dessa andra sidor avser allehanda mjuka former av påverkan, vilket i sin tur 

innebär att de kan vara svåra att upptäcka för kunden. Framförallt kan det  

vara svårt att entydigt kategorisera dem som försäljningsaktiviteter, eftersom  

de vanligtvis etiketteras som ”service” eller ”bemötande”. Detta ska ses i ljuset  

av att gränsen mellan varor och tjänster har blivit allt mer flytande. Många 

tjänsteföretag med butiksliknande fysiska miljöer har kommit att bli mer av  

just butiker, exempelvis frisörsalonger som säljer en mängd hårvårdsprodukter, 

biografer som säljer DVD-filmer och restauranger som säljer kläder. Samtidigt 

har tjänsteinnehållet ökat i traditionell varuhandel – som när klädbutiker 

erbjuder personliga assistenter för rådgivning och när fotobutiker säljer  

fotokurser. Många detaljhandelsverksamheter har i själva verket börjat  

betrakta sig som tjänsteföretag, vilket innebär att det blir naturligt för dem  

att införliva de mjuka former för påverkan som tidigare fanns främst hos  

renodlade tjänsteföretag.  

 

Forskningen har i alla händelser genererat en lång lista av mjuka former av 

påverkan som medför att kundens upplevelse av butikspersonal, och upplev-

elsen av butiksbesöket som helhet, blir mer positiv. Och företagen, både enskilda 

butiker och butikskedjor, har i ökande utsträckning börjat uppmärksamma 

mjuka påverkansformer. Resultatet har blivit att många företag har checklistor 

för vad deras medarbetare bör göra i kundmöten. Exempelvis gäller det för 

Dressmanns medarbetare att ge kunden som kommer in i butiken ”nick, blick 

och hej” inom 15 sekunder, medan medarbetaren på Hilton Hotel vid Slussen i 

Stockholm ska välkomna gästen, visa initiativ, le och etablera ögonkontakt när 

gästen dyker upp.  En del företag, speciellt de som är ledande inom service,  

inser att sådana instruktioner inte räcker för att utöva styrning av medarbetaren 

i kundmötet. Därför finns det gott om företag som redan i rekryteringsfasen har 

tydliga krav på potentiella medarbetare och som låter rekryteringen styras av 

dessa krav. En del företag inser också att medarbetarens beteende i kundmötet 

påverkas av hans eller hennes förhållande till kolleger och chefer – det vill säga 

att medarbetarens beteende är en funktion av företagets organisation. Sådana 

företag utformar därför sin organisation för att den ska kunna producera vissa 

(och motarbeta andra) beteenden från medarbetarens sida i kundmöten.  

I sådana fall blir kundmötet därmed något som sätter sin prägel på hela  

företaget på ett sätt som är mer omfattande än när det gäller andra 

marknadsföringsinstrument.  

 

Syftet med det här kapitlet är att belysa att kundmötet är en synnerligen potent 

form för påverkan på kunder. Grunden för detta är att människor är speciellt 

intressanta för människor. I kapitlets andra del görs en översikt av mjuka former 

för påverkan och deras effekter på kunder. Gemensamt för dem är att de avser 

sociala beteenden hos medarbetaren som vi normalt förväntar oss i sociala 

möten utanför den kommersiella sfären. Just därför kan de vara svåra att 
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identifiera som källor till påverkan – något som väcker frågor om kunders 

möjligheter att fatta upplysta beslut och att göra aktiva val i köpsituationer. 

Dessa möjligheter diskuteras därför i kapitlets sista del. 

5.2 Människor är intressanta för människor 
Utgångspunkten för att kundens möte med butikens medarbetare har en 

särpräglad potential att påverka kunden är att det handlar om ett möte med  

en annan människa. Och just människor är intressanta för människor. Vi är 

nämligen närmast programmerade att vara uppmärksamma på såväl egenskaper 

som beteende hos människor som vi möter. Ett uttryck för detta är att särskilda 

delar av våra hjärnor tycks vara avdelade för att behandla människoinformation. 

Exempelvis visar studier där data insamlats med magnetkameror (fMRI) att 

olika delar av hjärnan aktiveras beroende på om det är människor eller andra 

objekt blir föremål för vår informationsbehandling (Yoon et al 2006). Antagligen 

har detta en evolutionsmässig grund, eftersom det var fördelaktigt för den tidiga 

människan att snabbt kunna avgöra om andra är vänner eller fiender. Det var 

även fördelaktigt att kunna samarbeta med andra – och i sådana samarbeten 

måste det ha varit en särskild fördel att snabbt, och utan omvägar via ett ännu 

primitivt talspråk, kunna tolka information från människor. Att människor är 

intressanta för människor har visats i många olika studier, och det dominerande 

mönstret är att det räcker med endast små doser av människoinformation för  

att mottagaren ska bli påverkad på olika sätt. Låt oss granska några exempel  

på detta. 

5.2.1 Vi är känsliga för människoinformation 
Till att börja med är vi så känsliga för människoinformation att andra människor 

inte ens behöver vara närvarande för att de ska kunna utöva påverkan på oss: om 

andra har uppehållit sig där vi är, men gått iväg innan vi kommer, och lämnat 

någon typ av spår efter sig, kan det vara tillräckligt för att vi ska bli påverkade.  

I en intressant studie som illustrerar detta – på ett närmast bokstavligt sätt – 

utgick Schellekens & van den Bergh (2010) från två möjliga vägar att ta sig  

fram mellan två platser i samma byggnad. Båda vägarna var lika långa. Den ena 

vägen var dock mer attraktiv– 70 procent använde den. Men när undersökarna 

placerade ut fotspår på golvet längs med den minst använda vägen ökade dess 

attraktivitet från 30 procent till 60 procent. Och det var inte ens riktiga fotspår 

som undersökarna hade tillfogat, det var serieteckningsliknande fotspår i form 

av klistermärken. Liknande exempel finns också i olika kundsammanhang. 

Exempelvis väljer vi hellre varor ur en hylla i livsmedelsbutiken som andra 

kunder redan tagit från, innan vi själva kom fram till hyllan, än ur en orörd hylla 

(Razzouk et al 2002). Och om det framgår av förpackningen eller exponeringen 

att andra kunder har vidrört en viss produkt i butiken är det inte säkert att vi  

har lust att köpa just den produkten (Argo et al 2006). 
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Vi väljer inte så gärna produkter från en orörd butikshylla 

 

Om en annan människa faktiskt är närvarande ökar förstås potentialen för 

påverkan. Och vi tycks vara speciellt benägna att suga ut information från  

en annan människas ansikte. Många studier visar att endast en mycket kort 

exponering för en annan persons ansikte är tillräckligt för att vi ska dra 

allehanda slutsatser om personen. Till exempel visar en sådan studie att det 

räcker med en tiondels sekunds exponering för en främlings ansikte för att vi  

ska kunna forma omdömen om personen i termer av sådant som personens 

kompetens, pålitlighet och om vi gillar honom eller henne (Willis & Todorov 

2006).   

5.2.2 Raggningsrepliker 
Om en människa tilltalar oss räcker det med några få ord, som han eller hon 

säger för att vi ska kunna göra en bedömning av personen. Detta har studerats 

till exempel i fallet med raggningsrepliker. Senko & Fyffe (2010) gjorde ett 

experiment för att undersöka om olika sådana repliker är olika effektiva, och  

i deras studie var mottagarna kvinnor och avsändarna var män. Alla repliker 

bestod av några få ord, formulerade som en fråga. Det specifika syftet var att 

undersöka tre huvudtyper av repliker och deras påverkan på mottagarna, 

nämligen den flirtiga repliken, den direkta repliken och den oskyldiga repliken.  

Trots att männen i denna studie yttrade endast några få ord, blev det skillnader  

i mottagarnas reaktioner. Den minst lyckade varianten var flirtiga repliker 

(exempelvis ”Kan jag få en bild av dig så jag kan visa Jultomten vad jag önskar 

mig i julklapp?”), vilka gjorde att mottagarna hade minst lust att fortsätta 

samtalet och minst lust att ha en långsiktig relation med mannen. De flirtiga 

replikerna medförde också att mottagarna bedömde mannen som mindre  

pålitlig och mindre intelligent. Endast några få ord räckte alltså för att 

mottagarna skulle kunna göra personlighetsliknande bedömningar av 

avsändarna.  

 

Att ett fåtal ord räcker för bedömningar av en annan person är också något som 

gör sig påmint gällande när främlingar möts i andra sammanhang än raggning. 

För att samtal mellan främlingar ska kunna fungera måste båda parter först 
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försöka fastställa hur mycket motparten kan om ämnet – och sedan anpassa  

sig till motpartens kunskapsnivå. Om till exempel en person från landsorten  

på besök i den främmande, stora staden frågar en infödd om vägen kan miss-

förstånd uppstå om parterna inte först försöker etablera en gemensam nivå för 

hur olika gator och platser ska namnges. Och det har visat sig att det räcker med 

några få meningar för att parterna ska kunna identifiera hur mycket kunskap 

som motparten har; några få meningar innehåller tillräckligt med ledtrådar för 

en snabb analys av motpartens kunskapsnivå (Isaacs & Clark 1987).  

5.2.3 Vi engagerar oss i andra människors öden 
Att just människor är särskilt intressanta för människor tar sig i själva verket en 

mängd olika uttryck. Exempelvis ägnar många människor sig åt att konsumera 

berättelser där innehållet består av människor. I fallet med fiktiva berättelser  

på film, i TV-serier och i skönlitteratur finns dessa människor inte ens på riktigt 

– och vi vet att så är fallet. Vi vet att Anna Karenina, Fröken Julie, kommendör-

kapten Carl Hamilton, reklambyråmannen Don Draper och Tintin inte existerar.  

 

 

Reklambyråmannen Don Draper i TV-serien Mad Men 

 

Men ändå engagerar vi oss i dessa figurers öden. Och ingen har ännu lyckats 

producera framgångsrika berättelser med till exempel möbler eller stenar som 

karaktärer.  Det har också visat sig att människor ogärna kastar eller förstör 

foton av andra människor, speciellt om de gillar personen på bilden. Ett foto  

är ju egentligen inget annat än ett dött ting, en platt och livlös yta. Men om  

det föreställer en människa tycks det kunna bli nästan lika mänskligt som 

människan som avbildas (Rozin et al 1986). När det gäller andra döda ting än 

foton är det för övrigt känt att vi tycks vara så programmerade att närma oss 

omvärlden med en referensram anpassad för att hantera människoinformation, 

att vi med lätthet tillskriver döda ting olika mänskliga egenskaper. Verktyg, 

vapen, kläder, datorer och hushållsredskap är exempel på produktkategorier  

där detta är särskilt vanligt (Fournier 1998, Nass et al 1995). Även varumärken 

kan förmänskligas på motsvarande sätt, framförallt genom att vi tillskriver 

varumärken olika personlighetsdrag som finns hos levande människor. 
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Människor speglar alltså ofta den materiella världen i sig själva. Och anled-

ningen är förstås att just människor är särskilt intressanta för människor.  

 

I ljuset av att människor generellt sett är intressanta för människor är det inte 

förvånande att kundens möte med en medarbetare kan inta en speciell ställning  

i förhållande till många andra marknadsföringsinstrument som förpackningar, 

reklamfilmer, priser och butiksinredningar. Detta uppmärksammas för övrigt av 

marknadsförare som inte sysslar med kundmöten som sker ansikte mot ansikte,  

i så måtto att det finns gott om försök att öka människonärvaron i olika sorters 

marknadsföring. Man ser det kanske allra tydligast i tryckt reklam, i så måtto  

att reklamen över tiden har kommit att kännetecknas av ett ökat bildinnehåll  

på bekostnad av textinnehållet – och på de bilder som används är det människor 

som dominerar (Larsen et al 2004, Pollay 1985). Samma tendens verkar finnas 

också i alla möjliga trycksaker från företag, som kataloger, broschyrer och 

årsredovisningar. Även dagstidningar och läroböcker är föremål för en liknande 

utveckling. Därför är det inte konstigt att en växande marknad har uppstått  

för bildbyråer som tillhandahåller generiska bilder (stock images), vilka kan 

användas i nästan vilken reklam som helst. Och de generiska bilder som 

förefaller att vara populärast föreställer människor. Man känner lätt igen  

dem; vanligtvis avbildar de yngre, vackra och lyckliga människor på ett  

ganska artificiellt och iscensatt sätt.  

 

 
 

I alla händelser visar det sig – i en mängd studier – att människor som avbildas 

på bild i annonser påverkar mottagarens reaktioner. Många studier visar också 

att annonser får olika effekter beroende på vilken typ av människa – en vacker 

fotomodell, en vanlig person, en kändis – som är med på bild i annonsen 

(Söderlund 2003). Även butiksinredningar med affischer som föreställer  

människor har visat sig ge upphov till ett flertal mer positiva kundreaktioner 

(exempelvis i termer av upplevd servicekvalitet och positiva emotioner) än 
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butiksinredningar där sådana affischer inte finns (Hu & Jasper 2006). Och i  

den digitala världen har det visat sig att en avatar (en virtuell låtsasmänniska 

som vanligtvis påminner om en tecknad figur) på en sajt kan medföra att  

besökarens reaktioner blir mer positiva (Wang et al 2007).  

 

Givet att människor är intressanta för människor är det inte förvånande  

att många studier visar att kundens möte med företagets medarbetare är en  

central källa för kunden utvärderingar – inte bara av medarbetaren, utan även  

av företaget där medarbetaren är anställd. Även ett kort möte, som kanske pågår 

endast i några sekunder, brukar faktiskt innehålla en mängd ledtrådar som ger 

näring åt kundens övergripande utvärdering av hela företaget (till exempel i  

form av kundnöjdhet), vilket i nästa steg kan påverka allehanda andra variabler 

som är intressanta för ett företag – exempelvis köpbeteende inom ramen för 

kundmötet, lojalitet och word-of-mouth.  

5.3 Mjuka former av påverkan i kundmöten 
Som indikerades inledningsvis kanske man främst tänker på medarbetarens 

påverkan i kundmöten i termer av olika försäljningstekniker som avser med-

arbetarens sätt att argumentera i samtal med kunden. Men faktum är att kunden 

även påverkas av allehanda ”mjukare” sidor av medarbetares beteende. Mer 

specifikt handlar det om beteenden som generellt sätt bidrar till att möten 

mellan människor får en positiv eftersmak.  

5.3.1 Samförstånd och interaktion 
En ofta nämnd effekt av medarbetarens mjuka beteenden är rapport – ett  

något tekniskt ord för parternas upplevelse av gott samförstånd i en interaktion. 

Det handlar om en känsla av att man har en positiv förbindelse med en annan 

person. ”Rätt kemi” och ”det klickar” är ett par andra uttryck för samma sak.  

Och en upplevelse av gott samförstånd ger i regel upphov till positiva emotioner. 

Därmed kan man betrakta medarbetarens mjuka beteenden som något som 

skapar en positivt laddad plattform för kundens fortsatta informationsbehand-

ling. Enligt flera teorier och undersökningar bidrar denna plattform – närmast 

automatiskt – till att ge en positiv laddning till kundens utvärderingar av olika 

objekt som är relaterade till det som har skapat plattformen (medarbetaren). 

Dessa objekt kan vara såväl en viss produkt som kunden funderar på att köpa  

vid ett specifikt butiksbesök som kundens övergripande syn på den butik där 

medarbetaren jobbar. Det betyder alltså att medarbetarens mjuka beteenden  

kan locka fram både omedelbara köp vid ett visst butiksbesök och återbesök i 

samma butik vid senare tillfällen.   



   
 47 (64) 

 

 

5.3.2 Skapa en positiv plattform! 
Forskningen om kundmöten har visat att en lång rad mjuka beteenden från 

medarbetarens sida har förmågan att skapa en positivt laddad plattform –  

och att påverka kundens utvärderingar. Här är ett urval av sådana beteenden  

(en mer detaljerad genomgång finns i Söderlund 2012):    

 

 Medarbetaren hälsar på kunden    

 Medarbetaren etablerar ögonkontakt med kunden 

 Medarbetaren ler mot kunden 

 Medarbetaren lyssnar på kunden 

 Medarbetaren är empatisk mot kunden 

 Medarbetaren är vänlig mot kunden  

 Medarbetaren är ärlig mot kunden 

 Medarbetaren är artig mot kunden 

 Medarbetaren visar intresse för kunden 

 Medarbetaren berör kunden fysiskt 

 Medarbetaren avslutar kundmötet på ett genomtänkt sätt 

 Medarbetaren kommer ihåg kunden när han eller hon kommer tillbaka 

 

Flera av dessa mjuka beteenden är för övrigt med i de checklistor som allt fler 

företag upprättar för att styra medarbetarna i riktning mot kundmöten med 

positiv laddning för kunden. Ett av de kanske vanligaste beteendena när det 

gäller företags checklistor är att medarbetaren ler mot kunden, så låt oss stanna 

vi just detta för att ge en fördjupad bild av hur påverkan kan komma till uttryck 

(och av hur sådan påverkan kan identifieras i undersökningar). 

5.3.3 Leendens betydelse 
Ett leende är antagligen det ansiktsuttryck som vi känner igen snabbast i 

förhållande till alla andra ansiktsuttryck, vilket förmodligen hänger ihop  

med att leendet tillhör de icke-verbala signaler som vi lär oss att behärska allra 

tidigast. Och när vi exponeras för en leende person är vi benägna att tillskriva 

den personen allehanda positiva egenskaper (exempelvis vänlighet, ärlighet, 

kompetens och intelligens). Dessutom har många studier visat att den emotion 

som ett leende är ett uttryck för, glädje, har en benägenhet att smitta: exponering 

för en leende person medför i regel att glädjen ökar hos ”mottagaren” av leendet 

(Söderlund & Rosengren 2004, Söderlund & Rosengren 2008).  

 

I ljuset av sådana resultat är det inte förvånande att många företags checklistor 

för medarbetarens agerande i kundmötet innehåller uppmaningar att le. Disney, 

McDonald’s, Burger King, Body Shop och Wal-Mart är exempel på sådana 

företag (Bryman 2004). Företags krav på leenden har också dokumenterats av 

Blythman (2004) och Hall (1993). Svenska exempel är Hennes & Mauritz och 

Kjell & Co. Det förekommer till och med krav på leende medarbetare i företag 

där medarbetaren endast möter kunder per telefon; det finns callcenters som 
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sätter upp speglar vid telefonerna för att medarbetarna ska påminnas om att le 

mot sig själva – vilket sedan anses smitta av sig på kunderna (Wallraff  2010).  

 

Vad har då forskningen att säga om effekterna av medarbetarens leende i ett 

kundmöte? Flera studier visar att medarbetarens leende i mötet med kunden 

faktiskt påverkar kunden, till exempel när det gäller kundens upplevelse av  

gott samförstånd, förtroende, servicekvalitet och framförallt kundnöjdheten 

(Söderlund & Rosengren 2004, Söderlund & Rosengren 2008, Winsted 2000). 

Och ju mer en servitris ler mot restauranggäster, desto mer dricks kan hon räkna 

med (Tidd & Lockard 1978). Att medarbetare ler mot kunden har också visat sig 

ha en positiv påverkan om en förstagångskund har lust att bli en permanent 

kund (Roberts & Campbell 2007).  

 

 
 

Forskningen om effekter mjuka beteenden från medarbetarens sida görs ofta 

med en experimentell ansats, vilket i typfallet innebär att forskarna exponerar 

olika experimentdeltagare för olika varianter av samma medarbetares beteende. 

I fallet med just leende medarbetare har forskare utsatt vissa deltagare för en 

situation där de möter en version av en medarbetare som inte ler, medan andra 

deltagare möter samma medarbetare som ler. I typfallet försöker forskarna alltså 

hålla allt annat konstant än just medarbetarens ansiktsuttryck. Deltagarna 

ombeds därefter att reagera på situationen, till exempel i termer av hur nöjda  

de blev, och sedan jämför forskarna deltagarnas reaktionsnivåer mellan de olika 

situationerna. Ett exempel från en sådan studie som jag själv varit inblandad i 

(Söderlund & Rosengren 2010) avsåg flygpassagerare som fick möta en viss 

flygvärdinna. Hon fanns i två versioner – en icke-leende och en leende – och det 

visade sig att passagerarnas nöjdhet blev högre efter att de hade interagerat med 

den leende flygvärdinnan jämfört med samma flygvärdinna som inte log.   

5.3.4 Mjuka försäljningsförsök – merförsäljning 
Kunder i butiker möter alltså ofta medarbetare som ägnar sig åt mjuka 

beteenden av de slag som just behandlades. Men kunder i butiker möter 

naturligtvis även direkta försäljningsförsök från medarbetarnas sida. Även  

dessa försök kan dock anta mjuka former. 
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En sådan form har kommit att bli särskilt vanlig under senare tid, nämligen 

merförsäljningsförsök. I typfallet handlar det om att medarbetaren frågar 

kunden, givet att kunden redan har bestämt sig för att köpa en viss produkt  

(eller flera produkter), om kunden kan tänka sig att köpa ytterligare en produkt. 

Exempel på detta är frågan ”Behöver du en tändare också?” när kunden köpt 

cigaretter och frågan ”Behöver du batterier också?” när kunden köpt någon form 

av batteridriven produkt. Ofta finns det någon form av koppling mellan vad 

kunden bestämt sig för att köpa och den produkt som är föremål för merför-

säljningsförsöket, men medarbetarens fråga kan också avse en helt orelaterad 

produkt. Merförsäljningsförsök som görs på detta sätt kan betraktas som en 

”mjuk” försäljningsform, eftersom det handlar om en till synes oskyldig fråga.  

Framförallt handlar en sådan fråga om en liten detalj i ett större paket av 

medarbetarbeteenden (som ett leende, ett ”Hej!” eller ögonkontakt).   

 

Fungerar då detta – blir kunden påverkad av en enda liten fråga? Forskningen 

om merförsäljning har fokuserat på om kunden köper den aktuella produkten 

eller ej. Ett flertal studier visar att det faktiskt räcker med en enda merförsälj-

ningsfråga för att det ska bli effekter på försäljningen. Relativt många av de 

kunder som får en merförsäljningsfråga köper alltså det som medarbetaren 

föreslår med sin fråga (se till exempel studierna av Ebster et al 2006, Martinko 

et al 1989, Milligan and Hantula 2005 och Ralis and O’Brien 1986). Senare  

tids forskning har dessutom visat att en merförsäljningsfråga även kan påverka 

kundnöjdheten positivt (Söderlund & Moström 2013). Intuitivt kan det kanske 

verka konstigt att kunden blir nöjdare när han eller hon utsätts för ett försälj-

ningsförsök, men effekten på nöjdheten bottnar sannolikt i att merförsäljnings-

frågan kan indikera att kunden känner sig uppmärksammad eller känner att 

medarbetaren har förstått kundens behov.  

5.4 Bra eller dåligt för konsumentens köpbeslut? 
En mängd mjuka beteenden från medarbetarens sida, även en mjuk försälj-

ningsansats i form av merförsäljningsförsök, har således visat sig påverka 

kunden – antingen i form av att kunden köper produkter vid ett visst butiks-

besök eller i form av positiva utvärderingar av butiksbesöket (vilka i sin tur kan 

påverka kunden att återkomma till butiken vid senare tillfällen). Eftersom detta 

är känt bland detaljhandelns aktörer är det inte så förvånande att många företag 

i detaljhandeln satsar på att förmå sina medarbetare att leverera just allehanda 

mjuka beteenden i kundmöten. Exakt hur vanligt detta har blivit är svårt att 

avgöra. Men en indikator får man i alla fall i Daymakerindex 2013, en studie  

där så kallade mystery shoppers har besökt ett stort antal butiker i Sverige. I 

denna studie noterades ett vänligt bemötande från medarbetarna i 95 procent  

av kundbesöken. Under många butiksbesök möter konsumenterna således en 

varm, vänlig social atmosfär som kan påminna om vad som kännetecknar 

positiva möten mellan vänner. Är då detta bra eller dåligt om man vill  

att konsumenten ska ha makt och möjlighet att göra aktiva val?   
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5.4.1 Dold påverkan och smygmarknadsföring 
Med ett kritiskt perspektiv kan man hävda att mjuka beteenden egentligen 

innebär dolda påverkansförsök. Mer specifikt kan man i så fall påstå att mjuka 

beteenden kan betraktas som försök att simulera en positiv social kontext från 

vardagslivet, så att man döljer för konsumenten att kundmöten i butik har 

kommersiella syften. I så fall påminner medarbetarens mjuka beteenden om  

en del former av smygmarknadsföring (s.k. stealth marketing), vilka innebär  

att det är oklart för konsumenten just att det handlar om marknadsföring och 

påverkansförsök. Hit hör till exempel produktplacering i filmer och betalda 

rekommendationer från andra kunder (se till exempel Söderlund & Jarlbro 

2012).  

 

Man kan också hävda att även de mjuka beteendenas förmåga att utlösa positiva 

emotioner hos kunden – vilka i nästa steg färgar kundens omdömen av produk-

ter eller butiker i positiv riktning – reducerar möjligheterna att göra aktiva val. 

Just den process med vilken emotioner färgar omdömen är nämligen i hög grad 

omedveten och automatisk. Samma sorts process antas för övrigt sättas igång  

av annan marknadsföring än kundmöten med mjuka medarbetarbeteenden.  

I typfallet, och för att få igång processen, innebär det att marknadsföraren 

samexponerar sin produkt eller varumärke med objekt som väcker positiva 

emotioner. Sådan emotionsladdad marknadsföring tycks bli allt mer vanlig 

(Söderlund 2003). Allra tydligast är detta kanske i tryckt reklam när produkter 

och varumärken visas upp sida vid sida med allehanda positivt laddade objekt. 

Som nämndes tidigare är dessa objekt allt oftare människor (och för att dessa 

människor ska ha en positiv laddning är de ofta unga, vackra, kända och ibland 

mer eller mindre avklädda). Men det kan också handla om objekt som söta 

kattungar och vackra landskap. Och det är svårt att hävda att till exempel en 

annons för en bil, som visar bilen tillsammans med en slank, sexig kvinnlig 

fotomodell – och där ingen annan information finns – erbjuder konsumenten  

information som medför ett upplyst köpbeslut.  
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Innan man kategoriskt fördömer marknadsföring som syftar till att väcka 

kundens positiva emotioner måste man dock uppmärksamma en del biprodukter 

av ett positivt emotionellt tillstånd. Det går nämligen att hävda att ett positivt 

tillstånd medför en mer flexibel, kreativ och öppen beslutsprocess. Till exempel 

har det visat sig att kunder som är uppfyllda av positiva emotioner har en mer 

generös kategorisering av produkter – som kan innebära att mängden relevanta 

alternativ inför ett val ökar. Det har också visat sig att det är lättare för sådana 

kunder att integrera och jämföra olika typer av information. Och dessa kunder 

anses dessutom vara mer motiverade att ägna sig åt ett explorativt, under-

sökande beteende som inte fastnar i invanda banor (Söderlund & Berg 2012). 

Den här typen av bieffekter av ett positivt sinnestillstånd har dessutom inte  

bara visat sig påverka kundens val av produkter inne i en viss butik; det påverkar 

också kundens motivation att besöka flera olika butiker.  Något paradoxalt har 

det faktiskt visat sig att kunder som blev nöjda med ett visst butiksbesök kan  

bli extra motiverade att besöka även andra butiker (Söderlund & Berg 2012).  

 

Om man hävdar att en central komponent i ett upplyst beslutsfattande är att 

samla in information om flera olika alternativ innan man fattar beslut, både när 

det gäller produkter i en viss butik och hur många olika butiker man ska besöka, 

finns det alltså anledning att uppmärksamma att kundens positiva emotionella 

tillstånd faktiskt kan bidra till ett bättre beslutsfattande.   
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6. Paneldebatt 
 

Paneleltagare: 

Lena Larsson,  vd, HUI Research, (LL)  

Jens Nordfält,  rektor för Center for Retailing, Handelshögskolan  

  i Stockholm, (JN) 

Cecilia Fredriksson,  professor i etnologi, Lunds universitet, (CF) 

Magnus Söderlund,  professor i marknadsföring, Handelshögskolan  

  i Stockholm, (MS) 

Louise Ungerth,  chef for Konsument & Miljö, Konsumentföreningen 

  Stockholm, (LU) 

Martin Moström,  strategisk rådgivare, Retail House (MM) 

 

Moderator:   Magnus Söderlund (MS) 

  

 

Magnus Söderlund (MS): Under den här eftermiddagen har vi sett att 

butiker erbjuder en speciell form för påverkan. Det är en särskild miljö som 

omsluter kunden och där färger, placeringar av produkter och olika exponeringar 

påverkar kundens beslut. De människor som kunden möter i butiken påverkar ju 

också. Och Jens Nordfält sade tidigare att två tredjedelar av alla köpbeslut fattas 

i butiken. Det måste väl betyda att många köpbeslut fattas med kort betänketid? 

Är det bra eller dåligt? 

 

Louise Ungerth (LU): Det beror på. Det kan vara helt okej. Det är skillnad  

på att bli manipulerad, att Jens eller några andra varit där och skruvat till 

exponeringen, och att bli lurad. Lurad tycker jag inte att man ska bli. Jag kan ta 

ett exempel när det gäller prisinformation i butik: Någon som ser en låda med 

diskborstar i störtexponering, kommer kanske ihåg att han eller hon saknar en 

diskborste. Står det ”diskborste extrapris”, då köper man gärna. Då blir kunden 

hjälpt till ett bra köp. Men samma ”huller-om-buller-exponering” kan före-

komma med samma röda siffror, men utan att det är extrapris. Då tycker jag  

att man passerat gränsen för att luras. Därför är det bra att prisinformationen  

är på väg att bli bättre. 

 

Martin Moström (MM): Det är svårt att påverka och manipulera. Ofta har  

vi förberett oss inför ett butiksbesök, kanske omedvetet, men ändå. Vi som 

arrangerar varornas exponering hjälper kunden att hitta. Allt vi marknadsförare 

gör i butiken är att hjälpa, skapa inspiration, skapa enkelhet och att underlätta 

för kunden att fatta beslut. 

 

Lena Larsson (LL): Jag är inne på det senare spåret. Det är bra med 

påverkan. Risken är liten att bli lurad i impulssammanhang. På det hela  

taget tycker jag det är bra med specialskyltning. 
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Jens Nordfält (JN): Jag håller med båda sidor. Är det specialexponering tror 

folk att det är rabatt. Vi har just skickat ut en miljon flygblad om en produkt, de 

måste kombineras med rabatt för att produkten ska säljas bättre. Är det stört-

exponering i en butik tror folk automatiskt att det är rabatt på varan. Det kan jag 

tycka är fel; man berättar inte hela sanningen. Samtidigt kan jag känna att vi är 

våra egna fiender. När vi köper kläder kollar vi gärna på samma sak som vi har 

hemma – i mitt fall blåa skjortor. 80 procent av alla som går in i en daglig-

varubutik ska köpa middagsmat. Det första nästan alla kommer på är bara det 

man åt till middag i går, och hur kul är det? Lämnas vi åt att bara bestämma 

själva är vi inte tillräckligt fantasifulla. 

 

Cecilia Fredriksson (CF): Det var ingen lätt fråga. Men jag vill kasta in ännu 

ett tema. Vad är det som säljs och varför – och vilket ansvar har detaljhandeln? 

Många tar beslut i butik, de är inte rationella, de kan bli omedvetet påverkade. 

Jag jobbar med fokusgrupper bestående av varuhuspersonal nu, det gäller 

försäljning av miljövänliga varor. Personalen är jättebra på att få kunderna  

att göra goda köp. Dom tar hjälp av marknadsföringen i butik, men personalen 

agerar också själva för att få kunden att göra ett bra miljöval. Allt ansvar kan  

inte lämnas till konsumenten. Jag tycker att det är en viktig fråga om vi bara  

ska reduceras till att vara konsumenter, eller ska vi få vara medborgare? 

 

JN: Folk shoppar så mycket, och det kan bli oreflekterat. Har du många 

förpackningar hemma som du inte har öppnat, kanske med plagg som du aldrig 

kommer att använda, då har själva shoppingen blivit grejen för dig. Då är det 

bara viktigt att shoppa, inte att du vill ha ett speciellt plagg. Om man har knappa 

resurser, och mer eller mindre av slentrian går och shoppar för att man är van att 

göra det, då gör man av med en knapp resurs utan att egentligen vilja det, man 

”förshoppar” sig. Och det är ett stort problem. 

 

MS: Många i detaljhandeln har konstaterat att folk tycker det är ett  

nödvändigt ont att handla till exempel mat. Då har man diskuterat att öka 

”upplevelseinnehållet” i butiken. Och för att göra det kan man mixtra med 

musik, dofter och annat. Men vad händer egentligen om detaljhandeln ökar 

upplevelseinnehållet? Hur påverkar det beslutsfattandet? Man kan hävda att  

en negativt färgad kund/beslutsfattare i en tråkig butik inte är en bra besluts-

fattare och att en positivt inställd kund är en mer kreativ beslutsfattare. Men  

om upplevelseinnehållet ökar riktigt ordentligt kan ju konsekvensen bli att  

man glömmer bort att man befinner sig i en kommersiell miljö, och att man 

rycks med och köper mer än man tänkt sig. Så är det bra eller dåligt att 

upplevelseinnehållet ökar? 

 

CF: Om köpcentra blir upplevelsearenor skulle det kunna bli så att man tar 

betalt för att folk ska gå in i butiken. Detta har det talats om sedan begreppet 

”experience shopping” började dyka upp. Avgift på P-platser är ett sätt att ta 

betalt för shoppingen. Vad gör det för kunden? Ja, det skulle kanske bli mer 

medvetna köpval om det kostade pengar att gå in i butiken. Det skulle bli en 

tydligare gräns. EPA-varuhusen var de första som hade serveringar och spelade 
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musik i högtalare. Men det drog till sig folk som var bara där för att använda 

serveringarna som värmestugor så man slutade med dem. 

 

JN: Vi blir mer och mer shoppare. Ta Halloween som exempel. Nu kommer  

det en massa reklam om det, och det kan bli jobbigt. Ungarna behöver inte fler 

Halloweendräkter.  Men jag tror att de vore positivt med mer upplevelser. Fast 

de behöver inte vara så extravaganta. Det mesta finns i kundens huvud. Breda 

gångar i en butik är exempelvis negativt, man vill ha mer ”tryck”. Så bara att 

flytta hyllorna kan ändra upplevelsen. 

 

LL: Jag tror det finns utrymme för mer upplevelser. Det kommer att dröja länge 

innan det blir för mycket. Men var går gränsen, ska vi ha skidbacke inomhus som 

i Dubai? Gekås i Ullared har klarat detta, de har boende, sportbar med mera. 

Annars tror jag som du, Jens, att det egentligen är lite som behövs. Jag tror att 

servicen är väldigt viktig, den ger en fin upplevelse och en bra ”efterköpskänsla”.  

 

MM: Service och upplevelse har varit begrepp som man talat mycket om. Man 

måste definiera vilken butik man är i – mataffären eller bilaffären. I en del fall 

har man mixat, som när man tar in Leif ”Loket” Ohlsson i en matvarubutik och 

kör Bingo Lotto. Det är fel, det blir bara krångligt för kunderna. Men i en bilaffär 

kan man ta in Darin en söndag, låta honom göra en show, och det blir jättebra. 

Jag tycker inte om manipulationstanken – vi är ju vuxna människor, vi kan 

tänka själva. 

  

LU: Manipulation behöver inte var negativt, det kan vara positivt! Men Loket  

i butik tror jag inte heller på. Det blir för mycket. Jag vill ha något som är som 

nyhetshyllan i videobutiken, fast i mataffären. Det hade varit kul att mötas av 

nya varor på en hylla istället för att någon står och bjuder på falukorv med ny 

smaksättning. Men som kund är jag inte mottaglig för det varje dag. Ibland går 

jag bara snabbt genom butiken och köper det jag bestämt att jag ska ha, ibland 

strosar jag runt och har gott om tid. Vi är annorlunda nu än på 1950-talet. Ibland 

handlar vi superdyrt, ibland bara till extrapris. Vi beter oss så olika beroende på 

humör, väder, sinnesstämning och så vidare, det är marknadsförarnas mardröm. 

Ett enda koncept passar inte alla. Alla vet ju att butiker vill tjäna pengar. Så jag 

har ett förslag på forskningsämne: Ta boken Se upp som generaldirektör Gunnar 

Larsson visade förut. Och ta Magnus Söderlunds bok Kundmötet och Jens 

Nordfälts bok Marknadsföring i butik. Tänkt om man kunde kondensera dem 

till två A4, låta ett antal människor djupstudera texten, och så följde man upp det 

efter tre månader. Skulle de då ha blivit klokare konsumenter? Skulle de bete sig 

annorlunda i butiker? Jag tror vi är ganska medvetna om att vi är manipulerade, 

men vi accepterar det med glatt humör i butiker. Det är annat med e-handeln. 

 

MS: Jag vill göra ett försök att beskriva en möjlig utveckling, som bygger på att 

det inte är lätt att vara marknadsförare i dag. Mediamarknaden är fragmenterad, 

man får sprida sina gracer i en mängd olika kanaler för att nå ut med sitt 

budskap. Men samtidigt måste de flesta människor gå att handla. Butiken kan 

därmed bli ett medium där kunderna kan möta andra företag och varor än de 
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som normalt säljs där. Till exempel skulle en viss artist köpa in sig i butiken för 

att lansera sin nya skiva som spelas i högtalarna hela dagen. Och ett klädmärke 

skulle kunna köpa in sig genom att personalen bär deras kläder. Eller ett 

inredningsföretag skulle kunna exponera sina varor i en matvarubutik, alltså 

produkter som man normalt inte möter där. Går vi mot en sådan utveckling  

där företag kan få exponera sina varor genom att köpa in sig i en butiksmiljö?  

Är det i så fall bra eller dåligt? 

 

LU: Det kan vara bra eller dåligt. Vi är redan där. 

 

MM: Vi är där, det är ett effektivt sätt att marknadsföra. Man måste ta till alla 

knep för att sälja. 

 

JN: Jag går emot er, jag tyckte det var mer så förut när det stod Coca-Cola på 

kylarna och Marlboro på cigarrettskåpen. Jag tror inte att ett varumärke kan 

komma in och köra över detaljhandeln lika mycket som tidigare. Butikerna har 

ett starkt mandat i förhållande till varumärkena. De håller starkare i sina egna 

varumärken än förut. 

 

CF: Butiksytorna kommer bli allt mindre och mindre; inte i dagligvaruhandeln, 

men i övriga butiker. Vi kommer istället att se ett showroom och sedan är resten 

en ”upplevelseyta”. Butikerna kommer säkert att göras om på detta sätt, efter-

som vi handlar alltmer på nätet. Men ännu vet vi inte vad vi kommer att få se, 

vilka tjänster som kommer att säljas, eller vilka upplevelser vi kommer att möta.  
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