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Sammanfattning 
 
Ämne  SMT 302, Kandidatuppsats, 10 poäng. 
 
Författare  Alexander Palmgren  

Henrik Andréasson 
 

  
Problembeskrivning Det finns begränsade studier som konkret visar om enklare 

exponeringar av vissa utvalda produkter eller varugrupper skapar 
större uppmärksamhet hos kunden.  

 
Syfte  Denna uppsats syftar till att analysera några olika exponeringars 

betydelse för impulsköp av förbrukningsvaror i livsmedelshandel. 
   
 
Frågeställning Spelar exponeringens utformning någon roll för att fånga kundens  

uppmärksamhet? 
 
Metod  Med hjälp av kvantitativa observationer samt kvantitativa 

intervjuer kommer vi att besvara uppsatsens frågeställning. 
 
Teori Med hjälp av litteratur om butiksinredning, exponering, 

kundrörelsemönster, konsumentbeteende och annat till ämnet 
passande litteratur har vi konstruerat exponeringar som kan 
inspirera kunder att handla mer. Vi har även använt oss av 
sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar. 

 
 

Empiri Empirin består av en fältundersökning på två utvalda ICA Maxi 
butiker där vi valt att studera kunders reaktioner på olika 
exponeringar. 

 
Slutsats Huvudsakligen fann vi två stora slutsatser. Dels att en exponering i 

gång säljer bättre om den är oorganiserad. Detta beror på att 
kunderna upplever varorna som billiga och får en känsla av att 
dem gör ett klipp. Det andra är att en exponering på en vägg utmed 
en gång säljer bättre om den är organiserad. Här fick vi känslan av 
att priset inte var den viktigaste faktorn. Det var snarare 
exponeringen i sig som lockade och inspirerade kunderna till köp. 
Med dessa slutsatser kan vi helt klart konstatera att exponeringens 
utformning spelar en stor roll för att fånga kundens 
uppmärksamhet. 

 
Nyckelord Exponeringar, butiksatmosfär, impulsköp, uppmärksamhet, 

konsumentbeteende. 
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1. Inledning 
I vår inledande del presenterar vi bakgrunden till varför vi har valt att undersöka olika 

metoder för att fånga kunders uppmärksamhet i butiker. Vidare skall vi formulera det problem 

vi har valt att undersöka. Avslutningsvis skall vi förklara vårt syfte såväl som de 

avgränsningar vi gjort i uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

En studie av Underhill (2003:101) visar att 60-70 procent av alla köp i dagligvaruhandeln är 

oplanerade köp. McGoldrick (2002:486) definierar impulsköp på följande sätt: ”Kunden 

köper något som denne inte tidigare känt behov efter eller att behovet väcks först när man går 

in i butiken.” Kan verkligen graden av impulsköp vara så här stor och kan man påverka 

antalet impulsköp? 

 

Idag är över hälften av alla köp inom självbetjäningsbutiker oplanerade. Men vad är det som 

gör denna siffra så hög? Vi har sökt svar på denna fråga, men det är ett relativt outforskat 

område, vilket skapade ett intresse hos oss och därmed lade bakgrunden till vår 

kandidatuppsats.  

 

Vad som är allmänt känt är att livsmedelsbutiker har sin mjölk längst in i butiken för att locka 

kunderna genom hela butiken och få dem att köpa mer än bara mjölken (Sorensen, 2003, sid. 

33). Denna metod är väldigt vanlig. Men krävs det inget för att fånga kundens intresse på 

vägen till eller ifrån mjölkdisken? Genom selektiva val av specialdisplayer som exponerar, 

kan man öka möjligheten att visa upp specifika produkter samt erbjuda andra attraktioner till 

butikens helhet. Det handlar alltså om att väcka ett omedvetet behov hos kunden och visa upp 

varor ur sortimentet som kunden kanske annars aldrig hade lagt märke till (Nordfält, 2005, 

sidorna 115-). 

 

Genom noggrann design av butikslayouten, kan affären få bästa användning av det utrymme 

som finns och manipulera trafikflödet i butiken för att maximera exponeringen av varorna. En 

viss typ av butiksutformning, produktlokalisering, skyltning och hyllplacering anses 

uppenbarligen främja oplanerade köp i hög grad (Jonsson, 1979:97). Gör verkligen butikens 

utformning och exponeringarna så stor skillnad? Denna fråga är någonting som skapade ett 
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intresse hos oss, vilket medförde att vi ville undersöka ämnet mer ingående. Därmed ville vi 

utforska om man kan få kunderna att uppmärksamma sortimentet i en högre utsträckning med 

hjälp av exponeringar. 

 

Med detta som bakgrund anser vi att det finns ett stort behov av att få grepp om den stora 

kunskapslucka som vi anser finns inom ämnet. Om man kan fånga kundernas uppmärksamhet 

med hjälp av exponeringar, tror vi att man kan skapa en attraktivare butiksatmosfär och 

därmed få kunderna att handla mer varierat.  

 

1.2 Problemdiskussion 

En vanlig stormarknad har cirka 40 000 artiklar i sitt sortiment. En typisk kund handlar 

återkommande upp till 50 olika artiklar ur detta sortiment. Detta trots att kunden ofta skulle 

vilja handla fler artiklar. Undersökningar visar att kunderna skulle vilja handla mer varierat, 

mer hälsosamt, fler nyheter och så vidare (Nordfält, 2005:17). Nordfält (2005:17) skriver 

vidare att konsumentbeteende forskning har visat att problemet med att kunderna inte köper 

det de vill ha kan bland annat bero på att kunderna aldrig uppfattar de artiklar som finns i 

sortimentet.  

 

Ett stort problem, som vi anser är hur man kan fånga kundernas uppmärksamhet i butiken. 

Ekberg och Lohmander (2004:37) skriver att det bästa sättet att dra uppmärksamheten till en 

produkt i en affär med många hyllor är att göra ett ställ i slutet av hyllan rakt fram från 

kundens synvinkel (gavelexponering). Är verkligen en gavelexponering det bästa sättet att dra 

till sig kunders uppmärksamhet på? Det finns begränsade studier om hur mycket 

uppmärksamhet olika exponeringar drar till sig. Vidare finns lite fakta om vad för 

exponeringar som gör sig bäst i skilda miljöer.  

 

Det finns många etablerade åsikter inom handeln för hur man skall exponera varor, för att nå 

den största försäljningen och uppmärksamheten, men det finns få objektiva tester där man 

presenterar ett verkligt utfall av olika exponeringar.  Många av hjälpmedlen är tyvärr inte 

testade av opartiska aktörer. Olika former av korglösningar och säljbord testas oftast bara av 

de företag som säljer dem (om de testas överhuvudtaget) och då skiljer företagen sällan på 

själva exponeringen och andra variabler som kan påverka försäljningen (Nordfält, 2006, sid. 

119).  
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Vi anser att dessa problem inte är tillräckligt undersökta eller belysta och därmed menar vi att 

det är viktigt och intressant att undersöka detta ämne. Inte bara för oss själva utan även för 

butiker överlag.  

 

1.3 Syfte 

Denna uppsats syftar till att analysera några olika exponeringars betydelse för impulsköp av 

förbrukningsvaror i livsmedelshandel. 

 

1.4 Disposition 

Kapitel 2 är vårt första metodavsnitt, vilket handlar om det teoretiska utgångspunkter som vi 

studerat. Kapitlet tar även upp förförståelse där vi motiverar valet av butiksatmosfären, 

kundernas beteende i butik och hur en butik kan kommunicera med exponeringar. Vi har även 

förklarat valet av de huvudsakliga teoretikerna samt vårt tillvägagångssätt. 

 

Kapitel 3 beskriver uppsatsens teoretiska ram. Denna teoretiska ram har för avsikt att skapa en 

grund för nästkommande kapitel vilket är vår fallstudie av olika exponeringar i butik. Kapitlet 

är uppdelat i tre olika huvudämnen som vi har valt att använda oss av återkommande i såväl 

empiriska delen som analysen. Huvudämnena är: 

 

- Butiksatmosfären 

- Kundernas beteende i butik 

- Att kommunicera med exponeringar 

 

Kapitel 4 handlar om vår empiriska metod där vi redovisar tillvägagångssättet inför vår 

fallstudie av olika exponeringar i butik. Vidare behandlar kapitlet valet av metod samt 

upplägget av vår empiriska undersökning. Vi tar även upp kritik som kan riktas mot vår 

undersökning. Vi gör även en utvärdering av undersökningens validiteten. 

 

Kapitel 5 beskriver och redovisar vi resultatet av vår empiriska undersökning. De tre 

huvudämnena som redovisades i teoriavsnittet presenteras likaså här fast med en anpassad 
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struktur (2 rubriker). Först tar vi upp butiksatmosfären som vi valt att sammanföra med 

exponeringarna och den andra punkten redovisar resultatet av kundernas beteende i butikerna. 

 

Kapitel 6 är den del av uppsatsen där vi ställer teorin mot empirin, det vill säga att vi 

analyserar ett eventuellt samband mellan resultatet av våra exponeringsundersökningar och 

vårt teoretiska ramverk. 

 

Kapitel 7 redogör för de viktigaste slutsatser och reflektioner gällande de olika 

exponeringarnas effekter och påverkan på konsumenternas beteende. Med dessa slutsatser 

besvarar vi vår frågeställning. Avslutningsvis ger vi förslag till framtida studier om hur 

butiker kan nå ut till kunderna i en större utsträckning med exponeringar som hjälpmedel. 
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2. Teoretisk metod 
I denna del av vår uppsats kommer vi att beskriva hur vi gått till väga för att insamla den teori 

som krävs för att besvara vår frågeställning samt det underlag som krävs för att bygga vår 

empirisk undersökning. 

 

2.1 Förförståelse 

Anledningen till att vi valt att fördjupa oss inom just det här ämnet är på grund av vår 

gemensamma erfarenhet från både studietiden och arbetslivet. Då vi själva jobbat mycket i 

butik, har vi laborerat mycket med olika exponeringar och skyltningar, men aldrig undersökt  

det direkta utfallet av förändringarna. Det finns idag väldigt begränsat med forskning på 

området, vilket ytterligare ökade vår entusiasm för att utforska det mer utförligt. 

 

2.3 Tillvägagångssätt 

Vi valde att utgå från mer övergripande litteratur om konsumentbeteende och butiksmiljöer 

för att skapa en generell bild av området.  Vidare avgränsade vi oss mot att titta på 

exponeringar som kan påverkar kundernas beteende.  

 

Som vi nämnde i problemdiskussionen, har en vanlig stormarknad cirka 40 000 artiklar i sitt 

sortiment. En typisk kund handlar återkommande upp till 50 olika artiklar ur detta sortiment. 

Med detta som bakgrund har vi valt att formulera vår forskningsfråga på följande sätt: ”Det 

osynliga sortimentet, konsten att få kunderna att uppmärksamma sortimentet med hjälp av 

exponeringar.” Då en väldigt stor del av sortimentet kan anses vara ”osynligt” för många 

kunder, så ville vi undersöka om man med hjälp av exponeringar kan fånga kunders 

uppmärksamhet. För att kunna ta reda på detta ansåg vi att ett teoretiskt ramverk omfattande 

butiksatmosfär, kunders beteende i butik och hur man kan kommunicera med exponeringar 

behövdes. Vi valde att använda oss av teorier om butiksatmosfären för att skapa en överblick 

av en butiks sätt att framkalla en angenäm köpupplevelse. Vidare valde vi att titta på teorier 

om kunders beteende i butik. Slutligen avgränsar vi oss till att titta på exponeringar som kan 

påverka kundernas beteende.  
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2.2 Val av teorier 

 Med hjälp av litteratur och teorier om butiksatmosfären, konsumentbeteende och 

exponeringar och dess påverkan på kunderna har vi byggt vårt teoriavsnitt i denna uppsats. I 

sökandet efter teoretiska ansatser, har vi försökt att utgå från så mycket aktuella källor som 

möjligt. Eftersom ämnet är relativt outforskat, har den större delen av vårt teoriavsnitt byggts 

upp av nyare forskningsartiklar inom ämnet, det vill säga sekundärlitteratur. 

 

I första avsnittet om själva butiksatmosfären har vi huvudsakligen använt oss av Paco 

Underhill, Why we buy, the science of shopping, som handlar mycket om just det här ämnet. 

Underhill är en välkänd forskare och har varit en återkommande källa under våra studier vid 

Service Management utbildningen. Vidare har vi i vårt första avsnitt av teorikapitlet 

återkommande använt oss av Stefan Ekberg och Thomas Lohmander, 1000 tips om att sälja 

mer i din butik, vilket är en bok ämnad för affärer som vill skapa en attraktivare butiksmiljö.  

 

I vår andra del av teoriavsnittet använde vi oss huvudsakligen av två olika källor. Dels Peter 

McGoldrick, Retail Marketing, som skriver mycket om kundernas beteende i butik, vilket är 

precis vad andra avsnittet handlar om. Vidare använde vi oss av Geoff Bayley och Clive 

Nancarrow,  Impuls purchasing: a qualitative exploration of the phenomenon. 

Slutligen har vi i den avslutande teoridelen använt oss av framförallt Stefan Ekberg och 

Thomas Lohmander (se ovan) samt Jens Nordfält (2006).  

 

Jens Nordfälts bok har vid upprepade tillfällen använts som källa i vår uppsats. Anledningen 

till att vi använt oss av denna opublicerade bok är för att det finns begränsat med information 

inom ämnet samt att denna bok är en otroligt intressant källa för denna uppsats. Han är vidare 

en av de få forskare på området som verkar i Norden. Då vi har varit i nära kontakt med Jens 

har vi fått möjligheten att ta del av bokens innehåll. Jens Nordfält är doktor vid 

Handelshögskolan i Stockholm och har för avsikt att publicera sin bok i år. 

  

2.4 Källkritik 

Vi är medvetna om att vårt undersökningsområde är ringa utforskat och därmed är det svårt 

att hitta relevant och genomarbetad litteratur. Vi ställer oss kritiska till den insamlade teorin 

eftersom det är få personer som är specialiserade på området. Exempelvis så har vi använt oss 
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återkommande av Stefan Ekberg och Thomas Lohmander (2004), 1000 tips om att sälja mer i 

din butik, som vi ställer oss kritiska till. Samtidigt vill vi poängtera att den information som vi 

använt oss av från denna bok inte bara är en ”checklista”, utan även till viss del är uppbyggd 

kring teorier som vi även återfunnnit i andra litterära sammanhang. Detta kommer ni tydligt 

att se i vårt teoretiska avsnitt där Ekberg och Lohamnder i många sammanhang redovisar 

liknade eller samma resultat som de högre ansedda författarna. Validiteten i den teori vi valt 

att använda oss ifrån Ekberg och Lohmanders bok testar vi i stor utsträckning i vår empiriska 

undersökning. Vidare ställer vi vid återkommande tillfällen Ekberg och Lohmander mot andra 

högre ansedda författare som exempelvis Peter McGoldrick (2002) och Paco Underhill 

(2003). Vi har även valt att insamla så mycket aktuell litteratur som möjligt för att skapa en 

bra utgångspunkt för vår egen undersökning. Den mest aktuella bok vi använt oss av är 

Nordfält (2006), Den säljande butiken. Denna bok är idag opublicerad, vilket kan uppfattas 

som en mindre trovärdig källa. Eftersom boken skall publiceras senare i år anser vi dess 

validitet som hög.  
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3. Teori 
Detta kapitel utgör vår teoretiska ram, där vi först tar upp butiksatmosfären som ett 

huvudämne. Butiksatmosfären ämnar beskriva en övergripande bild av hur viktig en 

butiksatmosfär är. Därefter tar vi övergripande upp kundernas beteende samt hur färger och 

variationer i sortimentet påverkar kunderna. Avslutningsvis berör vi hur man kan 

kommunicera med exponeringar och de nyckelbegrepp som används återkommande i 

uppsatsen. Dessa nyckelbegrepp är specialexponering, gavelexponering och störtexponering.  

 

3.1 Butiksatmosfären 
 
En bra designad butik är en butik som gör det lätt för kunderna att fatta köpbeslut (Ekberg & 

Lohmander, 2004:30). 

 
Underhill (2003:37) skriver att den mängden tid en person tillbringar i en butik (då är inte 

tiden för att stå i kö inräknad) är förmodligen en av de absolut viktigaste faktorerna för hur 

mycket personen kommer att handla. Om och om igen, så har Underhills studier förstärkt det 

här påståendet. En åsikt som delas helt av Donovan med flera (2001:283), där de skriver om 

hur kunder påverkas av butiksmiljön. Vidare skriver de att desto mer kunden trivs i en 

butiksmiljö ju mer tid och pengar spenderar de. Ekberg och Lohmander skriver likaså att 

”Undersökning efter undersökning visar att ju längre tid en kund är i butiken, desto större 

chans är det att han/hon köper något” (2004:43). 

 

I vissa butiker spenderar köpande kunder tre till fyra gånger så mycket tid i butiken än vad 

övriga kunder gör (ej handlande). En viktig punkt är därför att på ett positivt sätt få kunden att 

stanna längre i butiken. Känner sig kunden hindrad, så blir den bara stressad och irriterad, så 

därför är det viktigt att få kunden att stanna med hjälp av rätt medel (Underhill, 2003:37-38). 

 

Underhill (2003:82) skriver att det finns en orsak till varför livsmedelsbutiker har sin mjölk 

längst in i butiken. Anledningen är att man vill få alla kunder som är ute efter mjölk att gå 

igenom hela butiken. Man jobbar även med att placera andra högt omsatta produkter utspritt i 

butiken med avsikt att locka kunderna till att gå igenom så stor del av butikssortimentet som 

möjligt (Jonsson, 1979:98). Precis som Ekberg och Lohmander (2004:40) säger så gör man 
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detta för att kunden skall ta ett varv runt i butiken och kanske köpa något mer än bara 

mjölken.  

 

Genom de senaste två decennierna, har det investerats enormt mycket av butiker och varuhus i 

nya butiksinredningar. Följaktligen har en stor industri utvecklats där designföretag allt mer 

börjat fokusera på design av retail säljande miljöer (McGoldrick, 2002:454). McGoldrick 

skriver vidare att en av världens ledande designer Rodney Fitch säger följande: ”Bara ett 

företag på varje marknad kan vara det billigaste, alla andra måste ha ett annat värde och det 

mest effektiva värdet är design.” Man kan anta att butiksdesign strävar efter att uppnå 

grundläggande, funktionella behov, men samtidigt också erbjuda en angenäm köpupplevelse, 

som lockar till köp (McGoldrick, 2002:454-455). Genom noggrann design av butikslayouten, 

kan affären få bästa användning av det utrymme som finns och manipulera trafikflödet i 

butiken för att maximera exponeringen av varorna. Genom selektiva val av specialdisplayer 

som exponerar kan man ytterligare öka möjligheten att visa upp specifika produkter eller 

erbjuda andra attraktioner till butikens helhet. Exponeringar bidrar också med en viktig 

egenskap i form av informations miljö, vilket kan hjälpa kunden i deras beslut (McGoldrick, 

2002:455).  

 

3.2 Kundernas beteende i butik 
 

3.2.1 Hur människor är rationella utan att vara rationella 

När allt fler teoretiker började förstå att beslutsfattande i butik inte alltid var en rationell 

process, så började en rad teorier tas fram för att försöka förklara hur vi människor egentligen 

fungerar när vi ska fatta våra beslut. Enlig Nordfält (2005, sid. 15; 2006, kapitel 2) använder 

människor sin kunskap och erfarenhet för att på ett snabbt och enkelt sätt ta olika beslut. För 

att man ska kunna förstå hur de olika beslutsmodellerna fungerar så är det två olika begrepp 

som är väsentliga i samanhanget. Det första begreppet är ”Cue” vilket kan översättas till 

beslutsignal. Ett exempel på en beslutssignal är när kunden går in i butiken och ser en 

prisskylt som signalerar att priset är nersatt. Det andra begreppet heter Heuristic vilket kan 

översättas till beslutsregel. Här handlar det inte om någon analytisk process där fördelar vägs 

mot nackdelar utan det handlar om en inprogrammerad respons som aktiveras hos kunden i 

vissa situationer. Man kan förklara begreppet på följande sätt där en kund kommer in i en 

butik för att handla, är kunden då van att söka sig till billiga produkter så är det en 
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beslutsregel som kunden har i för väg. Man kan säga att beslutsregler är invanda förenklade 

beslutsprocesser. Dessa två begrepp som nu tagits upp är väsentliga i diskussionen om 

mänskligt beslutsfattande. I många fall fungerar kunden på så sätt att man går in i en butik 

som man känner sig invand i, där man har en tydlig bild över vilka varumärken man brukar 

köpa, det vill säga kunden använder sig av beslutregeln ”vana”. Trots denna säkerhet som 

kunden besitter kan kunden ibland avvika från sitt vanemönster genom att det finns en 

exponering som påverkar kunden i sin beslutsprocess.  När kunderna lär sig att agera utifrån 

sina beslutsregler och beslutssignaler så optimerar människorna sina handlingar ur ett 

perspektiv baserat på vilka tankeresurser de förbrukar. Enligt Nordfeldt (2005, sid. 15; 2006, 

kapitel 2) så kan man vara rationell i sitt beteende trots att man inte agerar helt ”vanestyrd”. 

Det vill säga att man kan anpassa sig och använda sina erfarenheter även i nya miljöer. 

 

3.2.2 Impulsköp 

Avsikten att handla något är långt ifrån bestämd och kan förändras ända fram tills att köpet 
äger rum (Bayley & Nancarrow, 1998:100). 
 

En av de absolut viktigaste delarna vid design av en butik är att maximera möjligheterna att 

skapa impulsköp i butiken (McGoldrick, 2002:485).  

 

Men vad är egentligen ett impulsköp? Det finns många definitioner på vad ett impulsköp är.  

McGoldrick (2002:486) definierar impulsköp som: ”Kunden köper något som denne inte 

tidigare känt behov efter eller att behovet väcks först när man går in i butiken”.  

Bayley och Nancarrow (1998:100) beskriver impulsköp som ”ett köp som uppstår när det inte 

finns någon avsikt att handla ett speciellt märke eller någon speciell produktkategori”.  

Eller som Solomon med flera (1999:252) preciserar det: ”impulshandel uppstår när en person 

upplever ett plötsligt behov som han eller hon inte kan motstå”. En studie av Underhill 

(2003:101) visar att 60-70 procent av alla köp i dagligvaruhandeln är oplanerade köp. Alltså 

kan det vara ett behov som väcks först när man går in i butiken och möts av en miljö som 

erbjuder en lösning till ett omedvetet behov, något som alla tre är överens om. Man kanske 

inte har produkten antecknad i sin mentala shoppinglista eller på sin handskrivna 

shoppinglista, men man är fortfarande i behov av varan. En mer medveten tanke kan vara att 

kunden inte har bestämt att den skall köpa en viss vara eller ett visst märke, men litar på att 

shoppingmiljön erbjuder lösningar på omedvetna behov. Har man en butik som man alltid 
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återkommer till, så kanske man vet att butiken direkt ”påminner” dig om vad du behöver 

köpa, alltså fungerar butikens utformning som en form av shoppinglista (Bayley & 

Nancarrow, 1998:100).  

 

Ett impulsköp kan påverkas av många faktorer. Det kan handla om tidsbrist, butikens 

lokalisering, men framförallt varans placering (Bayley & Nancarrow, 1998:101). McGoldrick 

(2002:486) påstår att det självklart inte bara är butiksmiljön som lockar till impulsköp. Han 

menar precis som Bayley och Nancarrow, att det även kan vara faktorer som priser, produkten 

i sig, förpackningen, tidpunkt för inköpet, marknadsföring, exponeringen och 

butiksförsäljarna som kan bidra till processen. Vidare menar Bayley och Nancarrow 

(1998:103) att varan i sig, likaså kan påverka kunden till impulsköp. Exempelvis så köper folk 

kläder på impuls i större utsträckning än köksutrustning. Det är få personer som har forskat 

om vad för faktorer som kan leda till impulsköp, men Bayley och Nancarrow (1998:103) 

menar att det finns sju faktorer som kan påverka impulsköp: 

1. Lågt pris 

2. Stor exponering 

3. Självbetjäning 

4. Marknadsföring 

5. Exponeringar 

6. Produkter med kort livslängd 

7. Små varor. 

 

Vidare har Bayley och Nancarrow (1998:99) rapporterat en uppgående trend av oplanerade 

köp. En av de bakomliggande anledningarna till denna uppgående trend sägs vara den ökade 

tendensen att handla på supermarkets och hyperstores. Till exempel så kan storhandel på 

supermarkets beskrivas som att tillfälligt släppa kontrollen för faktiska behov och på så vis 

låta påverkas av miljön (Bayley & Nancarrow, 1998:111). 

 

Dessutom skriver Bayley och Nancarrow (1998:107) att vissa kunder impulsköper varor som 

kan erbjuda dem ”materiella symboler som visar deras sociala identitet”. Detta är vanligare i 

mer utvecklade länder där man genom konsumtion uttrycker sin sociala status och identitet. 

Shopping har blivit en fritidssysselsättning och livsstils aktivitet. Detta kan också bidra till att 

förklara ökningen av ”onödiga” och oplanerade köp. Shopping som intresse är något som blir 

allt vanligare och vanligare, framförallt då många stora kedjor kan erbjuda bra produkter till 
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låga priser. Detta medför att inte bara förmögna människor kan ha shopping som ett intresse 

utan också övriga konsumenter har råd att shoppa i en större utsträckning. 

 

Bayley och Nancarrow (1998:110) delar upp impulshandlande individer i tre grupper: 

1. Ekonomisk person: bunkrar upp vid tillfällen som; köp tre betala för två etc. 

2. Medlem av en social grupp: speciella varugrupper och märken. 

3. Som individuell person: speciella varor som karaktäriserar just dig. 

 

Man kan även dela in impulsshoppandet i fyra kategorier. Det första är accelererande impuls, 

vilket betyder att man påverkas i butiken och köper på sig ett lager så man klarar sig ett tag. 

Det andra är en sorts kompenserande impuls, där shoppingen blir en form av belöning för att 

man gjort något bra eller för att trösta sig. Det tredje är, en uppenbarelse impuls, där man 

plötsligt får en reaktion att agera nu, kanske för att lösa ett problem eller täcka ett behov sedan 

lång tid tillbaks. Detta kan handla om allt, både sociologiska behov och materialistiska. 

Slutligen handlar det om en blind impuls, där man får en känsla av att man blivit fångad av 

produkten. En känsla att ”jag måste ha den här” (Bayley och Nancarrow, 1998:110). 

 

3.2.3 Färger som hjälpmedel vid exponering 
 

Färger är väldigt symboliska. Exempelvis så väcker rött, vitt och blått patriotiska känslor hos 
Britter och Fransmän (Solomon, Michael mfl.,1999:44). 
 

Det finns fyra olika sätt för människan att skapa sig en bild av sin omgivning i butiksmiljön 

(McGoldrick, 2002:460): 

- Det visuella (färg, ljus, storlek, form) 

- Ljud (volym, grad, tempo) 

- Doft (parfymerat, fräschhet) 

- Känsel (Mjukhet, lenhet, temperatur) 

 

I den här uppsatsen finner vi det mest relevant att titta på det visuella vilket vi här skall 

presenterar lite mer ingående. 

 

McGoldrick (2002:461) skriver att en forskare vid namn Bellizzi utförde ett laboratorietest 

om effekter av färg beträffande skyltningar och butiksmiljöer, så fann han att varma färger var 
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passande för butiksfönster, entréer och situationer kopplade till impulsköp. Varma färger var 

däremot mindre lämpliga i situationer där köpen är mer planerade. I dessa situationer var det 

mer passande med kalla färger. Bellizzi, poängterade att den överstimuleringen som råder 

många shoppingmiljöer kan få helt andra utfall än i en laboratoriemiljö. Nedan skall vi i en 

tabell presentera resultatet av undersökningen i en tabell.  

 

Färg Psykologiska effekter Temperatur effekt Distans effekt 
Blått Rogivande  Kallt  Längre bort 
Grönt Väldigt rogivande Kallt-neutralt  Längre bort 
Orange Spännande  Varmt  Nära 
Rött Väldigt stimulerande Varmt  Nära 
 

Figur 1 (McGoldrick, 2002:461) 

 

Precis som Solomon (1999:53) säger så kan man använda färger till att påverka människor på 

många olika sätt. Med hjälp av färger så kan man skapa en miljö som signaler exempelvis 

trygghet eller spänning, men man kan också använda färger för att skapa stora kontraster.  

 

Vidare skriver Solomon (1999:252) att när man har en produkt i en utstickande färg från 

varorna i sin omgivning, väcker den mycket lätt uppmärksamhet. Exempelvis om man skyltar 

och har mycket vita varor och placerar någon röd produkt mitt upp i allt så kan man dra till sig 

mycket uppmärksamhet. Vid exponering av flera färger tillsammans som är för lika varandra, 

så flyter färgerna ihop och kunder kan lätt se allt som en stor massa.  

 

3.2.4 Hur variationer i ett sortiment upplevs 
 

En minskning av ett sortiment med 25 procent ökade den faktiska upplevelsen av sortimentets 
variation (Nordfält, 2006, sid. 140). 
 

Forskare Broniarcyk, Hoyer och McAlister (1998:168) som började titta på hur konsumenter 

uppfattade minskningar av den faktiska variationen av sortimentet. Orsaken till att dem 

började studera det här var för att de traditionella butikerna under 1990 talets mitt började få 

en ökad konkurrens av olika alternativa butiksformat som till exempel lågprisbutiker. Det 

intressanta var att lågprisbutikerna på ett mycket effektivare sätt kunde arbeta med betydligt 

lägre driftskostnader, i vissa fall kunde kostnaderna vara så mycket som 25 procent lägre. 

Men det som var mest uppseendeväckande var att de traditionella butikerna trots sina högre 
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driftkostnader inte ökade sin försäljning. Det visade sig också att butikerna kunde minska 

antalet artiklar utan att det påverkade försäljningen. Resultatet av en studie som var gjord av 

Food Marketing Institute 1993 visade att en minskning av antalet artiklar i sex varugrupper 

(flingor, tandkräm, salladsdressing, toalettpapper, spagettisås och djurmat) inte ledde till 

någon minskad försäljning. Resultatet visar även om 50 procent av varorna tas bort ur hyllan 

så minskade inte det den upplevda sortimentsvariationen. Det visade sig till och med vara så 

att efter man minskade sortimentet med 25 procent så ökade faktiskt upplevelsen av 

sortimentets variation. Några som byggde vidare på den här studien var Hoch, Bradlow och 

Wansink (1999:528-531) som tillförde följande saker (1) hur organisationen i hyllplaceringen 

påverkar och (2) hur köparens intentioner påverkar. Utifrån dessa två punkter bygger de sina 

diskussioner på att konsumenterna processar information, dels holistiskt vilket betyder att 

kunden mer svepande försöker få en överblick av sortimentet i butiken samt analytiskt vilket 

innebär att man enbart analyserar en produkt. I själva experimentet använder de sig av 

låtsasprodukter som de varierar avseende färg (röd, blå, gul och grön), form (kvadrat, 

rektangel, cirkel och triangel) och namn (zog, cam nux och pik). Genom att man undersöker 

dessa saker kan man se om produkterna skiljer sig i flera olika avseenden, vilken av 

dimensionerna som påverkar den upplevda skillnaden mest samt hur placeringen av de olika 

produkterna spelar in. Nedan har vi gjort en förenklad version av deras modell. 

 

Organiserad placering   Slumpmässig placering 
 
 
     
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Hoch, Bradlow och Wansink (1999:537) 

 

 Resultaten av den här studien kan man se att ju mer organiserat sortimentet är, desto mer 

styrs bedömningen av jämförelser med de produkter som ligger precis intill varandra. 

Respondenternas ögon luras av den organiserade hyllan så att det tror att det räcker att studera 

de produkter som ligger precis intill. Det visar sig vidare i resultatet att graden av organisering 

i sig påverkar den upplevda variationen. De respondenter som enbart skulle titta på en produkt 

(analytiskt) upplevde större variation i de organiserade planogrammen. Däremot de 
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respondenter som enbart skulle utvärdera hur stor variation sortimentet innehöll (holistisk) 

upplevde däremot mindre variation i de organiserade planogrammen. Efter att forskarna hade 

analyserat det här resultatet kom dem fram till att det måste bero på att respondenter som 

skulle välja enbart en produkt, analyserade sortimentet mer i detalj och lade då märke till 

skillnader på en mer utstuderad nivå. De som tittade utifrån ett holistiskt perspektiv skaffade 

sig en snabb överblick och på så sätt förbisåg variationerna. Hoch, Bradlow och Wansink 

(1999:527) säger att när det handlar om att kunden enbart ska välja en produkt, är det en 

fördel om produkterna som är lika avseende färg och form placeras intill varandra. När 

kunderna däremot mer svepande orienterar sig genom sortimentet, är det en fördel om färger 

och former som lätt kan uppfattas blandas mer slumpmässigt. Experimentet visar också att 

färgen är viktigare för att särskilja produkterna än de andra dimensionerna som manipuleras 

(form och namn). Det har även visat sig vara en stor skillnad på hur kunderna processar 

produkterna i hyllan. Vissa föredrar att bearbeta informationen holistiskt medan andra 

föredrar en mer detaljerad bearbetning. De som föredrar en mer detaljerad bearbetning är mer 

beroende av att produkterna står intill varandra. En som har gjort en ytterliggare granskning 

av den här undersökningen är Nordfeldt (2006:144) där han gjorde en tolkning av det här 

resultatet. Han säger att de så kallade ”russinplockare” det vill säga kunder som är mer 

detaljorienterade i sin informationsbearbetning, anses mer känsliga för att produkterna 

placeras intill varandra. Medan det så kallade rationella kunderna, som ofta bearbetar 

informationen mer holistiskt, skulle påverkas mer av färgspel. Detta skulle innebära att 

butiker med ”russinplockare”, det vill säga butiker som satsar hårt på annonser med 

specialerbjudanden har mer att vinna på att placera ett prisvärt märke som de vill sälja intill 

det varumärke som fångar uppmärksamhet. Däremot de butiker som har kunder som mer 

strategiskt väljer en butik med bra prisprofil, utan att jämföra priser på varje vara de köper, 

har mer att vinna på att arbeta perceptuellt med färgspel. Nordfeldt (2006:144) hävdar då att 

stormarknader har mer att vinna på att utgå från färger då de arbetar med planogram medan en 

hard discount har mer att vinna på att taktiskt placera sina egna märken bredvid 

märkesledaren. 
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3.3 Att kommunicera med exponeringar 

3.3.1 Produktplacering och exponeringar 

Folk går rakt fram och dina varor konkurrerar hårt om kundernas blickar (Ekberg och 
Lohmander, 2004:37). 
 

Underhill (2003:75) menar att en av de mest kritiska aspekterna för butikerna är hur 

människor egentligen rör sig i sitt shoppande (huvudsakligen hur vi går). Människor rör sig 

som deras kroppar tillåter dem göra, så som är mest naturligt och bekvämt. Vidare skriver 

Underhill att han tycker det är lustigt hur många butiker är designade. Han anser att många 

butiker är designade för folk som inte existerar. Det vill säga folk som kan se åt alla möjliga 

håll samtidigt. När man går ner för en gång i en butik så är huvudet naturligt vänt framåt och 

därför är det en ansträngning att vända huvudet och titta åt sidan. Folk vänder inte på huvudet 

om det inte tydligt är något som fångar deras intresse och uppmärksamhet. Lösningen på det 

här problemet kan till exempel vara att exponera varor på gavlar av hyllsektioner eller 

specialexponeringar i gången. Den bästa butiken är därför den som kan exponera största 

antalet varor till så många kunder som möjligt.  

 

McGoldrick (2002:468) menar att impulsvaror ofta exponeras i gångar (specialexponeringar) 

för att påkalla kundernas uppmärksamhet. Med hjälp av dessa, så kallade specialexponeringar, 

får man konsumenten att sänka farten och därmed ökar möjligheterna att kunden ser 

produkterna och lockas till köp. Även Ekberg och Lohmander (2004:37) skriver att det bästa 

sättet att dra uppmärksamheten till en produkt i en affär med många hyllor är att göra ett ställ i 

slutet av hyllan rakt fram från kundens synvinkel (gavelexponering). Författarna anser det 

även vara viktigt att alltid ha intressanta produkter/produktgrupper längst fram i butiken, för 

att få folk att stanna upp. Genom att ha varor exponerade på gavlar (gavelexponeringar) så 

eftersträvar man att få folka att ”kryssa” från sida till sida och därmed få kundens 

uppmärksamhet. På detta vis får man varor exponerade som kunden annars inte hade sett. 

Nedan presentera vi definitioner på de exponeringar som vi anser viktiga för vår 

undersökning. 

 

Specialexponering  En exponering utanför ordinarie hyllplats, kanske på en gavel eller 

på ett säljtorg. Specialexponeringar (ökar försäljningen i snitt med 
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mellan 250 och 300 procent) är ett mycket effektivare verktyg än 

att arbeta i hyllan (Nordfält, 2006: kap. 9). 

 

Gavelexponering Är helt enkelt när man exponerar varor på kortsidan av 

hyllsektioner, som då exponeras utmed den gång kunderna 

passerar (Nordfält, 2006: kap. 6).  

 

Power aisle En hel vägg med varor, exponerade på ett specialställ med bra 

priser. Detta är en kombination av en specialexponering och en 

vanlig hylla. Tanken med en power aisle är inte bara att sälja mer 

utan även att kommunicera låga priser (Nordfält, 2006:120). 

 

Ekberg och Lohmnader (2004:39) skriver i sin bok att det är väldigt viktigt att skapa en 

intressant och rolig exponering för kunden. Med hjälp av produkterna kan man göra olika 

varianter av exponeringar genom att exempelvis, bygga pyramider, staplar eller dela upp 

hyllan i olika former och färger så att de bildar olika mönster. Vad som är viktigt är ändå att 

hålla det enkelt så det inte blir rörigt för kunden. Målet är att dra till sig kundens 

uppmärksamhet till produkterna. Genom att exempelvis ha vissa specialexponeringar 

oorganiserade kan man också ge kunden en känsla av den kan göra ett klipp (bra pris). Detta 

kallas för störtexponering. Eller som Vaccaro (2001:135) säger att en oorganiserad 

exponering förmedlar en känsla av lågpris. 

 

Störtexponering En vanlig metod där man medvetet lägger massor av varor i 

oordning för att ge känslan av att här kan man göra klipp (Ekberg 

& Lohmnader, 2004:40). 

 

Ett väl känt uttryck lyder: ”Fulla hyllor säljer bäst” (Göransson, Sonny, ICA Maxi i 

Sundbyberg, ansvarig för specialvaror). Detta är mest känt i dagligvaruhandeln, vilket innebär 

att man ”frontar” (se fronta nedan) varorna för att ge kunden en känsla av att det är ordning 

och nyligen påfyllt. Frontning gör även att personalen ser vad som behöver beställas hem mer 

av. Det finns dock en nackdel med att fronta, vilket är att kunden kan få känslan av att ingen 

har handlat av varorna innan, vilket kan få kunden att tveka. I vissa butiker frontar man inte 

helt, det vill säga att man lämnar vissa luckor för att kunden skall tro att någon har varit där 

innan. 
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Fronta Innebär att skjuta fram varan till hyllkanten så att hyllan ser 

välfylld ut (Nordfält, 2006:120). 

 

Ekberg och Lohmander (2004:42-43) poängterar vikten av att inte ha för många 

specialexponeringar, så att kunderna känner sig hindrade att röra sig. Har man gångar som är 

för trånga kan det vara samma sak som att utesluta vissa målgrupper, som exempelvis 

föräldrar med barnvagnar, handikappade eller de kunder som har en kundvagn med sig. 

Därför är det viktigt att tänka på att ha gott om utrymme i gångarna så alla kunder lätt kan 

passera. 

 

3.3.3 Känslan av bredare sortiment genom exponering 
 

Om en kund erbjuds ett utbud av flera olika typer av yoghurt, så konsumerar kunden i snitt 
23% mer yoghurt än om samma kund erbjuds ett sortiment med bara en smak (Kahn & 
Wansink, 2004:519). 
 

Kahn och Wansink (2004:520) skriver att aktuella undersökningar visar att om en 

produktkategori ges mer utrymme (större exponering) i butiken, så får kunderna känslan av att 

sortimentet har breddats till skillnad från om produkterna hade givits mindre utrymme. När 

samma sortiment ges mindre utrymme så upplever kunder att sortimentet har minskat. Kahn 

och Wansink (2004:521) gjorde ett experiment där de testade barn och vuxnas konsumtion av 

sega råttor och plastpärlor samt hur de påverkades av den faktiska variationen i urvalet. 

Vidare testade de om det spelade någon roll hur urvalet var sorterat. Hypotesen var att 

effekten av ett ökat sortiment inte skulle ge samma utfall om sortimentet inte var organiserat. 

De hade nämligen en tanke om att det krävdes ett organiserat sortiment för att 

försökspersonerna automatiskt skulle uppleva en ökning av sortimentet. Forskarna erbjöd helt 

enkelt antingen 6 eller 24 varianter av sega råttor. Dessa exponerades antingen samlat i en 

skål (oorganiserat) eller i en skål per smak/färg (organiserat). Försökspersonerna satt i ett 

väntrum och gjorde vad de trodde var det riktiga experimentet medan forskarna filmade när 

de åt godis. Resultatet blev precis som  

forskarna trott att antalet varianter påverkade konsumtionen, både för barn och vuxna. 
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Studie: vuxna
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Figur 3. (Här ser man tydligt att antalet varianter påverkas av om sortimentet organiseras) 
 

Slutsatsen blev att en visuell organisering av sortimentet ökade upplevelsen av variation och 

därmed konsumtion. Tittar man på staplarna så ser vi också att ett litet sortiment kan dölja sin 

otillräcklighet genom att man skapar en visuell oorganisering. Organiseringen fyller alltså sin 

funktion först då sortimentet överstiger 5 till 6 varianter. 
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4. Empirisk metod 
I det här kapitlet har vi för avsikt att beskriva hur vi har gått till väga med vår empiriska 

undersökning. Vi börjar med att beskriva vad som ligger till bakgrund till vårt val av metod. 

Därefter gör vi en genomgående beskrivning dels av den butiksmiljö vi valt att undersöka 

samt det exponeringsschema som vi arbetat utifrån i våra undersökningar. Vidare motiverar vi 

vårt val av den produkt, det vill säga diskborstar. Vi tar även upp den tidpunkten för 

observationerna, tillvägagångssätt i form av observationer och intervjuer samt avgränsning 

och källkritik. Slutligen gör vi en bedömning av undersökningens validitet såväl som 

reliabilitet. 

4.1 Val av metod 

När vi läste Paco Underhills bok, ”Why we buy, -The Science of Shopping” (2003) 

inspirerades vi att i den här uppsatsen göra liknade undersökningar som han gör. Det vill säga 

kvantitativa observationer.  

 

Vi har i vår uppsats genomfört kvantitativa observationer samt kvantitativa intervjuer med 

vissa utvalda respondenter. De utvalda personerna i det här fallet är kunder som utför en 

särskiljande handling från övriga kunder. Med detta menar vi att de kunder som köper en vara 

från den exponering som vi manipulerat blir tillfrågade huruvida köpet var planerat eller inte. 

Då vi har observerat 2 723 människor kan vi fastställa att vi har gjort en kvantitativ 

observation. 

 

4.2 Val av miljö och exponeringsschema 

För att verkligen mäta hur olika exponeringar påverkar försäljning och kundernas beteende, 

har vi valt att göra en undersökning där vi studerade skillnaden mellan olika exponeringar på 

två utvalda ICA Maxi butiker i Stockholmsregionen. Orsaken till att vi valde två butiker i 

Stockholmsregionen är för att vi blev erbjudna två arbetsplatser på ICAs huvudkontor i 

Sundbyberg (Stockholm). Det var därför lämpligt att utföra våra observationer på plats, vilket 

resulterade i att vi gjorde våra fältundersökningar på två ICA Maxi butiker i Stockholm 

(Sundbyberg och Haninge).  Kontakten med ICA etablerades under AGORA dagen på 

Campus Helsingborg i år. Där vi i samtal med en representant från ICA presenterade våran 

bakgrund. Det vill säga båda författarnas erfarenheter från konfektionsbranchen. Detta 
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intresserade ICAs representant som erbjöd oss att skriva vår kandidatuppsats hos dem. Vi 

tyckte även att det var intressant att studera dagligvaruhandeln då omsättningen här är extremt 

hög jämfört med den del av konfektionsbranchen som vi har erfarenhet ifrån. 

 

 Anledningen till att vi har valt två butiker är för att inte utfallet av undersökningen skulle 

påverkas av kalendereffekten, regionala effekter eller olika tillfälligheter. Med 

kalendereffekten menar vi att försäljningen på en torsdag kan skilja sig radikalt mot 

försäljningen på en fredag eller lördag, både i antalet kunder och i försäljning av olika varor 

(se följande modell). Kalendereffekt innebär precis som det låter att beroende på vilken dag i 

månaden eller i veckan det är så kan försäljning och antalet kunder skilja sig radikalt. 

Exempelvis så har mataffärer mer att göra på en fredag än på en tisdag. En annan 

kalendereffekt kan vara att försäljning i såväl dagligvaruhandeln som i andra branscher ökar i 

samband med att befolkningen får sin lön. För att nämna ett sista exemepl så ökar exempelvis 

försäljningen av dagligvaror i samband med vissa högtider som exempelvis innan julafton. 

Dessa exempel förklarar tydligt kalendereffekten. 

 

  Torsdag  Fredag  Lördag 

Sundbyberg  Oorganiserad  Organiserad  Gavel- 
  Specialexp.  Specialexp.  exponering 
  
Haninge  Gavel  Oorganiserad  Organiserad 
  exponering  specialexp.  Specialexp 
 
Figur 4. 

 

Gavel exponering  är när diskborstarna är exponerade på sin vanliga 

plats i respektive butik, det vill säga på kortsidan av 

en hyllsektion (mot en större gång, se bildbilaga 1 

och 2). 

Oorganiserad exponering  är när vi har flyttat ut alla diskborstar mitt i gången 

(Sundbyberg) respektive på sidan av en gång 

(Haninge) och lägger alla diskborstar huller om 

buller (se bildbilaga 3 och 4). 

Organiserad exponering  är när vi har flyttat ut alla diskborstar mitt i gången 

(Sundbyberg) respektive på sidan av en gång 
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(Haninge) och lägger eller hänger alla diskborstar i 

ordning, uppsorterat i färger (se bildbilaga 5 och 6). 

 

Anledningen till att exponeringarna skiljer sig åt mellan de olika butikerna är för att 

förutsättningarna skilde sig åt. I Sundbyberg ingick diskborstarna under specialvaror (ej 

livsmedel) medan i Haningebutiken ingick diskborstarna under städavdelningen som är direkt 

angränsande till livsmedel. I Sundbyberg var gången mycket bredare vilket ledde till att vi 

kunde ha en korg i gångens mitt (se bildbilaga 4 och 6) medan gången i Haningebutiken var 

mycket smalare. I Haninge fick vi istället exponera varorna utmed gångens ena sida (en längre 

gavel) hängandes på spjut ut från en vägg (se bildbilaga 3 och 5). Vi är medvetna om att 

exponeringarna skiljer sig något men huvudsyftet var att testa några olika idéer om 

exponeringar för att se om det finns skillnader i hur bra de tränger igenom ”bruset” och når 

kunden. 

 

4.3 Val av produkt 
Anledningen till att vi valde att fokusera på diskborstar var för att vi frågade Jens Nordfält 

(ICA, affärsutveckling) och Sonny Göransson (ICA Maxi i Sundbyberg) efter en produkt med 

hög omsättningshastighet som dessutom skulle finnas i olika färger. Anledningen till att vi 

ville ha en produkt med hög omsättningshastighet var för att vi ville få fram ett så stort 

resultat som möjligt från vår empiriska undersökning. Med andra ord en produkt som säljs i 

stora volymer som därmed ger en förändring av försäljningsutfallet på kortare tid. De båda 

föreslog diskborstar, vilket är en av de specialvaror som har högst omsättningshastighet och 

som dessutom erbjuds i olika färger (vitt, blått, rött, grönt, svart och orange). En produkt med 

hög omsättning kan ge utslag på en undersökning snabbare än om man väljer en produkt som 

inte har samma höga omsättning. Priset på diskborstarna var ordinarie 9:90 kronor i de båda 

butikerna under hela undersökningen. 

 

4.4 Tidpunkt för undersökningen 
Vi valde att utföra vår undersökning under torsdag, fredag och lördag eftersom det är de dagar 

i veckan som butikerna besöks av flest kunder. Likaså valde vi de timmar på dygnet som 

butikerna har flest antal kunder. Det vill säga mellan klockan 16.00 – 19.00 på torsdag och 

fredag samt 10.00 – 13.00 på lördagen. Vi bestämde inte i förväg hur många kunder till 
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antalet vi skulle mäta, utan vi mätte efter hur många kunder det kom under ovanstående 

tidpunkter, vilket varierade mellan butikerna och dagarna. 

 

4.5 Datainsamling 

4.5.1 Observationer 

För att mäta förändringar i kundernas beteende valde vi att observera kundernas handlingar. 

Vad som är viktigt att poängtera är att vi enbart valt att observera de personer som passerar 

våran exponering. Det vill säga att vi bortser från alla övriga kunder som inte passerar våran 

exponering, utan väljer en annan väg genom butiken.  

 

För att mäta kundernas beteende stod vi placerade så att kundernas reaktioner inte påverkades 

av oss. Vi bar samma sorts kläder som kunderna, det vill säga anpassade efter vad det var för 

väder ute så att vi i så hög utsträckning som möjligt såg ut som en i mängden. Eftersom vi tror 

att de flesta människor hela tiden gör saker utan att tänka på vad dem gör, valde vi därför att 

observera och inte enbart intervjua. 

 

I vår undersökning gjorde vi fem olika observationer av kunderna. Dessa fem olika 

observationspunkter har vi själva tagit fram. Anledningen till att vi har tagit fram just dessa 

fem punkter beror på att vi ansåg dem som effektiva verktyg för att se om det finns skillnader 

i hur bra olika exponeringars budskap tränger igenom ”bruset” och når kunden. Nedan 

presenterar vi de fem olika punkterna och deras innebörd. Efter denna presentation kan ni se 

ett utklipp ur vårat observationsprotokoll (figur 5).  

1. Till att börja med räknade vi alla som passerade våran exponering utan att lägga märke 

till den. Dessa föll in under rubriken ”passerande”.  

2. Sedan valde vi även att räkna de kunder som passerade exponeringen och 

uppmärksammade den (såg den), dessa räknas in under rubriken ”passerande & tittar”. 

3. De kunder som kom gåendes mot exponeringen, uppmärksammade den och stannade 

upp för att titta, markerades efter rubriken ”stannar upp & tar i varan”. 

4. Vidare hade vi kunder som uppmärksammade vår exponering och stannade upp för att 

känna på diskborstarna, men inte köpte någon, dessa noterades efter rubriken ”stannar 

upp & tar i varan”. 
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5. Slutligen räknade vi in de personer som köpte en eller flera diskborstar under rubriken 

”köper varan”. 

Vi vill också poängtera att en kund inte kunde räknas in under fler än en rubrik. Det vill säga 

om en kund exempelvis köpte en diskborste markerades denna bara efter rubriken ”köper 

varan”. 

Observationsplanen såg ut på följande på följande sätt: 

1. Passerande                
2. Passerar & tittar                 
3. Stannar upp & tittar                 
4. Stannar upp & tar i varan                 
5. Köper varan                 
Impulsköp?          
Ja                 
Nej                 
Figur 5. 

 

4.5.2 Intervjuer 
Vid observationerna så intervjuade vi enbart kunder som handlade diskborstar. För att göra 

det så enkelt som möjligt och inte ställa en ledande fråga till kunden, så var vår fråga således: 

Hade Ni planerat att köpa den här diskborsten när Ni gick in i butiken? 

Svaret på den här frågan gav oss oftast mer än bara ett ja eller nej. Resultatet av detta kan ni 

läsa mer om i Empirin (5.4 resultat från intervjuer och övriga observationer). 

 

De kunder som köpte något valde vi att fråga huruvida deras köp var ett impulsköp eller inte. 

Anledningen till att vi inte frågade kunderna om hur de uppfattade förändringen var för att vi 

ville fånga de omedvetna reaktionerna från kundernas sida. Hade vi frågat kunderna om deras 

agerande och observerande så var vi rädda för att vissa konsumenter av artighetsskäl hade 

vridit på sanningen. 

 

4.6 Avgränsning 

I vår undersökning om olika exponeringar har vi valt att titta på dagligvaruhandeln eftersom 

det är en bransch med hög omsättning på sina produkter. För att få en så hög validitet som 

möjligt på vår undersökning har vi valt att avgränsa oss till att studera endast en produkt som 

vi exponerar på tre olika sätt. Vi har endast studerat och undersökt en kedja inom 

dagligvaruhandeln eftersom vi tror att diskborstar är en produkt som säljs i samma 
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utsträckning inom hela branschen. Vi har avgränsat oss bara till det visuella (syn), alltså har vi 

bortsett från ljud, smak, doft och känsel.  

 

4.7 Källkritik 
Eftersom vi själva gjorde observationerna på var sitt ställe så är vi medvetna om att vår 

tolkning av kundernas uppträdande kan variera trots vår överenskommelse om 

tillvägagångssättet. För att minimera risken för avvikelser mellan våra individuella tolkningar, 

gjorde vi en gemensam testobservation där vi kom överens om olika mått för att bedöma 

kundernas agerande i butikerna. Vidare bör man poängtera att vi enbart har valt att undersöka 

en produkt. Det är svårt att säga om resultatet hade sett annorlunda ut om man gjort samma 

sorts experiment med andra produkter eller varugrupper. 

 

4.8 Validitet och reliabilitet  

4.8.1 Validitet 

Då vi har utfört vår undersökning i två olika butiker, där vi observerat kundernas beteende vid 

exponeringen samt frågat dem huruvida köpet var oplanerat eller inte, anser vi därmed att våra 

observationer var av hög validitet. Tidsperioden för vår mätning var under de tre mest 

intensiva dagarna och timmarna, vilket ytterligare förstärkte validiteten i vår rapport, då vi tog 

hänsyn till kalendereffketen och blandade dagarna och exponeringar. Med detta menar vi att 

vi aldrig utförde samma exponering i båda butikerna på samma dag. Vidare valde vi en 

impulsvara med hög omsättning som därför ger ett större utfall på kortare tid än någon vara 

som inte har samma höga omsättning. Avslutningsvis tror vi att diskborstar är en vara som 

säljer ungefär lika bra oberoende av vart de säljs. Vi vill poängtera att detta är en spekulation 

från våran sida.  

 

4.8.2 Reliabilitet 

Eftersom vi utförde våra observationer själva anser vi dem vara pålitliga och trovärdiga. Vi 

utgick från samma observationer som vi båda tillsammans utvecklade. Detta gjorde att 

reliabiliteten blev avsevärt mycket högre än om andra utomstående personer skulle genomföra 

undersökningen. I och med kalendereffekten så kan resultatet variera beroende på vilken dag 

eller tid man gör observationerna. Detta var något som vi båda var väl medvetna om.    
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Vi vill informera om den risk det innebär att mäta under så pass kort tidsintervall, då utfallet 

hade kunnat bli annorlunda om man mätte under en längre period. Men eftersom vi gjorde vår 

undersökning under de mest intensiva timmarna så var kundflödet så pass högt att vi anser att 

det har skapat en hög trovärdighet med tanke på hur mycket kunder vi observerade. Vi har 

som vi nämnde tidigare två butiker med lite skiftande förutsättningar. Med detta menar vi att 

vi inte kunde exponera varorna i gången på båda butikerna. Detta tror vi dock inte har någon 

större påverkan på pålitligheten, eftersom kunderna i de båda butikerna borde köpa 

diskborstar i ungefär lika stor utsträckning. Alltså borde köpen bero på exponeringen. 
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5. Empiri 
 

5.1 Inledning 

Som vi tidigare nämnt kommer vår undersökning handla om observationer av kunder och 

deras reaktioner vid förändringar av olika exponeringar med diskborstar.  

Det här kapitlet kommer vi att dela upp i tre olika avsnitt. Först kommer vi att redogöra för de 

två butiker som har varit grunden för vår undersökning. Butikernas utformning skiljer sig 

något åt och därför har vi tänkt redogöra för de olika skillnaderna. Vidare kommer vi att 

förklara det upplägg vi haft när vi observerat och intervjuat kunderna. Avslutningsvis kommer 

vi att presentera resultatet av vår fältundersökning. 

 

5.2 Butiksatmosfär och exponeringar 

Som utgångspunkt för vår fältundersökning valde vi två stycken ICA Maxi butiker i 

Stockholmsregionen. Den ena butiken ligger i Sundbybergs centrum och den andra ligger 

strax utanför Haninge. För att ge en tydligare bild av hur stora butikerna är i förhållande till 

varandra ger vi en övergripande sammanfattning av butikernas omsättning respektive storlek, 

nedan. 

 
Butiksinformation Sundbyberg Haninge 

Omsättning  388 mkr  732 mkr

Kvadratmeter 6567 m² 9426 m²
Figur 6. 

De båda butikerna är uppdelade i två olika avdelningar. En omfattar livsmedel och en 

specialvaror, det vill säga kläder, inredning, kosmetika, elektronik, vissa städredskap etcetra. 

Då vissa skillnader kan föreligga i de båda butikerna så tänker vi nedan presentera butikernas 

olika upplägg och därmed förutsättningarna för vår undersökning. 

 

5.2.1 ICA Maxi Sundbyberg 

ICA Maxi butiken i Sundbyberg är en av de nyaste Maxi butikerna i Stockholmsregionen. I 

den här butiken ingår diskborstar under specialvaror vilket betyder att diskborstarna ligger 

innan livsmedel. På specialvaruavdelningen är det större utrymme i gångarna än på livsmedel, 
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vilket medförde att vi tillskillnad från Haninge butiken hade möjlighet att exponera 

diskborstarna i gången. För att ta sig igenom den här butiken följer man en bred gång som 

sträcker sig från ingången till kassen (likt Ikea). Självklart finns det vissa genvägar men 

majoriteten av alla kunder följer denna väg som passerar vår exponeringsplats. I denna butik 

genomförde vi tre olika exponeringar. Vi började med att exponera diskborstarna i gången en 

så kallad specialexponering. Denna exponering var en störtexponering (oorganiserad), vilket 

innebär att man ger kunden signaler om att man gör ett klipp när man handlar. Vi hade tagit 

diskborstarna i alla olika färger och lagt dem huller om buller i en korg som placerades mitt i 

gången (se bildbilaga 4). Nästa exponering var likaså i gången, men här valde vi att organisera 

upp diskborstarna i olika färger (organiserad specialexponering, se bildbilaga 6). Slutligen 

exponerade vi varorna på en så kallad gavelexponering. Här läggs varorna i ett torn som sitter 

fast på gaveln av en hyllsektion (se bildbilaga 2). 

 

5.2.2 ICA Maxi Haninge 

Ica Maxi butiken i Haninge är en lite äldre butik som ligger i utkanten av Haninge. I den här 

butiken ingår diskborstar till skillnad från Ica Maxi i Sundbyberg under livsmedel. På denna 

avdelning var gångarna trånga och det gavs ingen möjlighet att exponera diskborstarna i 

gången. Här var det istället fler och smalare gångar som medförde att kunderna kunde välja 

olika vägar för att ta sig igenom butiken. De angränsande avdelningarna till städavdelningen i 

den här butiken var godis och drycker. Eftersom butiken i Haninge är större samt att 

diskborstarna låg under livsmedel så blev utfallet istället att fler kunder passerade här än i 

Sundbybergsbutiken. I den här butiken genomförde vi likaså tre olika exponeringar. Vi 

började här med att exponera diskborstarna på en gavel (gavelexponering). Här läggs varorna 

precis som i Sundbyberg i ett torn som sitter fast på gaveln av en hyllsektion (se bildbilaga 1). 

Nästa exponering var utmed gångens sida, en så kallad power aisle, där diskborstarna hängde 

huller om buller ut från en vägg på spjut (se bildbilaga 5). Slutligen genomförde vi ytterligare 

en power aisle exponering där vi delade upp diskborstarna efter färg, med andra ord en 

organiserad exponering (se bildbilaga3). 

 

5.3 Resultat av kundernas beteende i butik  

Nedan kommer vi att redovisa det noggrant sammanställda resultatet från vår empiriska 

undersökning. Vi har valt att dela upp resultaten i antalet impulsköp, antal köp samt hur 
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många som passerade och tittade på de genomförda förändringarna av exponeringarna. För en 

detaljerad beskrivning av det insamlade materialet från vår fältundersökning finner Ni som 

bilagor i slutet av uppsatsen (bilaga 7 till 9). 

 

Innan vi går vidare till ovannämnda huvudrubrikerna, hade vi tänkt presentera resultatet av 

antalet besökare i respektive butik. I tabellen nedan så ser Ni en stor skillnad i antalet 

besökare i de båda butikerna, vilket beror på butikernas olika storlek och kundflöde. 

 

Antal besökare torsdag fredag  lördag Totalt 

Sundbyberg 241 360 383 984 

Haninge 638 692 409 1739 
 

Figur 7. 

 
Siffrorna som presenteras ovan är resultatet av de observationer vi gjort under respektive dag i 

samband med vår empiriska undersökning på ICA Maxi i Sundbyberg och Haninge. De 

antalet besökare som presenteras ovan kan jämställas med rubriken ”passerande” i 

metodavsnittet (4.5.1 Observationer, sidan 26). 

 

5.3.1. Impulsköp ICA Maxi Sundbyberg 
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Figur 8. 

 

Om vi tittar närmare på de siffror som Sundbyberg uppvisade under vår fältundersökning (se 

bilaga 7 till 9), kan man se att gavelexponeringen (när diskborstarna är exponerade på sin 

vanliga plats) enbart påverkade kunderna till 20 procent impulsköp. När vi sedan gjorde en 

störtexponering (oorganiserad specialexponering) i gångens mitt, fick vi en ökning av 

impulsköpen på hela 235 procent jämfört med gavelexponeringen. Det avslutande 
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experimentet där vi hade kvar specialexponeringen i gången fast vi organiserade diskborstarna 

efter färg, blev resultatet betydligt högre. Hela 90 procent handlade då sina diskborstar på 

impuls.  

5.3.2. Impulsköp ICA Maxi Haninge 
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Figur 9. 

 

Vid den ordinarie gavelexponeringen i Haninge butiken, var 30 procent av köpen impulsköp . 

En siffra som ökade till 37 procent när vi förändrade exponeringen till en oorganiserad power 

aisle (exponering utmed gångens sida). Vad som verkligen gav ett stort resultat i den här 

undersökningen var när vi gjorde en power aisle på ett organiserat sett. Här blev skillnaden 

stor och hela 81 procent köpte då på impuls. Även om impulsköpen ökade i takt med att vi 

organiserade och förändrade våra exponeringar, var det inte alltid som antalet köp ökade. 

Detta presenteras mer ingående under nästa rubrik. 

 

5.3.3. Försäljning ICA Maxi Sundbyberg  
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Figur 10. 
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Den här framställningen visar på hur försäljningen berördes när vi testade de olika 

exponeringsförslagen. Här har vi valt att presentera siffrorna med en decimal eftersom 

skillnaden mellan gavelexponeringen och den organiserade exponeringen inte är så påtaglig. 

Tittar vi först på den oförändrade exponeringen (gavel) så ser vi ett blygsamt resultat där 

endast 1,3 procent av kunderna handlade. När vi sedan ändrade om till organiserad 

specialexponering, ökade försäljningen till 2,7 procent. Men den stora och rejäla 

genomslagskraften fick försäljningen först när vi skapade en störtexponering (oorganiserad 

specialexponering), då hela 12,4 procent av kunderna köpte produkten. Ändringen från 

gavelexponering till en störtexponering i gången ökade försäljningen med 856 procent.  

 

5.3.4. Försäljning ICA Maxi Haninge 
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Figur 11. 

 

När vi mätte försäljningen efter de olika exponeringsförändringarna så fann vi ett helt annat 

mönster i Haningebutiken i det här hänseendet än vid impulsköp. Här var försäljningen som 

högst när vi exponerade diskborstarna organiserat utmed gångens sida, då handlade 2,7 

procent av alla kunder som passerade exponeringen. Däremot blev vi förvånade att vi fick den 

lägsta graden av försäljning vid störexponering, utmed gångens sida. I den här situationen 

köpte enbart 1,2 procent av kunderna diskborstar till skillnad från gavelexponeringen där 1,6 

procent av kunderna handlade. 
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5.3.5. Passerande och tittande ICA Maxi Sundbyberg 
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Figur 12. 

 

Utifrån den här framställningen kan vi se hur mycket olika exponeringar påverkar kundernas 

uppmärksamhet. Vi ser här att utav alla kunder som passerade ”gavelexponeringen” så var det 

20 procent som passerade och tittade. När vi sedan flyttade ut exponeringen i gången och 

skapade en störtexponering, ökade kundens uppmärksamhet till 37 procent. Till sist så testade 

vi om det hade någon påverkan av att vi organiserade specialexponeringen efter färger. Detta 

visade sig öka kundernas uppmärksamhet ytterliggare lite grann då vi fick ett resultat på 39 

procent. 

 

5.3.6 Passerande och tittande ICA Maxi Haninge 
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Figur 13. 

 

När vi tittar på dessa siffror så ser vi klart och tydligt att specialexponeringarna har dragit till 

sig kundens uppmärksamhet. Precis som ovan (Sundbybergsbutiken), är det en stor skillnad 

mellan gavelexponering och specialexponering. Här ser vi att 9 procent tittade på 
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diskborstarna när de var exponerade på gavel medan kundernas uppmärksamhet nästan 

tredubblades när vi exponerade diskborstarna utmed gångens sida (power aisle) 25 respektive 

35 procent. 

 

5.4 Resultat från intervjuer och övriga observationer 
 
Under vår fältundersökning gjorde vi en hel del upptäckter som vi inte redovisat i statistisk 

form eftersom det inte var observationer som vi tänkt mäta från början. När vi gjorde våra 

observationer och intervjuer fann vi resultat som vi insåg var relevant för vår undersökning. 

Därför har vi valt att presentera följande material nedan i punktform. 

 

• Vi upplevde inte att några kunder irriterades av att vi hade exponeringar placerade ute 

i gången. Vi upplevde snarare det som ett naturligt och medvetet sätt att bromsa 

kunderna i deras framfart. Vi observerade även hur kunderna påverkades av varandras 

handlingar. Exempelvis ställde många kunder ifrån sig sina kundvagnar och korgar för 

att gå iväg och hämta varor, detta medförde att andra kunder som kom gåendes i 

gången tvingades bromsa farten eller ändra riktning. Här såg vi tydligt hur just dessa 

kunder i en större utsträckning började se sig omkring. 

 

• Vi märkte att vissa kunder som hade planerat att köpa en diskborste, väldigt 

målmedvetet bara gick och hämtade sin vara utan att påverkas av exponeringen. 

 

• När vi organiserade exponeringarna, märkte vi tydligt att det var många kunder som 

fick svårare att besluta sig för färg än när diskborstarna var oorganiserade. När vi 

sedan frågade kunderna om köpet var planerat fick vi stundtals till svar att: ”det är så 

många fina färger, så det är svårt att välja”. 

 

• Vi såg även en tydlig skillnad i försäljningen av de olika färgerna beroende på om 

diskborstarna var exponerade organiserat eller oorganiserat. Exempelvis så såldes fler 

färger när diskborstarna var organiserade, medan svarta och vita diskborstar sålde som 

mest när exponeringen var oorganiserad. 
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• Vi fick också till svars att det var många som inte behövde någon ny diskborste, men 

som såg den fina exponeringen (organiserad) och inte kunde motstå att köpa en. 

 

• När vi skulle utföra våran störtexponering i Sundbyberg, fanns det tyvärr bara 

begränsat med diskborstar i lager, vilket medförde att exponeringen till en början var 

halvfull. När vi efter ungefär en timme fick en leverans med fler diskborstar märkte vi 

en stor förändring av såväl antal köp och tittande kunder. Likaså fann vi att kunderna 

hade ett mycket större intresse för exponeringen när vi gjorde förändringar och 

jobbade med att fylla på exponeringen.’ 
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6. Analys 
I den här delen av vår uppsats har vi för avsikt ställa resultatet från våra observationer i 

förhållande mot vår teoretiska ram, vilken omfattar butiksatmosfären, kundernas beteende 

samt hur man kan kommunicera med exponeringar. Med detta som bakgrund har vi tänkt 

presentera vårt svar på vår frågeställning i nästa avsnitt, det vill säga slutsatsen.  

6.1 Butiksatmosfären 

 

Underhill (2003) skriver att det är viktigt att på ett positivt sätt få kunden att stanna längre i 

butiken. Känner sig kunden hindrad, så blir den bara stressad och irriterad, så därför är det 

viktigt att få kunden att stanna med hjälp av rätt medel. 

 

Under våra observationer i Haningebutiken hade vi specialexponeringen utmed gångens sida, 

vilket inte hindrade kunderna i deras passerande. Såg kunden vår exponering så var det upp 

till denne själv om han/hon ville stanna och titta. I Sundbyberg däremot hade vi exponeringen 

mitt i gången vilket naturligt bromsade kunderna i deras tempo. Eftersom gångarna var så 

pass breda i Sundbybergsbutiken, uppfattade vi inte att kunderna tyckte 

specialexponeringarna var i vägen. Vid observationerna såg vi inga tendenser till att kunderna 

visade någon som helst irritation över den specialexponering vi placerat ut i gången, utan 

istället var något som medvetet bromsade kunden i deras framfart på ett positivt sätt.  

 

Har man gångar som är för trånga så kan det vara samma sak som att utesluta vissa 

målgrupper, som exempelvis föräldrar med barnvagnar, handikappade eller de kunder som 

kommer med kundvagn. Därför är det viktigt att tänka på att ha gott om utrymme i gångarna 

så alla kunder lätt kan passera. Precis som vi sa ovan upplevde vi inte att kunden upplevde 

detta som något problem. I båda våra testbutiker så var gångarna så pass breda att man inte 

uteslöt någon målgrupp, även om gångarna ofta ockuperades av kundvagnar och korgar, så 

såg vi inga negativa effekter av det här. Ur en handlares perspektiv var detta nästan bara en 

fördel då vi observerade att kunder som stannade upp på grund av korgar och kundvagnarsom 

stod ivägen, detta medförde att dessa kunder fick upp ögonen för sin omgivning. När 

kunderna sänkte farten märkte vi ofta att de uppmärksammade sin omgivning i en större 

utsträckning. Här ser vi en koppling till Underhills (2003) åsikt om att det är viktigt att få 

kunden att stanna längre tid i butiken eftersom det då ofta leder till fler köp.  
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McGoldrick (2002) menar att genom noggrann design av butikslayouten, kan butiken få bästa 

användning av det utrymme som finns och manipulera trafikflödet i butiken för att maximera 

exponeringen av varorna. Genom selektiva val av specialexponerar, kan man ytterligare öka 

möjligheten att visa upp specifika produkter eller erbjuda andra attraktioner till butikens 

helhet. Då förutsättningarna skiljde sig åt mellan våra testbutiker, var vi tvungna att anpassa 

experimentet efter butikernas utformning. I Haningebutiken hade vi inte möjlighet att 

exponera i gången, utan där gjorde vi istället en exponering utmed en lång gavel. Detta var ett 

medel för att på effektivaste sätt ta vara på de möjligheter som fanns i butiken. Hade vi gjort 

samma exponering som i Sundbyberg (i gångens mitt) skulle detta förmodligen fått en negativ 

effekt då kunderna hade hindrads i sin framfart, vilket tidigare nämnts av Underhill som något 

negativt. 

 

Jonsson (1979) skriver att det är viktigt att placera högt omsatta produkter utspritt i butiken 

med avsikt att locka kunderna till att gå igenom så stor del av butikssortimentet som möjligt. 

I Sundbyberg var diskborstarna placerade under städavdelningen som låg i mitten av 

specialvaroavdelningen. Detta förmodar vi är en strategisk placering eftersom diskborstar är 

en vara med hög omsättning vilket gör att många kunder lockas långt in i butiken. Hade inte 

diskborstarna legat så pass långt in i butiken, kanske man inte alls hade lockat in så mycket 

folk så djupt in i butiken.  

 

Haningebutiken hade däremot placerat hela städavdelningen (diskborstarna) under 

livsmedelavdelningen, likaså ganska långt bak i butiken. Här märkte vi tydligt att de kunder 

som hade planerat att köpa en diskborste gick hit enbart i syfte att hämta sin diskborste. Detta 

medförde att de inte påverkades av den strategiska placeringen. Det är dock svårt att säga om 

kunderna påverkades av att köpa något på vägen till eller ifrån städavdelningen. 

6.2 Kundens beteende i butik 

Enlig Nordfeldt (2006) använder människor sin kunskap och erfarenhet för att på ett snabbt 

och enkelt sätt ta olika beslut. Han förklarar två olika begrepp. Det första begreppet är ”Cue” 

vilket kan översättas till beslutsignal. Ett exempel på en beslutssignal är när kunden går in i 

butiken och ser en prisskylt som signalerar att priset är nersatt. Det andra begreppet heter 

Heuristic vilket kan översättas till beslutsregel. Här handlar det inte om någon analytisk 

process där fördelar vägs mot nackdelar utan det handlar om en inprogrammerad respons som 

aktiveras hos kunden i vissa situationer. I många fall fungerar kunden på så sätt att man går in 
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i en butik som man känner sig invand i där man har en tydlig bild över vilka varumärken man 

brukar köpa, det vill säga kunden använder sig av beslutregeln ”vana”. Trots denna säkerhet 

som kunden besitter kan kunden ibland avvika från sitt vanemönster genom att det finns en 

exponering som påverkar kunden i sin beslutsprocess.  

 

 Utifrån vår undersökning kan vi tydligt se dessa två grupper som Nordfeldt ovan beskriver. I 

linje med det första begreppet såg vi hur kunderna påverkades av vår specialexponering. Då 

det var ordinarie pris på de diskborstar vi exponerade, hade inte det positiva utfallet av 

försäljning och antalet impulsköp med varans pris att göra. Det var snarare exponeringen i sig 

som lockade och inspirerade kunderna och inte priset. Precis som Vaccaro (2001) säger så 

förmedlar oorganiserade exponeringar en känsla av lågpris. Med detta menar vi att vi tror att 

den exponering som vi placerade mitt i gången signalerade ett lågt pris även om det var 

ordinarie pris på produkten. Kunder som då inte är helt medvetna om vad varan kostar 

normalt sätt kan därför tro att varorna är tillfälligt nedsatta på grund av hur varorna var 

exponerade. På samma sätt tror vi att de organiserade exponeringarna gav kunden signaler om 

att det fanns stora valmöjligheter beträffande färg. Även om utbudet var precis det samma 

som vid störtexponeringen i gången på ICA Maxi i Sundbyberg så fick vi känslan av att 

kunderna vid den här sortens exponering trodde att det var fler färger. 

 

Under vår fältstudie fann vi även kunder som väldigt målmedvetet sökte sig till diskborstarna, 

plockade upp en och sedan gick sin väg. När vi sedan frågade kunden huruvida köpet var 

planerat eller ej, så fick vi höra ett bestämt nej. Dessa typer av kunder ser vi ett starkt 

samband med vad Nordfeldt (2006) kallar för heuristic kunder. Vilket innebär att kunden går 

in i en butik som man känner sig invand i och har en tydlig bild över vilka varumärken man 

brukar köpa, det vill säga kunden använder sig av beslutsregeln ”Vana”. 

 

Ekberg och Lohmander (2004) skriver att folk går rakt fram och dina varor konkurrerar hårt 

om kundernas blickar. Under våra observationer så märkte vi verkligen hur väl, just det här 

citatet, stämmer överens med kundernas uppmärksamhet till exponeringarna. Endast 27,5 

procent av alla som passerade tittade på våra exponeringar. Det vill säga att 72,5 procent av 

alla kunder som passerade noterade inte ens våra exponeringar. Med tanke på hur otroligt 

mycket artiklar det finns i en livsmedelsbutik så är det inte heller konstigt att kunderna inte 

kan se alla exponeringar. Vi ser ju tydligt här hur viktigt det är att fånga kundens 

uppmärksamhet, men samtidigt hur svårt det kan vara.  
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Underhill (2003) menar att en av de mest kritiska aspekterna för butikerna är hur människor 

egentligen rör sig i sitt shoppande (huvudsakligen hur vi går). Människor rör sig som deras 

kroppar tillåter dem göra, så som är mest naturligt och bekvämt. När man går ner för en gång i 

en butik så är huvudet naturligt vänt framåt och därför är det en ansträngning att vända 

huvudet och titta åt sidan. Folk vänder inte på huvudet om det inte tydligt är något som fångar 

deras intresse och uppmärksamhet. Lösningen på det här problemet kan till exempel vara att 

exponera varor på gavlar av hyllsektioner eller specialexponeringar i gången. Även Ekberg 

och Lohmander (2004) skriver att det bästa sättet att dra uppmärksamheten till en produkt i en 

affär med många hyllor är att göra ett ställ i slutet av hyllan rakt fram från kundens synvinkel 

(gavelexponering).  

 

Av vår undersökning att döma så är den effektivaste exponerings platsen utan tvekan en 

specialexponering i gången. Har man inte den möjligheten, utan måste exponera på gavel, så 

fann vi att man helst skall organisera produkterna efter färg så att man i kundens periferi 

skapar något som drar till sig kundens uppmärksamhet. Har man varorna oorganiserade, så 

smälter allt lätt ihop till något enhetligt, men organiserar man efter färg som vi gjorde så 

väcker man helt plötsligt uppmärksamhet hos kunden.  

 

6.2.1 Impulsköp 

Bayley och Nancarrow (1998) menar att avsikten att handla något är långt ifrån bestämd och 

kan förändras ända fram tills att köpet äger rum. En av de absolut viktigaste delarna vid 

design av en butik är att maximera möjligheterna att skapa impulsköp i butiken (McGoldrick, 

2002). ”Kunden köper något som denne inte tidigare känt behov efter eller att behovet väcks 

först när man går in i butiken” (McGoldrick, 2002, sid 486).  

 

En studie av Underhill (2003) visar att 60-70 procent av alla köp i dagligvaruhandeln är 

oplanerade köp. Medan vi i vår undersökning fann att totalt 52,5 procent av de köp som 

utfördes under vår fältundersökning var oplanerade (se bilaga 7 till 9). I vårt experiment så 

undersökte vi enbart specialexponeringar, det vill säga exponeringar som sägs öka försäljning 

och antalet impulsköp mer än vad en vanlig hyllplacering gör. Med ovan nämnda resultat 

(52,5 procent impulsköp) kan man ifrågasätta Underhills resultat där han generaliserar och 

säger att hela 60-70 procent av alla köp är impulsköp. Vad som bör påpekas är att samtliga av 
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de exponeringar vi utförde anses vara de exponeringar som bäst påkallar kundens 

uppmärksamhet och i större utsträckning leder till impulsköp (McGoldrick, 2002). Vad vi vill 

säga med det här är att i våra 52,5 procent så har vi enbart studerat en impulsvara som 

exponeras i eller vid trafikerade gångar. Av alla varor som finns i en dagligvarubutik (cirka 40 

000, Nordfält (2005)), så är det bara ett fåtal produkter som får just den här möjligheten 

istället för ligga på ordinarie hyllplatser. Därför har vi svårt att ta till oss de siffror som 

Underhill presenterar eftersom det är så många produkter som ligger avskilt från kundernas 

synfält.  

 

I vår studie av specialexponeringar ser vi stora skillnader mellan de olika exponeringarna när 

det gäller antalet impulsköp. Två av våra sex olika specialexponeringar visade betydligt 

mycket högre värden än de övriga fyra. Vid vår gavelexponering i Sundbyberg så var endast 

20 procent av köpen oplanerade. När vi sedan ändrade om exponeringen till en organiserad 

specialexponering i gången, ökade antalet impulsköp till hela 90 procent. På ICA Maxi i 

Haninge var resultatet lite mindre uppseendeväckande. I Haninge var 30 procent av köpen vid 

gavelexponeringen oplanerade. Medan impulsköpen ökade till 81 procent när vi organiserade 

specialexponering utmed gångens sida. Anledningen till denna stora ökning av antalet 

impulsköp vid specialexponeringarna var att varorna påkallade kundens uppmärksamhet i 

mycket större utsträckning. Om inte varorna sticker ut från de angränsande produkterna så blir 

det mer slumpen som avgör om kunden ser varorna eller inte. Genom att exponera produkter 

för en kund som egentligen inte hade planerat köpa dessa så ökar man, som ni kan se av 

resultatet ovan, sannolikheten för impulsköp drastiskt. Detta observerade vi då impulsköp och 

kundernas uppmärksamhet ökade drastiskt när vi organiserade varorna (se siffrorna i 

diagrammen beträffande impulsköp och tittande kunder). 

 

Beträffande impulsköp, skriver Bayley och Nancarrow (1998) att kunden kanske inte alltid 

har produkten antecknad i sin mentala shoppinglista eller på sin handskrivna shoppinglista, 

men man är fortfarande i behov av varan. En mer medveten tanke kan vara att kunden inte har 

bestämt att den skall köpa en viss vara eller ett visst märke, men litar på att shoppingmiljön 

erbjuder lösningar på omedvetna behov. Detta är någonting som vi tydligt märkte då många 

behövde en ny diskborste, men att de inte hade skrivit ner det på sin shoppinglista. Först när 

de såg vår exponering påmindes de om att diskborsten där hemma behövdes bytas ut. Detta 

kallar Bayley och Nancarrow (1998) för en uppenbarelseimpuls. Vilket innebär att man 

plötsligt får en reaktion att agera nu, kanske för att lösa ett problem eller täcka ett behov sedan 
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lång tid tillbaks. Vi hade däremot ingen kund som sa att de förväntade sig att butikens 

utformning skulle påminna dem om deras behov av en ny diskborste, även om det kanske var 

så. 

 

6.3 Att kommunicera med exponeringar 

Ekberg och Lohmnader (2004) skriver i sin bok att det är väldigt viktigt att skapa en intressant 

och rolig exponering för kunden. Med hjälp av produkterna kan man göra olika varianter av 

exponeringar. Exempelvis dela upp varorna i olika färger (organisera dem efter färg). Vad 

som är viktigt är ändå att hålla det enkelt så det inte blir rörigt för kunden. Målet är att dra till 

sig kundens uppmärksamhet till produkterna.  

 

I två av våra sex olika exponeringar så sorterade (organiserade) vi upp produkterna efter färg.  

Dels hängandes på metallstavar förankrade i väggen, (även kallat ”spjut”) vilka är lagom 

tjocka för att man skall kunna hänga diskborstarnas skaft på dessa (se bildbilag 5) samt en 

exponering i gångens mitt (se bildbilaga 6). Försäljningen så när på dubblades i båda fallen 

när vi organiserade exponeringarna till skillnad från en vanlig gavelexponering. Vad gäller 

uppmärksamhet från kunderna eller rättare sagt hur många som tittade på exponeringen, såg 

vi ett ännu större resultat. I Sundbybergsbutiken ökade antalet tittande med 96 procent och ett 

ännu större utfall fick Haningebutiken där antalet tittande kunder ökade med 308 procent. 

Med dessa siffror menar vi att en organiserade exponeringar sticker ut från de annars ganska 

tråkiga specialexponeringarna. En specialexponering drar generellt till sig kundernas blickar i 

större utsträckning än en vanlig hyllexponering. Men det är viktigt att påpeka dem stora 

skillnaderna mellan de olika exponeringarna (se diagrammen nedan). Resultatet av vår 

undersökning visar att organiserade exponeringar är de exponeringar som lockar till sig flest 

blickar. 
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Figur 11 & 12. 
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Nordfält (2006) säger att specialexponeringar är ett mycket effektivare verktyg än att arbeta i 

hyllan, då det ökar försäljningen i snitt med mellan 250 och 300 procent.  

Dessa siffror kan anses väldigt höga, men i jämförelse med en av våra specialexponeringar så 

kan dem nästan framstå som blygsamma då vi som mest hade en ökning på 856 procent (se 

tabell nedan). Detta var Ica Maxi i Sundbyberg där vi utförde en störtexponering i gången. 

Anledningen till detta oerhört höga resultat tror vi kan bero på flera orsaker. Dels kan det ha 

varit en tillfällighet, men vi tror att den huvudsakliga faktorn var själva exponeringens 

utformning. Med detta menar vi att denna störtexponering (oorganiserad) gav kunderna en 

känsla av att det var ett bra erbjudande och därför passade de på att köpa produkten. Även 

graden av impulsköp ökade med 235 procent jämfört med den gavelexponering vi gjorde.  
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Figur 9 & 10. 

 

Ekberg och Lohmnader (2004) skriver att det bästa sättet att dra till sig kundernas 

uppmärksamhet till en produkt i en affär med många hyllor är att göra ett ställ i slutet av 

hyllan rakt fram från kundens synvinkel. Detta är enligt vår undersökning ett bra sätt, men 

långt ifrån det bästa. Som ni ser ovan i våra diagram, visar det sig att det finns exponeringar 

som är mycket bättre än gavelexponeringar.  

 

Ett inom handel välkänt uttryck lyder: ”Fulla hyllor säljer bäst.” Detta är mest känt i 

dagligvaruhandeln, vilket innebär att man frontar varorna för att ge kunden en känsla av att 

det är ordning och nyligen påfyllt. Detta är något som är extra viktigt vid specialexponeringar, 

då det handlar om att fånga kundens blick genom en tilltalande exponering. Detta är något vi 

kan styrka genom vårt experiment då vår störtexponering i gången till en början bara var 

halvfull. När vi sedan fyllde på exponeringen, visade det sig att den lockade till sig allt fler 

kunder. Att fylla på exponeringen på det här viset, drog exponeringen till sig betydligt mycket 
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större uppmärksamhet. Vidare observerade vi att exponeringarna fick mer uppmärksamhet, 

när vi arbetade med dem. Det vill säga när vi fyllde på och ändrade exponeringarna. 

 

6.3.1 Uppmärksamhet med hjälp av färger 

Hoch, Bradlow och Wansink säger att sammanhang då kunden enbart ska välja en produkt, är 

det en fördel om produkterna som är lika avseende färg och form placeras intill varandra. 

Däremot om kunden mer svepande orienterar sig genom sortimentet, är det en fördel om 

färger och former som lätt kan uppfattas blandas mer slumpmässigt. Enligt våra observationer 

så såg vi tydligt dessa skillnader som Hoch, Bradlow och Wansink beskriver ovan. När vi i 

vår undersökning gjorde våra störexponeringar märkte vi att många kunder snabbt tog ett 

beslut om köpet av diskborsten och bara gick vidare. Däremot fick vi ett helt annat resultat av 

kundernas beteende när vi exponerade varorna organiserat. När vi organiserade varorna efter 

färg, märkte vi att kunderna tog längre tid på sig i sitt beslutsfattande. Anledningen till det här 

utfallet tror vi grundar sig i att kunderna har svårare att särskilja färgerna från varandra när de 

ligger oorganiserat. När varorna däremot är organiserade efter färger får kunden en tydligare 

bild av alla valmöjligheter och har därmed svårare att fatta ett beslut beträffande färg.  

 

Som Solomon (1999) säger så kan man använda färger till att påverka människor på många 

olika sätt. Med hjälp av färger kan man skapa en miljö som signaler exempelvis trygghet eller 

spänning, men man kan också använda färger för att skapa stora kontraster. Genom att ha en 

viss sak i en färg som skiljer sig från sin omgivning så väcker den mycket lätt 

uppmärksamhet. Vår undersökning visar inget resultat på huruvida färger kan signalera en 

trygg eller spännande miljö. Men däremot kan vi konstatera att man genom kontrastskapande 

exponeringar väcker kundernas uppmärksamhet i större utsträckning. Detta presenterade vi 

tidigare i samband med antal tittande kunder (jämförelsen mellan organiserat och 

oorganiserat). Här var det betydligt mycket fler kunder som uppmärksammade 

exponeringarna när det var organiserat. Anledningen till detta utfall tror vi återigen beror på 

att produkterna sticker ut från alla andra produkter i kundens periferi när det är organiserat 

efter färger. 
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7. Slutsatser och reflektioner 
I analysen har vi med hjälp av vår teoretiska ram analyserat det insamlade materialet från våra 

observationer kring de exponeringar vi manipulerat. I den här delen skall vi besvara vår 

frågeställning genom att presentera de viktigaste slutsatser och reflektioner som vi funnit. 

Syftet med den här uppsatsen har varit att analysera några olika exponeringars betydelse för 

impulsköp av förbrukningsvaror i livsmedelshandel. 

 

På vår frågeställning; Om exponeringars utformning spelar någon roll för att fånga kundens 

uppmärksamhet, säger vår teoretiska ansats att specialexponeringar är ett oerhört effektivt 

hjälpmedel för att fånga kundernas uppmärksamhet. Med detta som bakgrund har vi 

genomfört olika experiment med olika exponeringar för att se om det finns skillnader i hur bra 

man kan fånga kundens uppmärksamhet och skapa impulsköp. Resultatet överensstämmer i 

många fall med teorin, men vi har också hittat ett antal olikheter. 

 

Först och främst har vi har hittat ett unikt resultat som vi inte tidigare stött på i någon form av 

litteratur. Denna slutsats omfattar två olika upptäckter. För det första så har vi kommit fram 

till att man når den högsta försäljningen genom att placera en oorganiserad specialexponering 

i mitten av en gång (se bildbilaga 4). Försäljningen ökade här med 853 procent jämfört med 

samma sorts specialexponering på gavel. Även antalet impulsköp ökade till hela 67 procent, 

vilket kan jämföras med gavelexponeringens 20 procent (i Sundbyberg). Anledningen till den 

stora försäljningsökningen antar vi hänger samman med att kunder tror att de gör ett bra köp, 

då en störtexponering i en gång kan signalera ett lågt pris. Vi tror även att varor som placeras 

mitt i gången blir påtagliga för kunderna, då de går rakt emot exponeringen. Det blir således 

svårt för kunderna att missa denna typ av exponering. Vidare tror vi att en exponering som är 

placerad mitt i gången uppfattas direkt av kunderna som ett erbjudande även om det kanske 

inte är det. Vid vår undersökning var det ordinarie pris på produkten, vilket vi fick känslan av 

att kunderna inte uppfattade. Vi observerade vidare att färgvalet fick en sekundär betydelse, 

då kunderna inte ägnade någon större energi åt att välja en diskborste i ”rätt” färg.  

Den andra stora slutsatsen är att om man skall väcka en människas uppmärksamhet i en 

butiksmiljö där man exponerar en vara utmed sidan av en gång föreslår vi att man organiserar 

produkterna för att uppnå den största effekten. Här såg vi en försäljningsökning på hela 98 

procent i jämförelse med en vanlig oorganiserad gavelexponering. Denna ökning tror vi beror 

på människor lättare uppfattar saker i periferin om de pressenteras eller framförs på ett 
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tilltalande sätt (i vårt fall var diskborstarna fördelade efter färg). När det kommer till antalet 

impulsköp så såg vi också här en ökning i samband med att vi organiserad varorna. Hela 81 

procent av köpen var på impuls, vilket kan jämföras med oorganiserad gavelexponering som 

bara gav 30 procent oplanerade köp (i Haninge). Vid närmare observation av kundernas 

beteende så märkte vi hur kunderna här, till skillnad från störtexponeringen i gången, 

prioriterade färgerna och noga övervägde valet av färg. Här fick vi känslan av att priset inte 

var den viktigaste faktorn. Det var snarare exponeringen i sig som lockade och inspirerade 

kunderna. Vi märkte också tydligt att folk köpte fler färger av diskborstarna när de var 

organiserade än när de var oorganiserade.  

Alltså kan vi utifrån denna slutsats föreslå att: 

• En exponering i gång säljer bättre om den är oorganiserad, 

• En exponering på en vägg utmed en gång säljer bättre om den är organiserad. 

 

En annan slutsats som vi har kommit fram till är att en organiserad exponering är den som ger 

flest antal impulsköp. I en jämförelse mellan störtexponeringar och organiserade exponeringar 

fann vi att organiserade exponeringar ger flest antal impulsköp. Den genomsnittliga siffran för 

antalet impulsköp vid störtexponeringarna var 36 procent. Antalet impulsköp för de 

organiserade exponeringarna var 85,5 procent, det vill säga en ökning med 138 procent. 

Anledningen till detta tror vi beror på att människor lockas till färger och mönster i större 

utsträckning än något rörigt. Eftersom de organiserade exponeringarna kan anses vara 

attraktivare rent estetiskt tror vi därför att fler kunder köpte på impuls för att de attraherades 

av sättet vi exponerade varorna på. Av det här kan vi konstatera att: 

• Organiserade exponeringar ger flest impulsköp. 

 

När det gäller butiksatmosfären så gjorde vi en intressant upptäckt där vi noterade att 

kundflödet påverkades mycket av interaktionen mellan de olika kunderna. Vad vi menar med 

det här är att kundernas beteende hade stor påverkan på varandras tempo och rörelsemönster i 

butiken. Som exempel såg vi ofta hur vissa kunder lämnade sina korgar och kundvagnar i 

gångarna, vilket i sin tur medförde att ett hinder uppstod för de andra konsumenterna som 

ville passera. Detta gav i sin tur resultat att de kunderna som ville passera tvingades sänka 

farten och därmed ökade uppmärksamheten för omgivningen. Detta ledde till att många 

kunder som vi uppfattade bara ville passera helt plötsligt fick upp ögonen för våra 

exponeringar. Med detta vill vi säga att det är viktigt att inte göra gångarna för breda, så att 

kunderna lätt kan passera ouppmärksammade på de varor som exponeras i deras omgivning. 
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Alltså tror vi att en butiksmiljö med stora utrymmen ökar kundens fart och därmed observerar 

kunderna inte omgivningen i samma utsträckning som om dem hade rört sig långsammare på 

en mindre yta. Som vi nämnde i problemdiskussionen vill kunderna handla mer varierat, men 

har svårt för att uppfatta alla artiklar i butiken. Genom att få kunden att sänka farten och jobba 

mer med attraktiva specialexponeringar tror vi att kunden skulle få upp ögonen för fler 

produkter. Av de ca 40 000 artiklar som en stormarknad idag har i sitt sortiment, handlar bara 

en typisk kund cirka 50 artiklar ur detta sortiment. Därför tror vi att det är viktigt att försöka 

kommunicera ut fler produkter på ett trevligt sätt. Ett förslag till att lättare fånga kundens 

uppmärksamhet kan därför vara att: 

• Gångarna måste vara något mer än bara en trafikled som kunderna förflyttar sig i. 

Något man kan påverka genom att begränsa denna yta eller arbeta mer med 

specialexponeringar. 

 

Slutligen kan vi konstatera att exponeringens utformning verkligen har en betydelse för 

kundens uppmärksamhet. De exponeringar som väckt den största uppmärksamheten hos 

kunden var de exponeringar som var organiserade. När vi här delade upp alla färgerna (fem 

olika färger) i olika sektioner, dels hängandes och liggandes (se bildbilaga 5 & 6) så skapade 

vi en kontrast i förhållande till angränsande produkter och den totala miljön. Denna kontrast 

drog onekligen kundens uppmärksamhet till sig. Utifrån det här kan vi allmänt föreslå att om 

man vill fånga människors uppmärksamhet bör man skapa ett mönster genom att använda sig 

av färger som skiljer sig från sin omgivning. Detta rekomenderar vi främst om man vill lyfta 

fram något som oftast bara syns i en människas periferi. I exempelvis dagligvaruhandeln 

föreslår vi att man bör lyfta fram varorna på ett tydligare sätt samt dela upp dem i olika 

färgkategorier, som på så vis skapar ett mönster. Med detta menar vi att människor som 

passerar manipulationen och bara ser den i periferin lättare uppmärksammar exponeringen. 

Således föreslår vi att: 

• När man vill fånga en människas uppmärksamhet i dess periferiska synfält bör 

man skapa ett mönster, organiserat efter färger som på så viss drar till sig 

personens uppmärksamhet.  

 

Med de fem huvudsakliga slutsatserna som vi presenterat ovan tror vi att detta är en bra grund 

för alla som är intresserade av att fördjupa sig inom konsumentbeteende, butiksmiljöer samt 

olika typer av exponeringar i detaljhandeln. Vi vill poängtera att denna studie inte är tänkt att 

fastslå slutgiltig fakta men det är en god bit på vägen. 
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Avslutningsvis vill vi poängtera att specialexponeringar är ett mycket mer effektfullt sätt än 

att jobba i hyllan. Eftersom fler människor omedvetet utsätts för denna typ av exponeringar. 

Nackdelen med specialexponeringar är att de bara kan lyfta fram ett fåtal produkter åt gången. 

Därmed kanske den totala kortsiktiga effekten på butiken inte blir särskilt märkvärdig även 

om det blir en enorm effekt på vissa varugrupper. För att optimera effekten av olika sätt att 

arbeta med att exponera sortimentet gäller det alltså att ha en uppfattning om vilka effekter 

som kan förväntas av de olika typerna av exponeringarna. 

 

 

7.1 Återspegling och slutliga reflektioner 

Slutsatserna som vi har presenterat ovan är i allra högsta grad intressanta och 

uppseendeväckande då vi aldrig funnit något liknade resultat i litteratur eller övrig 

forskningsrapporter. Vi är stolta över det resultat som vi har kommit fram till. Vi vill dock 

påpeka att resultatet hade kunnat sett annorlunda ut om vi hade gjort liknande manipulationer 

av exponeringar med andra varor eller i andra branscher, men det lämnar vi till framtida 

studier. 

 

7.2 Förslag till framtida studier 

Vi hoppas att vår undersökning har skapat en tydligare bild för hur effektiva 

specialexponeringar kan vara och vad dem har för olika uppgifter. Vidare är det vår 

förhoppning att denna uppsats kan vara till hjälp för butiker som vill ha en effektivare 

kommunikation mot kunderna eller studenter som är intresserade att vidare undersöka ämnet. 

 

Vi anser att det finns mycket kvar att undersöka inom ämnet och vi har nedan tänkt förklara 

några förslag till framtida studier. 

• Testa exponeringarna på fler produkter och se om det kan skilja sig mellan olika 

produkter och varugrupper. 

• Utföra tester i fler butiker under en längre tid. En metod skulle kunna vara att man 

riggar upp en viss exponering och sedan låter den vara under en eller två veckor för att 

sedan studera försäljningsresultatet. 
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• Testa fler typer av exponeringar. Exempelvis skulle man även kunna göra jämförelser 

med exponeringar i vanliga hyllsektioner för att se skillnaderna mellan de olika 

varianterna. 
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Bildbilagor 

 

Bildbilaga 1. 
 
 
Gavelexponering ICA Maxi i Haninge 
 
 

 
 
 
Här är en ordinarie gavelexponering på ICA Maxi i Haninge. Denna exponering ligger starx 
innan den plats där vi gjort specialexponeringarna i samma butik. Det är på höger sida mitt 
emot plockgodiset. 
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Bildbilaga 2. 
 
 
 
 
Gavelexponering  ICA Maxi Sundbyberg 
 
 
 
 
 

 
 
 
Här är en ordinarie gavelexponering på ICA Maxi i Sundbyberg. 
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Bildbilaga 3. 
 
 
 
 
Oorganiserad specialexponering ICA Maxi Haninge 
 
 
 

 
 
 
Här ser Ni vår störtexponering (oorganiserad, specialexponering) i Haningebutiken på högra 
sidan av bilden. Strax innan exponeringen på högersidan är platsen för ordinarie 
gavelexponering. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 57

Bildbilaga 4. 
 
 
 
 
Oorganiserad specialexponering ICA Maxi i Sundbyberg 
 
 
 

 
 
 
Här ser Ni hur vi har gjort en specialexponering (störtexponering, oorganiserad) i gången på 
ICA Maxi i Sundbyberg.  
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Bildbilaga 5. 
 
 
 
 
Organiserad specialexponering  ICA Maxi Haninge 
 
 
 

 
 
Här ser ni vår organiserade specialexponering i ICA Maxi, Haninge. 
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Bildbilaga 6. 
 
 
 
 
Organiserad specialexponering  ICA Maxi Sundbyberg 
 
 
 

 

 
 

Här ser ni vår organiserade specialexponering i ICA Maxi, Sundbyberg. 
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Bilaga 7. 
 
Sammanställning 1.   
   
2005-05-04 (torsdag)   
   
   
ICA Maxi Sundbyberg, oorganiserad specialexponering
   
Antal kunder 16-19 (241 st) %
Passerande 112 46,47
Passerande & tittar 88 36,51
Stannar upp & tittar 10 4,14
Stannar upp & tar i varan 1 0,41
Köper varan 30 12,44
Impulsköp    
Ja 20 66,66
Nej 10 33,33
   
   
   
   
ICA Maxi Haninge, oförändrad exponering 
   
Antal kunder 16-19 (638 st) %
Passerande 561 87,93
Passerande & tittar 55 8,62
Stannar upp & tittar 10 1,56
Stannar upp & tar i varan 2 0,31
Köper varan 10 1,56
Impulsköp   
Ja 3 30
Nej 7 70
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Bilaga 8. 
 
Sammanställning 2.   
   
2005-05-05 (fredag)   
   
   
ICA Maxi Sundbyberg,organiserad specialexponering
   
Antal kunder 360 %
Passerande 199 55,28
Passerande & tittar 142 39,44
Stannar upp & tittar 3 0,83
Stannar upp & tar i varan 6 1,66
Köper varan 10 2,77
Impulsköp    
Ja 9 90
Nej 1 10
   
   
   
   
ICA Maxi Haninge, oorganiserad specialexponering 
   
Antal kunder 692 %
Passerande 495 71,53
Passerande & tittar 175 25,28
Stannar upp & tittar 13 1,87
Stannar upp & tar i varan 1 0,14
Köper varan 8 1,15
Impulsköp   

Ja 3 37,5
Nej 5 62,5
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Bilaga 9. 
 
Sammanställning 3.   
   
2005-05-06 (lördag)   
   
   
ICA Maxi Sundbyberg, oförändrad exponering 
   
Antal kunder 383 %
Passerande 297 77,54
Passerande & tittar 77 20,1
Stannar upp & tittar 4 1,04
Stannar upp & tar i varan 0 0
Köper varan 5 1,3
Impulsköp    

Ja 1 10
Nej 4 90
   
   
   
   
ICA Maxi Haninge, organiserad specialexponering
   
Antal kunder 409 %
Passerande 243 59,41
Passerande & tittar 144 35,2
Stannar upp & tittar 11 2,68
Stannar upp & tar i varan 1 0,24
Köper varan 11 2,68
Impulsköp   
Ja 9 81,81
Nej 2 18,18
 


