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ABSTRACT  

Since the introduction of the internet, to go on a shopping spree doesn’t require more than a 

computer or a smartphone. Channels of communication for companies to reach out to 

consumers has expanded, and personalized marketing is a fact. For physical retailers, product 

placement and merchandising in the department store is one way to compete against e-

commerce and personalized marketing. 

 

The purpose of this study was to examine how department stores works with product placement 

and other means to reduce consumers buying decisions with regard to modern e-commerce and 

personalized marketing. With qualitative, semi-structured interviews. These where analyzed 

using theories built with behavioral patterns of the individual and of theories about product 

placement. 

 

The results showed that product placement´s main role is to keep customers in the store longer 

and attract customers to more purchasing decisions. E-commerce is considered according to the 

department stores to not pose any threat. To create added value for customers in department 

stores are just as important as product placement, which is the largest difference between e-

commerce and department stores. 

 

key words: e-commerce, product placement, department store, buyingbehaviour, marketing 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAMMANFATTNING  

Sedan internets introduktion kan en shoppingrunda innebära att privatpersoner inte behöver ta 

sig längre än till en dator, mobil eller surfplatta för att handla. Kommunikationskanalerna för 

ett företag att nå ut till konsumenter har blivit bredare och individanpassad marknadsföring är 

ett faktum. För att varuhus inom detaljhandeln ska kunna konkurrera mot e-handel och 

individanpassad marknadsföring kan butiker arbeta med varuplacering och varuexponering i 

det fysiska varuhuset för att kunna få kunden närmare ett köpbeslut.  

 

Syftet med studien var att med kvalitativa, semistrukturerade intervjuer granska hur varuhus 

arbetar med varuplacering och andra medel för att förkorta konsumenters köpbeslut med hänsyn 

till modern e-handel och individanpassad marknadsföring. Detta analyserades med hjälp av 

teorier uppbyggda utav beteendemönster hos individen samt av teorier angående hur butiker 

bör arbeta med varuplacering.  

 

Studiens resultat visade att varuplaceringens viktigaste roll är att behålla kunder längre i 

varuhuset och på så vis locka kunder till kortare köpbeslut. E-handel anses enligt varuhusen 

inte utgöra något hot, och att skapa ett mervärde för kunden i form utav personlig service i 

varuhusen är minst lika viktigt som varuplaceringen, vilket även är den stora skillnaden mellan 

varuhus och e-handel.  

 

Nyckelord: e-handel, varuplacering, varuhus, köpbeteende, köpbeslut, individanpassning 
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1 INLEDNING  

I det inledande kapitlet presenteras en bakgrund till ämnet samt en problembakgrund som 

sätter in ämnet i ett bredare perspektiv. Studiens frågeställning presenteras tillsammans med 

syfte. I detta avsnitt ingår även uppsatsens avgränsning.    

 

1.1 Bakgrund   

Detaljhandeln är den typen av handel som framförallt är inriktad på konsumenten och består av 

handel där varor kan köpas enskilt. Detaljhandel kan bedrivas från exempelvis en fast placerad 

butik, en kiosk, en fackhandel, ett varuhus eller genom postorder samt via försäljning på 

internet. Inom detaljhandeln gör säljaren inköp av handelsvaror i stora kvantiteter från 

importörer och tillverkare, antingen direkt eller via grossister, för att sedan kunna sälja vidare 

dessa varor i mindre kvantiteter till konsumenter. Detaljhandeln kan därför ses som slutpunkten 

i leveranskedjan.  

 

Svenska hushåll spenderar ca 33 procent av sin disponibla inkomst på detaljhandelsvaror vilket 

visat sig vara hushållens största utgiftspost, därför kan detaljhandeln ses som en viktig del och 

betydande tillväxtmotor för svensk ekonomi. I Sverige omsatte detaljhandeln 602 miljarder 

kronor år 2009 (en ökning med 3,6 procent från föregående år) och branschen består av cirka 

58 000 företag (år 2008). Handelns utredningsinstitut, ett företag som bedriver forskning inom 

svensk handel, publicerade en rapport i januari 2014 där det visades att försäljningsvolymen 

inom detaljhandeln hade ökat med 2,3 procent i januari jämfört med samma månad föregående 

år. Den totala omsättningen ökade även med 3,1 procent jämfört med föregående år Detta 

påvisar en ständig tillväxt inom en redan stor bransch. Enligt handelns utredningsinstitut 

kommer vissa av förutsättningar inom branschen att förändras i framtiden, befolkningstillväxt 

tillsammans med ökad inkomst per capita, leder till en ökning av den privata konsumtionen. 

Några av de trender som identifierats som ligger i framtiden är följande: teknisk utveckling, 

internet och att digitala medier tar större utrymme, hållbar utveckling, internationalisering och 

globalisering. Dessa trender är vad som kommer påverka konsumtionen inom detaljhandeln 

enligt handelns utredningsinstitut. (Handels utredningsinstitut, 2010).  
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1.2 Problemdiskussion   

Sedan internets introduktion i svenska hem kan en shoppingrunda innebära att en konsument 

numera inte behöver ta sig längre än till en dator, mobil eller surfplatta. Många fördelar finns 

med internet och e-handel, en vanlig faktor benämns som en transaktionseffektivitet. Med detta 

menas att informationen om produkter är väldigt enkelt att hitta, köpet går effektivare till för 

privatpersonen genom en smidig betalningsprocess med alternativ såsom betalkort, faktura eller 

PayPal. För att sedan ha möjlighet att få detta fraktat hem till dörren istället för att själv behöva 

uppsöka en butik (Li & Zhang, 2005). Andra fördelar som påpekats är att individer upplever 

sig ha mer kontroll när de handlar på internet. Ytterligare en faktor är också att konsumenten 

kan uppleva det som en rolig aktivitet, privatpersoner kan nu sitta framför en dator i en timme 

för att leta efter produkter att köpa istället för att ta en shoppingrunda på stan som de kanske 

gjort tidigare (Wolfinbarger & Gilly, 2001). Det har sedan länge spekulerats i att e-handeln 

kommer att ta över delar av marknaden från fysisk butikshandel (Ward, 2001), idag e-handlar 

tre av fyra svenskar och det mesta tyder på att detta antal är något som kommer fortsätta växa 

(Forsberg, 2013). De vanligaste produkterna personer i Norden köper är olika typer av 

klädesplagg, skor och accessoarer (Postnord, 2015), e-handel är alltså ett faktum.  

 

Kommunikationskanalerna för att nå ut till konsumenter har ökat, samtidigt som det blir svårare 

för företagen att nå ut och övertyga konsumenterna att köpa. Köpbeslut påverkas kraftigt inne 

i butiken, eftersom att där är konsumenten mer mottaglig för intryck och information. Annonser 

och kampanjer kan locka kunden till butiken eller varuhuset men det är sedan upp till 

butiksmiljön och varusortimentet att övertyga kunden om ett köpbeslut (Underhill, 2009). Å 

andra sidan kan företag genom en annons på internet tala till kundens impulsiva sida och locka 

till ett spontant köp. Detta kan göras genom att exempelvis erbjuda halva priset på en produkt 

under en bestämd tidsperiod, allt detta för att förkorta konsumentens köpbeslut. För att fysiska 

butiker ska kunna konkurrera med detta krävs det att butikerna ständigt arbetar med att förkorta 

köpbeslutet hos konsumenten när de befinner sig i butiken. En metod att göra detta är genom 

varuplacering i butik, genom att påverka försäljningsatmosfären som har inverkan på 

konsumenten (Newman et al. 2007). En annan faktor som påverkar försäljningsatmosfären är 

även kvaliteten på butikspersonalens service, något e-handeln har svårare att mäta sig med 

(Sivadas & Baker-Prewitt, 2000). Faktorer som service, vad butiker har för sortiment och 

kvalité på varor är faktorer som är relaterat till valet av köp i detaljhandeln. Alltså är det viktigt 

för företagen att samla information om kunden för att kunna anpassa sig till vad kunden vill ha 

(Pan & Zinkhan, 2006). 
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Internet har under de senaste åren utvecklats till en effektiv marknadsföringskanal. Det har 

skapats nya sätt att anpassa innehåll efter information om användares beteendemönster, främst 

på grund av sociala medier (Constantinides & Fountain, 2007). Det går alltså för e-handel att 

individanpassa marknadsföringen på ett helt annat sätt jämfört med hur butiker eller varuhus 

kan gå till väga. En studie visar på hur företag genom “Behavioral Targeting” kan rikta reklam 

på internet till specifika kundsegment och därmed öka antalet personer som klickar sig vidare 

på reklamlänken då man på ett säkrare sätt kan fastställa att rätt reklambudskap når fram till de 

konsumenter som troligast kan tänka sig att betala för en specifik produkt. Resultatet i studien 

visar att en reklam med behavioral targeting kunde få upp till 670 % fler klick än en reklam 

utan någon form av segmentering (Yan et al. 2009). Detta påverkar konsumentens köpbeslut 

avsevärt. En annan studie visar på att det har hittats mönster i konsumenters köpbeteende där 

konsumenten först söker information om en produkt på internet för att sedan besöka en fysisk 

butik och inhandla denna. Är konsumenten sedan nöjd med detta köp ökar chanserna för att 

personen börjar handla varor direkt över internet i framtiden (Farag et al. 2007). 

 

Att individanpassa marknadsföring av varor på samma sätt som över internet i en butik eller i 

ett varuhus går inte, utan de behöver använda sig av andra metoder (Pan & Zinkhan, 2006). 

Därför är det intressant att ta reda på hur företag inom detaljhandeln genom varuplacering kan 

nå liknande effekt hos konsumenten, det vill säga att förkorta konsumentens köpbeslut. Gajjar 

(2013) påstår att personers reaktion beror på individens uppfattning av situationen. Det handlar 

om att förstå olika marknadssegment som har olika inköps vanor som leder till beslut om att 

köpa produkten. Konsumenten lever i ett samhälle som ständigt utvecklas och blir mer 

teknologiskt anpassat, vilket ger kunden en hel del valmöjligheter och alternativ att besluta om 

(Gajjar, 2013). Inför varje köp går konsumenten igenom ett antal steg i en beslutsprocess där 

flertalet faktorer har konsekvenser för valet. De företag som kan identifiera konsumentens 

köpmönster i beslutsprocessen kan skapa sig konkurrensfördelar genom att förmedla rätt 

incitament (Kotler et al. 2008). Den snabba utvecklingen av att kunna handla på fler platser än 

enbart i fysisk detaljhandel har inneburit att konsumenter blir påverkade och utsatta för reklam 

och marknadsföring av produkter på fler ställen än enbart inne i butikerna. Detta leder till att 

det krävs av butikerna eller varuhusen att konsumenten även där kan ta snabba köpbeslut, utan 

att dessa kommunicera individuellt gentemot varje konsument. 
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Forskningen belyser en utveckling i teknologi där e-handel är ett stort alternativ (där kunden 

kan få rikligt med information) jämfört med att gå till ett varuhus eller en butik. Däremot belyser 

den tidigare forskningen inte hur utvecklingen ska kunna bemötas. Konsumenten har stora 

valmöjligheter angående hur de vill och kan spendera sin tid och sina pengar. Därav ligger fokus 

i studien, att med denna bakgrund kunna belysa hur varuhusen bemöter utvecklingen inom e-

handel genom varuplacering, samt även undersöka andra faktorer som leder till att konsumenten 

förkortar sitt köpbeslut. 

 

1.3 Problemformulering  

Denna studie riktar sig mot varuhus inom detaljhandeln, studien berör frågan kring hur varuhus 

genom varuplacering kan förkorta kunders köpbeslut. Det studien avser att belysa är när 

konsumenter genomför köpet i butik (transaktion pengar mot produkt eller vara). Detta med 

bakgrunden i att den teknologiska utvecklingen bidrar till ökad konkurrens, där nya 

kommunikationskanaler öppnar nya möjligheter inom marknadsföring för att kunna påverka 

konsumenter individuellt till köpbeslut. Utifrån denna problembakgrund har en frågeställning 

formats nedan. 

 

1.4 Frågeställning  

Hur används varuplacering i varuhus inom detaljhandeln för att förkorta konsumentens 

köpbeslut med hänsyn tagen till modern e-handel? 

 

1.5 Syfte  

Syftet med denna studie är att undersöka hur varuhus inom detaljhandeln arbetar med 

varuplacering för att påverka konsumentens köpbeteende, i avseende att förkorta köpbeslutet. 

Detta i kontrast till hur modern e-handel har kommit till att förändra konsumenters köpbeteende 

med sina fördelar inom tillgänglighet samt möjligheter till individanpassad marknadsföring.  

 

1.6 Avgränsning 

Studien har avgränsats till att undersöka varuhus inom detaljhandeln, följande två varuhus har 

valts ut: 

 

 Åhléns City 

 NK 
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Denna studie baseras ur ett företagsperspektiv med hänsyn till företagens verklighet och 

upplevelse utav ämnet. Anledning till detta val är att dessa två varuhus sortiment består till stor 

del av klädesplagg, detta anser författarna vara relevant för studien då som tidigare nämnt, det 

som köps mest via e-handel är klädesplagg. Dessa två varuhus är bland de största varuhusen i 

Sverige. Författarna bakom uppsatsen ville också göra personliga intervjuer med personer inom 

varuhusen och ha möjlighet att undersöka varuhusens olika avdelningar för att kunna upptäcka 

skillnader och likheter i det fysiska rummet. Därav valdes varuhus inom Stockholmsregionen. 

Fokus kommer ligga på det fysiska i varuhuset och det kommer inte tas någon hänsyn till hur 

personalen bemöter kunderna. På grund av att kundbemötandet inte är relevant för studiens 

frågeställning, eftersom att kundbemötandet inte berör hur man arbetar med varuplaceringen. 

Fokus ligger på att undersöka hur varje varuhus arbetar med varuplacering inuti varuhuset för 

att förkorta köpbeslutet hos konsumenten. 

 

1.7 Begreppsförklaring  

1.7.1 Varuhus  
Varuhus i denna uppsats definieras som en större detaljhandel med stor butiksyta och med ett 

brett sortiment i flera avdelningar. Affärsidén med varuhus är att med försäljning uppdelad på 

olika avdelningar kunna erbjuda konsumenten att handla flera olika varor under ett och samma 

tak. Skillnaden mellan en galleria och ett varuhus är att en galleria kan utgöra eller vara en del 

av ett större centrumområde. Butikerna i en galleria har oftast olika namn och olika ägare. Den 

gemensamma nämnaren saknas i större utsträckning i en galleria, exempelvis får kunder samma 

påsar vart de än är och handlar i ett varuhus jämfört med att få en påse från varje enskilt 

varumärke i en galleria. I ett varuhus kan kunden ibland betala sina varor i diverse olika kassor 

till skillnad från i gallerior där kunder enbart betalar i den butik de handlar varor i. Varuhus har 

eget ansvar över att anställa personal på deras avdelningar och denna personal kontrolleras utav 

varuhusledningen. 

 

Ett varuhus ansvarar för all yta som ingår under dess tak. Detta innebär att de butiker och in-

stores som ingår i varuhuset hyr eller köper en butiksyta, dessa in-stores har sedan eget ansvar 

över personal och utformning av bland annat varuplacering. Däremot får de endast exponera 

sig på en begränsad yta, alltså den butiksyta de hyrt. 
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1.7.2 In-store 

In-store är härlett från termen “Store-within-a-store”, Vilket menar att belysa namnet på vad 

man kallar ett varumärkes egen butik som kan vara en del av eller ingå i en större butik eller 

ett varuhus. När begreppet in-store används i uppsatsen hädanefter menas de fristående 

butiksytor inom varuhuset som hyrts ut till andra företag eller varumärken. Exempelvis på en 

kosmetikavdelning i ett varuhus kan flertalet varumärken ha sina egna in-stores med sina egna 

specialiserade försäljare. 

 

1.7.3 Varuplacering Vs. produktplacering 

Varuplacering består utav en strategi butiker kan använda för att påverka kunders köpbeteende. 

Detta kan göras genom att placera olika varor på specifika delar i en butik för att uppnå en 

önskad effekt. Exempelvis kan en matvarubutik placera mjölkprodukter, något som kan antas 

att många inhandlar under ett besök, längst in i butiken så att kunden även passerar en mängd 

andra varor i hopp om att denne kanske även av impuls inhandlar någon av dessa. Varuplacering 

ska inte förväxlas med produktplacering som exempelvis kan innebära att marknadsföra 

produkter i en film, ett sportevenemang eller dylikt. I uppsatsen används endast termen 

varuplacering och denna term syftar endast på ovan nämnda definition.  

 

1.7.4 E-handel 

E-handel är en förkortning som står för elektronisk handel. E-handel som när ett företag eller 

konsument köper, säljer eller byter en tjänst, produkt eller information över Internet. Fördelar 

att E-handla jämfört med att handla i butik är: ingen stress, service: går enkelt att besöka olika 

butiker, pris: oftast lägre pris på internet då mellanhänder kan hoppas över, leverans och kvalité: 

möjlighet till hemleverans, betalning: kund kan själv välja betalsätt. 
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2 METOD 

Detta kapitel inleds med en redogörelse av studiens vetenskapliga synsätt och en redogörelse 

för valet av metod. Samt en diskussion om studiens överförbarhet och pålitlighet lyfts fram. 

 

2.1 Val av metod  

Denna uppsats kommer att grunda sig på en kvalitativ studie. Detta eftersom att uppsatsens 

syfte är att göra en när granskning och få djupare förståelse samt ingående information om hur 

de utvalda varuhusen arbetar med varuplacering för att förkorta konsumenters köpbeslut. 

Ansatsen för att relatera teori och empiri kommer att bestå av abduktion, vilket grundar sig i 

teorier för att skapa en grundläggande förståelse. Abduktion består av en blandning mellan 

induktion som handlar om att dra generaliserbara slutsatser med observationer i grunden 

(Bryman och Bell, 2005). Och deduktion som handlar om att utifrån en teori skapa hypoteser 

samt samla in data som bekräftar eller förkastar hypoteserna (Bryman och Bell, 2005). Metoden 

för datainsamlingen kommer att bestå av intervjuer, vilket blir primärdata som innebär att 

information som fås genom intervjuer blir analysunderlag för studien. Vidare kommer 

intervjuer med respondenter att göras för att få information om ämnet för att sedan kunna 

analyseras med hjälp av de valda teorierna. Detta för att ge möjligheten till intervjupersonerna 

att utveckla sina svar djupgående samt att få en dimension av information utifrån 

respondenternas erfarenheter och kunskap som kan avvika från intervjumallen. Författarna 

bakom uppsatsen kommer att koppla teoretiska kunskaper till hur den insamlade data tolkats. 

Den abduktiva ansatsen ger möjlighet till att utveckla och korrigera teoridelen och klargöra det 

empiriska tillämpningsområdet.  

 

Denna studie tar en positivistisk position, och har ställningstagandet att det finns en objektiv 

verklighet oavsett hur den uppfattas. Individers upplevelse av verkligheten, i detta fall hur 

varuplacering kan påverka konsumenters köpbeslut, kan skilja sig från varandra. För att få svar 

på frågeställningen, hur används varuplacering inom varuhus för att förkorta konsumenters 

köpbeslut, utifrån ett företagsperspektiv anses den kvalitativa metoden bäst lämpad via 

personliga intervjuer. Detta för att få företagets syn och bild på hur de arbetar, för att komma 

fram till en slutsats. 
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2.2 Urval 
Det som begränsar studieobjekten är främst deras geografiska position, alltså att de finns i 

Stockholm. Ytterligare en faktor som begränsar studieobjekten är deras sortiment. Utbudet av 

varor och produkter är överensstämmande mellan studieobjekten. De respondenter som valts ut 

har följande positioner och ansvarsområden: ansvariga för avdelning och butiksyta, 

projektledare, varuhusanställd med ansvar över butiksyta eller försäljare anställda direkt via de 

olika varumärken som har en in-store i varuhuset, med ansvar över butiksyta. Anledningen till 

att respondenter i dessa positioner valts ut är på grund av att samtliga har ett ansvar över olika 

butiksytor samt dess varuplacering, och därigenom en insikt i tankarna och funktionerna bakom 

varje avdelnings varuplacering. Följande beskrivs de intervjupersoner som har deltagit i 

studien: en del av respondenterna är anställda av varuhusen och en del av respondenterna är 

anställda av de så kallade in-stores som finns i varuhuset. Dessa benämns som anställd av 

varuhus eller anställd av in-store i varuhus. Från en början var det inte fastslaget hur många 

respondenter som skulle intervjuas men författarna bakom studien hade som ambition att nå en 

empirisk mättnad, efter att ha intervjuat sex stycken respondenter började en samvariation 

kännas av, därefter gjorde ytterligare tre intervjuer för att säkerställa detta. En total empirisk 

mättnad är näst intill omöjlig att uppnå (Bryman och Bell, 2005). Men författarna bedömer att 

studien har nått en godtagbar nivå av empirisk mättnad för att kunna besvara studiens 

frågeställning. På begäran av respondenterna lämnas inte namn ut. 

 

Intervjuperson 1: Anställd Åhléns 

Befattning: Project manager campaign & event, Åhléns 

Ledord med tanke på varuplacering: Fokus på försäljning genom att framhäva produkter. 

 

Intervjuperson 2: Anställd Åhléns 

Befattning: Avdelningschef Hem, Åhléns 

Ledord med tanke på varuplacering: Enkelhet för kunden. 

 

Intervjuperson 3: Anställd i in-store, på varuhuset Åhléns 

Befattning: Sales manager in-store, Åhléns 

Ledord med tanke på varuplacering: Nyheter ska synas 
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Intervjuperson 4: Anställd Åhléns 

Befattning: Säljare 

Ledord med tanke på varuplacering: Stilrent och enkelt 

 

Intervjuperson 5: Anställd i in-store, på varuhuset Åhléns 

Befattning: Säljare 

Ledord med tanke på varuplacering: Exponera kläder, lite skyltning 

 

Intervjuperson 6: Anställd NK 

Befattning: Projekt och event samordnare 

Ledord med tanke på varuplacering: Fånga uppmärksamhet 

 

Intervjuperson 7: Anställd NK 

Befattning: Sales manager herr, NK 

Ledord med tanke på varuplacering: Alla plagg ska vara exklusivt framhävda 

 

Intervjuperson 8: Anställd NK 

Befattning: Säljare herr, NK 

Ledord med tanke på varuplacering: Öppna planlösningar framhäver fler varor 

 

Intervjuperson 9: Anställd i in-store, på varuhuset NK 

Befattning: Säljare 

Ledord med tanke på varuplacering: Alltid framhäva nyheter 

 

2.2.1 Företagspresentation  

Åhléns City  

Åhléns består av en varuhuskedja inom detaljhandeln som 

grundades år 1899. Företaget ingår i detaljhandelskoncernen 

Axstores som i sin tur är en del av familjeföretaget Axel Johnson 

AB (Axel Johnsons affärsidé är att bygga och utveckla 

verksamheter inom handel och tjänster så att både företag och 

människor ska växa), där Åhléns ingår i det helägda bolaget Axstores tillsammans med Kicks 

och Lagerhaus. Åhléns är beläget på Klarabergstagatan 50 mitt i centrala Stockholm, dessutom 

finns en entré till varuhuset direkt ifrån tunnelbaneplan.    

Bildkälla: Åhlens.se hämtat 2015-

04 
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Åhléns erbjuder en unik mix av moderiktiga, prisvärdiga produkter och lösningar inom mode, 

heminredning, underhållning, skönhet och barn. Det finns en mix utav egna och utvalda 

internationella varumärken som köps in från alla delar av världen till varuhusen och butikerna 

under ett och samma tak. Åhléns har inköpskontor i Hong Kong, Shanghai, New Delhi och 

Dhaka för att stödja inköpsarbete. De tar även fram varor som tillverkas och designas för att 

endast finnas att köpa på Åhléns. Uppdraget är att förenkla, förbättra, förgylla livet, varje dag. 

Målet är att bli nummer ett inom detaljhandeln i Sverige, samt tillväxt och långsiktig lönsamhet. 

(Åhléns 2015)  

 

NK - Nordiska kompaniet 

Josef Sachs grundade NK 1902 och hade redan då en tydlig ambition. 

Varuhuset skulle vara en kommersiell och kulturell teater, en scen för 

samtiden. Dessa ord genomsyrar hur NK jobbar än idag. På NK erbjuds det 

senaste modet och exklusiva produkter, portarna slogs upp 1915 och har 

sedan dess har allt från ikoniska personligheter till exklusiva lanseringar 

passerat revy. Avdelningarna drivs av 110 NK-företagare i Stockholm och 

50 NK-företagare i Göteborg (varuhuset i Göteborg etablerades 1971). NK 

var först med Stockholms första rulltrappa. Logotypen är fortfarande den samma som när 

företaget grundades. Hufvudstaden AB står som ägare av AB Nordiska kompaniet, som i sin 

tur äger NK fastigheterna och varumärket. NK är beläget i centrala Stockholm på adressen 

Hamngatan 1. (NK 2015)  

 

Nedan illustreras en bild över våningsplanen på både Åhléns och NK. Denna bild visar vilka 

varor och produkter som finns på de olika våningsplanen. Denna planritning bevisar även att 

det finns stora likheter mellan hur man valt att utforma varuhuset. Exempelvis har båda 

varuhusen barn avdelningen på det översta våningsplanet, och på entréplan finns kosmetik och 

accessoarer samt café. Alltså överensstämmer utformningen av våningsplanen väl mellan de 

två varuhusen som studien valt att undersöka. Anledningen till dessa likheter kan till stor del ha 

att göra med att varuhusledningen har observerat konsumenten i varuhuset och 

kundströmningen. Alltså har de studerat hur konsumenter rör sig i varuhuset och därav försökt 

utforma varuhuset utefter en planlösning som leder till att konsumenten kan vistas i varuhuset 

under en längre, i förhoppning om att då konsumera fler produkter. Exempelvis krävs det att 

kunden tar sig igenom diverse våningsplan och produkter för att komma fram till den översta 

Bildkälla: nk.se 

hämtad 2015-04 
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våningen där barnavdelningen finns. Vilket även innebär att kunden passerar en mängd varor 

och produkter på vägen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 1. Varuhusens olika våningsplan. Egengjord figur utifrån varuhusens planlösningar. 
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2.2.2 Bortfallsanalys 

I detta stycke presenteras de bortfall av empiri som uppstått i samband med studien. 

Inledningsvis var tanken att studien skulle grunda sig på tre varuhus varav PUB skulle vara ett 

av dessa. Men detta visade sig ej vara genomförbart då varuhuset nyligen genomgått en 

förändring och existerar i ett mer nerskalat format än tidigare, detta medförde komplikationer i 

form av att urvalet då blev smalare. Anledningen till att inget annat varuhus i Stockholm ersatte 

PUB i undersökningen beror på att författarna inte anser att det finns ett varuhus som kan mäta 

sig med de andra som undersöks. Detta sett till varuhusens storlek på sortiment av varor, vilka 

typer av varor samt varuhusets storlek till ytan. Alternativet att välja ett varuhus i en annan stad 

än Stockholm ansågs ej relevant då studien avgränsats till Stockholmsområdet, dels då det finns 

få indikationer på att olika städer i Sverige skulle skifta i resultat, och dels att tiden att arrangera 

möten eller besöka andra städer inte funnits. 

 

Vad gällde Åhléns och NK upplevdes det som svårt att komma i kontakt med högre uppsatta 

personer exempelvis i form utav varuhuschefer vilket hade varit önskvärt för att få så många 

perspektiv som möjligt, detta kompletterades dock med intervjuer med ansvariga på säljytorna 

som förmedlar ledingens riktlinjer. 

 

2.3 Intervjuer  

Intervjuerna kommer att vara semi-strukturerade och respondenterna kommer tillåtas att ge 

öppna svar på de frågor som anges, detta för att bidra till att respondenterna får möjlighet att 

djupgående berätta om sina erfarenheter utav varuplacering, även följdfrågor kommer att 

ställas. Innan intervjuerna äger rum kommer en intervjumall att skapas med de frågor som anses 

relevanta för att få svar på det som uppsatsen ämnar att studera. Intervjumallen antas underlätta 

insamlandet av data eftersom att respondenterna får samma frågor (se bilaga 1).   

 

2.3.1 Genomförande  

Intervjupersonerna kontaktades vi e-mail, via telefon samt direkt på plats i varuhuset beroende 

på tillgängligheten. Den inledande kontakten innefattade information angående studien samt 

hur intervjun skulle ske. Samtliga intervjuer har ägt rum i respektive varuhus. Intervjuerna har 

spelats in och utvalda delar som anses relevanta för studien har transkriberats, detta för att kunna 

bevara detaljer i empirin och förenkla sammanställningen i analysen och resultatet. För att 

inleda intervjun fick varje respondent berätta om sig själva samt sin roll i företaget.  
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Intervjuerna ägde rum mellan den 11/5-15 och den 21/5-15 och utgick ifrån ovan nämnda mall, 

med ett antal huvudfrågor (se bilaga 1). Följdfrågor ställdes utifrån respondenternas svar. 

Intervjuerna spelades in, för att kunna arkivera och gå tillbaka i intervjumaterialet under 

uppsatsskrivandets gång. Empirin har legat till grund för begrepp och utbyggnad av teorier 

väsentliga för studien. Resultatet har analyserats under arbetets gång genom att bearbeta 

materialet för att upptäcka mönster.  

 

Det har sedan skett flertalet intervjuer hos de två varuhusen med både varuhusansvariga samt 

ansvariga i de in-stores som finns i varuhusen. Detta för att kunna intervjua fler respondenter 

än endast varuhusledningen, för att kunna skapa en bild över hur betydelsefullt de tycker att 

ämnet är. Detta har även skett för att skapa en förståelse över hur de arbetar med de ytor de har 

ansvar över. Samt för att se hur informationen förmedlas mellan anställda och ledning, detta för 

att skapa ett brett och djupt perspektiv inom ämnet. 

 

2.4 Tillförlitlighet och överförbarhet 

Undersökningens tillförlitlighet försöker att stärkas så mycket som möjligt genom att göra 

intervjuer med respondenter som har en stor kunskap och insikt om varuplacering tack vare 

relevant jobberfarenhet och ansvarspositioner inom två av Stockholms största varuhus. Detta 

bidrar till bättre insikt inom varuplaceringen i varuhus samt ger information som kan användas 

för att kunna besvara frågeställningen så pass bra som möjligt. Överförbarheten av denna studie 

är svårbedömd då det är en kvalitativ studie med ett begränsat antal respondenter som 

undersöks, undersökningen är således djup snarare än bred, detta för att få så mycket förståelse 

i ämnet som möjligt.  

 

2.5 Pålitlighet 

Hur resultatet skulle bli om undersökningen gjordes om är svårt att säga. Då uppsatsen berör 

frågor angående e-handel är det väldigt svårt att förutspå vad en liknande undersökning skulle 

komma fram till för resultat, då e-handel, så som det mesta inom internet har en förmåga att 

snabbt utveckla nya, och förändra gamla trender. Samtidigt innehåller uppsatsen även stora 

delar som behandlar fysisk handel, vilket inte förändras i samma takt som e-handel.   
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2.6 Metodkritik  

Tillförlitligheten i studien kan kritiseras på grund av respondenternas val av att dela med sig av 

känslig information. Det kan vara så att flera delar utelämnas då vissa strategier hålls 

hemliga.  Det betyder att om en liknande undersökning görs igen, kanske informationen inte 

blir exakt den samma. Det kan vara svårt att generalisera med en kvalitativ metod på grund av 

fåtal respondenter som intervjuas. Alltså kanske de respondenter som intervjuats ha en annan 

uppfattning angående ämnet än vad respondenter i en annan geografisk region kan tänkas ha. 

Ytterligare en kritisk aspekt kopplad till respondenterna har att göra med personerna. Skulle 

intervjuer göras igen med en annan respondent som valt att omorganisera inom ämnet kan 

resultatet bli annorlunda. Den kritik som framhävs med en abduktiv ansats består av en risk att 

forskaren har fördomar i början av arbetet, då denne är påverkad av tidigare erfarenhet. Vilket 

kan innebära att alternativa förklaringar inte tas i beaktning. Detta kan innebära att en annan 

forskare som gör samma studie kan ha en annorlunda uppfattning kring ämnet vilket kan leda 

till misstolkningar. Detta är en av anledningarna till att intervjuerna gjordes på plats hos 

studieobjekten för att kunna få en så tydlig bild av ämnet som möjligt. En viktig del för att 

motverka misstolkning var även att summera informationen med intervjupersonerna så att inga 

misstolkningar skulle ske.   
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3 TEORI  

Detta kapitel innehåller en granskning av relevant litteratur för denna studie. Tidigare 

forskning som har behandlat konsumenters köpprocess och beteende.  Kapitlet avslutas med en 

kortare sammanfattning samt beskrivning av hur teorierna tillämpas.  

 

3.1 inledning  

Teorierna som valts utgår främst från konsumentens och individens perspektiv och preferenser. 

Detta ämnar till att få en inblick i hur konsumenten tar beslut när de väl är ute i butiken eller 

varuhuset. Begreppet varuplacering tas upp i form utav en teoretisk förklaring. För att koppla 

teorierna till analysen kommer teorierna användas genom att jämföras med resultatet utav 

intervjuerna i syfte att undersöka om varuhusen tillämpar liknande strategier eller har liknande 

tankegångar och modeller i åtanke när de utformar sin varuplacering. Nedan presenteras sex 

teorier som ämnar att sätta in uppsatsen i ett teoretiskt sammanhang.   

 

3.2 Konsuments beslutsprocess  

”The consumer proposition aqusition process” består av sex steg som beskriver hur 

beslutsfattande sker i olika faser utav beslutsprocessen för när konsumenten bestämmer sig för 

att köpa eller genomföra transaktion. Denna teori kommer att fylla en stor funktion när det 

handlar om att förstå och diskutera konsumenters beteende vid köp. 

 

Motive development: Processen börjar med att konsumenten bestämmer sig för att anskaffa ett 

erbjudande. Vilket består av att något slags problem behöver lösas. Men för att lösa problemet 

måste konsumenten först bli medvetna om det. 

                                                                                      

Information gathering: I denna fas tittar konsumenten på olika valmöjligheter för 

problemlösning. Vad har personen för erfarenheter från tidigare? Vad brukar detta kosta? vilka 

olika försäljare eller företag finns det, och vart finns dessa?  Konsumenten är öppen för att lösa 

problemet men söker inte information aktivt. Sökandet av information kan vara internt, alltså 

baserat på erfarenhet. Alternativt externt då konsumenten inte har tillräcklig kunskap om 

problem och söker komplimenterande information.  
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Proposition evaluation: När konsument har nödvändig information för att ta ett beslut, bedöms 

förslag. Det handlar då om att bedöma och ranka förslag utifrån kriterium.  Detta kan vara 

rationellt (utifrån kostnad), eller rationellt (utifrån lust).  En konsument kan ha olika produkter 

eller företag i tanken redan från början när det handlar om att välja rätt för att lösa problemet. 

 

Proposition selection: De erbjudande konsumenten väljer är det som värderas och fyller 

behovet bäst. Samtidigt som konsumenten å andra sidan kan bestämma sig för ett erbjudande 

som är bortanför där de vanligtvis köper det, exempelvis köper erbjudande online istället för att 

handla i fysisk butik. Exempelvis om det som avses köpas är slut eller inte finns, vänder 

konsumenten sig till något annat alternativ.  

 

Acqusition/ Purchase: När ett erbjudande väl valts uppstår olika tillvägagångsätt till 

“proposition aqusition”. Tillexempel kan rutiner upprättas och flera steg i beslutsprocessen kan 

hoppas över tills nästa gång liknande val ska göras. Konsumenten väljer då det han eller hon 

tidigare valt om inte vissa omständigheter förändras.  Är det ett engångserbjudande är 

konsumenten mer involverad i beslutsprocessen, för att vara säker på vad de köper och att det 

tillfredsställer de behov som ska 

mättas. 

 

Re-evaluation: I den slutgiltiga 

fasen lyfts teorin om kognitiv 

dissonans in. Konsumenten 

utvärderar det beslut, val, eller 

värden som de tidigare utgick 

ifrån och hur det stämmer 

överens med bilden 

konsumenten har nu. Denna 

dissonans utvecklas 

psykologiskt, det handlar om att 

känna en osäkerhet kring om 

rätt val verkligen har gjorts, 
Figur 2. The consumer proposition aqusition process, hämtad från (Baines 

och Fill, 2014) 
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konsumenten vill därför finna något som stödjer att de verkligen valt rätt. (Baines & Fill, 2014) 

 

Figur 2 visar en modell som beskriver processen hur beslutsfattande sker i sex olika faser utav 

beslutsprocessen för när konsumenten bestämmer sig för att genomföra ett köp. Modellen 

beskriver hur konsumenten fattar beslut steg för steg och det ena steget leder till det andra och 

så vidare.   

 

3.3 Jerome McCarthy’s 4P 

Jerome McCarthy´s teori om de fyra p: na är verktyg som kommer att användas i uppsatsen för 

att förklara vissa fenomen som lett till det nuvarande läget mellan e-handel och fysisk handel. 

Teorin är väldigt grundläggande, samtidigt som den anses användbar för studien. Denna teori 

kommer att användas vid analys för att diskutera och jämföra skillnader mellan e-handel och 

fysisk handel i varuhus. Figur 3 beskriver en modell i enlighet med teorin.  

 

Produkt (Product) Produkten är varorna ett företag tillhandahåller. När en produkt utvecklas 

bör företaget bland annat tänka på 

kvalitet, design, förpackning och 

kundservice. 

 

Pris (Price) Kostnaden kunderna måste 

betala för varan. Innehåller även saker 

så som rabatter, betalningssätt 

exempelvis i form av köp med faktura 

eller avbetalningar.  

 

Plats (Place) Plats handlar om 

distribution, butikers läge och hur 

konsumenten tar emot varan. 

 

Påverkan (Promotion) Påverkan 

handlar om hur företaget kommunicerar fördelarna med varan/tjänsten till konsumenten. 

Påverkan innehåller ämnen såsom reklam, direkt marknadsföring, personlig försäljning och 

liknande. (McCarthy, 1964) 

Figur 3. 4P egengjord modell utifrån (McCarthy, 1964) 
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3.4 Att styra kunden i butiksmiljö  

Att automatiskt locka kunder till den mest avlägsna platsen i butiken är av stor vikt, detta 

möjliggörs genom att upprätta ett flöde genom butiken med hjälp av varuplacering. Om kunder 

får se något av intresse långt in i butiken kommer de röra sig ditåt. Kunder ska kunna stanna 

till, inspektera och titta på en vara, lyfta blicken och få syn på något som också är 

intresseväckande bara några meter bort och på det viset navigera sig fram i butiken. 

 

Det naturliga för en individ är att titta rakt fram i en butiksgång, vrida på huvudet gör personer 

endast om de upptäcker något intressant, eftersom att det betyder en ansträngning som annars 

inte görs (Underhill, 2009). Ett sätt för butiken att rätta sig efter kundens sätt att navigera kan 

vara genom exponering via så kallade ”endcaps”. Det består av dom varor som staplas upp i 

slutet av butiksgångarna. I en matvaruaffär kan det bestå utav staplar med billiga drycker, i en 

klädesaffär kan det exempelvis hänga billigare eller exklusivare varor på denna plats. Endcaps 

kan ge effekten att kunder går rakt emot de och granskar därefter varorna på nära håll, vilket i 

sin tur kan leda till en ökad försäljning. Men endcaps eller gavlar är begränsade i en butik och 

denna typ av varuplacering bör kompletteras menar Underhill (2009). Ett exempel på 

komplement kan bestå av att ställa varor så att de syns ännu bättre. Genom att placera ställ eller 

hyllor i 45 graders vinkel istället för 90 graders vinkel kan kunden på ett starkare sätt möts av 

det som exponeras. Genom de nämnda metoderna är det möjligt att bidra till att kunder kan se 

vad som finns rakt framför de och vad som omger de med hjälp av rätt varuplacering. 

 

Den vägg som ligger längst in i butiken är det väsentligt att utnyttja för att fånga kundens 

intresse eller syn, av att något intressant händer. Kunderna kommer då stegvis att ta sig längre 

in i butiken. En enkel lösning kan vara att hänga exempelvis en stor målning på väggen som 

väcker intresse, allt för att kunden inte ska uppleva en känsla av tomhet. (Underhill 2009) 

 

3.5 Social learning 

Hur lär sig konsumenter om nya erbjudanden, produkters prestanda och nya trender? Lärande 

handlar om processen hur konsumenter inhämtar ny information och hur de tillämpar denna 

kunskap, genom att studera, uppleva eller ta efter andra. Det finns olika typer av mänskligt 

lärande, det som här kommer diskuteras består av social learning.  
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Albert Bandura (1977) presenterade denna teori med bakgrund i att människor är mindre 

anomalistiska jämfört med vad B.F. Skinner påstår i sin teori om Operant learning. Skillnaden 

är att människor kan fördröja tillfredsställelse och själva fördela sina belöningar och straff. 

Alltså finns fler val av hur människor reagerar på stimuli jämfört med vad Skinner tar upp som 

påstår att individer endast följer instinkter (medfödda) som drivkrafter. Därav går det att 

reflektera över handlingar och det är möjligt att förändra ett framtida beteende. Detta leder fram 

till idén om att individer kan lära dels från hur de reagerar på olika situationer samt från hur 

andra reagerar på olika situationer. Vid social learning lär sig en individ genom att observera 

hur andra individer beter sig. Det kan innefatta exempelvis förebilder som kan bestå av föräldrar 

eller kända idrottsmän eller att observera individer i en folkmassa. Men föräldrar är de som har 

mest påverkan och inflytande av dessa förebilder. Detta på grund av att föräldrar introducerar 

sina barn till att konsumera av samma varumärken och produkter som de själva konsumerar. 

Vilket bidrar till ett aktivt lärande om konsumtions beteende, materiellt värde och attityd till 

konsumtion.  

 

Företag inom E-handel har uppmärksammat lärande genom att lyssna på andra genom 

recensioner. Vilket tillämpas genom att de som köpt produkter och använt dem recenserar och 

kommenterar sin upplevelse. Forskning har visat att för de konsumenter som läser (goda) 

recensioner är chansen dubbelt så stor att de väljer att köpa den produkten eller varan efter att 

recensionen är läst. (Bandura, 1977; Martin and Bush, 2000) 

 

3.5.1 När konsument tagit till sig information 

Vad händer när konsumenter tagit till sig information och lärt sig den? Hur kan de fortsätta 

minnas den och vad hindrar de från att glömma information? Kunskap och kännedom utvecklas 

genom bekantskap, repetition av marknadsföringsmeddelande och konsumentens förvärv eller 

köp (acqusition) av produkt och information. Marknadsföringsmeddelanden bör repeteras ofta 

för att människor inte ska glömma bort de. Med hjälp av symboler kan memorering förbättras 

som exempelvis logotyper, märken, former eller människor som bär betydelsen. (Bandura, 

1977; Martin and Bush, 2000) 

 

3.6 Impulsköp  

Hur kan man genom utformning och design påverka impulsköp? Impulsköp eller oplanerade 

inköp beskriv enligt Bayley och Nancarrow (1988) som ett köp som genomförs utan att det 
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funnits något tidigare problem som behöver lösas eller en tydlig avsikt att köpa något innan 

konsumenten kliver in i butiken. Det förklaras även som när en konsument känner ett starkt och 

plötsligt behov av att köpa eller konsumera något omgående. Impulsköp innebär alltså ett 

omedvetet behov som skapas i och med att kunden är i varuhuset eller butiken. Ytterligare en 

aspekt för hur ett impulsköp inleds, kan bero på att konsumenten inte har bestämt vilken produkt 

kategori eller vilket varumärke de vill köpa, utan förlitar sig på att butiksmiljö i varuhuset eller 

butiken kan erbjuda lösningen (Bayley och Nancarrow, 1988). De spontana inköpen påverkas 

utav butikskommunikationen, vilket kan bestå utav olika produkt exponeringar och 

varuplaceringar. Det kan exempelvis vara att använda sig utav korgar, gavlar, eller 

massexponering för att på så vis påverka kunden.  

 

Bayley och Nancarrow (1988) belyser att en del konsumenter impuls köper varor som kan ge 

de materiella symboler som visar deras personliga samt sociala identitet. Detta i form av att 

förstärka individens sociala och personliga identitet och status.  

 

Enligt Bayley och Nancarrow (1988) finns det fyra olika typer av “impulsshopping”. Den första 

är accelererande impuls vilket betyder att konsumenten påverkas i butiken eller varuhuset och 

köper på sig ett lager för ett framtida behov. Kompenserande impuls beskriver att konsumenter 

belönar sig för att de åstadkommit något bra alternativt som tröst. Vidare presenteras 

uppenbarelse-impuls, vilket handlar om att konsumenten känner en plötslig reaktion att agera 

snabbt och direkt i syfte att lösa ett problem. Den avslutande typen av impulsköp som 

presenteras beskrivs som blind-impuls och är när konsumenten enbart måste ha produkten och 

blir fångad av den direkt. De finns ytterligare aspekter och faktorer som kan påverka ett 

impulsköp menar författarna och dessa består av: tidsbrist, finansiell status och varors placering 

i butiken (Bayley och Nancarrow, 1988).  

 

3.7 E-handeln påverkar fysisk handel 

Farag (2005) använder sig av ett teoretiskt ramverk som utgår ifrån att e-handel har stora 

möjligheter att påverka den fysiska handeln. Farag (2005) konstaterar även att tidigare 

empiriska studier har pekat på olika resultat i hur den fysiska handeln blir påverkad och 

bestämmer sig för att använda en multivariantsanalysteknik under sin studie. Studien utgår från 

ett antal olika antaganden som skall mätas för att se vad som skiljer mellan de som e-handlar 

och de som handlar i fysisk butik. Enligt Farag (2005) så är följande egenskaper några av de 
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som påverkar konsumenter mest och avgör för deras konsumtionsvanor när det gäller e-handel 

kontra fysisk handel: 

1. Shoppingattityd, vilken typ av attityd har individen gentemot e-handel respektive 

fysiskhandel. 

2. Shoppingbeteende, vad konsumenten har för vanor när de handlar, hur många butiker 

en kund besöker på en shoppingrunda och hur lång tid en shoppingrunda brukar ta. 

3. Internetbeteende, tidigare erfarenhet av internet, hur ofta individen använder det och 

uppkopplingshastighet. 

4. Livsstil eller personlighet.  

5. “Land use features”, hur nära bor individen affärer samt andra geografiska egenskaper. 

6.  Sociodemografiska karaktärsdrag, kön, utbildning, ålder, inkomst, utbildning med 

mera. (Farag, 2005) 

 

Denna teori ämnas att användas som en teoretisk utgångspunkt under diskussionen i denna 

uppsats. Detta för att skapa en godare bild av varuhusens demografi och för att skapa en 

förståelse för dess besökare.  

 

3.7 Tillämpning av teori  

Studien avser att analysera hur företag arbetar med varuplacering för att förkorta 

konsumentens köpbeslut och vilka bakomliggande metoder och teorier som används vid 

utformningen av varuplacering. Därav kommer ”The consumer proposition aqusition process” 

ligga till grund för analysen hur konsumenter fattar beslut och agerar genom köpprocessen. 

Det intressanta blir att studera om företagen arbetar med att påverka dessa variabler som 

nämns i modellen. Det ges också svar på om företagen tar hänsyn till konsumentens beteende 

vid utformning av varuplacering. Exempelvis steget proposition valuation hur arbetar 

varuhusen när det handlar om att ge kunden valmöjlighet, samt steget som följer proposition 

selection, hur gör man för att vägleda kunden mot de val som passar kunden bäst? Genom 

denna modell kan dessa aspekter analyseras och jämföras. McCarthy´s 4P-teori är ett verktyg 

som kommer att användas i analysering av vissa fenomen som lett till det nuvarande läget 

mellan E-handel och fysisk handel. Därför är de mest centrala delarna för analysen påverkan 

och plats, detta är en teori som författarna bakom uppsatsen bedömer kan komma att bli 

hjälpsam under uppsatsens diskussion. Vid analys av hur varuhusen är uppbyggda och vad de 

själva har för upplevelse av varuplaceringen kommer härledas med hjälp av teorierna om att 
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styra kunden i butiksmiljö, exempelvis nämns vikten av att varor ska synas tydligt och vilka 

konsekvenser detta leder till. Alltså hur arbetar man med att få kunden att navigera i 

varuhuset. Teorin angående social learning tillämpas för att påvisa skillnader mellan e-handel 

och fysiskt varuhus detta med bakgrund i hur konsumenter lär sig konsumera. Teorin kommer 

även ligga till grund för analys angående vikten av kundrelationer, tillexempel varför 

varuhusen ständigt arbetar med att skapa och förebygga goda relationer. Impulsköp och 

varuplacering kopplas ständigt ihop och det är genom en god varuplacering som man kan 

skapa och uppmana konsumenter till impulsköp vilket kommer att analyseras i diskussions 

delen..   
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4 RESULTAT/ EMPIRI  

I detta kapitel lyfts den empiri som har samlats in via intervjuer. Vilket syftar till att ge en bild 

av respondenternas syn på varuplacering, köpbeslut samt e-handelns påverkan. 

 

4.1 Sammanfattning av intervjuer 

Empirin presenteras under rubrikerna varuplacering, kunden i varuhuset, e-handel och 

individanpassning samt skapa mervärde. Detta för att ge en bild av vad intervjupersonerna gett 

för svar på de frågor studien avser att besvara samt för att presentera de områden som 

respondenterna diskuterarat kring.  

 

De tre viktigaste faktorerna för Åhléns Citys framgång är produkterna, personalen och platsen. 

Det är dessa tre komponenter som behöver samverka för att kunna erbjuda konsumenten vad 

som efterfrågas, och för att kunna förmedla en gemensam nämnare i varuhuset. De mest 

avgörande faktorerna för NK är att erbjuda exklusiva produkter, framhäva individens 

exklusivitet och att erbjuda en “scen för samtiden”. Dessa faktorer gör NK till ett exklusivt 

varuhus med kunden i fokus.   

 

4.2 Varuplacering 

Alla olika varukategorier i varuhusen har sin placering vilket utgår från ett genomarbetat 

planogram, med andra ord en planering över hur de olika varukategorierna ska placeras över 

butiksytan. Dock är det fritt att placera specifika produkter inom varukategorin. Detta sker 

ibland i samarbete med leverantörer som har möjlighet att betala för att exponeras på ett 

framhävande sätt. Detta medför även stora fördelar för leverantörerna som får möjlighet att 

synas ännu bättre i varuhuset, berättar avdelningsansvarig på Åhléns. Det som framhävs av 

respondenterna och som genomsyrar de båda varuhusen är att låta produkterna och varorna 

“prata för sig själv”. Det handlar om att framhäva nyheter, arbeta med säsongsbaserade 

kampanjer och att ständigt byta ut sortimentet. Att ständigt arbeta med säsongsbaserad 

varuplacering och framhäva produkter istället för att locka med stora turkosa eller skrikit 

färgade reklamskyltar är viktigt, berättar både project managern på Åhléns, och sales managern 

på NK. Detta för att produkterna ska tala för sig själva och för att ge kunder en överblick över 

hela varuhuset utan att störa konsumentens synfält. Detta framhävs även av respondenterna från 

de båda varuhusens in-stores där de menar att vikten läggs på att framhäva produkterna och att 

låta konsumenter få en chans att se produkterna på ett tydligt sätt snarare än att fokusera på 
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prisskyltar. Ytterligare en anledning till detta är att en del varor är väldigt dyra, men för att 

locka kundens fokus mot produkten snarare än priset väljer varuhusen istället att inte framhäva 

prisskyltar. Det viktigaste för kunden är att de upplever en enkelhet när de handlar och att det 

finns en röd tråd genom varuhuset samt att ett gemensamt budskap förmedlas, påpekar 

avdelningsansvarig på Åhléns. Avdelningsansvarig menar att med ett gemensamt budskap 

handlar det om att varuhuset hamnar i fokus och att kunder är medvetna om att Åhléns är 

avsändaren av produkterna. Liknande gäller för NK beskriver deras sales manager, att det 

handlar om att sätta NK i fokus och att förmedla till konsumenten att det är i varuhuset 

konsumenten hittar de varor som de efterfrågar.  

 

Att ha väggfast exponering är något som underlättar för kunder. Att kunna visa ett sortiment på 

en hel vägg eller marknadsföra specifika produkter på en vägg underlättar för en kund när den 

avser att hitta en produkt. Syftet med den väggfasta exponeringen är att locka kunder längre in 

i varuhuset, och att locka de till att stanna längre för att förhoppningsvis genomföra fler köp, 

menar samtliga respondenter från Åhléns. Den väggfasta exponeringen är även till för att 

kunden enkelt ska kunna se vilken typ av produkter som finns. Det är inte optimalt att ha varor 

högt upp där kunder inte når de, men samtidigt kan varuhuset genom en sådan varuplacering få 

kunden att lyfta blicken för att visa vilka produkter och varor som erbjuds. Dessa varor kan 

sedan vara paketerade på lager eller i kartonger ute i varuhuset, berättar säljare på Åhléns. 

Avdelningsansvarig på Åhléns belyser vikten av en öppen planlösning och att kunna exponera 

varor på hyllor eller klädhängare i en öppen butiksyta där kunden får en tydlig överblick. Det 

som tidigare testats är att bygga upp rum eller väggar i varuhuset, vilket enligt Åhléns själva 

inte varit lika framgångsrikt som satsningar på en mer öppen planlösning och varuplacering.    

 

Det är av största vikt att kunder upplever en exklusivitet när de vistas i NK varuhuset berättar 

samtliga respondenter på NK. Det gäller att utstråla detta med att varje plagg ska vara fint vikt 

på hyllor och snyggt upphängt. Varuplaceringen sker främst på fasta hyllor eller ställ som 

placeras jämns med väggar och vid gångar där kunden går. Vid gångarna används lägre hyllor 

för att kunden lätt ska kunna överblicka vad som finns placerat på väggarna runt om. Skulle det 

visa sig att exempelvis klädesplagg inte är fint vikta eller att varor placeras i stora korgar med 

rea skyltar försvinner en del av den exklusiva känslan, menar de båda säljarna som arbetar i in-

stores på NK. Därav riktas ett stort fokus mot att varuplaceringen ska vara stilren och att varor 

och plagg exponeras så mycket som möjligt.   
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Genom att ständigt byta ut sortimentet på alla avdelningar och speciellt på hyllor och 

exponering som är närmast gångar där kunder går, är meningen att signaler ska skickas till 

kunden om att det ständigt byts ut varor och att det alltid erbjuds ett färskt sortiment. Detta 

påpekar framförallt de respondenter som är ansvariga i in-stores på både Åhléns och NK. 

Respondenterna framhäver även vikten av säsongsbaserat fokus, exempelvis under 

sommarmånader vill de betona bad mode. Detta fokus bidrar till att kunder hela tiden ska finna 

en röd tråd kopplat till säsong och mode, samt att de alltid kan hitta rätt klädesplagg för rätt 

tidpunkt, vilket syftar till att fånga kunders intresse. Därav handlar varuplaceringen som är 

närmast de gångar där kunder går om att kunna exponera nyheter och säsongsbaserade plagg. 

Samtidigt som man kan exponera varor upp till taket längs med väggar långt in i varuhuset för 

att visa upp sortimentet. Samtidigt som de båda varuhusen betonar vikten av att ha en öppen 

planlösning och placera varor så att kunden tydligt kan få en överblick över vad som finns på 

respektive avdelning eller våningsplan i varuhuset.   

 

4.3 Kunden i varuhuset 

Ett område varuhusen i dagsläget arbetar med är upplevelser tillsammans med leverantörer i 

varuhuset. Detta för att kunna erbjuda kunder en upplevelse utöver att enbart strosa runt i 

varuhuset, och med fokus att fånga kundens uppmärksamhet. Detta i syfte att locka in kunder 

till varuhuset samt att försöka få kunder att stanna i varuhuset längre. Till exempel har Åhléns 

utformat ett så kallat demonstrationskök på hemavdelningen där exempelvis kockar kan stå 

under en dag med syfte att locka kunder till längre besök. NK har en motsvarande yta där de 

arrangerar säsongsbaserade aktiviteter där de exempelvis under sommaren ställer upp en 

glassbar, där kunder själva får tillverka sin egen glass. Samtidigt som de innan jul hyr in artister 

som sjunger julsånger. De försöker alltså fånga konsumentens intresse för att locka de vidare 

in i varuhuset. Detta är även ett sätt för varuhusen att kunna erbjuda kunder mer än enbart 

shopping och en chans för varuhusen att kunna exponera produkter samtidigt som man kan 

locka till sig flera kunder.  

 

Det ansvariga för detta belyser vikten av att placeringen och utformningen på dessa upplevelser 

behöver göras rätt. Eftersom att upplevelserna kräver att kunderna i varuhuset kan ta del av de 

och komma in i varuhuset. Därför arrangeras de flesta upplevelserna som sker vid varuhusets 

entré. Just för att kunna locka de konsumenter som inte planerat att gå in i varuhuset, genom att 

erbjuda något som fångar deras intresse. Syftet är således att de sedan fortsätter in i varuhuset. 
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På grund av det ligger stort fokus på övrig varuplacering som ska kunna leda dessa konsumenter 

från platsen där upplevelsen sker vidare in i varuhuset.  De två projektansvariga från Åhléns 

och NK stödjer och delar synen på att det är nödvändigt med en öppen planlösning och en 

varuplacering som framhäver varor snarare än att behöva leda kunder med hjälp av exempelvis 

pilar i golvet.     

 

4.3.1 Få kunder att stanna i varuhuset 

Varuhusen arbetar mycket med att fördröja kundens besök i varuhuset. Detta för att kunna locka 

kunden att köpa en vara de känner att de behöver, alltså locka kunden mot impulsköp. Genom 

ett impulsköp kan konsumentens köpbeslut förkortas avsevärt. Det handlar om att placera varor 

tillgängligt för kunden och att ge kunden rätt förutsättningar för att navigera i butiken. Det 

senaste året har båda varuhusen utökat utbudet av caféer och restauranger, tillexempel har de 

båda café på entréplan och middagsrestaurang på våningsplanet högst upp. Detta med 

bakgrundstanke i att kunden behöver ta sig igenom samtliga våningsplan och gå förbi en mängd 

produkter för att ta sig till restaurangen. Vilket i sin tur kan uppmana kunden till flertalet 

impulsköp, genom att kunna erbjuda kunden en variation av produkter på vägen. 

 

På Åhléns ges kunden möjligheter att betala i alla kassor, vilket har en stor del att göra med att 

de vill bevara kunden i varuhuset under en lägre tid. Detta görs genom att placera 

“Åhlénskassor” och “in-stores kassor” på olika platser i varuhuset, vilket ger kunder chansen 

att betala där de vill. På de viste kan kunden plocka med sig en vara från en avdelning och 

fortsätta vidare till nästa avdelning för att kunna fortsätta handla.   

 

Det NK och Åhléns förespråkar är att kunna skapa en helhetskänsla där ett varuhus besök ska 

kunna ta större delen av dagen. Och för att detta ska vara möjligt behöver kunden en röd tråd 

och ett lugn. Därför anser varuhusen att varuplaceringen är av största vikt dels för att hålla kvar 

kunder i varuhuset och dels för att kunna visa konsumenten en mängd olika produkter på ett 

attraktivt vis. Genom att lyckas med detta kan de båda varuhusen förlänga ett kundbesök 

samtidigt som de kan öka chansen till att kunden förkortar sitt köpbeslut. 

 

Säljarna är det viktigaste vi har mot kunden, berättar de avdelningsansvariga på varuhusen. 

Interagerandet med konsumenten och övertygelse till köpbeslut stärks enormt genom säljarna, 

och det är säljarna som bär ett extremt stort ansvar. Det är deras uppgift att få kunden att köpa 

och sedan komma tillbaka till varuhuset. Deras uppgift är att sälja och förkorta konsumenters 
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köpbeslut samtidigt som de ständigt arbetar med att göra kunder nöjda genom väldigt bra 

service. De är också säljarna som ger en bekräftelse till konsumenten att de verkligen gjort rätt 

val vid köpbeslut och efter köpet. Säljarna är experterna i varuhuset och ska kunna bistå med 

den hjälp varje enskild kund behöver. Det är utifrån kundbemötandet och en stor variation av 

varor som säljarna ska kunna erbjuda kunden som individ just det som kunden eftersöker. 

Avdelningsansvarig på Åhléns och sales manager på NK beskriver vikten av att säljarna tar 

hand om varje kund och att det är i mötet med kunden som varor i varuhuset kan 

individanpassas. Alltså är det säljarnas uppgift att kunna erbjuda kunden så hög service som 

möjligt. Detta belyser även respondenterna som den största fördelen jämfört med e-handel. Att 

en del människor söker sig enbart till varuhus eftersom att de kan erbjuda en personlig service 

genom hela varusortimentet.  

 

4.4 E-handel och individanpassning 

När respondenterna blev utfrågade om E-handelns påverkan på fysisk handel upplevdes ingen 

oro inför framtiden, att det överhuvudtaget skulle vara ett hot mot varuhus inom detaljhandeln 

verkade inte vara något någon av respondenterna tänkt på tidigare. När de blev utfrågade om 

utvecklingen inom e-handel de senaste åren och deras tankar om framtiden var respondenterna 

övertygade om att deras varuhus inte var hotade av e-handelns framväxt. De närmaste 

varuhusen kommer till e-handelns individanpassning sker främst genom säljarna och att erbjuda 

ett brett sortiment av olika typer av varor. Båda varuhusen erbjuder även medlemskap till sina 

kunder, dessa medlemskap använder kunder sedan i kassan vid betalning, dessa köp sparas 

sedan av varuhusen och informationen om köpen kan användas av varuhusen för att 

specialanpassade erbjudanden. Åhléns har exempelvis arrangerat temadagar för barn där de 

bjudit in medlemmar som handlat barnprodukter. NK har ett koncept där medlemmar får välja 

ut sina favoritavdelningar i varuhuset när de får sitt medlemskap, medlemmarna kommer sedan 

få speciella erbjudanden från just dessa avdelningar. Genom båda varuhusens medlemskap får 

medlemmarna dessutom poäng för varje spenderad krona, dessa poäng kan sedan användas för 

olika förmåner såsom rabatter, inbjudningar till speciella evenemang och liknande. Detta gör 

man dels för att bibehålla kunder och för att skaffa sig så kallade stamkunder, med andra ord, 

kunder som ofta handlar i varuhuset. Men det får även kunderna att känna sig utvalda och 

speciella genom att erbjuda de exempelvis rabatter på de produkter kunden handlar. Alltså 

försöker man genom medlemskapet rikta specifika erbjudanden till kunder och på så vis 

individanpassa sin marknadsföring, menar respondenterna. De menar att varuhusens sätt att 
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bemöta den individanpassade marknadsföringen som erbjuds inom e-handel, även erbjudas utav 

varuhusen men på ett annat sätt. Detta genom exempelvis direkt reklam som skickas hem till 

konsumentens brevlåda i form av erbjudanden utifrån vad kunden tidigare köpt.    

 

4.5 skapa mervärde 

Varuplaceringen spelar en stor roll när det kommer till kommunikationen mellan varuhuset och 

kunderna, men respondenterna nämner även mervärde som en avgörande faktor för att kunna 

locka konsumenten till ett förkortat köpbeslut. Det som är avgörande för företagen är att kunna 

erbjuda något utöver det vanliga eller något som kunden inte får någon annanstans. Helt enkelt 

skapa ett värde för kunden som gör att de kommer tillbaka fler gånger. Detta görs bland annat 

i form av diverse upplevelser som nämnts ovan. Det görs även i form utav kundklubbar och 

medlems klubbar. Detta för att belöna kunderna när de handlar. Detta sker bland annat i form 

av bonussystem, ju mer du handlar ju mer bonus och förmåner får du. Exempelvis har NK så 

kallade VIP-kvällar där kunder med ett visst medlemskap får komma på exklusiva 

förhandsöppningar eller kollektionssläpp. Detta som en belöning för att de är trogna kunder hos 

varuhuset. På Åhléns får kunden återbäring på sitt köp under vissa kampanjer, till exempel varje 

gång konsumenten handlar för 500 kronor får de 50 kronor tillbaka i en bonuscheck de kan 

använda för att köpa något annat på Åhléns. Detta för att ständigt skapa ett mervärde för kunden 

och locka kunder till fler köp och mer besök i varuhuset. 

 

Ett tydligt exempel på hur man arbetar med mervärde på Åhléns är bland annat genom den nya 

restaurangen som kommer öppnas på det översta våningsplanet. Restaurangen har för avseende 

att engagera och locka familjer. Detta med hjälp utav att barnen kommer kunna få chansen att 

baka sin egen pizza tillsammans med en kock på restaurangen. Denna aktivitet eller satsning 

innebär egentligen ingen direkt åtgärd gentemot varor eller produkter i varuhuset. Men denna 

satsning engagerar Åhléns kunder och kan leda till att det skapas ett mervärde för besökarna 

som nu får ytterligare en anledning till att besöka varuhuset.  

 

I intervjuerna med NK nämns ordet mervärde betydligt mer frekvent och det är mervärdet 

som enligt de själva spelar en stor roll till varuhusets profil. Det handlar bland annat om att 

kunna erbjuda kunden en service i form utav en trevlig personal, att kunden hittar vad den 

söker, att man har rätt varor och produkter i varuhuset. Detta skapar ett mervärde för kunden 

och förmedlar en känsla av elegans, vilket är vad man på NK eftersträvar att utstråla.  
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Genom att skapa ett mervärde för konsumenten kan varuhusen förlänga konsumentens vistelse 

i varuhuset, och det är då upp till varuplaceringen att föra kunden närmare ett köpbeslut. Och 

varuhusen kan också locka konsumenten till återbesök i varuhuset genom att erbjuda ett 

mervärde.  
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5 DISKUSSION  

I följande kapitel genomförs en avslutande diskussion där studiens teoretiska referensram och 

empiri som samlats in ska diskuteras. Det presenteras vad studien har bidragit med. Kapitlet 

innehåller även kritik mot studien. 

 

Enligt respondenterna på de två varuhusen uttryckte de inte någon oro för att e-handeln skulle 

kunna konkurrera ut varuhusen. De var inte heller oroade över e-handelns sätt att individanpassa 

marknadsföringen. Om detta beror på att respondenterna inte är fullt medvetna om e-handelns 

utveckling eller om e-handeln faktiskt inte utgör något hot är svårt att avgöra, fler studier inom 

ämnet krävs. Det som nämndes som strategi gentemot individanpassad marknadsföring var att 

kunna erbjuda kunder ett brett sortiment, med ambitionen att konsumenter hittar vad de 

efterfrågar. Samt att de genom personlig service kan påverka kundens behov. Kanske kommer 

man i framtiden att integrera e-handel och varuhus i form utav att kunder besöker varuhuset, 

handlar ett plagg och betalar, men istället för att lämna butiken med flertalet påsar levereras 

varorna direkt hem till dörren? En annan möjlig kombination mellan varuhus inom 

detaljhandeln och e-handel, kan vara att varuhusen skapar egna e-handels plattformar, detta 

återstår att se i framtiden. Inom teorin social learning presenteras synen på läran om 

konsumtionsbeteende inom såväl e-handel och i fysisk butik. Inom e-handeln används 

recensioner i form av att lära konsumenten att konsumera och i fysisk butik härleds beteendet 

ifrån andra individer menar Bandura (1977) och Bush (2000). Det varuhusen arbetar mycket 

med är att genom medlemskap lära konsumenten att konsumera i varuhuset. Vilket spelar en 

avgörande roll i form utav att locka konsumenter till varuhusen, när kunderna väl är inne i 

varuhuset är det sedan varuplaceringen som har en nyckelroll i form utav att få kunder att ta 

kortare köpbeslut. Resultatet visar även att via varuplacering försöker varuhusen få kunder att 

stanna längre i varuhuset för att på så vis få de mot en vara som kunden behöver och kunna 

locka konsumenten till impulsköp. Detta i form av att ständigt framhäva nyheter och 

säsongsbaserade varor, samt att exponera produkter på ett stilrent sätt.        

 

I den tidigare forskningen belyser Baines och Fill (2014) beslutsprocessen konsumenten går 

igenom innan genomförande av köp. Det som nämns i de tre avslutade punkterna proposition 

selection, acqusition purchase och re-evaluation, är enligt resultatet de varuhusen riktar mest 

fokus, med tanke på att sätta sig in i konsumentens beteende avseende köpbeslut. Resultatet 

visar att likt det som tas upp i modellen arbetar varuhusen. Det är av största vikt att kunna 
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erbjuda konsumenten en bredd av varor samtidigt som det är viktigt för varuhusen att ha varor 

i lager så att kunder inte väljer ett annat sätt att införskaffa dessa varor på. Det som varuhuset 

själva framhäver och är stolta över är säljarna, likt det som nämns i fasen re-evalutaion är 

säljarna de som ska ge feedback till konsumenten, och övertyga de om att deras köpbeslut varit 

rätt. 

 

I resultatet framkommer att varuhusen arbetar med varuplacering genom att låta varor prata för 

sig själva och inte försöka locka med prisskyltar. Underhill (2009) påpekar vikten av att arbeta 

med väggfast exponering för att locka kunder in i butiken, vilket är en stor del i hur man arbetar 

med varuplacering på ett av varuhusen. Den väggfasta exponeringen är till för att kunder tydligt 

ska se vilka varor som finns tillgängliga. Att analysera resultatet utifrån McCarthys (1964) 4P-

teori skapar en tydlig bild av att varuhusen har sina starkaste fördelar med plats och påverkan. 

Först och främst går det att ana att det centrala läget för varuhusen ger de en stark fördel, hade 

varuhusen varit placerade på en annan ort med mindre besökare hade resultatet kunnat se 

mycket annorlunda ut. I nuläget är båda varuhusen placerade mitt i centrala Stockholm där 

tiotusentals personer passerar varje dag, det går att ana att personerna som handlar på NK och 

Åhléns anser att det är snabbare och smidigare att snabbt besöka ett av varuhusen istället för att 

beställa samma produkt på internet för att sedan behöva vänta ett antal dagar på leverans. Båda 

varuhusen har även jobbat med påverkan och försöker skapa ett mervärde i besöken på 

respektive varuhus, i form av exempelvis kampanjdagar där de bjuder in specifika kunder. 

Genom varuplaceringen försöker varuhusen förkorta köpbeslutet hos kunden framförallt 

försöker man göra detta genom att uppmana kunden till impulsköp. Varuhusen lyckas med detta 

likt hur Bayley och Nancarrow (1988) belyser ämnet. Genom att leda konsumenten genom 

varuhuset och erbjuda en mängd produkter på ett sätt som exponerar varor på rätt sätt när det 

kommer till plats och exempelvis hur de är vikta kan varuhusen övertyga konsumenten till 

impulsköp.  

 

Den teori Farag (2005) tar upp speglas med resultatet då författaren menar att ju centralare en 

person bor ju mindre chans är det att personen köper varor online. Teorin beskriver däremot 

att personer som bor centralt söker information oftare online än de som inte bor centralt, detta 

beror på faktorer såsom snabbare uppkoppling och kunskap om internet. Stämmer detta så 

borde det kunna ses som en fördel för varuhusen då de anser att deras centrala läge är en av 

deras starkaste egenskaper. Åhléns bild av sina besökare är att de inte vill ha e-handel men 

ska man tro på Farags (2005) teori så kanske de skulle tjäna ännu mer på dessa kunder genom 
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att låta de både konsumera online och fysiskt? Teorin anger även internetvana och attityd till 

internet som två viktiga faktorer för om konsumenter e-handlar eller inte, och som nämnt i det 

inledande kapitlet så är internetvana och erfarenhet något som breds ut alltmer för varje 

generation. En trolig slutsats är att en funktion för e-handel skulle kunna vara en 

framtidsinvestering för svenska varuhus.  

 

5.1 Kritik mot uppsats 

I denna studie har fokus varit riktat mot hur varuhus arbetar med varuplacering, detta har 

undersökts via intervjuer. Tidigare under metod delen diskuterades problematiken med att 

använda intervjuer som metod, detta var att respondenternas uppfattning kring ämnet kan skilja 

sig från hur det faktiskt är eller hur andra upplever det. Detta har försökt motverkas genom att 

genomföra intervjuer till dess att tydliga mönster har kunnat tydas. 

 

5.2 Förslag på fortsatt forskning 

En uppföljande studie till detta ämne kan vara med ett fokus på observationer hur konsumenter 

upplever varuplaceringen, i syfte att ta reda på om företagens budskap når fram för att se om 

resultatet av denna studie bekräftas eller inte. Detta för att undersöka ämnet ur en ytterligare 

dimension.  
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6 SLUTSATS  

Denna del avslutar studien i en sammanfattande slutsats av det resultat författarna samlat in 

och analyserat. I detta avslutande kapitel kommer frågeställningen besvaras utifrån 

diskussionen.  

 

Inledningsvis var hypotesen att e-handel utgjorde ett hot gentemot varuhus och att varuhusen 

var medvetna om detta och därav jobbade aktivt, bland annat med metoder som exempelvis 

varuplacering, för att bibehålla sin position på marknaden. Men efter avslutad studie kan 

slutsatsen dras att varuhusen inte ser e-handel som något större hot. Detta trots att den tidigare 

forskningen visat att e-handel växer och att individanpassad marknadsföring inom e-handel har 

stor påverkan på hur konsumenten tar köpbeslut. Varuhusen försöker att arbeta med 

varuplacering i syfte att förkorta köpbeslutet hos konsumenter. Det som påvisats i denna studie 

och som nämnts i den tidigare forskningen är att e-handel är en ny form av handel med många 

fördelar gentemot fysisk handel. Det denna studie har bidragit med är att undersöka varuhusens 

perspektiv på situationen, nedan sammanfattas det studien kommit fram till i punktform för en 

överskådligare blick: 

 

 E-handel anses inte utgöra något hot mot varuhus enligt de själva. 

 Att skapa mervärde i varuhuset är lika viktigt som varuplaceringen och något som enligt 

varuhusen själva är deras starkaste sida, vilket resulterar i att de inte blivit utslagna av 

e-handel. 

 Butikernas centrala läge har en avgörande roll som ger de starka fördelar då många 

personer passerar förbi varje dag. 

 Varuplaceringens viktigaste uppgift är att behålla konsumenter länge i varuhuset för att 

på så vis uppmana konsumenten till kortare köpbeslut. 

  

  

  

Denna stad är i dagsläget stor nog för både e-handel och varuhus 
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FIGURFÖRTECKNING 

Figur 1: Varuhusens olika våningsplan 

Figur 2: The consumer proposition aqusition process 

Figur 3: Jerome McCarthy´s 4:p 

BILAGOR  

Bilaga 1, Intervjufrågor  

 

 Introduktion – Namn, titel/arbetsuppgifter. 

 Hur många års erfarenhet och vad för sorts erfarenhet inom detaljhandeln? 

 Varför tror ni att konsumenter besöker just erat varuhus? 

 Vilka är era motiv med varuplacering? 

 Vilka faktorer anser du vara det viktigaste vid varuplacering? 

 Hur ser relationen ut till era konsumenter? 

 Anser du att ni har tillräcklig kunskap om konsumenten för att kunna tillfredsställa de? 

 Har ni någon marknadsförings strategi som ni anser är mest effektiv vid 

varuplacering? 

 Har ni någon speciell strategi för olika kundsegment? 

 Vad för framtida utveckling inom detaljhandeln och varuplacering förväntar du dig? 

 Finns det några tydliga fördelar/nackdelar med att kunna bestämma fritt vart ni vill ha 

olika varor och produkter? 

 Finns det regleringar? 

 Hur differentierar ni er till skillnad från andra? - specifik konkurrensstrategi? 

 Hur tar ni reda på kundrespons? 

 Hur lockar ni nya kunder? - bevara befintliga kunder? 

 E-handel är något som växer kontinuerligt är detta något ni tänker på? 

 E-handel har en annan möjlighet att nå ut till specifika kunder (individanpassning), är 

detta något ni tänker på i er marknadsföring? 

 Anser ni att företag med E-handel är konkurrenter? 

 Har ni några bra strategier för att få kunder att snabbt gå till köp och inte bara 

fönstershoppa, ex. stora skyltar, billigare varor på vissa placeringarna m.m. 

 Hur används varuplacering för att förkorta konsument köpbeslut?  


