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Sammanfattning  

Välgörenhetskampanjer där en del av inkomsterna skänks till ett välgörande ändamål är idag ett 

vanligt fenomen i dagligvaruhandeln.  I teorin ska denna typ av marknadsföringsstrategi hjälpa 

ett företag att öka försäljningen. Antalet akademiska studier om hur välgörenhetskampanjer 

påverkar försäljningen av en produkt är dock begränsad, då tidigare forskning fokuserat på 

konsumentens beteende istället för försäljningsresultat. Den här studien har kombinerat en 

kvantitativ undersökning av en välgörenhetskampanj med en kvalitativ undersökning. Syftet är 

att undersöka huruvida försäljningen faktiskt ökar eller inte, och vad dagligvaruhandeln gör för 

att främja försäljningen. Resultatet av undersökningen visar att välgörenhetskampanjer kan öka 

försäljningen i dagligvaruhandeln, men att kampanjformen i sig inte är avgörande. Resultatet 

av den kvalitativa undersökningen visar indikationer på att det finns andra variabler som bör 

infinnas för att kampanjen ska få ett positivt utfall. Bland annat exponeringen i butik, kundkrets, 

produkttyp, och hur djupt rotat samarbetet mellan dagligvaruhandlaren och leverantören är. 
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1. Introduktion  
Det första kapitlet inleds med en bakgrund till forskningsproblemet och därefter en 

problematisering med uppsatsens syfte. Slutligen ges en presentation av forskningsfrågan som 

uppsatsen ämnar undersöka.  

1.1 Välgörenhetskampanjer och dess idkare  

Företagens användning av välgörenhetskampanjer som en marknadsföringsstrategi, för att öka 

intäkterna, sägs härstamma från American Express kampanj till förmån för renovering av 

Frihetsgudinnan i New York under året 1983 (Cunningham, 1997). Varje gång en konsument 

använde sitt American Express-kort skänkte företaget en summa pengar till ändamålet. 

Kampanjen genererade totalt 1,7 miljoner dollar och visade att välgörenhetskampanjer är ett 

effektivt sätt att samla in pengar till välgörande ändamål. Idag är välgörenhetskampanjer en 

vanlig marknadsföringsstrategi i USA och amerikanska företag skänkte under år 2014 nästan 

18 miljarder dollar till välgörenhet (Thomson & Majorie, 2000; Giving USA, 2015). En 

genomgång av några av Sveriges mest erkända välgörenhetsorganisationers hemsidor visar att 

även många svenska företag knyter band till organisationer med välgörande ändamål. Detta 

tydliggörs då de största välgörenhetsorganisationerna, så som Unicef, Cancerfonden och Rädda 

Barnen med flera, samlade in mer än en miljard kronor från svenska företag under år 2014  

(Frii, 2015). Många av de medverkande företagen verkar inom dagligvaruhandeln; ICA, 

COOP, Bergendahls och Axfood utgör matvarujättarna i den svenska dagligvaruhandeln, och 

har alla uttalade samarbeten med någon välgörenhetsorganisation. Exempelvis uppmuntrar 

Hemköp sina medlemmar att skänka pengar till SOS Barnbyar med insamlingsbössor vid 

kassorna (Hemköp, 2014). ICA-handlarna samlade ihop 27 miljoner kronor till Cancerfonden’s 

Rosa-Bandet-kampanj, genom att donera en del av intäkterna från utvalda produkter (ICA, 

2014). Dessa engagemang antyder på att välgörenhetskampanjer är en etablerad 

marknadsföringsstrategi i Sverige. 

1.2 Problematisering  

Varadarajan och Menon (1988) beskriver välgörenhetskampanjer som en 

marknadsföringsstrategi där ett företag inte bara kan förbättra bilden av företaget och dess 

varumärken, utan dessutom tjäna pengar genom att stödja ett välgörande ändamål. 

Välgörenhetskampanjer har därför kommit att bli ett nytt tillvägagångssätt för att öka 

försäljningen. Denna typ av marknadsföringsstrategi innefattar dessutom en lägre risk för 

producerande företag då donationen till ändamålet är villkorlig och kopplad direkt till att 

konsumenten köper något (Polonsky & Speed, 2001). Dagligvaruhandeln är kanalen för det 
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producerande företagets produkter och agerar som leverantör av mat till konsumenten. Trots 

att välgörenhetskampanjer har förekommit i dagligvaruhandeln sedan början på 80-talet, har 

tidigare forskning kring huruvida kampanjerna ökar försäljningen nästan uteslutande varit av 

kvalitativ karaktär (Appendix 1). Akademiska studier om hur välgörenhetskampanjer ökar 

försäljningen av en produkt fortsätter att vara svårgripbar, då tidigare forskning undersökt 

konsumentens beteende under kontrollerade former, så som i fokusgrupper (Folse, Niedrich & 

Grau, 2010; Gupta & Pirsch, 2006; Koschate-Fisher, Stefan, & Hoyer, 2012; Krishna & Rajan, 

2009). Dessa studier visar att välgörenhetskampanjer resulterar i en ökad nytta för 

konsumenten och förbättrar attityden gentemot varumärket som i teorin torde leda till ett köp 

av produkten. Muller et al (2014) argumenterar för att attityd och handling inte alltid kommer 

hand i hand, och att denna forskning inte är baserad på real handling eller försäljningsdata. 

Därmed bygger resultaten på konsumentens attityd och inte verkligt utförande (Muller et al.  

2014).   

  

Visual Merchandising (Lea-Greenwood, 1998), som till svenska kan översättas till butiksdekor, 

handlar om en säljfrämjande kommunikation och de åtgärder som görs inne i butiken för att 

förbättra exponering och försäljning. I korthet bland annat att skapa maximal exponering av 

produkter och produktkategorier som säljs i butiken. Aktörer inom dagligvaruhandeln har, 

precis som andra vinstdrivande organisationer, industrispecifika utmaningar. De verkar under 

förutsättningar med låga marginaler och höga fasta kostnader, och är därmed beroende av stora 

volymer och skalfördelar (Corstjens & Corstjens, 1995). En viktig aspekt att ta i beaktning är 

följaktligen att butiksytan är begränsad och därmed är avkastningen beroende av omsättningen 

av butikens varor.  

Trots dess naturliga läge som bas för studier om välgörenhetskampanjer är dagligvaruhandeln 

ett näst intill obeprövat område för akademin (Shadish, Cook och Campbell, 2002). Nordfält 

(2007) menar på att dagligvaruhandlare ofta letar efter huvudeffekter, det vill säga effekter som 

är så tydliga att de slår igenom oavsett under vilka förutsättningar de testas. Exempel på 

huvudeffekter är spridningen av självbetjäningsbutiker sedan ett sekel tillbaka, eller hur butiker 

delat in sina butiker i olika avdelningar, så som chark, mejeri osv. samt skyltar som hjälper 

kunden att hitta dit. Dessa koncept har påvisats vara effektiva och har applicerats av de flesta 

dagligvaruhandlare för att huvudeffekter har kunnat observeras. Kan detaljister inte hitta några 

huvudeffekter ger de upp och mycket kunskap går därför förlorad eftersom den förväntas 

fungera i alla lägen. Om kunskapen används under fel förutsättningar och därmed inte funkar 
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kanske detaljisten slutar tro på den över huvud taget. Många gånger måste vissa detaljer och 

förutsättningar finnas på plats för att en effekt av butiksdekorationen ska upplevas. (Nordfält, 

2007).  

  

I ljuset av ovanstående förefaller ett partnerskap med en välgörenhetsorganisation vara en 

viktig resurs för många samtida företag. Dock finns oss veterligen ännu inga akademiska 

studier på hur välgörenhetskampanjer påverkar försäljningen i den svenska dagligvaruhandeln. 

Nordfält (2007) diskuterar huruvida akademiska teorier borde testas i en verklig 

butiksatmosfär, och menar att dagligvaruhandeln ofta styrs av tyckanden och idéer, snarare än 

av empiriskt testade teorier. Vidare skriver Shadish, Cook och Campbell (2002), även att få 

undersökningar gjorts i dagligvaruhandelns butiker, trots att dessa utgör perfekta laborationer 

för experiment. Givet det faktum att välgörenhetskampanjer är en marknadsföringsstrategi där 

en av de primära funktionerna är att generera högre försäljning (Varadarajan & Menon, 1988), 

är det kritiskt att förstå om teorin stämmer i praktiken. Kunskapen om eller värdet av 

välgörenhetskampanjer kommer inte att få sin plats som en effektiv marknadsföringsstrategi 

förrän studier, baserade på real handling och försäljningsdata, kan identifiera att dem resulterar 

i högre försäljning. Med detta sagt, finns det ett vakuum, som skapar ett utrymme för forskning 

av särskilt intresse för verkställande organ, som undrar om välgörenhetskampanjer verkligen 

leder till högre försäljning och i så fall under vilken typ av exponering detta gäller. Stämmer 

resultaten från teoretisk forskning och är de homogena med resultaten av en 

välgörenhetskampanj i verkligenheten?  

Det är mot bakgrund av ovanstående som studien önskar undersöka hur försäljningen påverkas 

under en välgörenhetskampanj i Sverige, och att undersöka hur aktörer i dagligvaruhandeln 

jobbar med butiksdekor för att främja försäljningen under en pågående kampanj.  

1.3 Syfte & frågeställningar  

Studien syftar till att undersöka hur försäljningen av en produkt förändras under en 

välgörenhetskampanj i dagligvaruhandeln. Studiens analys tar sin utgångspunkt i en 

välgörenhetsbaserad produkt, dess försäljningsresultat från butik och syftar vidare till att 

undersöka hur dagligvaruhandeln jobbar med att främja försäljningen under den givna 

perioden. Resultaten av undersökningen är av både akademisk och praktisk relevans då 

resultatet av undersökningen ämnar till att bidra med kvantitativ information till ett ämne som 

sedan tidigare lider brist på just detta. Vidare syftar studien till att undersöka vilka 
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säljfrämjande åtgärder som skapar bäst möjligheter till ökad försäljning under 

välgörenhetskampanjen. För att undersöka detta kommer följande frågeställningar att 

behandlas:  

- Hur påverkar en välgörenhetskampanj försäljningen av en vara i dagligvaruhandeln i 

Sverige?  

- Hur jobbar den svenska dagligvaruhandeln med butiksdekor för att främja försäljningen 

av en välgörenhetskampanj?  

1.4 Avgränsningar  

• Studien fokuserar på en del av välgörenhetskampanjer, nämligen ökad försäljning.   

• Studien kommer enbart att fokusera på den svenska dagligvarubranschen då det där 

råder brist på forskning angående huruvida välgörenhetskampanjer ökar försäljningen.   

• Studien fokuserar på aktörer i dagligvaruhandeln. Övriga aktörer medverkande i en 

välgörenhetskampanj, som producerande företag, konsumenten och 

välgörenhetsorganisationen diskuteras i den utsträckning den avhandlas under 

intervjuer med aktörer i dagligvaruhandeln.  

• Studien benämner dagligvaruhandlare utan hänsyn till eventuell försäljning av egna 

varumärken inom välgörenhetskampanjer. Detta beror på att studien utgår ifrån den 

definition av en välgörenhetskampanj där ett producerande företag donerar en summa 

pengar per såld vara till en välgörenhetsorganisation i dagligvaruhandeln. Även 

dagligvaruhandlare kan medverka i välgörenhetskampanjer, men när ett producerande 

företag väljer att engagera sig i välgörenhet, är det detta företag som donerar hela 

summan till ändamålet. Det skapar således ett incitament kring att sälja stora kvantiteter 

av dessa produkter, då de inte själva behöver bekosta kampanjen.  

• Studien fokuserar på den del av butiksdekor som avser exponering av en enskild vara.  
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2. Tidigare studier 
En rapport av Nielsen (1983) visade att producenten Kimberly Clark var ett av de första 

företagen att använda sig av välgörenhetskampanjer som en marknadsföringsstrategi. Kimberly 

Clark är ett producerande företag och leverantör av hygienartiklar till den amerikanska 

dagligvaruhandeln. Välgörenhetskampanjen såg inte ut som dem gör idag, det vill säga där det 

producerande företaget donerar en del av intäkten till det välgörande ändamålet. Istället valde 

Kimberly Clark att skicka ut kuponger, där konsumenten fick tillbaka en summa i kontanter 

och summa i tillgodokort, om de lämnade in den utskickade kupongen i samband med ett köp 

av utvalda produkter. Kupongerna skickades ut med en gratistidning som nådde 60 procent av 

alla amerikanska hushåll. Genom att knyta band med American Heart Association kunde 

KimberlyClark hjälpa ett välgörande ändamål, förhoppningsvis öka försäljningen av flera av 

varumärkena som ingick i välgörenhetskampanjen och dessutom låta konsumenten spara 

pengar på det hela. Resultatet av kampanjen visade att företaget ökade försäljningen av 

produkterna som var kopplad till kupongerna. (Nielsen, 1983)  

  

I en undersökning av företaget Unilevers försäljning av tvättmedel visade den brittiska 

dagligvaruhandlaren Tesco prov på att välgörenhetskampanjer kan öka försäljningen (Business 

in the Community, 2003). I linje med Varadarjan & Menons (1988) definition av en 

välgörenhetskampanj, sålde Tesco en vara åt ett producerande företag, i detta fall Unilever, 

som donerade en del av intäkterna till en välgörenhetsorganisation.  Den brittiska 

konsumentinsiktsbyrån Dunnhumby genomförde en kvantitativ studie på Unilever och deras 

välgörenhetskampanj med tvättmedel. Med hjälp av datautvinning 1  analyserades Tescos 

medlemmars klubbkort och resultatet visade att under välgörenhetskampanjen som, varade en 

vecka, ökade försäljningen med 13 procent i jämförelse med de tolv veckorna innan. Dessutom 

visade resultatet en ökning med 19 procent i jämförelse med samma period året innan.  

(Business in the Community, 2003).  

  

Andrews et al (2014) studie om välgörenhetskampanjers påverkan på försäljningen 

genomfördes i en stad om cirka 20 miljoner invånare i västra Kina. Genom att använda sig av 

landets största mobiltelefonbolag kunde författarna använda företagets kundbas till studien och 

med slumpmässigt valda kunder, skickades textmeddelanden ut till 11794 mobilanvändare.  

                                                 
1 Eng. Data Mining. Genom att använda sig av en dators kapacitet för att processa stora mängder information, 

kan man med hjälp av statistisk, matematik och artificiell intelligens ta fram och identifiera användbar 

information från stora set av information. (Turban, et al., 2011)  
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Textmeddelandet innehöll information om att en biograf nära mottagaren skulle visa en film, 

där en del av intäkterna gick till fattiga studenter i samma geografiska område. För att 

säkerställa att köpet i biografen var en effekt av textmeddelandet behövde testobjektet ladda 

hem en applikation till telefonen som testobjektet kunde köpa biobiljetten ifrån. Detta skulle 

på en gång kunna visa vilken respons testobjektet hade. En testgrupp om 5828 personer fick ett 

liknande meddelande där testobjekten endast fick ett meddelande om att de kunde ladda ner en 

applikation för att köpa samma filmvisning via applikationen, dock ingen information om att 

köpet skulle innebära en donation till fattiga studenter. Experimentet visade empiriska belägg 

för att välgörenhetskampanjer kan generera högre försäljning än vid normal försäljning. Genom 

parvisa jämförelser kunde studien visa att det välgörenhetsbaserade alternativet ökade 

försäljningen med 100 procent jämfört med det icke-välgörenhetsbaserade alternativet. 

(Andrews et al., 2014)  
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3. Teori  
I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk. Denna studie tar avstamp i författarna 

P. Rajan Varadarajan och Anil Menons artikel i Journal of Marketing år 1988. Studien i 

artikeln anses vara den första inom akademin som formulerat välgörenhetskampanjer som 

marknadsföringsstrategi, dess koncept och strategiska möjligheter. För att tydliggöra 

sambandet mellan alla aktörer som medverkar i en välgörenhetskampanj använder studien sig 

av en intressentmodell. Dagligvaruhandlarens roll som intressent diskuteras och kapitlet 

avslutas med en genomgång av dekortekniker för att maximera försäljning i 

dagligvaruhandeln.  

3.1 Välgörenhetskampanj definierad  

I engelsktalande länder definieras välgörenhetskampanjer olika beroende på hur kampanjen 

utformas, medan i Sverige är terminologin för dessa begrepp begränsade. Inom ramen för denna 

studie används begreppet Cause Related Marketing som denna studie har valt att definiera som 

välgörenhetskampanj och beskrivs mer utförligt nedan. Begreppet välgörenhetskampanj kallas 

ibland för ’strategisk filantropi’ (Smith, 1994) eller en marknadsföringsstrategi som ska vara 

lönsam för ett företag samtidigt som man bidrar till ett gott ändamål (Varadarajan & Menon, 

1988). Varadarajan & Menons definition av en välgörenhetskampanj är publicerad i Journal of 

Marketing och brukar anses vara den första inom ämnet:  

”… the process of formulating and implementing marketing activities that are characterized by an offer from 

the firm to contribute a specified amount to a designated cause when customers engage to revenue-providing  

exchanges that satisfy organizational and individual objectives.”  

Varadarajan & Menon, Journal of Marketing, 1988  

Kärnan i denna definition är att ett företag bidrar med ett visst belopp till ett välgörande 

ändamål när konsumenten bidrar med intäkter som uppfyller företagets organisatoriska och 

individuella mål. I praktiken innebär det att när en konsument köper ett företags produkter, som 

är med i en välgörenhetskampanj, skänker företaget en del av intäkten från konsumenten till 

det välgörande ändamålet. Välgörenhetskampanjer skiljer sig därför från andra typer av 

filantropi som ett företag kan involvera sig i, då det varken är en enskild gåva till, eller ett 

kontinuerligt samarbete med en välgörenhetsorganisation. Således är denna typ av välgörenhet 

beroende av konsumentens köpvilja. (Varadarajan & Menon, 1988)  
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3.2 Intressentmodellen  

För att beskriva relationen mellan ett företag och dess intressenter har en intressentmodell 

skapats. En intressent är en individ eller en grupp som kan påverka ett företags handlande eller 

resultat och därmed är det inte ovanligt att ett företag har många intressenter som är ömsesidigt 

beroende av varandra (Gray, Owen & Adams, 1996). Enligt Varadarjan och Menon (1988) 

samarbetar tre aktörer i en välgörenhetskampanj; det producerande företaget (aktör 1) som 

donerar till välgörenhetsorganisationen (aktör 2) om konsumenten (aktör 3) väljer att köpa 

produkter eller tjänster från företaget (Varadarajan & Menon, 1988). För denna studie har 

modellen utökats med ytterligare en aktör, dagligvaruhandlaren (aktör 4), som agerar som en 

kanal för företagets produkter. Det producerande företagets försäljning är kopplad till 

dagligvaruhandlarens försäljning, och därmed är donationen till välgörenhetsorganisationen 

direkt beroende av att konsumenten köper det producerande företagets produkter. Denna 

studies centrala undersökningsobjekt är dagligvaruhandlaren, hur dennes försäljning påverkas 

under en välgörenhetskampanj och hur dagligvaruhandlaren arbetar för att främja försäljningen 

under perioden. Exempel på hur dessa intressenter påverkar varandra illustreras i figuren nedan.  

  
Figur 1. Företaget och dess relationer, en utvecklad version av Freemans (1984) intressentmodell.  

  

3.3 Dagligvaruhandelns intresse  

Aktörer inom dagligvaruhandel är precis som andra vinstdrivande organisationer ute efter att 

få ett så stort överskott på verksamheten som möjligt, detta sätter krav på att organisationen är 

flexibel och kan förändra sig efter konsumenternas preferenser och matvanor. (Corstjens & 

Corstjens, 1995; Tansey & Worsley, 1995). Ett grundläggande verktyg för dagligvaruhandlarna 
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är således deras sortiment och genom att justera sortiment efter produkternas efterfrågan kan 

deras försäljning och vinst maximeras (Pullman & Wu, 2011; Corstjens & Lal, 2012) Detta 

kräver ett nära samarbete mellan det producerande företagen och dagligvaruhandlare, eftersom 

de producerande företagen står för butikernas produkter (Gruen & Shah 2000).  Ett vanligt 

dilemma som en dagligvaruhandlare står inför är hur den ska öka omsättningen av varor och 

till vilken utsträckning de ska använda sina egna medel. Normalt gör dagligvaruhandlaren detta 

genom en kampanj där priset sänks under en begränsad period med målet att sälja fler 

produkter. Förutsättningen för denna strategi grundar sig i att efterfrågan är elastisk, det vill 

säga att när priset går ner går konsumtionen upp. Därigenom utsätter dagligvaruhandlaren sig 

för en risk eftersom det krävs att prissänkningen av varan kompenserar med en motsvarande 

volymökning (Nielsen, 1983). Följaktligen är det i dagligvaruhandlarens intresse att ha ett 

samarbete med ett producerande företag som kan skapa konkurrensfördelar och ett säljande 

sortiment (Kurt Salomon Associates, 1993). Dock är detta samarbete inte enbart en 

affärsprocess som dagligvaruhandlare kan dra nytta av; förutom det fundamentala i att det 

producerande företaget får sälja fler produkter till dagligvaruhandeln, skapar samarbetet 

möjligheter till logistikförbättringar, nya kampanjer samt även produktutveckling. (Verra, 

1997)  

3.4 Säljfrämjande åtgärder under välgörenhetskampanjer  

Då en viktig aspekt att ta i beaktning är att butiksytan är begränsad och att avkastningen en 

dagligvaruhandlare får, är därmed beroende av omsättningen av butikens varor (Corstjens & 

Corstjens, 1995). Butiker jobbar därför konstant med säljfrämjande åtgärder för att öka 

omsättningen i butik. Denna studie undersöker även vad dagligvaruhandlaren gör för att öka 

försäljningen av undersökningens välgörenhetskampanj. Således ämnar följande avsnitt att 

redogöra för de olika tekniker en dagligvaruhandlare kan använda sig av för att öka 

försäljningen.  

3.4.1 Dekor  

Kerfoot, Davies & Ward (2003) definierar butiksdekor (eng. Visual Merchandising) som en 

säljfrämjande åtgärd som kombinerar produkter med en effektiv exponering. Krishnakamur 

(2014) definierar butiksdekor som vetenskapen om att presentera produkter på ett sätt som 

attraherar och skapar uppmärksamhet för att övertyga konsumenten att köpa produkten. Till 

skillnad från ett vanligt reklambudskap innebär detta att konsumenten redan måste vistas inne 

i eller i närheten av butiken (Hernant & Boström, 2010). En grundläggande aspekt av allt som 
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ryms inom begreppet butiksdekor handlar om hur varorna placeras i dagligvaruhandeln 

(Hernant & Boström, 2010).   

Dagligvaruhandeln är de butiker som främst säljer dagligvaror, vilket bland annat omfattar 

livsmedel, hygienartiklar, hushållspapper och blommor (Nationalencyklopedin, 2015). 

Butikerna är som regel självbetjäningsbutiker som säljer direkt till konsumenten och som 

därmed eliminerar alla partihandlare (Dhotre, 2010). Detta självbetjäningskoncept innebär att 

butiken måste vara indelad i någon form av logisk ordning vad gäller hur produkter och 

produktkategorier placeras i förhållande till varandra (Hernant & Boström, 2010). Konceptet 

innebär också att dagligvaruhandeln inte kan förlita sig på att personalen i butiken kommer att 

sälja företagets produkter. Därmed blir det säljfrämjande åtgärder inom butiksdekor som 

stimulerar konsumenten till ett köp (Nordfält, 2007). I praktiken används tekniker inom 

butiksdekor för att skapa en maximal exponering av de produkter och produktkategorier som 

säljs i butiken. Genom att använda marknadsföringsmaterial som skapar intresse och ökar 

produktens synlighet, tillhandahålla information om produkterna via skyltar och stimulera 

impulsköp. Teknikerna handlar även om att påminna kunden om ett behov eller önskemål av 

en viss produkt, som kunden förmodligen inte annars skulle tänkt på (Hernant & Boström, 

2010). Dessa tekniker kan hjälpa en dagligvaruhandlare att öka sin försäljning markant, medan 

ett avståndstagande från de linjer som butiksspecifik dekor tillhandahåller kan å andra sidan 

resultera i att försäljningen istället går ner (Dhotre, 2010).  

Således handlar butiksdekor om att presentera produkter på ett sätt som attraherar 

konsumentens uppmärksamhet. Detta är en vital del av dagligvaruhandelns dagliga arbete 

(Krishnakumar, 2014). Chaudhary & Jadhav (2014) visar att en butik kan med hjälp av de olika 

teknikerna inom butiksdekorering få konsumenten att attraheras av affären och dess produkter 

samt stimulera köpintentionen. Hart & Davis (1996) styrker detta och menar att butiksdekor är 

ett essentiellt marknadsföringsverktyg inom dagligvaruhandeln som kan hjälpa marknadsförare 

att manipulera och förändra konsumentens beteende.   

Som tidigare nämnt finns flera olika tekniker inom butiksdekorering, som har syftet att främja 

försäljningen i dagligvaruhandeln. Nordfält (2007) diskuterar tre områden i dagligvaruhandeln 

som är av intresse vid en försäljningsökning av en enskild produkt. Dessa områden redogörs 

för nedan.  
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3.4.1.1 Hyllplacering  

Varans placering i butiken påverkar huruvida kunden kommer att uppmärksamma produkten 

och därmed ha ett utslag på försäljningen (Nordfäldt, 2007). Varor kan placeras på olika sätt i 

butikshyllan som kan delas in i de tre olika zonerna informations-, volym- och blickfångszonen. 

Informationszonen befinner sig två meter ovanför golvet och i denna zon placeras informations- 

och kategoriskyltar. Det är vanligt att butiker även använder zonen som extra lagringsutrymme, 

något som ger möjligheten att dubbelexponera en vara samtidigt som utrymmet fungerar som 

påfyllning till andra zoner. Volymzonen befinner sig en till två meter ovanför golvet och hamnar 

därmed rakt framför kunden. Detta anses vara den bästa placeringen och det är i den här zonen 

butiken placerar de varor man säljer störst volym av, och som därmed fylls på oftast. 

Blickfångszonen befinner sig ungefär en meter ovanför golvet och på dessa hyllor placeras 

varor med exempelvis rolig design, starka färger och detaljer. Med andra ord är det viktigt att 

dagligvaruhandlaren tar hänsyn till kundernas visuella perception, eftersom det inte går att köpa 

det som inte kan uppfattas. Därmed måste produkten fånga konsumentens uppmärksamhet 

innan konsumenten ens kan börja utvärdera andra konkurrensmedel, som exempelvis pris. 

Varornas placering har därmed en enorm betydelse för ökad försäljning.  

(Nordfäldt, 2007)  

3.4.1.2 Exponering utanför hyllan  

Vid exponering utanför ordinarie hyllplats finns det även här tre erkända tekniker, 

specialexponering, dubbelexponering och A-plats. Medan placeringen i hyllan handlar om att 

fånga konsumentens uppmärksamhet så handlar exponering utanför hyllan om att förändra 

konsumentens beslutsprocess. Specialexponering är ett sätt att öka ytan för en produkt, vilket 

innebär att en vara exponeras på annan plats än den ordinarie hyllplaceringen. Detta kan 

exempelvis göras med hjälp av olika säljmaterial, så som att placera varorna vid en gavel, på 

ett säljtorg eller i ett säljställ. Specialexponering är ett effektfullt verktyg att arbeta med i 

dagligvaruhandeln när en produkt ska framhävas under en kortare period (Nordfält, 2007). 

Dubbelexponering innebär att man försöker öka försäljningen genom att exponera varan på 

flera ställen i butiken. Tanken bakom den dubbla placeringen är att den första placeringen skall 

väcka kundens intresse, medan den andra skall skapa viljan att köpa produkten (Nordfält,  

2007). A-plats är de placeringar som är ”hetast” i butiken. Dessa placeringar hittar man som 

regel vid entrén eller vid kassan, då detta är de två platser som samtliga kunder alltid måste 

passera under ett besök i butiken. Exponering på dessa två platser är ofta kraftfulla och har till 
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uppgift att uppmärksamma och påminna kunden om behovet av dessa produkter (Hernant & 

Boström, 2010).  

3.4.1.3 Skyltar som säljmaterial  

I dagligvaruhandeln används primärt skyltar för att marknadsföra produkter i butiken, samt för 

att tillhandahålla konsumenten med information (Dhotre, 2010). Begreppet ”skylt” innefattar 

alla typer av material som innehåller ett eller flera meddelanden från butiken till konsumenten. 

Att använda sig av skyltar är ett effektivt sätt att kommunicera med sina kunder. Skylten bör i 

första hand fånga konsumentens uppmärksamhet genom att bryta sig ur bakgrunden, vilket 

främst görs genom användning av utstickande färger och former.  (Nordfält, 2007) Det är även 

viktigt att tänka på att det finns bra belysning så att skylten syns bra (Ekberg, 2005), då en 

väldesignad skylt med rätt meddelande leder till högre försäljning (Gibbs, 2011).  
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3.5 Sammanfattning av det teoretiska ramverket  

De två första avsnitten om välgörenhetskampanjer och intressentmodellen syftar till att ge en 

initial förståelse för hur välgörenhetskampanjer fungerar i praktiken och hur de olika aktörerna 

är beroende av varandra under processen. Tidigare kvalitativa studier visar att konsumenter är 

positivt inställda till välgörenhetskampanjer och att konsumenters köpvilja ökar för en produkt 

när den är kopplad till välgörenhet (Appendix 1). Empiriska studier från USA och 

Storbritannien har visat att välgörenhetskampanjer ökar försäljningen i dagligvaruhandeln och 

liknande resultat har påvisats i Kina (Nielsen, 1983; Business in the Community, 2003; 

Andrews et al, 2014). Detta tyder på att liknande resultat för välgörenhetsbaserade kampanjer 

bör ha ett positiv inflytande på försäljningen även i Sverige. Utifrån detta perspektiv har 

dagligvaruhandlarens intresse studerats, och kan utifrån denna kunskap stadga ett vinstintresse 

hos denna aktör under en välgörenhetskampanj. Därmed har denna undersökning valt att 

fokusera på dagligvaruhandeln som aktör för att undersöka ifall välgörenhetskampanjer ökar 

försäljningen. Teorier kring butiksdekor påvisar att rätt exponering krävs för att öka 

försäljningen i en butik. För att undersöka om denna teori är tillämpbar på 

välgörenhetskampanjer utökas studien med en kvalitativ studie för att undersöka hur 

dagligvaruhandlarna jobbar med butiksdekor under välgörenhetskampanjer. Den 

sammanfattande teoretiska modellen i figur 2 nedan beskriver hur butiksdekor påverkar 

försäljningen och således påverkar utfallet av en välgörenhetskampanj.  

  

  

  

Figur 2: Sammanfattning av teoretiskt ramverket 
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4. Metod och datainsamling  
I följande avsnitt presenteras studiens metodologiska ansats samt motiven för val av sådan. 

Vidare redogörs för vilka urvalskriterier som ligger till grund för vilka dagligvaruhandlare 

som intervjuats och vilken välgörenhetskampanj som undersökts. Avslutningsvis presenteras 

ett avsnitt över de implikationer som valet av metod har medfört och hur det har bemötts.  

4.1 Val av metod    

Studien utgick från en fallstudie och syftade till att undersöka om en välgörenhetskampanj 

gagnar den aktuella produktens försäljning. Därutöver vad dagligvaruhandlaren gör för att 

främja försäljningen av ett producerande företags produkter som medverkar i kampanjen. För 

att få ett bra underlag till att besvara frågeställningen gjordes både en induktiv kvalitativ och 

en deduktiv kvantitativ studie. En induktiv ansats är lämplig för studier där målet är att samla 

in uppgifter som analyseras och sedan formulera nya teorier (Sauders et al., 2009). Den 

kvalitativa studien skulle ge insikter om hur butiken jobbat med kampanjen, dess exponering 

och bakgrunden till att butiken medverkar i kampanjen. En deduktiv ansats används när man 

vill testa om teorin stämmer överens med empirin (Saunders et al., 2009). Då den kvantitativa 

undersökningen bygger på teorin om att välgörenhetskampanjer ökar försäljningen var således 

deduktiv ansats lämplig. Tidigare studier har hjälpt till vid formulerandet av hypoteser och vad 

som kan förväntas vid resultatet. Tidigare forskning gjord på svenska butiker var mycket 

begränsad på hur välgörenhetskampanjer påverkar försäljningen i Sverige, och därmed finns 

det lite forskning på huruvida försäljningen av en vara ökar vid en välgörenhetsbaserad 

kampanj eller inte. Tidigare kvantitativa studier gjorda i USA och Storbritannien (Nielsen, 

1983; Business in the Community, 2003), har undersökt försäljningsresultat och inte vad 

butikerna gjorde för att främja försäljningen. Tidigare kvalitativa studier (Appendix 1) 

undersöker konsumentens köpintention under en välgörenhetskampanj, dessa studier är dock 

teoretiska och därför baseras resultaten inte på real handling. Den här studien har kombinerat 

den kvantitativa metoden för att undersöka hur försäljningen påverkas i samband med en 

kvalitativ, djupare förståelse, om vad dagligvaruhandlaren gör för att öka försäljningen. Med 

detta som grund valdes en ”kombinerad studie”2 , som gör det möjligt att ta hjälp av de 

                                                 
2 Kombinerad studie, eng. Combining Research; är när en studie kombinerar de två metodologiska ansatserna, 

induktiv och deduktiv, med varandra. (Saunders et al., 2009)  
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kvalitativa intervjuerna för att undersöka relationen till den kvantitativa undersökningens 

resultat (Saunders et al., 2009).  

4.2 Datainsamling  

Initialt kontaktades flera olika dagligvaruhandlare som syftade till att få mer information om 

hur de jobbat med välgörenhetskampanjer, generera insikter om hur branschen fungerar och 

slutligen diskuterades möjligheten om att få tillgång till försäljningsresultat. De som skulle 

intervjuas var ansvariga för butiksdekor under välgörenhetskampanjen och dessutom hade 

insikter om den bakomliggande orsaken till varför butiken medverkat i kampanjen. Efter två 

kortare intervjuer med en dagligvaruhandlare i Uppsala och Göteborg valdes Gilles 

välgörenhetskampanj i samarbete med BRIS, 2015 (Brunnberg, 2014; Malmros, 2015). En 

utförligare motivering och mer information om produktvalet kommer i avsnitt 3.4. De fyra stora 

matvarukedjorna, ICA, Coop, Axfood och Bergendahls kontaktades för att få tillgång till 

försäljningsresultat för hela Sverige på den aktuella kampanjen, med syftet att sedan välja ut 

butiker som kunde vara intressanta att genomföra intervjuer med om deras butiksdekortekniker. 

Dock var denna information konfidentiell, således inleddes istället direktkontakt med enskilda 

butiker. Efter samtal med en kampanjansvarig för en av de fyra stora matvarukedjorna i 

Sverige, beslutades att avgränsningen skulle utgöras till Uppsala och Göteborg. Dessa städer 

presenterades som lämpliga tack vare sin storlek och demografiska mångfald för 

undersökningen. På mindre orter menade kampanjansvarige att utfallet kan vara svårt att mäta, 

oavsett kampanjform, på grund av att det krävs en viss folkmängd och en breddad demografi.  

(Kampanjansvarig, 2014).  

4.3 Kvalitativ undersökning  

I denna studie utfördes semistrukturerade intervjuer, vilket är en intervjuteknik där forskaren 

är förberedd med frågor eller ett tema innan mötet med respondenten Denna teknik ger bland 

annat intervjuaren möjligheten att läsa intervjufrågorna i en annan ordning eller välja att gå in 

djupare på någon av frågorna som den anser det vara i studiens intresse. Därmed kan 

intervjutekniken variera beroende på vem som genomför intervjun. (Saunders et al., 2009). 

Semistrukturerade intervjuer var därför lämpligast för denna studie då detta skapade en bild av 

flera olika aktörers arbetssätt under ett producerande företags välgörenhetskampanj i 

dagligvaruhandeln. Hade en aktör ett annat arbetssätt än tidigare respondent, gav denna 

intervjuteknik möjligheten att utveckla resonemanget ytterligare och således skapa ett 

väsentligt bredare resultat som fundament för analys. (Saunders et al., 2009) Vid utformandet 
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av intervjuguiden var det essentiellt att frågorna innefattade de olika elementen i teoriavsnittet 

gällande exponering och hur dagligvaruhandeln jobbade med dessa tekniker (Appendix 3). 

Detta för att få en bild om hur de olika dagligvaruhandlarna jobbar med butiksdekor för att 

främja försäljningen av den undersökta välgörenhetskampanjen. Frågorna utforskade även om 

dagligvaruhandlaren använt sig av andra tekniker än de som teoriavsnittet avhandlat, eller om 

producenten haft ett inflytande över exponeringen, detta för att kunna hitta andra variabler som 

kan ha påverkat försäljningen. Övriga frågor undersökte dagligvaruhandlarens incitament till 

att medverka i kampanjen, som Kurt Salomon Associates (1993) diskuterade, vilket också kan 

ha påverkat hur dagligvaruhandlaren valt att exponera produkten.  

Urvalsprocessen fokuserade på respondenter som är delaktiga i exponeringen och hade insikter 

om den strategiska bakgrunden till deltagandet i det producerande företagets 

välgörenhetskampanj. Detta säkerställdes genom initial epostkontakt och sedan upprepa dessa 

frågor vid intervjutillfället. Intervjuerna har skett med butikschefer och försäljningschefer vid 

medelstora butiker där de intervjuade både hade varit med och exponerat produkten och hade 

insikt om de bakomliggande orsakerna till varför de medverkade i kampanjen.   

Tabell 1.  Översikt butiker och respondenter  

Butiksinformation  Verksamhetsort  Respondent  

 
Alpha  Uppsala  Butikschef  

Beta  Uppsala  Butikschef  

Delta  Göteborg  Försäljningschef  

Gamma  Göteborg  Försäljningschef  

Epsilon  Göteborg  Butikschef  

  

En kvalitativ intervju kan ske via telefon och fördelarna med detta inkluderar faktorer som lägre 

kostnad och tidsoptimering. Vid första kontakten via epost stod det klart att de flesta handlare 

inte hade tid för en intervju ansikte mot ansikte på grund av tidsbrist. Därmed användes 

telefonintervjuer som verktyg, dessa varade mellan 20-35 minuter. Jacobsen (2002) beskriver 

att intervjuer ansikte mot ansikte kan göra respondenten obekväm och agera onaturligt i en 

intervjusituation, men menar att en telefonintervju kan reducera denna risk. Med bakgrund till 

detta resonemang och tidens knapphet fick vi acceptera att vi inte fick se de icke-verbala uttryck 

som är möjligt vid en intervju i person. Intervjuerna spelades in med applikationen TapeACall 
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och sedan transkriberades materialet med hjälp av Microsoft Word. Här tilldelades även 

respondenterna förkortningar vilka användes genom hela processen, detta för att de uppgifter 

som sedan skulle användas till den kvantitativa undersökningen inte skulle få kopplas till 

butiken av upphovsrättsskäl (Saunders et al., 2009).   

4.4 Kvantitativ undersökning  

Efter att ha genomfört de kvalitativa intervjuerna extraherades försäljningsresultaten ur 

butikens affärssystem. Informationen mottogs antingen via mail eller att på egen hand extrahera 

resultaten manuellt i butik. Därmed fanns ingen vetskap om hur försäljningen av 

undersökningsobjektet hade påverkats vid intervjutillfället.  

4.4.1 Undersökningsobjekt  

När undersökning av en hel population är komplicerad eller svårhanterlig kan olika 

urvalsmetoder för stickprov användas. Dessa kan delas in i två huvudgrupper, 

sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. I ett sannolikhetsurval har allt i den valda 

populationen en på förhand känd sannolikhet att komma med i urvalet. Denna urvalsmetod 

används oftast då forskaren strävar efter att kunna generalisera resultatet. (Johansson-Lindfors, 

1993) Denna uppsats har utgått ifrån ett icke-sannolikhetsurval, där undersökningsobjektet till 

undersökningen valdes ut ifrån Varadarjan & Menons (1988) definition av en 

välgörenhetskampanj, som även anses vara den allmänt vedertagna definitionen (se avsnitt 2). 

Följande kriterier sattes upp;  

  

1) produkten ska ha varit aktuell i en välgörenhetskampanj under en specifik tidsperiod och 

inte ett fortlöpande arbete, 2) produkten ska vara aktuell i sortimentet året runt i 

dagligvaruhandeln, 3) produkten ska ha ingen eller minimal säsongsvariation, 4) ett 

producerande företag donerar en fast summa till en välgörenhetsorganisation för varje såld 

förpackning av en vara, 5) undersökningsobjektet ska inte ändra pris till kampanjen  

  

För att besvara forskningsfrågan användes informationen från den första kontakten 

dagligvaruhandeln. På rekommendation av flera försäljare att användes kaktillverkaren Gille 

och dess produkter; en punchrulle och chokladboll, som undersökningsobjekt. Dessa produkter 

ingick i en välgörenhetskampanj Gille hade i ett samarbete med BRIS3. Gilles produkter finns 

                                                 
3 Barnens rätt i samhället är en organisation för att hjälpa utsatta barn i Sverige. (www.bris.se).  
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i sortimentet året om, har ingen eller minimal säsongsvariation, och ändrade inte pris till 

kampanjen som varade under oktober månad 2015. (Gille, 2015) Gilles produkter uppfyllde 

således kriterierna för att representera uppsatsens undersökningsobjekt. 

Eftersom Gille hade två varor med i samma kampanj har kombinerad försäljning av dessa 

använts. Observationer gjordes före och efter välgörenhetskampanjen och således har uppgifter 

från 1 januari till 31 oktober 2015 analyserats. Ett rimligt antagande är att få studier gjorts på 

samma kampanj och period, vilket även stärker studiens unika utgångspunkt. Eftersom ett 

mindre stickprov, i form av försäljningssiffror från fem butiker användes i undersökningen, 

fanns det anledning att testa om informationen i stickprovet var normalfördelad. För att 

undersöka huruvida antagande om normalfördelning är lämplig i uppsatsens stickprov används 

ett Shapiro-Wilks test, som undersöker sannolikheten att den observerade serien av 

försäljningsvolymer skiljer sig från normalfördelningen (Gilbert, 1987). Uppgifterna som 

användes i undersökningen är uppdelad i försäljning under kampanjperioden4 och försäljning 

under kontrollperioden5. Testets bakgrund finns beskrivet mer ingående i Appendix 2.  

4.5 Urval och bortfall  

Vi kontaktade samtliga dagligvaruhandlare i Uppsala och Göteborg som vi visste hade 

medverkat i kampanjen, totalt 10 i Uppsala och 24 i Göteborg. Dessa kontaktades via mail, 

direktkontakt i butik och telefonsamtal. I dessa konversationer förklarades vad undersökningen 

gick ut på, att undersökningen kombinerade en kvalitativ undersökning med en kvantitativ om 

hur butiker jobbar med Gilles välgörenhetskampanj, och hur försäljningen kan ha påverkats av 

detta. Vid mailkontakt inkluderades även våra frågor och produkterna i fokus, för att 

medverkande lättare skulle kunna förbereda sig inför en eventuell intervju (Appendix 3).  

Av dem som kontaktats hade inte alla respondenter fullständiga uppgifter och exkluderades 

därför från undersökningen. Således har undersökningens resultat baserats på 

försäljningsresultat och intervjuer från totalt fem butiker från Uppsala och Göteborg.  

4.6 Metodkritik  

Fallstudiens begränsning är att resultatet inte kan generaliseras till en hel population, vilket 

innebär att studiens resultat inte är fullt tillämpligt för att förklara omständigheterna hos 

dagligvaruhandlare eller välgörenhetskampanjer av annorlunda slag (Yin, 2011). Studien hade 

                                                 
4 Kampanjperiod: Den period som Gilles skänker en del av intäkterna på Gilles Punschrulle och Gillebollen doneras till 

BRIS, därmed oktober månad 2015.  
5 Kontrollperiod: Den period som inte Gille är aktiv i BRIS-kampanjen, alltså januari till september månad 2015.  
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som mål att göra en kvantitativ studie av hela populationen, dock var detta inte möjligt eftersom 

denna information ansågs vara konfidentiell. Därmed begränsades kontakten till enskilda 

butiker och extraaktionen av informationspunkter från respektive butik. Något som inte bara 

minskade antalet möjliga observationer utan också tog längre tid. Således går det inte att 

producera ett generaliserbart resultat för hela populationen. Dock kan resultatet ge en 

indikation på i hur stor utsträckning teorierna stämmer eller inte. (Saunders et al., 2009).   

Vidare går det att kritisera studien för sitt urval av butiker, då det endast består av butiker från 

två städer. Dock var det inte inom tidsramen för studien att ha med fler försäljningsresultat och 

intervjuer från fler butiker. För att öka sannolikheten att studiens resultat bidrar till en analytisk 

generalisering och för att öka studiens validitet har flera källor använts i form av en studie av 

kombination av kvalitativa intervjuer och kvantitativ information.  

Distansen till respondenterna var i detta fall ett problem, enligt Saunders et al (2009) är det 

dock ett problem som kan lösas genom telefonintervjuer. Under en telefonintervju finns det 

praktiska svårigheter, så som att hålla en lagom fart i samtalet och hinna skriva ner det som 

sägs. Vid en telefonintervju försvinner även möjligheten att fånga upp icke-verbala uttryck, så 

som gester och mimik, något som ökar risken för en orättvis helhetsbild av intervjun. (Saunders 

et al, 2009). Genom att skicka frågorna till respondenterna innan intervjun hann de förbereda 

sig och kunde därför svara utförligt på varje fråga utan att känna sig pressade. Då samtalen 

också spelades in minimerades risken för att något skulle förbises under intervjun.  

5. Empiri  
I studiens empiriska avsnitt avhandlas först den kvalitativa undersökningen, intervjuer med 

respektive butik, där de berättar om de olika dekortekniker de använt och annan information 

som framkom under intervjuerna anses essentiell för studiens syfte. Därefter den kvantitativa 

undersökningen som studerat försäljningen under Gilles välgörenhetskampanj. 

5.1 Kvalitativ undersökning  

Som nämnt i avgränsningen utgår studien ifrån en definition av en välgörenhetskampanj där ett 

producerande företag donerar en summa pengar per såld vara till en välgörenhetsorganisation 

i dagligvaruhandeln. Därmed finns det ett incitament för dagligvaruhandlaren att sälja fler 

produkter då den inte behöver bekosta kampanjen. Den semistrukturerade intervjumetoden 

tillät även att undersöka detta incitament som indirekt leder till vilken dekorteknik 

dagligvaruhandlaren använt sig av. 
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5.2.1 Butikschef, Alpha  

Alpha har en inriktning i sin butik där sociala och samhällsekonomiska frågor står i centrum 

och påverkar butikens agerande och sortiment i butik. Hos Alpha har miljöfrågan har ett stort 

fokus och butiken investerar ofta i kampanjer med ekologiska produkter. I sin marknadsföring 

väljer butiken att visa att den har flera certifikat som påvisar samhällsengagemang. Butiken 

positioneras som en butik med högkvalitativa produkter där sortimentet ska skilja sig från andra 

butiker. Att påvisa kvalitet före pris är vad Alpha eftersträvar, därmed är urvalet av varor som 

regel dyrare än i andra butiker. Genom sin marknadsföring kommunicerar butiken sina 

högkvalitativa produkter till konsumenterna och Alpha anser också att kvalitén rättfärdigar sitt 

högre pris.  

Vid välgörenhetskampanjer väljer Alpha, i mån av plats, att placera dessa produkter på ett 

område där konsumenten lätt ska kunna se dem. Detta kan vara ett säljtorg eller gavel. Under 

Gilles kampanj hade Alpha gott om plats vid denna kampanj och valde att placera produkterna 

vid en gavel.  

Alpha menar att välgörenhetskampanjer ökar försäljningen marginellt även om produkterna 

inte exponeras, men att en stor del beror på butikens exponering. Då Alpha satsar på de sociala 

frågorna är också personalen djupt involverad i de aktuella välgörenhetskampanjerna. Varje 

avdelning får information om respektive välgörenhetskampanj som är aktuell för tillfället och 

det ingår i personalens arbetsuppgifter att förmedla detta till konsument. Alpha tror att detta 

kan vara en stor anledning till att konsumenterna köper fler produkter. Därtill tror Alpha också 

att just butikens kundkrets omfattar den typ av konsument som köper välgörenhetsrelaterade 

produkter.  

Alpha och producerande företag har ofta en dialog om hur produkterna ska exponeras, detta är 

oberoende av om det är kampanj eller ej. Ibland får de även säljmaterial som de kan använda i 

sin marknadsföring. I fallet med Gille kompletterades gaveln med en skylt som informerade 

om produktens pris och att för varje paket som såldes gick en viss summa till välgörenhet.   

”Här har vi verkligen möjligheten att hjälpa till!” (Butikschef, Alpha, 2015)  

Skälet till att Alpha vill medverka i Gilles välgörenhetskampanj är för den goda saken skull. 

Enligt Alpha är kampanjen en väldigt enkel sak att göra då de inte behöver göra något utöver 

sina vanliga uppgifter, eftersom produkten är har en ny design, marknadsföringsmaterialet är 
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färdigställt och på begäran kan även producenten montera upp materialet. Alpha ser även 

kampanjen som en möjlighet att sälja fler varor men att fokus ligger på den goda sakens skull.  

5.2.2 Butikschef, Beta  

Enligt butikschefen på Beta har butiken inga generella riktlinjer om hur välgörenhetskampanjer 

ska exponeras, det kan variera beroende på vilken kampanj som pågår. Produkternas design 

brukar vara omgjord för att passa syftet och tillhörande skyltar för att uppmärksamma 

konsumenten om den pågående välgörenhetskampanjen. Sedan är det upp till Beta att 

bestämma var i butiken produkterna ska placeras. Beta är etablerad i centrum av Uppsala och 

således en butik där konsumenter kommer in för att köpa direktkonsumtionsvaror. Därmed är 

deras största omsättning av konsumenter under lunchtid och därför arbetar Beta med att 

exponera produkter som kan konsumeras på en gång i vad de kallar ”det korta kundvarvet”. 

Det sträcker sig från ingången, till affärens färdiglagade rätter och till sist kassan. Längs denna 

passage placerar de produkter som kan konsumeras utan tillagning. Så som färdiga mackor, 

juice och kakor.  

”Placering är helt avgörande för utfallet av en välgörenhetskampanj. Med rätt placering och exponering kan vi 

öka försäljningen med 500 procent!” (Butikschef, Beta, 2015)  

Beta anser att placering och exponering är helt avgörande för utfallet av en 

välgörenhetskampanj, priset kan bidra till att öka försäljningen men är inget måste vid rätt 

placering och exponering. Då använder butiken sig av ett säljtorg eller gavel i det korta 

kundvarvet. Det krävs dock att produkten som säljs är en direktkonsumtionsvara för att det ska 

bli en nämnvärd effekt i Betas butik;  

”Vi har kört välgörenhetskampanjer på alla möjliga produkter, allt från tomater till skurhinkar, utan någon 

effekt. Det krävs att det är direktkonsumtionsvaror. (Butikschef, Beta, 2015)  

Även om Beta inte tror att välgörenhetskampanjer, generellt, ökar försäljningen i sin butik tar 

Beta som regel in alla produkter som medverkar i en välgörenhetskampanj. Oftast är det dock 

produkter som de redan har sortimentet men producenten byter designen på förpackningen. 

Beta berättar att producenterna inte har inflytande över produktplaceringen, men de kommer 

ibland med olika marknadsföringsmaterial som butiken väljer att använda. Under Gilles 

välgörenhetskampanj stod produkterna kvar i hyllan, i volymzonen, där Beta också hade en 

skylt som påvisade att en del av intäkterna gick till ett välgörande ändamål.  
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5.2.3 Försäljningschef, Delta  

Enligt försäljningschefen Delta har de inga riktlinjer om hur välgörenhetskampanjer ska se ut 

när de exponeras, detta kan variera beroende på vilken kampanj som pågår. Delta menar att 

producerande företag som har en välgörenhetskampanj får som regel inte lika stort utrymme i 

butik då det oftast endast handlar om någon enstaka produkt. Delta berättar att när de vill öka 

försäljningen av en produkt placeras dessa på ett säljtorg eller gavel i kundvarvet. Ett annat 

alternativ kan vara vid kassan, där konsumenten måste passera.  

Hur det producerande företaget väljer att lägga sina marknadsföringsinsatser beror, enligt 

Delta, på hur stor butiken är. Delta tror att butiken kanske inte är föremål för Gille som 

försäljningskanal då den inte fått något omfattande marknadsföringsmaterial. Under 

kampanjperioden stod Gilles produkter kvar på sin ordinarie plats i hyllan, på ytterkanten av 

en vägg, cirka en halvmeter från golvet. För Delta var det inget medvetet val att medverka i 

kampanjen, butiken köper i vanlig ordning in en mängd av Gilles produkter, vare sig det är 

kampanj eller inte. När Gille byter design på förpackningen under välgörenhetskampanjen 

fortsätter butiken att ta in den kvantitet som den anser vara adekvat för en normalförsäljning 

under perioden. Därmed hade Delta ingen förhoppning om att sälja några större volymer under 

kampanjen.  

”Bara för att du skulle placera ut en välgörenhetsvara i butiken skulle detta inte påverka försäljningen –  

exponering är ett måste” (Försäljningschef, Delta, 2015)  

Delta tror inte att välgörenhetskampanjer som kampanjform har någon större effekt på 

försäljningen utan att det krävs en exponering som visar upp produkten i ett förmånligt område 

i butiken. Enligt Delta spelar det generellt ingen roll vilken produkt som säljs utan snarare var 

i butiken den placeras, utan om en produkt är placerad mitt i kundvarvet så kommer den att öka 

sin försäljning oavsett kampanj eller inte.  

5.2.4 Försäljningschef, Gamma  

Under välgörenhetskampanjer står produkterna som regel kvar på sin ordinarie plats i hyllan, 

med en extra skylt som informerar om den pågående kampanjen. Om Gamma vill öka 

försäljningen placeras produkten på en gavel eller ett säljtorg. Under en välgörenhetskampanj 

visar butiken att en del av inkomsten skänks till välgörenhet medan vid vanliga kampanjer 

påvisas prisskillnaden. Gamma berättar att en exponering är nödvändig för en 

försäljningsökning under välgörenhetskampanjer, och menar på att om de står kvar i hyllan blir 

det förmodligen ingen effekt. Under kampanjen fick Gilles produkter ett säljställ (Appendix 5) 
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som stod i början av kundvarvet i brödavdelningen, när det var tomt fylldes det dock inte upp 

utan togs bort. Därefter såldes produkterna endast från ordinarie plats, som var i en hylla cirka 

en halvmeter från marken. Ingen annan exponeringsteknik användes.  

Enligt Gamma valde butiken att medverka i Gilles kampanj för att det fanns kapacitet i butiken 

och för den goda sakens skull. Själva exponeringen har dock leverantören själva arrangerat, då 

Gamma har ett avtal med leverantören som innebär att den distribuerar, plockar upp och 

exponerar varorna i butik. Gamma har därför inte aktivt jobbat med dekor då denne anser att 

det är ganska mycket arbete för en enskild produkt och kampanj.  

”I den här kampanjen har vi frontat ordentligt och den var klart större från början och då drev den volym”  

(Försäljningschef på Gamma, 2015)  

Enligt Gamma är välgörenhetskampanjer något som uppmuntras på koncernnivå och är därför 

ett strategiskt val för att skapa ”goodwill” och en ”bra image”. Däremot finns det ett 

vinstintresse då kampanjen inte heller påverkar butikens marginal.  

”Vi är väldigt pigga på att fronta dessa produkter då det också är en trevlig kampanj som vi dels kan få beröm 

för att vi hjälper till att bidra till ett gott ändamål och dels för att vi säljer fler produkter. Att stödja välgörenhet 

är något vi gärna gör, men det måste också vara en bra affär” (Försäljningschef på Gamma, 2015)  

Gamma tror att vinstintresset också gäller för konsumenten. Det vill säga, för att få ett riktigt 

bra utfall krävs inte bara att det är en välgörenhetskampanj och produkten exponeras, utan 

också ett köpincitament i form av ett lägre pris. Gamma medger dock att alla människor är 

olika och brinner för olika ändamål, men att ett fördelaktigt pris är ett bra incitament till en 

högre försäljning.  

5.2.5 Butikschef, Epsilon  

Enligt Epsilon varierar exponeringen lite beroende på vilken välgörenhetskampanj som pågår, 

när dem är styrda på koncernnivå får butiken material som den kan använda, och riktlinjer om 

hur materialet ska sättas upp. 

”När vi vill exponera en välgörenhetskampanj placerar vi dem början och slutet av kundvarvet – detta är vår 

riktlinje. En teknik som vi också använder oss av vid producerande företags välgörenhetskampanjer”  

(Butikschef, Epsilon, 2015)  

Under välgörenhetskampanjer är Epsilons avsikt att förmedla att produkten skapar 

samhällsnytta. Detta yttrar sig i att produkten byter design och att produkten kombineras med 

skyltar i butik, där båda beskriver att pengarna går till ett välgörande ändamål.  



24  

  

 

”Syns det inte blir det ingen försäljning. Ska man sälja något är större yta lika med en högre försäljning, detta 

måste kombineras med tydliga skyltar som framhäver budskapet om att det är en välgörenhetskampanj. Det är  

så man får en bra genomslagskraft.” (Butikschef, Epsilon, 2015)  

Epsilon förklarar att exponering är viktigt för en ökad försäljning under en 

välgörenhetskampanj. Epsilon berättar att Gilles produkter vanligtvis står i hyllan, cirka en 

meter från golvet. Epsilon har ett nära samarbete med Gille så butiken brukar ha ett säljställ i 

samband med deras välgörenhetskampanjer (Appendix 5), oftast i början av kundvarvet i 

brödavdelningen. Därtill hade Epsilon en extra skyllt till säljstället som specificerade pris och 

att en del av intäkterna gick till ett välgörande ändamål.  

”Vi har ett nära samarbete med producenterna under kampanjer. Ibland kan kampanjer slå fel och då behöver 

vi returnera produkterna” (Butikschef, Epsilon, 2015)  

Epsilon betonar att välgörenhetskampanjen är för den goda sakens skull, men att det självklart 

finns ett intresse att driva volym under en välgörenhetskampanj där butikens marginal inte 

påverkas. Problematiken är risken kring att köpa in för stora volymer och sedan inneha ett 

överlager med produkter som visar upp en kampanj som inte längre är aktuell. Därför har 

Epsilon ett nära samarbete med Gille där de kan skicka tillbaka en del av produkterna om 

kampanjen inte skulle gå så som planerat. Epsilon betonar dock att det handlar mest om att ”dra 

sitt strå till stacken”. Kampanjen visar på samhällsengagemang och är ett strategiskt val, då 

personerna som stöttas är även Epsilons nutida kunder eller framtida kunder.  

5.2 Kvantitativ undersökning  

Utgångspunkten för denna studie var att undersöka om försäljningen ökade under 

kampanjperioden i jämförelse med kontrollperioden. För att få ett generaliserbart resultat skulle 

således hypotestestning av försäljningsresultat vara nödvändig. Studien har samlat in uppgifter 

från totalt fem butiker i Uppsala och Göteborg och kombinerat dessa försäljningsresultat. Då 

antalet kampanjveckor var fem och antalet butiker i studien fem, var således antalet 

observationer totalt 25. Då resultatet av Shapiro Wilks test var signifikant (appendix 4) innebär 

det att ett generaliserbart, hypotesdrivet, resultat inte var lämpligt. Därmed ligger deskriptiv 

statistik till grund för undersökningens analys.  
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5.2.1 Kombinerad försäljning av alla butiker  

Tabell 2 innehåller samlade uppgifter från samtliga medverkande butiker. Generellt ökade 

medelförsäljningen för butikerna under kampanjperioden i förhållande till kontrollperioden. 

Under kontrollperioden, januari till slutet av september, sålde de medverkande fem butikerna i 

snitt 5,6 produkter i veckan. Under Gilles välgörenhetskampanj sålde butikerna i snitt 8,52 

produkter i veckan. Det innebär en ökning med 52,1 procent.  

Tabell 2.  Medelförsäljning av Gilles produkter i respektive butik under kontroll- och kampanjperiod  

    Antal veckor  Medelförsäljning  

 
Kontrollperiod  193  5,60  
Kampanjperiod  25  8,52  

  

5.2.2 Enskilda butikers försäljning  

Tabell 3 innehåller information för varje enskild butik. Alpha har störst ökning av alla med en 

medelförsäljning på 18,2 produkter under kampanjperioden i jämförelse med 6,7 under 

kontrollperioden. Det motsvarar en ökning med hela 172 procent. Delta skiljer sig ur mängden 

genom att minska sin försäljning under kampanjperioden. Från en medelförsäljning på 4,6 

produkter till 3,6 produkter i veckan. En minskning med 21 procent. Alpha och Delta är således 

uteliggare i sammanhanget och det var således intressant att se hur utfallet av försäljningen var 

utan dessa informationspunkter. Genom att exkludera Alpha och Delta ur datasetet och endast 

undersöka utvecklingen av Beta, Gamma och Epsilon visade resultatet en försäljning under 

kontrollperioden på 4,93 produkter och 6,97 produkter under kampanjperioden. Det motsvarar 

en ökning med 39,4 procent.  

Tabell 3. Medelförsäljning av Gilles produkter i respektive butik under kontroll- och kampanjperiod  

Butik  Period  Medelförsäljning (antal lådor per vecka)  

 
Alpha  Kontrollperiod  6,7  

  Kampanjperiod  18,2  

Beta  Kontrollperiod  5,0  

  Kampanjperiod  7,2  

Delta  Kontrollperiod  4,6  

  Kampanjperiod  3,6  

Gamma  Kontrollperiod  4,6  

  Kampanjperiod  5,2  

Epsilon  Kontrollperiod  7,1  

   Kampanjperiod  8,4  
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6. Analys 
I följande analysavsnitt kommer vi utifrån materialet diskutera frågeställningarna; Hur 

påverkar en välgörenhetskampanj försäljningen av en vara i dagligvaruhandeln i Sverige? 

Och; Hur jobbar den svenska dagligvaruhandeln med butiksdekor för att främja försäljningen 

av Gilles välgörenhetskampanj? Vi har för avsikt att diskutera frågeställningarna utifrån 

tidigare undersökningar och de parametrar som, enligt vår referenslitteratur, utgör viktiga 

faktorer till ökad försäljning i butik (se figur 2, avsnitt 2.8).  

6.1 Välgörenhetskampanjers påverkan på försäljningen  

Under den fem veckor långa kampanjen sålde de medverkande butikerna i snitt 8,52 produkter 

i veckan, en motsvarande ökning med 52,1 procent från kontrollperioden då butikerna sålde i 

snitt 5,6 produkter i veckan. Vilket också är i linje med tidigare studier (Business in the 

Community, 2003; Andrews et al., 2014).  

En djupare analys av de medverkande butikerna visar att fyra av fem butiker ökar sin försäljning 

under kampanjperioden i snitt mellan 13 till 172 procent. Deltas försäljning var ensam om att 

inte tillta under kampanjperioden, utan i motsats reducerades försäljningen med 22 procent. 

Den kvalitativa studien visade på flera anledningar som kan ha föranlett diskrepansen i 

försäljningen mellan de olika butikerna, något som avhandlas i studiens diskussion i avsnitt 7.  

Sammanfattningsvis indikerar resultatet på att välgörenhetskampanjer som 

marknadsföringsstrategi är en effektiv metod för att öka försäljningen. Även om samtliga 

butiker i undersökningen inte ökade sin omsättning, kan den här strategin som helhet för ett 

företag vara lämplig för att under en period öka sin försäljning. Dock är den kvantitativa 

informationsmängden i denna studie begränsad och således bör också resultatet tolkas med en 

viss försiktighet.  

6.2 Dekor under välgörenhetskampanjer  

Butiker i dagligvaruhandeln är som regel självbetjäningsbutiker där konsumenterna själva 

måste välja ut sina produkter utan hjälp från en säljare. Därmed är det säljfrämjande åtgärder 

inom butiksdekor som stimulerar konsumenten till ett köp (Nordfält, 2007). Enligt de 

intervjuades utsago uttrycker sig dessa tekniker primärt genom en ny design på förpackningen 

under Gilles välgörenhetskampanj, vilken kommunicerar att en del av intäkterna doneras till 

välgörenhet. Hultén et al (2011) förklarar att nästan fyra av fem beslut som en person gör är 

baserade på ett visuellt stimuli. Således är det en marknadsförares uppgift att säkerställa 

produktens visibilitet i en butik, vilket bland annat kan göras med hjälp av förpackningen 
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(Hultén et al, 2011). Nordfält (2007) menar också på att alla typer av material, så som 

förpackningen, är ett sätt att kommunicera butikens budskap till konsumenten. Beta (2015) 

klargör dock att detta är ingenting butiken kan styra över, då butiken köper in Gilles produkter 

som de alltid gör, men att designen på förpackningen byts ut inför kampanjen. Utifrån detta 

kan vi dra slutsatsen att förpackningen är en viktig del i exponeringen av välgörenhetskampanj, 

utan den nya designen hade konsumenten inte vetat att en del av intäkterna går till ett 

välgörande ändamål. Beta är en av de butiker som köper in produkten oavsett om det är 

kampanj eller inte, således exponerar butiken produkten utan att själv göra någon extra insats.  

Samtliga intervjuade dagligvaruhandlare är väl medvetna om de teoretiska perspektiven kring 

butiksdekor och använder även dessa tekniker i praktiken under Gilles välgörenhetskampanj. 

Det råder enighet om att de inte finns några generella riktlinjer om hur välgörenhetskampanjer 

ska exponeras, det kan variera beroende på vilken kampanj som pågår. I praktiken innebär det 

att dagligvaruhandlaren har fria händer att välja exponeringsteknik efter vad denne anser 

lämpligt för produkten. Epsilon (2015) berättade att receptet på bra genomslagskraft och hög 

försäljning under Gilles välgörenhetskampanj var genom en stor exponeringsyta kombinerat 

med tydliga skyltar. Vilket också är i linje med Ekberg (2005) och Gibbs (2011) som anser att 

en väldesignad skylt med rätt meddelande leder till högre försäljning. Det meddelande som 

flera av de medverkande butikerna har kommunicerat med skyltar är att Gilles 

välgörenhetskampanj skapar samhällsnytta. Utifrån dessa utsagor kan vi dra slutsatsen att 

kommunikationen som framhäver budskapet om välgörenhetskampanjen till konsumenten är 

en fundamental del av butiksdekor i dagligvaruhandeln. 

I linje med Nordfält (2007) håller samtliga intervjuade butiker med om att en specialexponering 

utanför hyllan är ett effektfullt verktyg för att öka försäljningen under en välgörenhetskampanj. 

Delta tror inte att välgörenhetskampanjer som kampanjform har någon större effekt på 

försäljningen, utan att det krävs en specialexponering, så som en gavel eller ett säljtorg, som 

visar upp produkten på ett förmånligt område i butiken. Enligt Delta spelar det generellt ingen 

roll vilken produkt som säljs utan snarare var i butiken den placeras. Om en produkt är placerad 

mitt i kundvarvet till ett bra pris så kommer den att öka sin försäljning oavsett om de pågår en 

kampanj eller inte. Delta menar på att även om priset inte sänks inför välgörenhetskampanjen 

kommer försäljningen att öka i alla fall om produkten har rätt placering. Beta och Delta delar 

samma uppfattning om att placering och exponering är helt avgörande för utfallet av en 

välgörenhetskampanj. Priset kan hjälpa till att öka försäljningen men är inte nödvändigt vid rätt 
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placering och exponering. Enligt de intervjuades utsago är en sådan placering och exponering 

vid ett säljtorg eller gavel i det korta kundvarvet. Alpha menar dock att välgörenhetskampanjer 

ökar försäljningen marginellt även om det inte exponeras, men att en stor del beror på butikens 

exponering.  

Epsilon använder sig av vad Hernant och Boström (2010) kallar en A-plats, följaktligen en 

exponering vid entrén eller kassan. Det innebär att konsumenten måste passera dessa produkter 

under sitt besök i butiken, en metod som även Delta använde sig av. Beta använde sig inte av 

någon specialexponering utan produkterna stod kvar i hyllans volymzon (Nordfäldt, 2007) i 

samband med en informerande skylt. Utifrån empirin kan vi dra flera slutsatser angående 

dagligvaruhandlarnas insatser inom butiksdekor under välgörenhetskampanjer. När en butik 

vill öka försäljningen av en välgörenhetsbaserad produkt använder de sig av 

specialexponeringar i from av en gavel eller säljtorg i vad de kallar kundvarvet. Då har 

butikerna möjlighet att exponera produkter som de vill sälja mer av i gångar i butiken där 

människor måste passera, detta kan till exempel vara en plats vid kassan. Den här tekniken är 

extra viktig för butiker som Beta som har korta intervaller med konsumenter under lunchtid. 

Utifrån intervjuerna kan vi dra slutsatsen att effekten på försäljningen är beroende av 

exponeringen i samband med en förmånlig placering i butiken. 

Sammanfattningsvis ser vi att samtliga butiker använder sig av dekortekniker inom det 

teoretiska perspektivet. Samtidigt ser vi inga belägg för att butiker använder sig av några 

dekortekniker utanför det teoretiska perspektivet. En skillnad som kan uppmärksammas är den 

passiva extra marknadsföringen som genom skyltning förmedla information om samhällsnyttan 

produkten tillfälligt bidrar till. Någonting som är värt att påpeka är dock att en av butikerna 

(Alphas), som har en viss nisch mot just välgörenhet, har förmedlat information om 

välgörenhetskampanjen på ett aktivt sett genom personalen. Där var en del i arbetsuppgifterna 

är att informera konsumenterna om aktuella välgörenhetskampanjer i butiken.   
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7. Diskussion  
7.1 Tidigare studier  

Den kvantitativa undersökningen syftade till att undersöka huruvida välgörenhetskampanjer 

ökar försäljningen under kampanjperioden. Bland de medverkande butikerna ökade 

försäljningen under kampanjperioden med 52,1 procent. Det är i linje med tidigare studier i 

dagligvaruhandeln i Storbritannien och USA, vars resultat visat en högre försäljning under 

välgörenhetskampanjer. Den här studien visar dock en högre procentuell ökning än en tidigare 

undersökning gjord av Dunnhumby, där Unilever arrangerade en välgörenhetskampanj på 

tvättmedel, som ökade försäljningen med 13 procent. Det är dock en intressant iakttagelse att  

Gilles välgörenhetskampanj varade i fem veckor medan Unilever’s kampanj endast i en vecka. 

Detta gav konsumenten fler tillfällen att köpa produkten. Det är också värt att poängtera att 

Gilles produkter är direktkonsumtionsvaror medan det är ett rimligt antagande att tvättmedel 

köps och används under längre tidsperiod. Hade Unilever haft en kampanj under en längre 

period är det därmed inte säkert att försäljningen hade ökat. Att det skedde en generell ökning 

av försäljningen under kampanjperioden indikerar på att välgörenhetskampanjer ökar 

försäljningen även i Sverige. I vilken utsträckning denna ökning sker tenderar dock att bero på 

vilken typ av produkt som marknadsförs och tidsperioden som den är aktuell.   

Andrews et al (2014) studie om välgörenhetskampanjers påverkan på försäljningen visade en 

100 procentig ökning av sin försäljning, vilket är 47,9 procentenheter mer än denna studie. 

Andrews et al (2014) använde sig av direktreklam i form av textmeddelande till mobiltelefoner. 

Textmeddelandet innehöll information om att en biograf nära personen som fått meddelandet 

skulle visa en film där en del av intäkterna gick till välgörande ändamål. Studiens testgrupp 

fick ett liknande meddelande, dock utan information om att köpet skulle innebära en donation 

till fattiga studenter. Skillnaden mellan denna undersökning och Andrews et. al (2014) var att 

den sistnämnde använde sig av direktreklam mot konsumenter medan den här undersökningen 

använde sig av uppgifter direkt från dagligvaruhandeln. Vår studie gav dessutom konsumenten 

en möjlighet att välja mellan mer än att köpa en välgörenhetsbaserad produkt eller inte köpa en 

välgörenhetsbaserad produkt. I linje med Shadish, Cook och Campbell (2002) är denna metod 

ett sätt att skapa en naturlig situation för konsumenten, vilket leder till en högre validitet. Vidare 

går det att kritisera Andrews et als (2014) undersökning för deras urval, då de skickat ut sina 

meddelanden till personer i ett geografiskt område som har en stark anknytning till det 

välgörande ändamålet. Detta kan ha föranlett till ett starkare utfall än om de skulle valt ett annat 

geografiskt område. Denna studie har visserligen utgått från ett subjektivt urval men från två 
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geografiskt skilda områden som bör öka den externa validiteten. En viktig skillnad värd att 

poängtera är dock att Andrews et als (2014) undersökning hade ett mycket större antal 

observationer, vilket gynnar en statistisk undersökning i högre grad. Sammanfattningsvis 

indikerar både denna och Andrews et al (2014) studie på att välgörenhetskampanjer ökar 

försäljningen men att diskrepansen i ökningen kan bero på metodologiskt tillvägagångssätt, 

geografiskt urval och antal respondenter.  

7.2 Dekor i butik  

Den här studien har utgått från en frågeställning som studerar hur en välgörenhetskampanj 

påverkar försäljningen och inte vad som påverkar den. Dock är det intressant att utifrån studiens 

empiri diskutera olika faktorer som kan ha påverkat försäljningen och därmed också studiens 

reliabilitet och validitet. Förutom användningen av olika exponeringstekniker visade resultatet 

av den kvalitativa undersökningen att de finns andra variabler som kan påverka försäljningen. 

Således var den andra frågeställningen intressant, inte bara för att undersöka de dekortekniker 

dagligvaruhandlarna använde, utan också ur diskussionssynpunkt. Den semistrukturerade 

intervjumetoden gav därför möjlighet att utforska ämnet, och hitta andra variabler, som kan 

påverkat dagligvaruhandlaren att främja försäljningen under välgörenhetskampanjen.  

Tidigare studier beskriver inte vilken dekorteknik som använts i butikerna eller om de använts 

någon dekorteknik över huvud taget. Vid välgörenhetskampanjer väljer Alpha, i mån av plats, 

att placera dessa produkter på ett område synligt område som ett säljtorg eller gavel. Under 

välgörenhetskampanjen placerades Gilles produkter vid en gavel med tillhörande skylt för att 

informera konsumenten om kampanjens syfte. Den kvantitativa undersökningen visade sedan 

att Alpha ökat sin omsättning med 170 procent. Chevalier (1975) visade i en studie i Progessive 

Grocer att en specialexponering som att placera en produkt på en gavel kan öka försäljningen 

med så mycket som 473 procent. Detta är i linje med Beta som ökat sin försäljning med 500 

procent vid en del specialexponeringar. Delta menar på att välgörenhetskampanjer inte ökar 

försäljningen över huvud taget, utan att det beror på exponering och olika dekorteknik i butiken. 

Delta var den enda butiken som inte specialexponerade Gilles produkter och inte heller ökade 

sin försäljning under välgörenhetskampanjen, i tillägg reducerades dessutom butikens 

försäljning av kampanjvaran. Deltas utfall är i linje med Dhotre (2010) som menar att ett 

avståndstagande från de riktlinjer som butiksdekorering tillhandahåller kan resultera i att 

försäljningen istället går ner. Epsilon hade tidigare under året medverkat i en annan 

välgörenhetskampanj, där marknadsföringsmaterialet hade kommit centralt från koncernen. 
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Den kampanjen hade enligt Epsilons utsago butiken haft en väldigt hög försäljning på. Epsilon 

betonar att en produkt måste få en bra exponering för att det ska ha en effekt på försäljningen. 

Utifrån den empiriska undersökningen, teorier kring butiksdekor och tidigare studier är det 

därför rimligt att ifrågasätta välgörenhetskampanjer som en marknadsföringsstrategi för att öka 

omsättningen i dagligvaruhandeln. Samtliga intervjuade är skeptiska till att endast 

kampanjformen i sig själv ökar omsättningen. Ett rimligt antagande är att kombinationen av att 

skapa samhällsnytta och genomtänkta dekortekniker det som skapar möjligheten för ökad 

försäljning.  

En faktor som säljfrämjande åtgärder inom marknadsföring är något som butikerna själva kan 

reglera, dock visar den empiriska undersökningen att det finns andra faktorer som påverkar 

försäljningen, vilka butiken indirekt kan påverka. Inför denna studie utvecklades utifrån 

Varadarjan & Menons (1988) definition av en välgörenhetskampanj en intressentmodell med 

de olika aktörerna som samarbetar under en välgörenhetskampanj (se figur 1, avsnitt 2). Två 

av dessa aktörer är det producerande företaget och dagligvaruhandeln som försäljningskanal. 

Gruen & Shah (2000) argumenterar för att samarbetet mellan dagligvaruhandeln och det 

producerande företaget är nödvändigt för att skapa det grundläggande för dagligvaruhandeln, 

nämligen deras sortiment. Samtliga medverkande dagligvaruhandlare menar dock på att 

samarbetet kan gå djupare än att de bara får sina varor från producenten. Bland annat får de sitt 

marknadsföringsmaterial från producenten och får ibland också hjälp med att placera varorna i 

butik, något som Alpha menar på gör barriären för att medverka i Gilles välgörenhetskampanj 

väldigt låg. Epsilon som har ett nära samarbete med Gille kan också säkerställa att hålla sitt 

svinn på låga nivåer eftersom de kan köpa in stora kvantiteter inför välgörenhetskampanjer, 

och tar produkterna inte slut när kampanjen är slut har de möjligheten att returnera produkterna. 

Detta är i linje med Verra (1997) som anser att denna typ av samarbeten kan skapa mer än bara 

en möjlighet till att sälja fler produkter, utan också optimera hela värdekedjan, från produktion 

till butik. Utifrån denna bakgrund kan vissa logiska följder dras angående samarbetet mellan 

dagligvaruhandeln och det producerande företaget Gille. Samarbetet mellan producenten Gille 

och butiker som Alpha och Epsilon leder till att de kan ta in större volymer utan att riskera en 

förlust på grund av svinn när varor blir gamla. Detta är något som också styrks av den 

kvantitativa undersökningen där just dessa butiker med ett nära samarbete med producenten 

ökat sin omsättning under välgörenhetskampanjen. Vilket som kan jämföras med Delta, som 

inte har ett nära samarbete med producenten inte heller ökat sin försäljning. Även om 

dagligvaruhandlarens samarbete med leverantören inte direkt leder till en ökad försäljning, 
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skapas dock ett starkt fundament för dagligvaruhandlaren att främja försäljningen under en 

välgörenhetskampanj.  

Utifrån butikernas utsagor, kvantitativa analysen och intressentmodellen är det därför ett rimligt 

antagande att dagligvaruhandlarens samarbete med producenten indirekt främjar försäljningen 

under en välgörenhetskampanj.  

7.3 Dagligvaruhandlarens intresse  

Vidare går det utifrån studiens definition av en välgörenhetskampanj diskutera butikens 

incitament i form av ett vinstintresse, något som direkt påverkar främjandet av försäljningen 

och utfallet av kampanjen. Nielsen (1987) diskuterar hur dagligvaruhandlaren normalt gör när 

den går in i en prisbaseradkampanj, där priset sänks under en begränsad period med målet att 

sälja fler produkter. Därigenom utsätter dagligvaruhandlaren sig för en risk eftersom det krävs 

att prissänkningen av varan kompenseras med en motsvarande volymökning. Denna risk 

reduceras under välgörenhetskampanjer då marknadsföringsmaterialet, och andelen som 

skänks till välgörenhet vid ett köp betalas av Gille. Därmed finns det ett incitament för 

dagligvaruhandlaren att sälja fler produkter, då den inte behöver bekosta kampanjen. Samtliga 

butiker håller med om att välgörenhetskampanjen är för att skapa samhällsnytta, och att det 

också skulle vara det främsta målet med kampanjen. Gamma valde att medverka i Gilles 

kampanj för att de hade kapacitet i butiken och för den goda sakens skull. I motsats till flera 

andra butiker betonar dock Gamma att det självklart finns ett vinstintresse.  

En gavel, säljtorg eller säljställ är enligt Nordfält (2007) ett effektivt sätt att öka försäljningen 

i butik, en metod som samtliga butiker känner till och brukar i sin butik. Under Gilles 

välgörenhetskampanj använde Alpha, Gamma och Epsilon sig av dessa typer av 

specialexponeringar som de själva uttrycker som effektfulla tekniker att använda sig av. Det är 

därför befogat att ifrågasätta butikernas nästan komplett filantropiska inställning till 

välgörenhetskampanjen, då specialexponeringar som teknik tar upp ganska stor plats i butiken. 

Med undantag från Gamma var vinstintresset inte särskilt viktigt, eller så vill man kanske inte 

erkänna att så är fallet. Det kan tänkas paradoxalt att fylla sin kapacitet med en produkt de inte 

tror de tjänar något på under en fem veckors period, när de kunde fyllt kapaciteten med en mer 

inkomstbringande produkt.  
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7.4 Konsumentens roll  

I intressentmodellen (se figur 1, avsnitt 2) ingår även konsumenten som köper den 

välgörenhetsbaserade produkten i dagligvaruhandeln. Den här studien har fokuserat på 

försäljningsutfallet av en välgörenhetskampanj medan tidigare kvalitativa studier (se appendix 

1) har undersökt konsumentens roll och dess incitament till att konsumera 

välgörenhetsbaserade produkter. Arora & Henderson (2007) menar på att försäljningseffekten 

av välgörenhetskampanjer är olikartad mellan konsumenter och påverkas av det välgörande 

ändamålet, personliga intressen, och demografi. Alpha profilerar sig som en dyrare och 

högkvalitativ butik som aktivt engagerar sig i kampanjer med samhällsnytta. Därmed har 

butiken också en kundkrets som har ett personligt intresse i att stötta välgörenhetskampanjer. 

Enligt butikschefen på Beta har inte någon försäljningsökning erfarits på tidigare 

välgörenhetskampanjer som sålt matvaror som inte kan konsumeras på en gång. Detta är i linje 

med Chang (2008) som menar på att välgörenhetskampanjer med enklare, 

direktkonsumtionsvaror, är mer effektiva än kampanjer med praktiska produkter eller något 

som måste tillagas. Beta har inte tidigare sett någon märkbar försäljningsökning på andra 

välgörenhetsrelaterade varor, såvida dessa inte är direktkonsumtionsvaror, vilket Gilles 

produkter är. Det är därför ett rimligt antagande att den försäljningsökning som 

uppmärksammats i denna studie kan bero på den demografiska kundkrets som handlar på Alpha 

och Betas butiker.  

8. Avslutning  

8.1 Slutsats  
Med hjälp av uppgifter från totalt fem dagligvaruhandlare i Uppsala och Göteborg har teorier 

och tidigare forskning om välgörenhetskampanjers påverkan av försäljning på varor undersökts 

i praktiken. Detta har kompletterats med fem intervjuer om hur dagligvaruhandlarna jobbar 

med butiksdekor under välgörenhetskampanjer. Gilles samarbete med BRIS under oktober 

månad 2015 användes som undersökningsobjekt. Resultatet av den kvalitativa undersökningen 

visade att dagligvaruhandlarna jobbar med erkända dekortekniker under 

välgörenhetskampanjer. Resultatet av den kvantitativa undersökningen visar att 

välgörenhetskampanjer har en positiv påverkan av försäljningen; Gille sålde i snitt fler varor 

under välgörenhetskampanjen än vad de sålde under kontrollperioden. Dock kan Gilles extra 

exponering, produktform, samt den demografiska kundkretsen vid respektive butik vara en 

bidragande faktor till den ökade försäljningen som inte har med välgörenhetskampanjen att 
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göra. Då antalet observationer inte var lämpligt till generaliserande slutsatser om huruvida en 

välgörenhetskampanj ökar försäljningen av en vara eller inte, bör resultatet tolkas med viss 

försiktighet.   

8.2 Förslag på vidare studier  

Eftersom tidigare forskning kring ämnet inte har haft ett större fokus på hur försäljningen 

påverkas av välgörenhetskampanjer så finns det många kompletteringsmöjligheter för denna 

undersökning. Det skulle undersöka huruvida försäljningen ökar på andra varumärken i samma 

kategori, då denna undersökning inte hänsyn till om butikens försäljning ökar allmänt i oktober. 

En kontrollgrupp i form av en som representerar den allmänna försäljningen kan med fördel 

varit med som en kontrollvariabel, för att undersöka om det är en allmän ökning av 

försäljningen som bidrar till  

Det hade även varit intressant att se hur en välgörenhetskampanj påverkar försäljningen av både 

komplement och substitutvaror i en butik. Hur påverkas exempelvis kaffe och saftförsäljningen 

av en välgörenhetskampanj på konfektyr? Vidare skulle det vara intressant att se resultat från 

en jämförande studie, mellan prisbaserade kampanjer och välgörenhetskampanjer, där 

undersökningens syfte skulle vara att se vilken kampanj som säljer mest.   

Denna studie är långt ifrån ett storskaligt fältexperiment och man kan därför inte dra några 

slutsatser utan endast utgå ifrån att den här välgörenhetskampanjen var framgångsrik på vårt 

undersökningsobjekt i dessa butiker. En storskalig undersökning med fler butiker och fler 

försäljningsresultat kan ge ett mer exakt resultat. Det optimala hade varit att ta del av Gilles 

totala försäljning. 
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Appendix  
Appendix 1: Resultat av kvalitativa studier gjorda på välgörenhetskampanjer  

Arora & Henderson (2007) Välgörenhetskampanjer resulterar i en ökad nytta för 

konsumenten och förbättrar attityden och sannolikheten att konsumenten köper produkten. 

Effekten av välgörenhetskampanjer är högre än för lika prisade vanliga kampanjer. Effekten av 

välgörenhetskampanjer är större för kända varumärken än för okända. Välgörenhetskampanjer 

där konsumenten måste engagera sig är mindre effektiv än där den inte måste göra det. Effekten 

av välgörenhetskampanjer är olikartad mellan konsumenter och påverkas av det välgörande 

ändamålet, personliga intressen, och demografi. Att låta konsumenten välja 

välgörenhetskampanj ökar effektiviteten.   

Chang (2008) Välgörenhetskampanjer med okomplicerade och vardagliga produkter är mer 

effektiva än kampanjer med praktiska produkter. Konsumenter accepterar hellre ett välgörande 

ändamål där donationen är lägre än högre. Köpviljan påverkas när effekten när donationen är 

gjord i absoluta termer. Hur man framställer donationen, procent eller absoluta termer, är inte 

tillämpbar när donationen är hög. Att påverka donationen är limiterad på produkter med höga 

priser.   

Cui et al. (2003) En välgörenhetskampanj kommer mer sannolikt generera en mer positiv 

respons vid en pågående katastrof än kontinuerliga ändamål. Att vara kvinna, ha en humanistisk 

utbildning, föräldrars inkomst, och att tidigare ge pengar till välgörande ändamål har en positiv 

effekt på försäljningen.  

Folse, Niedrich & Grau (2010) Donationssumman kommer vara mer positiv som om 

konsumenten har en bra bild av företaget. Donationssumman som påverkas av bilden av 

företaget och intentionen att donera beror på hur mycket konsumenten måste engagera sig i 

ändamålet. Köpintentionen påverkas av den sociala grunden, men den största effekten ser man 

primärt som ett resultat av ett ekonomiskt utbyte.  

Gupta & Pirsch (2006) Att företaget och ändamålet passar varandra har en positiv effekt på 

attityden gentemot alliansen mellan de två och konsumentens köpintention. Detta ökar när 

konsumenten har en koppling till företaget eller ändamålet.  

Henderson & Arora (2010) Välgörenhetskampanjer skapar en överskjutningseffekt på andra 

produkter inom samma varumärke – och att ha flera kampanjer på inom samma varumärke 

skapar inte en högre försäljning än att bara en kampanj på en produkt. Välgörenhetskampanjer 

än mer effektiv är vanliga prisreducerande kampanjer.  

Koshate-Fisher, Stefan & Hoyer (2012) Det är en positiv, dock avtagande, relation mellan 

donationen och viljan att betala för en vara i en välgörenhetskampanj. Matchningen mellan 

företaget och det välgörande ändamålet påverkar donationen och köpviljan negativt. Motivet 

som konsumenten associerar företagets samarbete med, påverkar effekten mellan donationen 

och köpviljan.  

Krishna (2011) Välgörenhetskampanjer minskar konsumentens vilja att donera överlag, även 

när det inte innebär en extra kostnad att köpa produkten. Konsumenten anser att genom att 

medverka i en välgörenhetskampanj är det mer själviskt än om den skulle ha donera pengar 

direkt till ändamålet. Konsumenten anser sig inte lika glad om den inte får ge direkt till orsaken 

än om de även får något i och med sin gåva. De blir ”rånade” på sina varma känslor.  
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Krishna & Rajan (2009) Välgörenhetskampanjer ökar konsumentens nytta när den köper en 

produkt kopplad till en välgörenhetskampanj. Det ökar även konsumentens nytta när den köper 

andra produkter inom samma varumärke.  

Lafferty, Goldsmith & Hult (2004) Attityden till ändamålet och varumärket kan förbättras 

om konsumentens förnimmelse av samarbetet mellan välgörenhetsorganisationen och 

varumärket är trovärdigt. Matchningen mellan företaget och välgörenhetsorganisationen är en 

viktig faktor för acceptans av kampanjen. Effekten av välgörenhetskampanjen är högre om 

konsumenten känner till ändamålet.  

Lichtenstein, Drumwright & Braig (2006) Konsumenter är mer villiga att donera pengar till 

en välgörenhetskampanj om företaget som medverkar i kampanjen har en svag historia med 

välgörenhetskampanjer. Detta på grund av att konsumenten ser det som att företaget ”tar en ny 

riktning” i sin verksamhet.  

Moosmayer & Fuljahn (2010) Antagandet om varför ett företag engagerar sig i välgörenhet, 

hur man ställer sig till välgörenhetskampanjen och attityden gentemot produkten varierar 

beroende på kön.  

Müller, Fries och Gedenk (2014) Storleken på donationen har en positiv effekt på val av 

produkt om konsumenten inte behöver betala mer för någon av produkterna. Varumärket 

påverkas positivt om donationen är icke-monetär och negativt om donationen är monetär.  

Nan & Heo (2007) En välgörenhetskampanjs reklamblad skapar större positivitet gentemot 

företaget än ett vanligt reklamblad utan välgörenhetskampanj med samma företag.  

Smith & Alcorn (1991) De delar in konsumenten i tre segment och avgör benägenheten att 

betala för en donera till en välgörenhetskampanj. Den primära bidragsgivaren, den ekonomiskt 

drivne, och den icke-medverkande. Köpbenägenheten ökar när donationen till 

välgörenhetsorganisationen ökar och beror på produkttypen och konsumentgrupp.  

Strahilevitz (1999) Konsumenten är mer benägen att donera pengar till ett välgörande ändamål 

än att få det som en prisreducering när priset är lågt.  

Strahilevitz (2003) Konsumenten anser att företag som anses vara mer och mindre oetiska har 

motiv för sina välgörenhetskampanjer. Därmed blir företag som av konsumenten anses vara 

etisk neutrala de som kan dra mest nytta av välgörenhetskampanjen.  

Vaidyanathan & Aggrawal (2005) Ett aktivt val för ett ändamål är ett kriterium för köpviljan 

av en välgörenhetskampanj. Självbilden är en underliggande mekanism för att säkerställa 

effektivitet av denna teknik. Välgörenhetskampanjer fungerar endast när konsumentens 

kostnad är minimal.  

Van den Bring, Odekerken-Schröder (2006) Konsumentens lojalitet till varumärket ökar 

tack vare välgörenhetskampanjen, men endast om det är ett långsiktigt arbete och en produkt 

som inte kräver något av konsumenten. Författarna finner inte något samband mellan ökad 

varumärkesbyggnad (eller menar de försäljning) och en välgörenhetskampanj.  
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Appendix 2: Förklaring av Shapiro-Wilks test av normalfördelningen   

Formeln för Shapiro-Wilks test ser ut som följer;  

  

där  (𝑖) är konstanter genererade från kovarianser, varianser och medelvärden av 

stickprovsstorleken (n) från ett normalfördelat stickprov.  𝑥(𝑖) är sorterade värden från minsta 

till största värde. 𝑥  är snittförsäljningen6 (medelvärdet) ur stickprovet. (Gilbert 1987)  

Om Shapiro-Wilks testet (W) visade ett värde om mindre än P = 0,05 var normalfördelningen 

inte var lämplig, eftersom vald signifikansnivå var fem procent och om detta var fallet användes 

ett Mann-Whitney U-test istället för ett vanligt t-test.  

Appendix 3: Intervjuguide  

Generellt om exponering, kampanjer och försäljning:  

1. Hur jobbar ni generellt med exponering av varor under en välgörenhetskampanj i er 

butik? Finns det några riktlinjer eller varierar det? Utveckla gärna!  

2. Gör ni skillnad på marknadsföring i er butik mellan vanliga kampanjer och 

välgörenhetskampanjer? Om ja, kan du utveckla?  

3. Har du någon uppfattning om hur er marknadsföring påverkar försäljningen av 

välgörenhetskampanjer? Om ja, kan du utveckla?  

  

Exponering av Gilles välgörenhetskampanj med BRIS:  

4. Var i butiken är Gilles produkter vanligtvis placerade i er butik? Om de är placerade i 

en hylla, var i förhållande till golvet är de då placerade?  

5. Använder ni er av någon annan typ av exponering under Gilles välgörenhetskampanj 

med BRIS? Så som att placera varorna vid en gavel, ett säljställ, säljtorg eller dylikt. 

Om ja, var placeras denna exponering? Om inte, varför?  

6. Förutom att Gille skrev på sina förpackningar att 3kr går till BRIS, hade ni i butiken 

andra skyltar som visade att Gille hade en pågående välgörenhetskampanj? Om inte, 

varför?  

7. Använder ni er av några andra exponeringstekniker än de vi pratat om tidigare?  

8. Är det någon skillnad i exponeringen av välgörenhetskampanjer som hålls av er 

koncern och de som arrangeras av andra producerande företag som Gille?  

9. Har producenter något inflytande på exponeringen i butik? Både i vanliga fall och i 

detta fall med Gille?  

  

 

                                                 
6 Snittförsäljning: Summering av total försäljning under en månad dividerat på antalet tilldelade veckor den aktuella månaden 

har.   
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Övrigt:  

10. Vad tror du är viktigt för att en välgörenhetskampanj ska få ett positivt utfall 

försäljningsmässigt?  

11. Vad är skälet till att ni väljer att delta i Gilles välgörenhetskampanj?  

Appendix 4: Resultat av Shapiro Wilks test  

  

Tests of Normality  

  

Kolmogorov-Smirnova   
Shapiro-Wilk  

 

Statistic  df  Sig.  Statistic  df  Sig.  

Kampanjperiod  ,201  25  ,010  ,893  25  ,013  

a. Lilliefors Significance Correction  

  

Appendix 5: Säljställ i butik  

  


