
MARKNADSFÖRING OCH 
EKONOMISKT RESULTAT

Kunskap i butiksekonomi är nyckeln för att förstå hur varumärket och dess kampanjer påverkar butikens totala 
ekonomi. I denna artikel går Dr Mikael Hernant igenom de grundläggande sambanden mellan butikserbjudandet, 
kampanjarbete och påverkan på butikens lönsamhet.  För den som vill fördjupa sig i detta så rekommenderar jag 
fördjupad läsning i boken Lönsamhet i butik utgiven på Liber förlag.
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En oemotsäglig sanning är att en nödvändig förutsättning för att detaljhandelsföretaget skall 
nå ett tillräckligt ekonomiskt resultat är att företaget i sina butiker skapar ett erbjudande som 
konsumenter upplever ger värde för den summa pengar som de betalar i butiken. Denna 
grundläggande förutsättning för det ekonomiska resultatet kan beskrivas med nedanstående 
figur:

Lägg märke till att med ”erbjudande” avses här inte tillfälliga kampanjerbjudanden eller liknande 
marknadsföringsåtgärder, utan det helhetserbjudande som möter kunden i form av butikernas 
sortiment, priser, öppettider, personlig service och så vidare. Att driva ett detaljhandelsföretag 
handlar i grunden om att skapa ett helhetserbjudande som gör folk villiga att byta sina pengar mot 
de varor och tjänster som butiken säljer. Det ekonomiska resultatet i butiken beror på hur mycket 
dessa betalningar – som summerar till butikens försäljningsvolym – överstiger de kostnader som 
butiken haft för att skapa erbjudandet.

Detaljhandelsföretagets marknadsföring kan illustreras i figurform av en en sexhörning, där 
vart och ett av hörnen motsvarar ett konkurrensmedel. Bildligt talat handlar alltså detalj-
handels¬företagets marknads¬förings¬beslut om att bestämma sig för vilket eller vilka hörn i 
sexhörningen som man framförallt skall betona för att påverka konsumenter att handla i butiken:

Konsumenters betalningar
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Samspelet som ger lönsamheten
Figuren nedan sammanfattar samspelet som ger det ekonomiska resultatet. Av figuren framgår 
att lokala konsumenter och lokal konkurrens utgör de förutsättningar som finns för butikernas 
verksamhet. När företaget tar beslut om hur butikerna skall marknadsföras behöver alltså 
konsumenters behov och önskemål, liksom konkurrenternas ageranden, utgöra grunden för 
de åtgärder som vidtas. Butikernas marknadsföring kommer att påverka konsumenterna. Ju 
bättre konsumenterna upplever att en enskild butiks marknadsföring (alltså kombinationen av 
läge, sortiment, priser, service, människor och kommunikation) är jämfört med andra butikers 
marknadsföring, desto fler kommer att välja att handla i butiken och desto större blir butikens 
försäljningsvolym.

Men att lyckas med sin marknadsföring handlar om mer än att skapa försäljning. De beslut 
som tas kommer också att få en påverkan på bruttovinsten, kostnaderna, och på behovet av 
investeringar i olika slags tillgångar. Några exempel kan nämnas för att illustrera detta. Anta 
att en företaget väljer att konkurrera framförallt med priset som konkurrensmedel och satsar 
på att vara den billigaste butiken på samtliga lokala marknader. Om priserna sänks i butikerna 
kommer i sådana fall bruttomarginalen (skillnaden mellan försäljningspris och inköpspris i % 
av försäljningspriset) att bli lägre än om företaget väljer att lägga mindre vikt vid priset som 
konkurrensmedel. Det betyder att även om detta leder till uppskattning hos många konsumenter 
och en stor försäljningsvolym, så blir effekten på butikernas bruttovinst mera osäker – av varje 
såld produkt återstår en mindre del vid ett lägre försäljningspris. En ökad försäljningsvolym är 
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alltså i detta fall inte en garanti för ökad bruttovinst.
Likaså kan en ökad servicenivå innebära att fler konsumenter väljer att handla i företagets butiker. 
Men en ökad servicenivå kan också leda till ökade kostnader. Det betyder att den bruttovinst 
som blir följden av en ökade försäljning måste vara större än den kostnadsökning som blir följden 
av den ökade servicenivån, för att vinsten skall bli större.

Vissa beslut om butikernas marknadsföring kan också ställa krav på större investeringar i olika 
typer av tillgångar i butiken. Ett erbjudande som omfattar ett såväl brett som djupt sortiment 
ställer större krav på investeringar i varulager, för att tillhandahålla sortimentet. En satsning på 
att skapa en butik som signalerar ”exklusivitet” ställer andra krav på investeringen i olika slags 
inredning och utrustning, jämfört med en butik som skall signalera lågkostnads- och lågprisprofil.

Av figuren ovan framgår att lönsamheten är den sista boxen i detta nätverk av effekter. 
Att driva butik handlar om att hitta rätt i blandningen och betoningen av de olika hörnen 
i butikens sexhörning – butikens marknadsföring – så att kombinationen av antal kunder 
och försäljnings¬volym är tillräckligt stor för att kompensera för de effekter som butikens 
marknadsföring har på butikens bruttomarginal, kostnader, och investeringsbehov.
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Kampanjer
Detaljhandelsföretagets ekonomiska resultat påverkas av mer än bara kampanjproduktens 
ekonomiska utfall. För detaljhandelsföretaget är det ekonomiska resultatet av en kampanj mera 
beroende av alla produkters försäljning, marginaler och övriga kostnader i produkt-kategorin, 
snarare än det är en konsekvens av de ekonomiska effekterna av enbart kampanjprodukten. 

För det första – den del av ökningen i försäljning som kommer från att konsumenter byter från 
en annan produkt kommer att påverka bruttovinsten. Om kampanjen inte hade genomförts hade 
butiken fått en bruttovinst från denna andra produkt som varit den ordinarie bruttomarginalen 
multiplicerad med en opåverkad försäljning. Om kampanjprodukten har en lägre bruttomarginal 
kommer alltså butiken att förlora bruttovinstkronor på att konsumenter byter till förmån för 
kampanjprodukten.

För det andra – den del av ökningen i försäljning som kommer från att konsumenter tidigarelägger 
sina inköp kommer också att påverka bruttovinsten negativt. Om kampanjen inte hade 
genomförts hade butiken fått en högre försäljning under efterföljande tidsperioder, med ordinarie 
bruttomarginal, vilket innebär att butikens bruttovinst påverkas negativt även av denna typ av 
konsumentrespons.

För det tredje – i den utsträckning som kampanjen leder till ökad försäljning av andra produkter, 
dvs. produkter som är komplementprodukter till kampanjprodukten, så kommer bruttovinsten 
att påverkas positivt, speciellt om dessa produkter säljs till ordinarie bruttomarginal. Allra 
mest intressant för detaljhandelsföretaget blir måhända sådana effekter om det finns sådana 
samspel mellan produktkategorier. Försäljningen och bruttovinsten påverkas positivt om 
kampanjen leder till ökad försäljning i produktkategorier som är komplement till den kategori 
som kampanjprodukten tillhör. Å andra sidan kan en motsatt effekt uppstå för kategorier som 
är substitut till den kampanjade kategorin. Ailawadi m.fl. (2006, jfr nästa avsnitt) benämner detta 
som den brutto-effekt respektive netto-effekt som kampanjen medför. Med netto-effekt menas 
då den samlade effekten som kampanjen har, inklusive den effekt som kampanjen har på andra 
kategorier än den kampanjade.

För det fjärde kan de ekonomiska effekterna av en kampanj vara positiva om kampanjen leder till 
konsumenter byter butik till följd av kampanjen, dvs. att kundströmmen blir större på grund av 
kampanjerbjudandet. Framförallt uppstår gynnsamma ekonomiska effekter av den utsträckning 
som de konsumenter som byter till butiken inte är “russinplockare”, dvs. enbart köper den 
kampanjade produkten. Ju mer kampanjen driver en försäljning från “nya” kunder i många 
produktkategorier, desto mer kommer bruttovinsten och det ekonomiska resultatet att påverkas 
positivt av en sådan konsumentrespons.
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