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Förord

björn brorström | Redaktör för Vetenskap för profession

Handel är en av de ledande näringarna i Boråsregionen. Här står postor-
derns vagga och här utvecklas idag nya affärsmodeller baserat på förändrat 
konsumentbeteende och förändrade infrastrukturella förutsättningar fram-
förallt i form av utvecklingen inom IT-området. Mot den bakgrunden är 
det alldeles naturligt och viktigt att bedriva och utveckla utbildnings- och 
forskningsverksamhet kring handel och inte minst det som kan benäm-
nas innovativ handel. En rad olika projekt bedrivs och en viktig del är de 
studier som genomförs under Karin M. Ekströms ledning där frågan om 
konsumentbeteende, varumärkesbyggande och sociala mediers betydelse 
studeras genom intensivstudier av varuhus och köpcentra. Tidigare har 
Gekås Ullared studerats och avrapporterats i serien Vetenskap för profession 
nu handlar det om Veljekset Keskinen beläget i Tuuri i finska Österbotten. 
Forskare från högskolan har tillsammans med kollegor från Göteborg och 
Vasa under två dagar studerat varuhuset som i mycket liknar Gekås Ullared 
men det finns också betydande skillnader i inriktning, marknadsstrategi 
och praktik. I några av rapportens sex kapitel diskuteras särskilt likheter 
och skillnader i förhållande till Gekås Ullared. 

Rapporten behandlar ett flertal aspekter kring affärsutveckling. Histo-
riken och rötterna som är den lilla lanthandelns är viktig men samtidigt 
kanske förväntningarna är andra idag. En utveckling sker från lanthandel 
till ett modernt varuhus, vilket har betydelse för identitet och sortiment. 
Här finns en utmaning som är intressant för fortsatt forskning och kanske 
också genom systematiska jämförelser med andra varuhus såsom Gekås 
Ullared. En annan omständighet som problematiseras i rapporten är att 
varuhuset Veljekset Keskinen idag i sig är ett varumärke samtidigt som 
varuhuset inrymmer en mängd olika varumärken; ”Branded house” och 
”House of brands” samtidigt för att uttrycka det på professionsspråket. 
Även denna omständighet och vilka val som kan komma att göras i strate-
giutvecklingen och med vilka konsekvenser motiverar fortsatta studier med 
en komparativ ansats. 
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Rapporten ”Veljekset Keskinen” är nummer 24 i rapportserien Veten-
skap för profession. Rapportseriens syfte är att sprida resultat från pågående 
och avslutad forskning vid Högskolan i Borås. Serien visar den profil som 
utbildnings- och forskningsverksamheten har vid lärosätet. Ett annat syfte 
med serien är att den ska vara en arena för debatt om högskolors och uni-
versitets uppgift och förhållningssätt till vetenskap och profession. Redak-
tör för rapporten är professor Karin M. Ekström, verksam vid Institutionen 
Handels- och IT-högskolan. Jag vill framföra ett tack för ett gott arbete och 
uttrycka en förhoppning om en givande läsning.

Borås 130524



11högskolan i borås

introduktion

Den 1 maj 2012 var fyra forskare från Högskolan i Borås och en forskare 
från Handelshögskolan i Göteborg inbjudna av Svenska handelshögsko-
lan i Vasa (Hanken) och Vasa universitet i Finland. Vi var inbjudna för 
att diskutera forskning och forskningssamarbete, men framförallt för att 
tillsammans med forskare och studenter vid Svenska handelshögskolan i 
Vasa (Hanken) och Vasa universitet i Finland studera varuhuset Veljekset 
Keskinen Tuuri under två dagar den 2–3 maj. De flesta av oss åkte Vasa-
Tuuri tor med tåg av äldre modell (Intercity tåg) och erfor då att Tuuri är 
beläget mitt ute på landsbygden i finska Österbotten. 

Veljekset Keskinen bildades 1969 och är idag Finlands näst största varu-
hus beläget i Tuuri, en ort med 500 invånare i Österbotten i Finland. 

karin m. ekström |  Professor i företagsekonomi, inriktning  
    marknadsföring, Högskolan i Borås

Finska och svenska forskare. Karin M. Ekström, Daniel Hjelmgren, Eva 
Gustafsson, Johan Hagberg, Peter Björk, Ari Huuhka, Nicklas Salomonson.
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Företaget var från början en ”bybutik” eller vad vi skulle kallat lanthan-
del, men har över tid utvecklats till ett varuhus, hotell, livsmedelsbutik, 
trädgårdsbutik, restauranger, bensinstation och camping som attraherar 
kunder från hela Finland, men även internationella besökare. Samtidigt 
finns fortfarande prägeln av bybutik kvar i hög grad.

Med tanke på Veljekset Keskinens lokalisering på landsbygden och att 
det är en betydande shopping- och turistattraktion som även blivit TV-
serie, Tuuri reality show, är det lätt att dra paralleller till Gekås Ullared. 
Under besöket visade det sig dock att varuhusen skiljer sig åt i flera aspek-
ter. Dessa skillnader diskuteras också till viss del i denna rapport.

Resultatet från vårt två dagars besök i Tuuri presenteras i denna rap-
port som består av sex kapitel med olika perspektiv, teorier, metoder och 
reflektioner från vårt besök. 

Kapitel ett handlar om att attrahera shoppingturister genom upplevelser. 
Veljekset Keskinen är inte enbart ett varuhus som säljer fysiska produkter 
utan en turistdestination som erbjuder en kombination av olika upple-
velser. Under åren har varuhuset förändrats från att ha haft ett sortiment 
som består av restpartier till att bestå av fler reguljärt inköpta produkter 
och även flera kända varumärken. Det har också inneburit att varuhusets 
priser stigit. Evenemang, tävlingar, hotell och camping kännetecknar också 
varuhuset. Avslutningsvis görs en jämförelse med Gekås Ullared och det 
konstateras att det finns flera likheter, men även skillnader. 

Kapitel två handlar om bybutiken som gåva för bygden och turistattrak-
tion. I kapitlet görs först några övergripande reflektioner från besöket följt 
av mera specifika reflektioner om kundbeteenden, kundgrupper samt pla-
nerade inköp eller impulsköp. Besökarna möter idag både den traditionella 
bybutiken och det moderna varuhuset. Det avspeglas inte minst i sortimen-
tet som är både brett och trendigt. Varuhuset fyller en praktisk och social 
funktion, både för de närboende, men även för de tillresta. Det faktum att 
handeln är en social mötesplats ska inte underskattas. 

Kapitel tre handlar om hur detaljhandelsföretaget Veljekset Keskinen är fullt 
av kontraster. I kapitlet studeras Veljekset Keskinen ur ett varumärkessym-
boliskt perspektiv med fokus på hur konstrastmarknadsföring operationa-
liseras. Det framgår att Veljekset Keskinen medvetet arbetar med symboler 
som logotyp, berättelser, metaforer och design för att framhäva sin identitet. 
Även orten Tuuri, som en platsindikator, lyfts fram starkt för att signalera 
bybutikens geografiska läge och härkomst. Den kontrastmarknadsföring 
som Veljekset Keskinen använder sig av består av tre dimensioner: tradition 
och nytt, skala och storlek samt House of brands kontra Branded house. 
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Kapitel fyra handlar om tid och rytm på Veljekset Keskinen. I kapitlet 
diskuteras varornas tidsindelning och cykler och säsonger. Det konstateras 
att Tuuri är en plats med många olika rytmer på samma gång. Två viktiga 
rytmer är shopping och nöje. Det diskuteras också att länkar till framtiden 
görs genom att hopp om tur och framtida lycka återkommer i de olika 
aktiviteter som arrangeras. I kapitlet finns även en reflektion över att hur 
Veljekset Keskinen och Gekås Ullared skiljer sig åt.

Kapitel fem handlar om negativa kundbeteenden på Veljekset Keskinen. 
I kapitlet beskrivs dels hur kunder bär sig illa åt, möjliga orsaker till varför 
kunder bär sig illa åt och hur personalen hanterar situationer där kunder 
bär sig illa åt. En jämförelse görs avslutningsvis med en tidigare studie på 
Gekås Ullared. Det konstateras att de flesta problemen uppstår i samband 
med trängsel och köer i varuhuset och felaktigheter i samband med tillfäl-
liga erbjudanden och prisnedsatta varor. 

Kapitel sex handlar om att attrahera shoppingturister med hjälp av sociala 
medier. I kapitlet diskuteras hur Veljekset Keskinen använder webb och 
sociala medier för att bygga sitt varumärke och jämförelser görs med Gekås 
Ullared. Det konstateras att det finns flera skillnader i marknadsstrategi 
mellan de båda shoppingdestinationerna. Veljekset Keskinen prioriterar 
traditionella marknadskanaler före nymodigheter som Facebok och Twitter. 

Vi vill på detta sätt tacka Svenska handelshögskolan i Vasa (Hanken) 
och Vasa universitet som bjudit oss till Finland. Vi vill också tacka Veljek-
set Keskinens vd Vesa Keskinen och dess finanschef Jari Pitkänen för det 
fina mottagandet under vårt besök i Tuuri. Sist, men inte minst så vill vi 
tacka personal och kunder som vi fått möjlighet att intervjua och de stu-
denter som hjälpte oss samla in material. I efterhand kan vi konstatera att 
det inte är helt lätt att bedriva forskning när man inte behärskar språket. 
Samtidigt är det fantastiskt spännande och utvecklande att få uppleva en 
annan kultur. 
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Att attrahera shoppingturister genom  
upplevelser – Veljekset keskinen i tuuri 
daniel hjelmgren |  Universitetslektor i företagsekonomi, Högskolan  
   i Borås

Shopping har flera gånger lyfts fram som en viktig aktivitet för turister (se 
t.ex. Timothy & Butler 1995, Law & Au 2000, MacCannell 2002, Timo-
thy 2005, Rosenbaum & Spears 2009, Sundström, Lundberg & Gianna-
kis 2011). Gekås Ullared, Lager 157 i Gällstad och Glasriket är exempel 
på svenska shoppingdestinationer som under många år attraherat turister, 
svenska såväl som utländska. Enligt en nyligen publicerad studie spenderar 
turister i Sverige inte mindre än 80 miljarder kronor per år på shopping, 
vilket motsvarar ungefär 13 procent av de svenska detaljhandelsföretagens 
årliga försäljning (Svensk Handel, 2011). Shoppingturism är med andra ord 
en viktig näring i samhället. I en tidigare rapport (Hjelmgren, 2010) har jag 
beskrivit hur Sveriges mest besökta shoppingdestination – Gekås Ullared 
– lockar långväga besökare med hjälp av olika typer av upplevelser. Detta 
kapitel är tänkt att ge en inblick i hur den finska motsvarigheten – Veljekset 
Keskinen – arbetar med detta. Enligt Verhoef et al. (2009) är skapandet av 
upplevelser ett av de mest centrala målen för detaljhandeln idag. Trots att 
många praktiker uppmärksammat vikten av att skapa upplevelser så finns 
det ännu få akademiska publikationer inom området. De som finns hit-
tar man sällan i vetenskapliga tidsskrifter utan i mer praktiskt orienterade 
managementböcker (se t.ex. Shaw & Ivens, 2005). 

För att beskriva av hur Veljekset Keskinen lockar shoppingturister 
genom kundupplevelser används en konceptuell modell utvecklad av Ver-
hoef et al. (2009) där källan till upplevelser delas in i sex olika delar: 1) 
Sortiment, 2) pris, 3) atmosfär, 4) kringtjänster, 5) social omgivning och 
självserviceteknologier och 6) varumärke. I detta kapitel ligger fokus på 
de fem första. Varumärke diskuteras i ett separat kapitel i denna rapport. 
Underlaget för föreliggande kapitel bygger på en företagspresentation av 
Vesa Keskinen (varuhusets VD), en rundvandring i varuhuset och tre 
intervjuer med Minna Haapalainen (marknadsföringschef), Mikko Kanto 
(logistikchef) och Esko Hietakangas (utbildningschef). Därutöver baseras 
kapitlet på intervjuer med sex kunder och fem anställda på varuhusgol-
vet. Rundvandringen hölls av Jari Pitkänen (finanschef). Alla intervjuer 
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genomfördes tillsammans med två finsktalande studenter – en student från 
Hanken (Svenska handelshögskolan) i Vasa och en student från Vasa Uni-
versitet.

Sortiment
Veljekset Keskinens sortiment har genomgått en tydlig förvändring under 
de senaste femton åren. Precis som på Gekås Ullared har man gått från att 
i hög utsträckning köpa upp olika restpartier av ibland tveksam kvalitet till 
fler reguljära inköp av varor med högre kvalitet. Veljekset Keskinen har 
också höjt andelen varor av kända varumärken. Idag består sortimentet av en 
rad kända varumärken som t.ex. Adidas, Nike, Esprit, Lòréal, Iittala, Arabia, 
Marimekko, Black&Decker och Bahco. De kända varumärkena bidrar till 
att ge varuhuset en lite mer exklusiv karaktär. Sortimentet har också gjorts 
bredare och innefattar idag inte mindre än 130 000 artikelnummer – allt från 
olika typer av textilier som t.ex. kläder, tyger, mattor och färdigsydda gar-
diner till rengöringsmedel, kosmetika, verktyg, TV-apparater, CD-skivor, 
matvaror, fiskeutrustning, växter, kylskåp, möbler och motorcyklar. Enligt 
de kunder vi intervjuade var det breda sortimentet den viktigaste anledning 
till att de valde Veljekset Keskinen framför andra alternativ. 

Det ovanligt breda sortimentet – tillsammans med varuhusets ambi-
tion att erbjuda kunderna en bra service – bidrog dock till att varuhuset i 
slutet av det förra decenniet drabbades av accelererande kostnader – bland 
annat på grund av ökade lagerkostnader. För att få ner lagerkostnaderna 
valde man att implementera ett nytt affärssystem. Det resulterade i en ökad 
kontroll över lagernivåerna, vilket tillsammans med ett reducerat sortiment 
bidrog till att minska det bundna kapitalet i varor från 20 miljoner euro 
till 12 miljoner euro. 

För att kunna variera sitt sortiment letar Veljekset Keskinen alltid efter 
nya leverantörer. Ett sortiment i ständig förändring är tänkt att göra kun-
derna nyfikna och därmed mer benägna att åka den långa vägen till Tuuri 
(genomsnittskunden reser 200 km enkel resa). Varuhuset letar t.ex. kon-
stant efter nya klädleverantörer. Enligt varuhusets finanschef är det mycket 
vanligt att människor åker till Tuuri för att köpa klädesplagg som inte finns 
att köpa på så många andra ställen. 

För att göra det lättare för kunderna att hitta de varor de söker, och 
därmed höja deras upplevda nöje av att shoppa i varuhuset, har Veljek-
set Keskinen under senare tid arbetat med att förbättra flödena i butiken. 
Bland annat har man infört ett shoppingvarv av den typ som bland annat 
återfinns på IKEA, där kunderna genom ett särskilt huvudstråk systematiskt 
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leds genom hela butiken. Tidigare fanns ett myller av gångar som många 
kunder lätt virrade bort sig i. Förutom att göra det lättare för kunderna att 
hitta vad de söker så bidrar det nuvarande systemet till att fler kunder ser 
en större del av sortimentet. På varuhuset lägger man dessutom inte längre 
lika mycket varor huller om buller i stora bingar, utan hänger istället upp 
det mesta snyggt och prydligt på krokar. Nuförtiden sorteras produkterna 
dessutom ofta efter varumärke, t.ex. återfinns alla Bahco-verktyg på ett och 
samma ställe (bild 1). Det har resulterat i en tydligare varumärkesexpone-
ring. Nackdelen är att det inneburit att det blivit svårare för kunderna att 
jämföra priser. 

Pris
Veljekset Keskinen har ofta olika former av extraerbjudanden. Dessa extra-
erbjudanden annonserar man om i företagets egen veckotidning – Ykköset! 
– som delas ut till cirka 350 000 hushåll. Det kan t.ex. handla om att man 
erbjuder ett begränsat antal tvättmaskiner till ett reducerat pris. Tyvärr 
händer det ibland att varorna som annonseras ut säljs slut fortare än pla-
nerat. Alla kunder som vill köpa den utannonserade varan får därmed inte 
möjlighet att göra det. Ett problem är att de kunder som inte får köpa den 

bild 1. Verktyg av varumärket Bahco.
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utannonserade varan kan känna att de lurats till att besöka varuhuset. När 
vi intervjuade kunder på plats under vårt besök var det flera av de sex till-
frågade som någon gång hade känt sig lurade. Ibland har Veljekset Keski-
nen även större kampanjer som innefattar ett stort antal varor i varuhuset. 
Under sommarhalvåret har Veljekset Keskinen ”Lyckliga veckan”, under 
vilken varuhuset t.ex. kan rea ut mobiltelefoner för bara 7 € styck. Större 
lågpriskampanjer av det här slaget görs för att skapa stor uppmärksamhet 
och locka fler långväga gäster. 

Inköpskostnaderna hålls nere genom ett ständigt sökande efter nya leve-
rantörer som kan erbjuda vissa speciella produkter eller produktgrupper till 
ett ovanligt lågt pris. På senare år har man också fått ner inköpskostnaderna 
genom att köpa vissa varor direkt av producenterna istället för genom mel-
lanled. Det möjliggörs av att varuhuset regelbundet köper in stora volymer 
av dessa varor. Ett tredje sätt att hålla nere priserna är att köpa så mycket åt 
gången som möjligt. Nackdelen med denna inköpsstrategi är att den bidra-
git till höga lagerkostnader som tagit en stor del av de extra marginaler som 
vunnits genom lägre inköpspris. Ett sätt att komma till rätta med det här 
problemet har varit att förhandla till sig längre betalningstider och på så sätt 
sänka räntekostnaderna för det kapital som är bundet i det egna varulagret. 

Trots olika försök att pressa ner inköpskostnaderna kan, enligt varu-
husets finanschef, Veljekset Keskinen inte ha lika låga priser som Gekås 
Ullared. En orsak är att flera av leverantörerna av de mer kända varumär-
kena vill att alla återförsäljare – inklusive Veljekset Keskinen – ska följa 
leverantörernas rekommenderade återförsäljarpriser. Anledningarna till att 
de vill detta är att de värnar om sina varumärken och att de vill undvika 
konflikt med andra kunder. En annan möjlig orsak till de högre priserna 
är att varuflödet inte är lika stort som på Gekås Ullared. Medan Gekås 
Ullared har 70 kassor har Veljekset Keskinen bara 20. Vid tidpunkten för 
vårt besök var det lågsäsong och bara ett fåtal kassor öppna. Till kassorna 
fanns oftast inga köer. Även anslutande gångars bredd och längd skvallrade 
om en lägre utströmning av kunder per tidsenhet.

Enligt Veljekset Keskinens ledning är de låga priserna ett av huvud-
skälen till att kunderna besöker varuhuset. Många av de kunder som vi 
intervjuade under vår vistelse i varuhuset tyckte dock att priserna inte är 
så låga längre. Det bidrog till att man inte besökte varuhuset lika ofta som 
man gjorde tidigare. En man talade om att förr kunde han besöka varu-
huset varje månad. Nu besökte han varuhuset bara några gånger per år. 
Anledningen är att antalet lågprisvaruhus vuxit och att vissa av dessa ligger 
närmare kundens bostadsort än vad Veljekset Keskinen gör. 
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Något som noterades vid besöket på varuhuset – och som troligtvis 
också påverkar kundernas uppfattning om priserna – var att det vid entrén 
till varuhuset inte fanns några typiska plånboksöppnare, dvs. några enkla 
billiga varor som kunderna lätt handlar utan att tänka så mycket. Besöker 
man andra stora varuhus – som t.ex. IKEA och Gekås Ullared – möts man 
direkt av denna typ av varor (bild 2). Stenebo (2009:109) beskriver IKEA:s 
strategi med plånboksöppnare så här:

En påse värmeljus är nog den mest typiska lockvaran i ett IKEA-varuhus. De åter-
finns bl.a. i de 10–12 bingar som ska stå uppställda i en flock precis när du kommer 
upp för rulltrappan till möbelutställningen som internt kallas för ”öppna-plån-
boken”. Anledningen är att de bara får innehålla impulsvaror som kunden – du 
– griper tag i nästan på reflex för att de är så billiga att du villigt öppnar plånboken 
för dem. Värmeljus behövs alltid, ett set med fina träramar för 19 kronor, behövs 
alltid, en toalettborste i tre färger för en tia, behövs alltid. Går du på dessa trick och 
plockar på dig någon av dessa varor är du fast. IKEA har öppnat din plånbok. För 
genom att få dig att plocka på dig den allra första varan, slinker andra varor med av 
bara farten under resten av ditt IKEA-besök.

bild 2. Plånboksöppnare vid entrén till Gekås Ullared.
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Den första varukategorin som kunderna möts av på Veljekset Keski-
nens är Arabia porslin och Iittala glas (bild 3). Enligt en av kunderna vi 
intervjuade låg förvisso varuhusets priser på dessa varor 20–25 procent lägre 
än på många andra ställen, men de kan knappast ses som typiska plån-
boksöppnare.

Atmosfär
Som tidigare nämnts har Veljekset Keskinen under senare år arbetat myck-
et med att göra olika förbättringar i butiken. Gångarna har breddats och 
man har blivit bättre på att exponera varorna på ett för kunden tilltalande 
sätt. Varumärken som t.ex. Iittala, Marimekko och Lóreál, i kombination 
med välordnad exponering av alla varor, ger varuhuset en något exklusivare 
atmosfär än vad som kännetecknar många andra lågprisvaruhus. 

Genom sin lite exklusiva atmosfär särskilde sig varuhuset även en del 
från många av de småbutiker, caféer och restauranger som ligger under 
samma tak (bild 4) och som kunderna tvingades gå igenom för att ta sig 
in och ut ur butiken. Även hotellet som är anslutet till varuhusbyggnaden 

bild 3. Vid entrén möts kunderna av Iittala glas och Arabia porslin.
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(bild 5) präglas av exklusivitet – om än av en något mer kitschig variant 
än varuhuset. Hotellrummen är stora och praktfulla med mycket stucka-
tur, guldfärg och en stor kristallkrona med glas i regnbågens alla färger  
(bild  6). Inspiration till hotellets arkitektur har bl.a. hämtats från olika 
hotell i Las Vegas. Den gula och vita hotellfasaden, som ser ut som ett mel-
lanting mellan slott och borg, står i skarp kontrast till den i övrigt enkla vita 
plåtfasaden på varuhuset. Hotellfasaden står även i stark kontrast till varhu-
sets entré som ligger i en faluröd timmerbyggnad från 1700-talet (bild  7). 
Enligt VD Vesa Keskinen är det en medveten strategi från varuhusets sida 
att försöka skapa så mycket kontraster som möjligt. Han kallar det för 
kontrastmarknadsföring. Tanken är att kontrasterna ska skapa nyfikenhet, 
spänning och uppmärksamhet. 

En betydelsefull del av atmosfären är andra kunder (Lovelock & 
Wirtz, 2007). Enligt Lovelock och Wirtz är det viktigt att det inte blir 
för trångt i en butik. En butik som upplevs trång och svåråtkomlig kan 
skapa frustration hos kunden över att inte hitta någonting, vilket gör att 
hon väljer att lämna butiken tidigare än planerat. Samtidigt får det inte 
bli ödsligt. Vid tidpunkten för vårt besök var det ganska få kunder i varu-
huset (p.g.a. lågsäsong), vilket tycktes påverka takten i vilken kunderna 

bild 4. En av butikerna som befinner sig under samma tak som varuhuset.
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bild 6. En av de stora kristall-
kronorna.

bild 5. Hotellets pampiga fasad.

bild 7. Entrén till varuhuset.
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rör sig mellan de olika hyllorna. Enligt varuhusets finanschef har man 
problem med att kunderna tittar på många varor utan att stoppa ner dem 
i shoppingvagnen. Det kan delvis förklaras av det låga tempot i butiken, 
eftersom det kan göra att kunderna i lägre utsträckning omedelbart går 
till handling av rädsla för att det inte kommer att ges fler chanser att köpa 
en viss produkt. 

Kringtjänster
Sedan Vesa Keskinen (varuhusets VD) tog över ledningen för varuhuset 
1994 har det gått från att vara ett varuhus till att bli en turistattraktion. En 
viktig del i förändringsarbetet har varit att satsa på olika typer av evenemang. 
Man arrangerar idag mer än 100 små och stora evenemang per år, däribland 
rockkonserter med t.ex. hårdrocksgrupperna Scorpions, Europe, Twisted 
Sisters och Lordy. Rockfestivalerna drar mellan 10 000 till 20 000 besökare. 
Man arrangerar också skotertävlingar, orienteringstävlingar, motorshower, 
skönhetstävlingar och modevisningar. Ett av de mer uppmärksammade 
evenemangen är den årliga isfisketävlingen som brukar locka till sig cirka 
25 000 tävlanden per år. Fisketävlingen går inte som brukligt är ut på att 
få upp den största fisken, utan på att få upp den speciella fisk som Vesa 
Keskinen i förväg märkt med en stor diamant. Fisketävlingen arrangerades 
första gången 1996 och arrangerades därefter årligen ända fram till 2005 då 
tävlingen stoppades på inrådan av myndigheterna eftersom tävlingen inte 
klassades som en tävling utan som ett spel. 

Andra viktiga kringtjänster är hotellet LyckoStjärnan med sina 31 rum. 
Alla rum är försedda med guldfärgade stuckaturer, rokokoinspirerat möble-
mang och en stor kristallkrona (bild 8) mitt över den stora dubbelsängen. 
Några av rummen har även sidentapeter, specialvävda yllemattor och bal-
kong. Hotellet har även fyra luxuösa sviter med egen bastu. Den största 
sviten (Lyckosviten) är på över 100 kvadratmeter. På hotellet går det även 
att arrangera konferenser. Förutom ett auditorium med 117 platser, finns 
två konferensrum med 16 respektive 60 platser och tre grupprum med 
vardera 10 platser. 

De som inte vill kosta på sig eller har råd att bo på hotellet har möjlig-
het att övernatta på Veljekset Keskinens camping. Campingen innefattar 
220 campingplatser, en stor bastuanläggning, grillstugor, minigolfbana, 
badstrand och en ”hundparkering” där det är möjligt för alla gäster att 
lämna sina hundar. Varuhuset har också ett litet nöjesfält med karusel-
ler. Inte långt från varuhuset har andra företag och organisationer andra 
nöjesfaciliteter som t.ex. SPA-anläggning, längdåkningsspår, zoo, gym och 
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bild 8. Ett av hotellrummen.
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figur 9. Det stora monumentet i form av en knallgul hästsko.

bild 10. Varuhusets logga på en chokladkaka.
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långgolfbanor. På varuhusområdet finns även ett tio meter högt monu-
ment i form av en stor knallgul hästsko i betong (bild 9) som utsetts 
till världens tredje fulaste byggnadsverk. Inspiration till monumentet fick 
Vesa Keskinen när han på sin USA-turné besökte frihetsgudinnan på 
Liberty Island i New York. Hästskon är tänkt att utgöra en tydlig symbol 
för Tuuri (som på svenska översätts till tur) och används tillsammans med 
en enhörning (som precis som hästskon är en symbol för tur) i företagets 
logga (bild 10). 

Social omgivning och självserviceteknologier
Som en del i arbetet att öka försäljningen efter nedgången 2007 har Veljek-
set Keskinen satsat på att höja servicenivån i butiken. Genom ett speciellt 
utbildningsprogram har man lärt personalen att hela tiden försöka söka 
ögonkontakt med kunderna och på olika sätt vara behjälplig, t.ex. som 
smakråd eller för att kolla upp om en vara som saknas i butiken kan finnas 
ute på lagret. Enligt företagets logistikchef möjliggörs en hög servicenivå 
av att varuhuset – jämfört med många andra lågprisvaruhus – är relativt 
personaltätt (varuhuset har totalt 400 anställda). Kundservicen följs regel-
bundet upp med hjälp av kundtillfredsställelseenkäter och mystery shoppers. 
Mystery shoppers är personer med utbildning i olika typer av kundservice-
processer som fått i uppdrag att agera kunder. Syftet med mystery shoppers 
är att studera företaget ur ett kundperspektiv och därigenom identifiera vad 
som behöver förbättras (Kotler & Keller, 2006). 

Det nya dataaffärssystemet är ett viktigt hjälpmedel för personalen i 
arbetet med att snabbt kolla upp vad som finns på lagret. Tidigare var man 
tvungen att gå in rent fysiskt på lagret och leta, nu finns alla uppgifter på 
datorskärmen. Andra tekniska system som används för att höja servicegra-
den har varit att utveckla en nätbutik och att investera i ett skanningssys-
tem. Det har visat sig att försäljningen på nätbutiken är högre på vintern än 
på sommaren. Det kan delvis förklaras av att kunderna inte erbjuds samma 
möjligheter att kombinera shopping med andra nöjen på vintern, i samma 
omfattning som under övriga delar av året. Skannern gör det möjligt för 
kunderna att själva skanna in sina varor och därmed slippa stå så länge i 
kassakön.

För att personalen på ett företag ska kunna ge kunderna ett så bra 
bemötande som möjligt, krävs att de själva trivs och mår bra (Grönroos, 
2002). Det är något som varuhusets ledning tycks vara väl medveten om. 
Veljekset Keskinen satsar, enligt varuhusets personalchef, mycket på olika 
former av gemensamma aktiviteter. Varje år arrangeras en julfest på vilken 
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alltid ett antal kända finska underhållare uppträder. Varje enskild avdel-
ning anordnar också egna gemensamma aktiviteter. Varje anställd har en 
budget på cirka 70–80 euro per år som är öronmärkta för dessa aktiviteter. 
En del åker på ridtur, andra åker på kryssning, eller går på teater. Generellt 
arbetar man mycket med att försöka skapa en vi-känsla på företaget. En 
del i arbetet med att skapa en vi-känsla är att försöka minimera skillna-
derna mellan höga tjänstemän och personal på varuhusgolvet. Några sätt 
att minimera skillnaderna har varit att få tjänstemännen att undvika for-
mell klädsel som t.ex. kostym och se till så att ingen grupp på företaget ges 
några speciella förmåner (t.ex. har alla samma rabatt på varorna i butiken). 
Enligt personalchefen är ”alla spelare i laget lika viktiga och det är viktigt 
att ingen på något sätt känner sig utestängd”.

Arbetet med att försöka skapa en vi-känsla gynnas av att många arbe-
tat länge på företaget och har släktingar (föräldrar, barn, kusiner…) som 
också arbetar i företaget. Enligt varuhusets personalchef finns det företag 
i södra Finland som ser anställda som arbetat mer än fem år på företaget 
som en börda. På Veljekset Keskinen ser man det hellre som ett tecken på 
starkt engagemang och att de anställda trivs på jobbet. Han tillägger dock 
att den låga personalomsättningen inte bara beror på att man är engagerad 
och trivs på jobbet, utan att det också beror på att arbetsmarknaden i Öst-
erbotten inte är så stor, som t.ex. längre söderut i Finland. För att kunna 
göra ett bra arbete krävs inte bara att man trivs, utan att man får vara frisk. 
För att värna om personalens hälsa erbjuds bland annat företagshälsovård 
i varuhusets egna lokaler. Av preventivt syfte har personalen även tillgång 
till både simhall och gym (14 procent av personalen utnyttjar denna för-
mån). Medarbetarenkätstudier utförs regelbundet för att mäta både hur de 
anställda trivs på jobbet och hur de mår.

Slutord
Detta kapitel har visat att Veljekset Keskinen inte enbart marknadsför sig 
som ett varuhus som säljer olika fysiska produkter utan som en turist-
destination som erbjuder en kombination av olika upplevelser. På så sätt 
lockas inte bara människor ifrån trakten runt Tuuri utan från hela Finland 
till varuhuset. Förutom sortimentet så utgör varuhusets prisstrategi, kring-
tjänster, atmosfär och sociala omgivning viktiga komponenter i skapandet 
av turistdestinationen Tuuri. 

Det har i kapitlet beskrivits hur sortimentet under senare tid har för-
ändrats från att till stor del bestå av restpartier till att bestå av fler reguljärt 
inköpta produkter. Sortimentet innehåller nu också fler varor av kända 
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varumärken, där vissa som t.ex. Marimekko kan klassas som exklusiva. 
Veljekset Keskinen har även arbetat med presentationen av varorna. En 
viktig del i detta arbete har varit att byta ut ett myller av gångar till ett 
mer strukturerat system med huvudstråk som systematiskt leder kunderna 
genom de olika avdelningarna. 

När det gäller prisstrategin har det beskrivits hur varuhusets priser – del-
vis som en följd av de kända varumärkena – har stigit och gjort varuhusets 
lågprisimage mindre tydlig. En bidragande orsak som tagits upp är att vissa 
leverantörer sätter gränser för hur låga priser varuhuset kan sätta på deras 
varor. Det har också poängterats att Veljekset Keskinen vid entrén inte 
använder sig av olika former av plånboksöppnare (som t.ex. IKEA), utan 
att kunderna istället möts av ganska exklusiva varor som t.ex. Alvar Alto 
produkter från Iittala. Detta kan också ha påverkat kundernas uppfattning 
om prisnivåerna i varuhuset. 

De kringtjänster som tagits upp innefattar bland annat de många olika 
typer av evenemang som årligen arrangeras, t.ex. rockkonserter och olika 
typer av tävlingar. Andra viktiga kringtjänster som lyfts fram är en hotell-
verksamhet med konferensmöjligheter och en camping med 220 camping-
platser. Även aktiviteter som anordnas av andra entreprenörer i området 
har lyfts fram som viktiga komponenter i marknadsföringen av Tuuri som 
en turistdestination värd att färdas långt för att besöka. 

Atmosfären i varuhuset har beskrivit som lite exklusiv – mycket bero-
ende på de kända varumärkena och den prydliga exponeringen av varorna. 
En annan del av verksamheten som präglas av exklusivitet är hotellet med 
dess lyxbetonade rum och sviter. Det lyftes fram att varuhuset och hotel-
let stod i skarp kontrast till andra delar av Tuuri (som t.ex. en del av de 
butiker som hyr in sig i varuhusets lokaler). Enligt Vesa Keskinen är det en 
medveten strategi att arbeta med kontraster. Tanken är att kontrasterna ska 
göra Tuuri till ett intressantare och mer spännande resemål. Hotellet och 
de exklusiva varorna i varuhusets sortiment står dock även i skarp kontrast 
till den tydliga lågprisimage som förr så tydligt präglade varuhuset och kan 
därför ha bidragit till att ha försvagat denna.

När det gäller den sociala omgivningen har framhållits att företaget 
på senare år arbetat med att försöka förbättra servicen. Delvis genom att 
utbilda personalen angående hur de ska bemöta kunderna, men också 
genom att investera i olika tekniska hjälpmedel, t.ex. ett nytt dataaffärs-
system i varuhuset som innebär att personalen snabbt kan se vad som 
finns i lager. För att skapa en vi-känsla i företaget och därmed ett högre 
engagemang hos personalen på varuhusgolvet i kontakten med kunderna 
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strävar Veljekset Keskinen efter att minimera skillnaderna mellan olika 
grupper av anställda. 

Ur ett svenskt perspektiv är det intressant att jämföra Veljekset Keski-
nen med Gekås Ullared. Mycket beroende på att det finns flera tydli-
ga likheter, samtidigt som det också finns en del intressanta skillnader. 
Den mest slående likheten är att man inte ”bara” säljer varor utan säljer 
en kombination av olika upplevelser. Bägge företagen erbjuder ett stort 
varuhus med ett brett utbud av olika varor, hotell, camping och olika 
evenemang. Tillsammans är dessa olika delar tänkta att skapa en attraktiv 
turistdestination. En intressant skillnad är att det i Ullared fortfarande 
är själva varuhuset som är den viktigaste turistattraktionen, medan det i 
Tuuri tycks vara evenemangen som drar flest besökare. En anledning är 
att Veljekset Keskinen arrangerar många fler och större evenemang än vad 
Gekås Ullared gör. En annan anledning kan vara att Gekås Ullared, trots 
liknande förändringar av utbudet, har lyckats bättre med att behålla en 
tydlig lågprisprofil. 

En viktig anledning till att Gekås Ullared har kunnat behålla sin tydliga 
lågprisprofil är det stora varuflödet. Att det omsätts en stor mängd varor 
på Gekås Ullared är något som den ständiga tillströmningen av kunder 
till de 70 kassorna tydligt vittnar om. Ett stort flöde av varor möjliggör 
stora vinster på den totala försäljningen utan stora vinster på varje enskild 
artikel. Lägre vinstmarginaler på varje enskild artikel möjliggör i sin tur 
lägre priser, vilket bidrar till den höga kundtillströmningen och därmed 
också till att det stora flödet av varor kan behållas. Det gynnsamma sam-
spelet mellan varuflöde och pris är något som man på Gekås Ullared är 
måna om att behålla. I en tidigare intervju med Boris Lennerhov framkom 
att flera ekonomer har hävdat att det finns utrymme för prishöjningar på 
Gekås Ullared. I likhet med den förre VD:n (Håkan Janson) anser dock 
Boris Lennerhov att man ”aldrig får bli för girig” och att det är viktigt för 
Gekås Ullared att behålla sin tydliga lågprisprofil (Hjelmgren, 2010). En 
annan bidragande orsak till att Gekås Ullared lyckats bättre med att behålla 
en tydlig lågprisprofil kan vara den höga förekomsten av plånboksöpp-
nare vid entrén. Plånboksöppnare vid entrén är viktiga då de ger kunderna 
ett första intryck av på vilken nivå priserna på varorna i varuhuset ligger. 
Avslutningsvis har Gekås Ullared inte den typ av lyxbetonade varumärken 
(som t.ex. Iittala och Marimekko) och miljöer (t.ex. Hotellsviterna) som 
Veljekset Keskinen har. I den tidigare intervjun med Boris Lennerhov (VD 
på Gekås Ullared) gavs förklaringen att om Gekås Ullared t.ex. skulle sälja 
en märkeskostym för 3 000 kronor, hade många av kunderna uppfattat den 
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som oerhört dyr, även om butikerna i storstäderna skulle ta ut det dubbla 
(Hjelmgren, 2010). Att sälja riktigt exklusiva varumärken hade, enlig Boris 
Lennerhov, skadat Gekås tydliga lågprisprofil. Liknande resonemang kan 
tänkas ha legat bakom utformningen av Gekås Ullareds kundrestaurang. 
Restaurangen är förvisso ljus och fräsch, men den signalerar ingen lyx. 
Prisen på den mat som serveras ligger dessutom väl i linje med varuhusets 
lågprisprofil (bild 11). Ska bli intressant att se hur det hotell som just nu 
håller på att byggas kommer att se ut. 
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Introduktion

Minnet från tågresan från Vasa till Tuuri i finska Österbotten innehåller 
bilder av mycket skog, några fält och enstaka hus. Det märktes tydligt att 
vi var ute på den finska glesbygden. Under resan funderade jag på hur det 
skulle bli att få se Finlands stora turist- och shoppingattraktion, varuhuset 
Veljekset Keskinen mitt ute på landsbygden. Efter att ha stigit av tåget 
i Tuuri så syntes från tågperrongen omedelbart den uppseendeväckande  
sagoslottsliknande byggnaden som inrymmer hotell och livsmedelsbutik 
med en stor parkering framför (bild 1). Trots att jag sett bild på detta  
tidigare så kändes det ändå ofattbart att se så spektakulär arkitektur mitt ute 
på landsbygden i Finland. Var vi i Finland eller i Las Vegas?

I detta kapitel redovisas mina reflektioner under besöket på Veljekset 
Keskinen. Det bygger i huvudsak på observationer och i viss mån på inter-

bild 1. Exteriör till hotell och livsmedelsbutik.
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vjuer som gjordes av finländska studenter för att få en bild av köpmönstren 
på varuhuset. Först presenteras företagets utveckling för att ge en bild av 
företaget. Därefter några övergripande reflektioner från besöket följt av 
mera specifika reflektioner om kundbeteenden, kundgrupper samt plane-
rade inköp eller impulsköp. 

Veljekset Keskinens utveckling
Veljekset Keskinen ligger i en liten by med 500 invånare och är det näst 
största varuhuset i Finland. Endast Stockmann i Helsingfors omsätter mer 
(information från företaget). Veljekset Keskinen har över 6 miljoner besö-
kare och mer än 420 anställda (information från företaget). Förutom att 
vara en shoppingdestination är byn Tuuri också en turistattraktion. Isfiske, 
rockfestivaler, ”snow cross”, ”BMX show”, bil ”tuning”, tivoli, Miss Fin-
land besök etc. som arrangeras av Veljekset Keskinen attraherar många 
besökare. Världens största isfiske event arangerades 2005 då 27.731 männ-
iskor deltog (information från företaget). 

Från att inledningsvis ha positionerat varuhuset som en shoppingdestina-
tion så har arrangemang av event i olika former kommit att spela en allt större 
roll för företaget. Det har framförallt skett sedan nuvarande vd Vesa Keski-
nen tillträdde 1994 (information från företaget) Genom att ordna över 100 
events per år på företagets område (information från företaget) lockas turister 
att också besöka varuhuset. Tuuri och Veljekset Keskinen blir på så sätt en 
unik turistdestination snarare än ett lågprisvaruhus bland många andra. 

Företaget uttrycker sin affärsstrategi på följande sätt: ”The main goal is to 
strengthen our position as a significant tourist attraction and as a department 
store in Finland” (information från företaget). Avsikten är m a o att locka 
besökare som kombinerar turism med shopping, något som inom forsk-
ningslitteraturen ofta refereras till som destinationsshopping (t.ex. Moscardo 
2004). Att besöka rockfestival och varuhus på en och samma resa är nog 
förhållandevis ovanligt, både i Finland och i ett internationellt perspektiv.

Från det att företaget startades 1969 har det skett en omfattande expan-
sion. Företaget var från början en ”bybutik” eller vad vi skulle kalla lant-
handel i Sverige, men har över tid utvecklats till ett varuhus, hotell, livs-
medelsbutik, trädgårdsbutik, restauranger, bensinstation och camping som 
attraherar kunder från hela Finland, men även internationella besökare. 
Majoriteten av kunderna kommer från Finland. Mindre än 10 procent 
av kunderna är ryssar (information från företaget). En trend är dock att 
besökarna blir allt mer långväga. Statistik från företaget från 2009 visar att 
38,6 procent av kunderna hade rest mer än 200 km, 27,7 procent hade rest 
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mellan 101-200km, 15,1 procent hade rest 51-100km, 12,8 procent hade rest 
11–50 km och 5,8 procent hade rest 10km eller mindre. Förutom det mer 
luxuösa hotellet finns även möjligheter till camping. En del som reser tar 
med sig både husbil och släp (bild 2).

Företagets marknadsförings- och annonsutgifter uppgår endast till 0,8 
procent enligt företaget. Man annonserar i den lokala tidningen Ykkö-
set en gång per vecka. Annonserna finns även uppmonterade i varuhuset 
(bild  3). Därutöver marknadsförs platsen Tuuri och Veljekset Keskinen 

bild 2. Vissa besökare tar med både husbil och släp.

bild 3. Annonser från tidningen Ykköset uppmonterade i varuhuset.



34 vetenskap för profession

genom olika event, som nämnts ovan. Word-of-mouth är en viktig aspekt 
i marknadsföringen, d.v.s. att man får en unik upplevelse under sitt besök 
som man sedan berättar för sina vänner och bekanta. Numera finns även 
”Tuuri reality show” vilket lett till ett ökat intresse för att besöka Tuuri 
och Veljekset Kesinen. TV-programmet har även resulterat i ökad försälj-
ning (information från företaget). Högsäsongen är under sommaren när 
familjer reser till Tuuri och juli är den månad man säljer bäst (information 
från företaget). 

Övergripande reflektioner från besöket
Bakom varuhusets mer traditionella fasad, ett rött trähus (bild 4) möts 
man först av café och butiker där det säljs bl.a. smycken, klockor, T-shirts, 
glasögon, tavlor, inredning och hobbyartiklar (bild 5), choklad och ljus 
(bild 6). Det finns även hårfrisör och läkarmottagning. Inredningen är här 
historiskt präglad. I själva varuhuset finns olika avdelningar med kläder för 
kvinnor, män, barn, sportartiklar, husgeråd, verktyg, elektronik etc. Kopp-
lingen till historien och det faktum att företaget är beläget i Österbotten 
Finland syns även i interiören (bild 7). Hotellet och livsmedelsbutiken 
har, som nämnts ovan, en spektakulär arkitektur både avseende exteriör 
(bild 1) och interiör (bild 8). Vd Vesa Keskinen bor i ett hus med upp-
seendeväckande statyer i trädgården (bild 9) tvärs över parkeringen från 
huvudentrén till det röda trähuset. Ingången till varuhuset, ingången till 
hotell/livsmedelsaffär och ägarens hus har alla mycket olika arkitektur. Det 
finns också en trädgårdsbutik mitt över parkeringen från hotellet/livsmed-
elbutiken. Runt omkring varuhuset i Tuuri finns även många olika butiker 
som säljer bl.a. kläder, skor, musikinstrument. 

Företagets framtida mål är: ”cheapest price level, best selection, the 
most friendly service, unique image” (information från företaget). I detta 

bild 4. Varuhusets exteriör.
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bild 5. Innanför entrén till varuhuset.

bild 6. Affär som säljer choklad och ljus.

ligger utmaningen att kombinera billigaste prisnivån med bästa utbudet av 
produkter och tjänster. Framtiden kommer att utvisa om denna utmaning 
överhuvudtaget är möjlig. 

En av de första observationerna jag gjorde vid besöket på Veljekset 
Keskinen var att tidningar exponeras före entrén till varuhuset (bild 10). 
I Sverige finns tidningar oftast i anslutning till utgången vid kassorna. På 
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bild 8. Interiör från kassorna i livsmedelsbutiken.

bild 7. Interiör från varuhuset.
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bild 10. Tidningshylla vid entrén till varuhuset.

bild 9. Veljekset Keskinens ägares hus.
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Veljekset Keskinen innebär det att kunder potentiellt kan påbörja sin shop-
pingrunda med att bläddra i tidningar. En annan observation var att det 
saknas lockvaror vid entrén, vilket annars ofta är vanligt på större varuhus, 
då det inbjuder till att börja shoppa omedelbart. Istället möts man vid 
entrén till Veljekset Keskinen av dyrare glas och porslin av varumärken som 

bild 11. Marimekko-avdelning.

bild 13. Broderitråd på sybehörsavdelning.bild 12. Sytråd på  
sybehörsavdelning.
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t.ex. Arabia och Iittala. Det finns på varuhuset flera olika avdelningar som 
säljer varumärken, t.ex. Marimekko (bild 11). Prisnivån upplevs därför inte 
som låg, men när jag jämförde priset på t.ex. Marimekko med en butik i 
Vasa så fann jag att det var betydligt billigare på Veljekset Keskinen. Det 
finns även varor i butiken som inte har någon speciell varumärkesimage. 

En annan observation var att varuhuset har ett omfattande sortiment av 
varor, både i butiken och på lagret. Det påminner om gamla tiders lanthan-
del där man ofta kunde hitta både det ena och det andra bland hyllorna. 
På sybehörsavdelningen finns sytråd och broderitråd i många olika färger 
(bild 12, bild 13). På husgerådsavdelningen finns inte bara en variant av 
tårtpapper utan flera sorter (bild 14). Likaså på fiskeavdelningen finns ett 
mycket omfattande sortiment av fiskeredskap (bild 15). Verktygsavdel-
ningen har också ett imponerande sortiment. Även på lagret gör sig det 
omfattande sortimentet märkbart, där finns bl.a. både scooter och fyrhju-
ling (bild  16). På elektronikavdelningen finns ett stort antal komponenter 
för datorer (information från studenters intervjuer), något som är relativt 
ovanligt på stora varuhus. Under 2011 hade man 170 leverantörer till elek-
tronikavdelningen (information från studenters intervjuer). I sortimentet 
på Veljekset Keskinen märks även att man influeras av trender och mode 
både avseende kläder, heminredning och elektronik. Ett exempel är på 
trädgårdsavdelningen där vi fann ett stort utbud av trädgårdsstatyer i form 
av tomtar och djur. (bild 17). 

bild 14. Tårtpapper på husgerådsavdelning.
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bild 15. Fiskeredskap på fiskeavdelning.

Ytterligare en observation var kundvagnarna som stod huller om bul-
ler utanför kassorna vid vårt besök. Eftersom det inte finns något system 
med pollett eller mynt för kundvagnar så innebär det att kunderna lämnar 
vagnarna utanför kassorna istället för att lämna tillbaka dem på en bestämd 
plats. Det resulterade i att det blev rätt rörigt utanför kassorna. 

Reflektioner om kundbeteenden
När vi gjorde vårt besök på varuhuset var det lågsäsong. Vi var där 2–3 maj 
2012 direkt efter en stor helgdag 1 maj. Det innebar att det var få kunder, 
speciellt under första dagen av vårt besök. Det fanns totalt 20 kassor, men 
endast några var öppna. Kunderna som fanns i varuhuset handlade spar-
samt. De hade generellt sett väldigt lite i sina korgar. De tittade runt, men 
handlade lite. 

Varuhuset och livsmedelsbutiken har öppet måndag–fredag 9–21, lör-
dagar 9–18 och söndagar 12–18. När vi började fältarbetet på morgonen den 
andra dagen, torsdagen den 3 maj, så var det många äldre män som besökte 
varuhuset. Jag antog att de inte hade rest långt utan bodde i närheten. Tro-
ligtvis var de morgonpigga pensionärer. Flertalet hade något som påminde 
om vildmarksklädsel, t.ex. tjockare jackor och kepsar. Många drack kaffe i 
caféet före eller efter att de hade handlat. De var definitivt inte storhandlare 
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bild 16. Lagret med bl.a. scooter och fyrhjuling.

bild 17. Tomtar och djur på trädgårdsavdelning.
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utan handlade sparsamt. Butiken kanske fyller både en praktisk och social 
funktion för dem? De kanske ser butiken som den traditionella bybutiken 
eller lanthandeln där de kan köpa det som behövs, men också som en social 
mötesplats, något som lanthandeln ofta associeras med. Under dagen kom 
flera kvinnor, de flesta var medelålders eller äldre. Jämfört med de morgon-
pigga äldre männen var det inte lika vanligt att se kvinnorna i caféet utan de 
befann sig istället i varuhuset. En äldre kvinna som tittade på spetsgardiner 
berättade att hon hade rest fem km i taxi för att handla. På sommaren tog 
hon cykeln. Hon uttryckte att varuhuset är ”en gåva för bygden” och beto-
nade att det är viktigt att vara lojal mot varuhuset. 

Under vårt besök noterade jag också en del äldre par i varuhuset. De 
följdes åt större delen eller hela tiden. En anledning till detta skulle kunna 
vara att varuhuset inte är så stort. I större varuhus kan det förekomma att 
man inte följs åt hela tiden under shoppingbesöket utan delar upp inköpen. 
I en studie om Gekås Ullared (Ekström 2010a) noterade jag att en rollspeci-
alisering bland par (t.ex. du köper det och jag köper det), men även att vissa 
par handlade tillsammans under hela varuhusbesöket, i synnerhet äldre par 
(Ekström 2010a). Pensionerade par återgår till att göra fler gemensamma 
beslut efter att ha haft mer specialiserade inköpsroller under sitt yrkesverk-
samma liv (Ekström 2010b). Det innebär att de ofta följs åt i ett varuhus.

De flesta kunderna verkade, som nämnts ovan, vara medelålders och 
äldre. Under senare eftermiddag kom även ett antal barnfamiljer till varu-
huset. Mina intryck summerade över dagen var dock att det verkade vara 
flest kvinnor som besökte varuhuset. Intervjuer som gjordes med personal 
under vårt besök pekade på att det är vanligare att barnfamiljer besöker 
varuhuset under helgerna (information från studenters intervjuer). Likaså 
är det vanligt att barnfamiljer besöker Veljekset Keskinen under somma-
ren, d.v.s. under semestern. Under juli har, som tidigare nämnts, varuhuset 
flest besökare.

Det är troligt att kunder som bor nära och kunder som bor långt bort 
har olika motiv till att handla på Veljekset Keskinen. Om man bor nära 
kanske det i större utsträckning handlar om materiell nödvändig konsum-
tion, t.ex. mat och kläder (Hjort 2004). Om man bor långt borta så kan 
det givetvis också handla om materiell nödvändig konsumtion, men det 
är mera troligt att konsumtionen blir en del av det sociala livet. Resan 
som turist kombineras med inköp av varor på varuhuset. Eftersom Tuuri 
är ett mycket populärt resmål i Finland så är det troligt att man påverkas 
av andra att resa dit. Det bör dock understrykas att även äldre människor 
som bor nära kan handla på Veljekset Keskinen av sociala skäl, t.ex. de 
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äldre männen jag nämnde ovan. Även kvinnan som diskuterar betydelsen 
av att vara lojal mot sin bybutik visar på en social relation till Veljekset 
Keskinen.

En stor del av vår konsumtion är social. Konsumtionen är i hög utsträck-
ning en social markör (Ekström 2010a, Ekström och Glans 2011). Hjort 
(2004) diskuterar socialt nödvändig konsumtion, d.v.s. att vara som andra 
och inte avvika. Samtidigt som konsumtionen är ett uttryck för konfor-
mitet, att göra som andra, så är det också ett uttryck för distinktion, d.v.s. 
fynd och unika upplevelser (Ekström 2010a). Detta gäller även besöket på 
Veljekset Keskinen i Tuuri. Att resa till Tuuri som sex miljoner människor 
gör är ett uttryck för konformitet. Att göra fynd och att ha unika upplevel-
ser är uttryck för distinktion. 

Reflektioner om kundgrupper
Under vårt besök var, som nämnts ovan, många besökare äldre kvinnor. 
Det framkom också att familjer är en stor kundgrupp under helger och 
under sommaren då man kombinerar semester med besök i varuhuset. 
Intervjuerna som studenterna gjorde visar på att unga konsumenter och 
kompisar är nya kundgrupper som besöker varuhuset. Det framkom också 
från studenternas intervjuer att det är vanligt att mor- och farföräldrar 
besöker varuhuset med sina barnbarn. Kanske barnbarnen genom att följa 
med sina mor- och farföräldrar socialiseras (t.ex. Ward 1974) in i att själva 
så småningom besöka Tuuri? I så fall skulle man kunna tala om ett fenomen 
som ”keeping up with the grandparents”, d.v.s. att göra som sina mor- och 
farföräldrar. Eller är det barnbarnen som drar dit far- och morföräldrar? I så 
fall handlar det om ”keeping up with the grandchildren” (Ekström 2007). I 
en studie av Gekås Ullared (Ekström 2010a) framkom att Ullaredsbesöket 
blivit tradition hos vissa familjer. Personer hade följt med sina föräldrar 
till Ullared som barn och i vuxen ålder börjat åka själva, ibland med egna 
familjer, något som skulle kunna benämnas ”keeping up with the parents” 
(Ekström 2010a). Det är möjligt att detta förhållande förekommer även på 
Veljekset Keskinen, men det framkom inte under de intervjuer som stu-
denterna gjorde under vårt besök. Det är intressant att familjemedlemmar 
påverkar varandra beträffande konsumtion. Familjen anses vara den mest 
betydelsefulla referensgruppen (Ekström 2010b). Interaktion och påverkan 
mellan generationer är fortfarande ett relativt outforskat område. 

Företaget anser att en utmaning för framtiden är att göra varuhuset 
mer attraktivt för äldre kunder eftersom kunderna blir allt äldre (infor-
mation från företaget). Företaget nämnde att kvinnor över 60 år, män 



44 vetenskap för profession

och barn är viktiga grupper att nå framöver (information från företaget). 
Med hänvisning till diskussionen ovan om olika generationer så vore det 
intressant att framöver studera hur Veljekset Keskinen når ut till flera 
generationer. 

Shopping engagerar inte alltid hela familjen. Under vårt besök såg jag 
några män som satt och vilade eller väntade på sina fruar. Hur kan man 
göra varuhuset mer intressant för dem i framtiden? En möjlighet är att 
inspireras av det Gekås Ullared gjort, d.v.s. öppna mindre caféer i varuhu-
set och/eller en sportbar.

Reflektioner om planerade inköp eller impulsköp
Annonserna i tidningen Ykköset med ett stort antal specialerbjudanden 
varje vecka är viktiga för att locka besökare till varuhuset. Många kommer 
för att handla just dessa varor. Vissa kunder som handlar har inköpslistor 
(nedskrivna på papper, mentalt eller i mobilen). Under vårt besök verkade 
inte så många kunder ha inköpslistor, men det är svårt att dra några slutsat-
ser eftersom det var få besökare i varuhuset. Dessutom kan inköpslistorna 
vara dolda (mentala eller i mobil). Intervjuer och observationer under vårt 
besök visar att impulsköp är vanliga. Generellt sett så skulle man kunna 
tro att kunder med inköpslistor handlar mer kontrollerat än de som saknar 
sådana, men även kunder med inköpslistor gör impulsköp. Därför vore det 
intressant att i framtiden studera om kunder med inköpslistor totalt sett 
köper mer än de som endast gör impulsköp.

I intervjuerna som studenterna gjorde med representanter för de olika 
avdelningarna framkom olika svar som redovisas nedan. Män verkade göra 
en hel del impulsköp på fiskeavdelningen. På klädavdelningen för män köp-
tes däremot oftast enbart det som hade planerats. Där följdes ofta mannen 
och kvinnan åt, men det förekom också att kvinnor handlade själva till sina 
män. Det verkade vara mer sällsynt att män själva handlade sina kläder. 
Det vanligaste inköpet var en t-shirt och ett par jeans. På klädavdelningen 
för kvinnor var det vanligast att kvinnor handlade själva, men ibland hade 
de också sällskap av sina män. Många tittade runt utan att ha bestämt att 
något skulle köpas. Om det fanns något speciellt tillfälle att handla till, 
t.ex. examensfest, så var inköpet ofta planerat. På barnavdelningen hand-
lade mammor, mor- och farföräldrar eller hela familjen, dock mycket sällan 
pappor själva. Ofta var klädinköp till barnen planerade, men det gjordes 
även impulsköp. Skoinköp till män var ofta planerade, medan kvinnor ver-
kade göra mer impulsköp av skor. På elektronikavdelningen handlade en 
något större andel män, men det fanns också många män och kvinnor eller 
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barnfamiljer som handlade tillsammans. Många elektronikinköp var plane-
rade, speciellt de dyrare inköpen, men det gjordes också en del impulsköp. 

Överhuvudtaget är det intressant att studera hur inköpsmönster skiljer 
sig åt för olika människor. Samtidigt är det för att göra en rättfärdig analys 
nödvändigt att ha mer detaljerad information för att se hur inköpsmönster 
skiljer sig åt beroende på individ, livssituation och köp- och konsumtions-
situation. Det skulle i detta fall fordra en mer fördjupad studie.

Avslutande kommentar
Veljekset Keskinen är från början en lanthandel som utvecklats till att bli 
ett varuhus och turistattraktion. Min minnesbild av varuhuset är framfö-
rallt det breda sortimentet i kombination med de dyrare varumärkena och 
avsaknaden av lockvaror vid entrén. Bilden av en lanthandel i storformat 
dröjer sig kvar på näthinnan. I marknadsföringen framgår också att man 
fortfarande ser varuhuset som det, d.v.s. man refererar till ”village shop” på 
engelska och bybutik på svenska. Detta bekräftades också under vårt besök. 
Det framkom att varuhuset fyller en praktisk och social funktion, både 
för närboende, men även för tillresta. Det faktum att handeln är en social 
mötesplats ska inte underskattas. Om man trivs med sortiment, personal 
och andra kunder så leder det ofta till att man kommer tillbaka för att 
handla igen. Butiken eller varuhuset som social mötesplats har, enligt min 
uppfattning, inte uppmärksammats tillräckligt, vare sig inom forskning 
eller i handeln. Istället har fokus under många år legat på priser och varu-
märken, både inom forskningen och i handeln. Det ena utesluter inte det 
andra, men min uppfattning är att den sociala aspekten av butiksbesöket 
behöver mer uppmärksamhet framöver. Den sociala relationen har alltid 
varit viktig för lanthandeln. Dagens datateknik gör att många företag har 
information om kunders köpmönster digitalt, men den mänskliga kontak-
ten ska inte underskattas även i det moderna varuhuset. 

Det är omöjligt att besöka ett varuhus av denna storlek som ligger mitt 
ute på landsbygden utan att reflektera över framtiden. Besökarna möter 
idag både den traditionella bybutiken och det moderna varuhuset. Varu-
husets sortiment är både brett (t.ex. tårtpapper)och trendigt (gasolgrillar). 
I framtiden blir förmodligen det breda sortiment som många finner att-
raktivt, i synnerhet de som ser varuhuset som ”bybutiken”, en utmaning 
då stora lager kostar pengar.

Vårt korta besök möjliggjorde inte en fördjupad analys av köproller, 
men man kan anta att kvinnor är mer engagerade i inköp av tårtpapper 
än män och vice versa för gasolgrillar. Det fanns under vårt besök flera 
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exempel på när både män och kvinnor var engagerade i inköp, inte minst 
pensionerade par som följdes åt i varuhuset. Det finns behov av mer för-
djupade studier av kundbeteenden på varuhuset som inte möjliggjordes då 
vårt besök var kort och då vi inte behärskar språket. 

Diskussionerna på tågresan från Tuuri till Vasa var lika livliga som på 
ditresan, men nu handlade det om alla upplevelser och iakttagelser som 
gjorts under vårt besök. I bagaget fanns nu förutom anteckningar och 
många foton även inköpt Marimekko tyg, finskt bröd och lakrits.
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Inledning

Företaget Veljekset Keskinens ägare och företagsledare Vesa Keskinen träf-
far vi i ett av företagets många mötesutrymmen där han inleder sin före-
tagspresentation (som till vissa delar liknar Gekås Ullared) med att säga att 
det här är ett turistföretag och den typen av marknadsföring som vi sysslar 
med är ”kontrastmarknadsföring”. De som känner till historien om detalj-
handelsföretaget Veljekset Keskinen vet att det började som en liten detalj-
handel på landsbygden och som med åren utvecklades till att bli Finlands 
största bybutik med en omsättning som endast varuhuset Stockmanns i 
Helsingfors överträffar (www.tuuri.fi).

Den ”lilla” bybutiken, känd för sitt breda sortiment och billiga priser 
är idag, baserat på en visuell inspektion, vad varumärkesforskare skulle 
kalla för ett hus av varumärken, ”a house of brands”, vilket i ett ramverk av 
varumärkesstrategier och –hierarkier skiljer sig från idén om ett ”branded 
house” (Aaker & Joachimsthaler, 2000). Stiger man in i Veljekset Keski-
nens bybutik möts man av många välkända varumärken, inte bara ett, 
vilket skulle ha varit fallet om företaget skulle ha gått in för en ”bran-
ded house” strategi. En diskussion kring fenomenet Veljekset Keskinen 
i Tuuri i Österbotten, Finland, kan ur ett varumärkesperspektiv föras på 
olika nivåer och ur olika perspektiv (Keller, 2003). Vanliga analysnivåer är 
strategisk, taktisk och operativ, och företagets uppfattning av varumärket 
bör analyseras skilt från kundens uppfattning.

Författaren till boken ”Differentiate or Die” Jack Trout (2008) fram-
hävdar betydelsen för företag skilja att sig från mängden för att överleva. 
I denna studie har vi valt att betrakta detaljhandelsföretaget Veljekset 
Keskinen ur ett varumärkessymboliskt perspektiv med fokusering på hur 
”kontrastmarknadsföring” operationaliseras. Vårt syfte är att utveckla en 
referensram för användning av symboler inom detaljhandeln illustrerad 
med hjälp av fotografier från Finlands största bybutik, Veljekset Keskinen. 
Annat datamaterial som använts för analys är broschyrer, företagspresenta-
tioner och information som finns att hämta från Internet eller som erhållits 
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genom samtal med företagets representanter under vårt besök på företaget 
våren 2012.

Detta kapitel är uppbyggt enligt följande. Grundläggande teorier om 
varumärkesbyggande presenteras först. Vi fokuserar speciellt på symboler 
som företag inom detaljhandelsbranschen kan använda sig av för att bygga 
starka varumärken. Samtidigt lyfts dimensionen om att skapa en unik upp-
levelse för besökarna fram. Baserat på existerande litteratur presenteras en 
teoretisk referensram för hantering av symboler i marknadsföringssyfte. 
Metoddiskussionen som följer därefter beskriver fotoanalys som metod. 
Sedan presenterar vi våra resultat som illustreras med hjälp av ett kollage 
av fotografiska bilder. Sammanfattningsvis konstateras i det avslutandet 
kapitlet att symboler är starka ingredienser i ”kontrastmarknadsföring”, en 
varumärkesdimension som inte bör underskattas. Begreppen varumärke 
och brand används som synonymer i detta kapitel, och begreppet branding 
står för processen att bygga upp starka varumärken.

 
Branding och kontrastmarknadsföring 

Varumärkeslitteraturen som växte sig stark i USA på 1950-talet stipulerar 
att ett varumärke är ett ”namn, en beteckning, en symbol eller design, 
eller någon annan egenskap, med vars hjälp man kan identifiera en säljares 
produkter och särskilja dem från konkurrenternas” (American Marketing 
Association, AMA, www.marketingpower.com, egen översättning). Defi-
nitionen som har två delar ger tydliga signaler för detaljhandelsföretag om 
hur viktigt det är att ha en enhetlig kommunikation i syfte att bli igenkänd 
och ihågkommen, samt att bli betraktad som unik och annorlunda i jäm-
förelse med andra aktörer på marknaden. 

Varumärke som löfte ges via det budskap som vävs in i den externa 
kommunikationen, ett löfte som bygger på varumärkesidentitet (Aaker, 
1996; Esbjerg & Bech-Larsem, 2009) (Figur 1). 

figur 1. Varumärke i tre dimensioner
    

Varumärkesimage

Varumärkesidentitet Varumärkesprofil

Källa: Björk (2011) (egen översättning)
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Kunden eller slutanvändaren är den som bestämmer varumärkets 
image, den dimension i varumärkesstrukturen som avgör om ett varu-
märke är ett varumärke eller enbart ett märke, om varumärket är starkt 
eller svagt, och om varumärket har ett positivt värde. Varumärkesimage 
är den individuella betraktelse som kan göras av konsumenter i samband 
med köp för att reducera sökkostnader och olika typer av risker, till exem-
pel kvalitetsrisker och psykologiska risker. Varumärkesimage anger hur 
konsumenter uppfattar varumärket till skillnad från varumärkesprofilen 
som anger vad företaget önskar kommunicera via varumärkeskommuni-
kationen. Varumärkesprofilen bestäms av detaljhandelsföretaget som en 
strategisk satsning. 

Varumärkesidentitet kan, enligt Aaker (1996), betraktas som ett system 
som består av fyra olika delar: varumärke som produkt, varumärke som 
organisation, varumärke som person, och varumärke som symbol. Varu-
märke som produkt i en detaljhandelsmiljö handlar om produktomfång, 
-attribut, och -kvalitet. Organisationens struktur, ambitionsnivå och sättet 
att arbeta på, d.v.s. dimensioner av ”varumärke som organisation”, påverkar 
i hög grad hur konsumenterna betraktar företaget. Det gör även företagets 
värderingar och dess personlighet, vilka ryms inom området ”varumärke 
som person”. Varumärke som symbol inkluderar olika aspekter som företag 
kan laborera med för att bygga upp och förstärka sitt varumärke. Det kan 
t.ex. handla om färgsättning, val av maskot, och ljud.

Marknadsföring i allmänhet och varumärkesmarknadsföring i synner-
het handlar om att positionera sig i konsumenternas mentala och känslo-
mässiga värld. Olika strategier och tekniker är möjliga att använda, bl.a. det 
som företagsledaren Vesa Keskinen lyfter fram som ”kontrastmarknadsfö-
ring”. Begreppet förklarar vi, med stöd av AMAs definition av marknads-
föring (www.marketingpower.com), som att uppställa kontraster av upplevt 
värde i processer som skapar, kommunicerar, och levererar erbjudanden för 
kunder, partners och samhället i stort. Kontraster kan, inom detaljhandeln, 
diskuteras som åtminstone två olika dimensioner. Kunderna kan jämföra 
en detaljhandel med en annan och i denna jämförelse se skillnader eller 
kontraster (inter-store contrasts). En annan dimension är den interna jäm-
förelsen, d.v.s. den som sker inne i butiken (intra-store contrasts). Här 
kan kunden jämföra normala priser mot billiga special erbjudanden. Eller 
varför inte jämföra kända varumärken med helt okända, och lokala varu-
märken med nationella och globala. 

För en butik i utveckling och med långa traditioner finns en inbyggd 
paradox mellan att bibehålla det gamla erkända och att plocka in det nya 
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och moderna. Här kan det handla om allt från att putsa upp fasaden och 
bygga nytt, till butikens interiör och varusortiment.

Brandingens symboler, en referensram
Detaljhandelns butiker är laddade med varumärkeselement, varav ett är 
symboler. Ett spektrum av symboler som företag kan använda för att bygga 
upp och stärka sitt varumärke har diskuterats av flera författare (Aaker, 
1996; Ailawadi & Keller, 2004; Keller, 2003). Visuella märken, logoty-
per, som t.ex. Nikes ”swoosh” och McDonalds ”M” känner de flesta till 
som symboler. Metaforer som används i marknadsföringssyfte kan också 
ses som symboler. Batteriföretaget Duracells kanin som går och går (eller 
hoppar) används för att visa på den energi som finns i produkten och varu-
märket. En tredje typ av symboler är historier och företagsberättelser som 
kan finnas i såväl nedskrivet format som i folkmun (Figur 2). Ytterligare en 
variant av symboler som påverkar uppfattningen och minnet av ett varu-
märke är reklamramsor och ljudsnuttar (Palghat, 2009).

Figur 2. Symboler i varumärkeskommunikationen   
    

     Logotyp      Metafor 

     Berättelsen     Reklamramsa 

     Design        Platsen

Symboler tar sig också uttryck i design och arkitektur. I många fall är 
detaljhandelsföretag förhållandevis designlösa i sin arkitektur, t.ex. inhysta 
i en något upprustad lagerlokal med blankare golv, renare väggar och bättre 
belysning. Känslan av designlöshet förstärks genom hyllor och hyllplace-
ringar, intern dekoration, montage, dofter, ljud och luftkvalitet. På utsidan 
är fasaden synlig samt den kringliggande miljön med aktiviteter som där 
kan tänkas förekomma. För detaljhandelsföretag som Veljekset Keskinen i 
Tuuri handlar branding inte enbart om företaget, dess varor, erbjudanden 
och aktiviteter, utan också om platsen ”the totality of thoughts, feelings, 
associations and expectations that come to mind when a prospect or consu-
mer is exposed to an entity’s name, logo, products, services, events, or any 
design or symbol representing them” (Ham, 2008, s. 127). Litteraturen om 
branding av destinationer tar upp flera olika faktorer som påverkar besö-
karnas associationer (Fan, 2006). I framgångsrika entreprenörsföretag som 
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Apple och Virgin på den internationella arenan och Kotipizza på den finska 
framträder färgstarka ledargestalter. Fallet Veljekset Keskinen är i detta fall 
inget undantag. Företagaren och vd:n Vesa Keskinen har ett symbolvärde 
via sitt engagemang i olika projekt och de rubriker han skapar, inte minst 
i skvallerpressen. 

Fotografier som datamaterial
Att använda fotografier som datamaterial har framför allt använts av antro-
pologer och etnografiska forskare för att dokumentera samhällsföreteelser 
(Bernard, 2006; Riemer, 2012). Inom ramen för den företagsekonomiska 
forskningen har metoden använts för att ge respondenter en möjlighet 
att visa vad som är viktigt och vad som har betydelse för dem i vardagen 
(Burt, Johansson & Thelander, 2007). Det är också ett sätt för forskare att 
dokumentera sina iakttagelser (Clark-Ibánez, 2004; Holbrook, 2006). Den 
explorativa forskningen som presenteras i detta kapitel är i enlighet med 
Pauwels (2011) struktur över hur ”visuell social” forskning kan bedrivas; 
forskargenererad, konceptuell, och tar fasta på den materiella kulturen. 
Fotografierna som används i resultatpresentationen ger ingen komplett bild 
av de företeelser som studeras, utan skall enbart tolkas som illustrationer av 
den kategori av fotografier som de representerar (Rose, 2012). 

Att fotografera och analysera fotografier har sina för- och nackdelar. Till 
fördelarna kan räknas låga kostnader och att undersökaren inte påverkar 
det som studeras. Även möjligheten att komma tillbaka till datamaterialet 
och analysera det ur en ny, helt annan, synvinkel är en fördel. Nackdelarna 
är att fotografier inte ger explicita förklaringar till fenomen utan tolkning-
arna och bedömningarna ligger i undersökarens ögon och betraktelsesätt. 
Fotografierna är inte heller en dokumentation av hela verkligheten utan 
små inramningar av den företeelse man är intresserad av. Fotografierna är 
inte bra på att fånga immateriella dimensioner så som ljud, temperaturer 
och dofter. Därför avgränsar vi oss i denna studie till varumärkesdimensio-
ner som kan analyseras med hjälp visuell inspektion. 

I föreliggande studie intresserade vi oss för de symboler som Veljekset 
Keskinen använder sig av för att levandegöra den kontrastmarknadsföring 
som Vesa Keskinen lyfter fram som central i företagets marknadsföring. 
För denna forskningsuppgift har vi bedömt fotoanalys som en lämplig 
datainsamlingsmetod. Forskningsansatsen är abduktiv. I samband med 
besöket på detaljhandelsföretaget Veljekset Keskinen i Tuuri planerades 
undersökningen och dess fokusområde. Vår tidigare forskning om varu-
märken kopplat till detaljhandeln resulterade i en preliminär skiss över 



52 vetenskap för profession

symboler som kan tänkas används på Veljekset Keskinen. Under vårt besök 
två dagar i maj 2012 tog vi 214 fotografier och samlade på oss en mångfald 
av intryck. Resultaten som presenteras i nästa avsnitt, med hjälp av ett urval 
fotografier, är baserat på olika processer. Dels har vi sorterat och omsorterat 
vårt datamaterial, och dels har vi växlat mellan teori och empiri för att öka 
vår förståelse för det som analyserats. 

Bybutiken Veljekset Keskinen, dimensioner av kontrast-
marknadsföring
I detta avsnitt presenterar vi tre dimensioner som tydligt kan lyftas fram i 
en diskussion kring innebörden av kontrastmarknadsföring. 

Tradition och nytt
Med beaktande av Veljekset Keskinens historia, från en liten bybutik till 
nationell attraktion kan man inom ramen för dimensionen ”Tradition och 
nytt” urskilja tre aspekter. Redan vid ankomsten till Veljekset Keskinen 
kan man se hur gammalt möter nytt. Den gamla byggnaden (eller åtmins-
tone fasaden av den) har bibehållits för att visa på ursprung, en tydlig 
kontrast till de nybyggnationer som tillkommit under senare år. Framfö-
rallt ser man kontraster till det gamla, det österbottniska, om man jämför 
huvudentrén till varuhuset (ett rött timmerhus) med entrén till Veljekset 
Keskinens matvaruavdelning och hotell (bild 1).

Dimensionen ”Tradition och nytt” kan också gestaltas i form av pro-
duktjämförelser. På ett flertal ställen visar företaget upp hur produkter från 
en tidigare tidsepok såg ut som jämförelse med dagens produktsortiment 
och -utbud (bild 2). Berättelsen om företagets historia är central i företa-
gets marknadsföring.

Den historiska utveckling som presenteras i form av produktutbud och 
-sortiment ger också möjlighet att se hur bybutiken har utvecklats från att 

bild 1. Tradition och nytt, två utsidor.
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vara en renodlad detaljhandel till att bli den turistupplevelse som bland 
annat skall locka till köp av souvenirer i form av t.ex. Veljekset Keski-
nen koppar och muggar (bild 2). I termer av metaforer som Veljekset 
Keskinen använder sig av är det framförallt två bilder som vi önskar lyfta 
fram i denna resultatpresentation. Den första bilden som får representera 
företagets utveckling och framgång är fasaden till matvaruavdelningen och 
hotellet (bild 1) och den andra är företagets logotyp hästskon som symbo-
liserar lycka och lyckosamma affärer (dvs. bra priser för kunden) (bild 5). 

Butiksatmosfären byggs upp med traditionella metoder så som val av 
ljud, ljus, hyllor, hyllstrukturer, produkter och produktplaceringar, dofter, 
temperaturer och kundbeteendeplanering (i form av kartor över hur man 
skall röra sig och var olika avdelningar finns). Som kund möter man t.ex. 
billiga lockvaror lätt tillgängliga i stora korgar, specialerbjudanden är väl 
utmärkta och huvudgångarna, där merparten av besökarna rör sig, är betyd-
ligt bredare än gångarna mellan hyllorna. Därutöver, i termer av kontraster, 
kan besökaren ta del av olika typer av montage som lyfter in historiska 
föremål, äldre produkter och tidigare verksamhet i butiksmiljön (bild 3).

I bild 3 framgår att vagnar och kärrhjul från en försvunnen tid har valts 
som dekoration i kontrast till en annars modern inredning. Montern med 

bild 2. Tradition och nytt, produktsortiment och -utbud.

bild 3 Tradition och nytt, verksamheten förr och nu.
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Tunturi-mopeden från 1970-talet 
(bild  4) är ett annat exempel på 
hur tradition möter nytt. Tillä-
gas bör att just denna modell av 
mopeder har idag ett högt attrak-
tionsvärde hos vissa mopedfan-
taster. Mera generellt kan man 
kanske också tänka sig att mope-
den skapar nostalgikänslor bland 
50- och 60-talisterna och därmed 
bidrar till att, bland denna kundgrupp, skapa en starkare koppling till före-
taget Veljekset Keskinen.

Dimensionen tradition och nytt kan som bildexemplen visar presen-
teras på olika sätt genom olika aspekter. Det är här viktigt att framhålla 
att aspekterna som väljs är noggrant utvalda och är i harmoni med den 
övergripande strategin.

Skala och storlek 
En annan dimension som lyfts fram inom temat kontraster är ”Skala och 
storlek”. Skala och storlek kan identifieras genom ett flertal olika aspekter. 
ymbolen och det stora monument som möter besökarna kallas ”Lyckos-
kon”. Den har en egen berättelse i företaget. Det sägs att Tuuri (på svenska 
lycka) grundades på den plats där enhörningens ena sko föll av. Det finns 
sannolikt ingen annan butik i Finland som har samma symbol. Eftersom 
symbolen är så stor fungerar den bra som landmärke i en jämförelse med 
andra butiker (inter-store contrasts) (bild  5). Inne i butiken möter kunden 
hästskon på annonser och på företagets egna produkter så som choklad. 

I butiken kan också noteras hur man på Veljekset Keskinen genom 
produktplaceringar i stora volymer visar vad som är billiga plockvaror, t.ex. 

bild 4. Tradition, Tunturi-moped.

bild 5. Skala och storlek, mängd och massor.
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choklad, godis, utgående klädmodeller eller reststorlekar, till skillnad från 
märkesprodukter som är färre till antalet och som visas upp mer, ibland 
”upplockade” i sina egna hyllor och egna montrar, s.k. ”shop-in-shop” 
(bild  6).

Dimensionen ”Skala och storlek” handlar också om exponeringssätt. 
Stora mänger av en vara kan antingen plockas upp och ställas fram, eller 
bara köras fram på en lasttrall. Enskilda märken kan presenteras inklämda 
mellan andra, eller lyftas fram i form av tydliga montrar, ”förstorade pro-
dukter” eller unika produktförpackningar (bild 6).

House of brands vs branded house
Användningen av varumärken inom detaljhandeln kan ske på olika sätt. 
Baserat på varumärkeslitteraturen finns inom området varumärkesarkitek-
tur två ytterligheter, ”branded house”, vilket går ut på att ett företag väljer 
att lyfta fram ett varumärke i all kommunikation, och ”house of brands”, 
d.v.s. företaget utnyttjar olika varumärken för olika marknader (Aaker & 
Joachimstahler, 2000). Inom ramen för bybutiken Veljekset Keskinen kan 
man analysera företagets eget varumärke mot antalet andra välkända varu-
märken som finns i butiken, t.ex. Arabia, Finlayson, Muumi, Marimekko.

bild 6. Skala och storlek, ner- och upplockat.

bild 7. House-of-brands.
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Det framkommer rätt tydligt att Veljekset Keskinen inte har fokuserat 
på egna varumärken utan mera gått inför strategin ”a house-of-brands” 
(bild 7).

Kända varumärken kan man återfinna i de flesta produktkategorier. 
Söker man efter saxar är Fiskars det första varumärket man ser. Är det fis-
keutrustning man är intresserad av finner man Shimano och Rapala. Kända 
klädesmärken som Marimekko, Björn Borg, Sloggi, Fjällräven och Rukka 
finns representerade. Bland skor för idrotts- och fritidsbruk finns t.ex. Puma, 
Adidas och Nike. Förutom ett brett sortiment av märken finns inom ramen 
för varje märke även ett flertal olika modeller. Det kan konstateras att det 
inom de flesta produktkategorier som saluförs finns ett brett sortiment. På 
bild 8 ser vi leksaks- och musik och filmavdelningen som exempel. 

Veljekset Keskinen är ett familjeföretag och ett varumärke som genom 
olika symboler också synliggörs i form av ett ”branded-house”. En symbol 
är den färgstarke och innovativa ägaren Vesa Keskinen (bild 9).

Resultaten visar att Veljekset Keskinen idag kombinerar två olika typer 
av varumärkesstrategier, nämligen ”house of brands” och ”branded house”. 
En fråga som uppstår är hur denna kombination av strategier kommer att 
lyckas i framtiden. En annan aspekt som föranleder funderingar med tanke 
på framtiden är detaljhandelskonceptets utveckling från den lilla bybutiken 
till ett turistcenter, med upplevelser i fokus.

Sammanfattning
Bilden av ett varumärke (brand image) är en mental och individuell kon-
struktion. Den skapas genom egna erfarenheter, den kommunikation som 
företaget/märket förmedlar och via diskussioner med vänner och bekanta. 
Detaljhandelsföretaget Veljekset Keskinen i Tuuri i Österbotten, Finland har 
under de senaste 20 åren utvecklats från att ha varit den lilla bybutiken till att 
idag bli ett besöksmål med fokus på upplevelser. I denna process går det att 

bild 8. Bredd och djup, märken och produkter.
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göra olika strategiska val. Företagets karismatiske ägare och vd Vesa Keskinen 
framhåller kontraster som en viktig ingrediens i de strategiska val som görs. 

Kontrastmarknadsföring kan praktiseras på olika sätt i olika miljöer. Vi 
har i detta kapitel studerat Veljekset Keskinen som en fallbeskrivning för att 
därigenom kunna identifiera dimensioner och aspekter i kontrastmarknads-
föring. Under två dagar i maj månad 2012 tog vi 214 fotografier som senare 
sorterades och analyserades. I bildmaterialet kunde vi identifiera dimensio-
nerna: tradition och nytt, skala och storlek, och House of brand vs Branded 
house. Det framgår tydligt hur Veljekset Keskinen medvetet arbetar med 
symboler som till exempel logotyp, berättelser, metaforer och design för att 
framhäva sin identitet. Även orten Tuuri, som en platsindikator, lyfts fram-
starkt för att signalera bybutikens geografiska läge och härkomst.

Studien som genomförts har sina begränsningar. Teoridiskussionen och 
den referensram som använts är på inget sätt fulländad. Vi valde att utgå 
från några grundidéer om vad varumärkeshantering är för att därefter foku-
sera på varumärkessymboler. I en fortsatt studie vore det ändamålsenligt att 
ytterligare fördjupa sig i användningen av symboler i marknadsföringssyfte. 
Våra resultat visar att symboler är användbara och att det finns en mångfald 
av symboler som företag kan laborera med. Vi har i denna studie visat på att 
den kontrastmarknadsföring som Veljekset Keskinen använder sig av består 
av de tre dimensionerna tradition och nytt, skala och storlek och House 

bild 9. Vd Vesa Keskinen, Veljekset Keskinen.
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of brands vs Branded house. I en fortsatt studie finner vi det motiverat att 
jämföra dessa resultat med andra företag som också anser sig syssla med 
kontrastmarknadsföring. 
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tid och rytm på Veljekset keskinen
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1. Introduktion

När vi inledde vårt besök på Veljekset Keskinen i Tuuri visste jag ännu inte 
vad som skulle vänta eller vad mina observationer skulle utmynna i. Vårt 
tidigare nedslag i Ullared resulterade i en text om hur man får det att flyta 
på Gekås Ullared. Jag fångades snabbt av det omfattande arbete som gjorde 
det möjligt att hantera de stora mängder besökare och varor som konstant 
flödade genom butiken. Redan efter ett kort tag på plats i Tuuri insåg jag 
att det inte skulle bli samma tema på min rapportering från detta besök, 
eftersom det inte flyter på i Tuuri på liknande sätt som i Ullared. Skälen 
kan vara flera. För det första var vi i Tuuri under påtaglig lågsäsong. För det 
andra är omsättningen, flödet av varor och besökare betydligt lägre i Tuuri. 
För det tredje saknas på Veljekset Keskinen de detaljer och arbetssätt som 
på Gekås Ullared får det att flyta. 

Det var först några veckor senare som jag insåg att temat tid och rytm 
passade betydligt bättre in i analysen av Veljekset Keskinen. Vid 2nd Nordic 
Conference on Consumer Research på Handelshögskolan vid Göteborgs uni-
versitet höll professor Mika Pantzar torsdagen den 31 maj 2012 ett anfö-
rande om tid och rytm i konsumtionssamhället under rubriken ”Towards 
Rhythm-based Service Economy”. På en av sina bilder hade han en karta 
över Finland med flera texter. I mitten av bilden stod det ”Vesa Keski-
nen…” och var tänkt som ett skämt om ägaren till Veljekset Keskinen. 
Jag tror att jag var en av få i publiken som uppfattade denna referens. Den 
intressanta föreläsningen kring tid och rytm blev tillsammans med några 
av hans publikationer (Pantzar & Shove 2010; Shove, Pantzar & Watson 
2012) viktig inspiration när jag senare analyserade besöket i Tuuri. Rytm 
har ett släktskap med flyt som jag intresserat mig för tidigare i förhållande 
till Gekås Ullared (Hagberg 2010). 

Vid genomgången av materialet utifrån detta tema blev det också klart 
för mig att just tid och rytm är viktiga aspekter i Veljekset Keskinens kon-
cept och lockelse. Medan jag vid besöket i Gekås Ullared uppehöll mig 
mest inne i butiken kommer detta kapitel om Veljekset Keskinen som 
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fokuserar på tid och rytm framförallt att omfatta foton och händelser som 
sker utanför butiken. Kanske är det inte mer än en känsla, men min upp-
fattning är att medan Gekås Ullared bygger inifrån och ut, så sker det på 
Veljekset Keskinen tvärtom, dvs. utifrån och in. På Gekås Ullared är varu-
huset i centrum för allt som sker. Expansionen av varuhuset och platsen 
sker utifrån denna kärna, genom att öka ytan på bredden och på höjden. 
Medan man är på plats i Ullared för att handla i varuhuset så ska det i 
anslutning till besöket finnas möjlighet att göra andra saker, som att umgås, 
bo och äta. På Veljekset Keskinen sker expansionen utifrån och in på ett 
sådant sätt att det framförallt är fokus på de olika upplevelser och aktivi-
teter som sker utanför butiken. Genom att locka människor till platsen 
med dessa aktiviteter och möjligheter till upplevelser så lockar man också 
människor att handla i butiken. Om det faktiskt är så att de bägge företagen 
har olika orientering kan jag inte säga vilket sätt som skulle vara det bästa. 

Kapitlet bygger på fältanteckningar som gjorts under besöket i Tuuri, 
drygt 200 fotografier som tagits under besöket, presentation och rundvand-
ring med företagets ledning, intervjuer av företagets anställda med hjälp 
av två studenter, samt diverse dokument insamlade i samband med besö-
ket (t.ex. annonser och karta över butiken). I fem avsnitt diskuteras olika 
aspekter av tid och rytm på Veljekset Keskinen: synkronisering av tid och 
rum, tidslinjer, varornas tidsindelning, säsonger och framtiden. Kapitlet 
avslutas med en sammanfattande kommentar. 

bild 1. Tavlan för avgående tåg på tågstationen i Vasa.
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2. Tågordning: Att synkronisera tid och plats
Frågan om tid och rytm aktualiserades redan när vår resa mot Tuuri star-
tade på tågstationen i Vasa. Det var just med anledning av utbyggnaden 
av järnvägen i såväl Finland som Sverige som tiden blev standardiserad 
mellan olika orter. I Sverige infördes gemensam tid för hela landet 1879. 
Efter en lång kamp mellan Göteborg och Stockholm, vilka båda ville att 
deras lokaltid skulle bli den gemensamma tiden enades man till slut om 
att normaltiden skulle följa meridianen mellan de båda städerna. Om en 
motsvarande kamp utspelades i Finland har jag inte lyckats få reda på, men 
det är liksom i Sverige nuförtiden samma tid i hela landet. Det var ganska 
praktiskt då den grupp som träffades på tågstationen i Vasa efterhand skulle 
utökas med fler personer och inte behövde förhandla om vilken tid som 
skulle gälla. 

Vi möttes på tågstationen i Vasa kl. 08:50. Tåget gick från Vasa 09:14 
(bild 1) och vi bytte sedan tåg i Seinäjoki efter ca en timma, vilket sedan 
körde oss ända fram till Tuuri enligt tidtabell. Det var fem av mina forskar-
kollegor, sex studenter och jag som åkte från Vasa på morgonen. I Seinäjoki 
anslöt ytterligare en student till gruppen och i Tuuri mötte ytterligare en 
forskarkollega upp. Av våra värdar i Finland fick vi reda på att det är ovan-
ligt att, som vi, ta tåget till Tuuri och att många inte ens vet om att det går 
att åka tåg dit. Tågresan på ca 2 timmar med byte i Seinäjoki verkar många 
välja bort till förmån för bilen och kanske beror det på tidsbesparing eller 
förmågan att lasta med sig mer varor hem efter att ha handlat. För mig som 
kommer från Västsverige och alltmer sällan ser eller åker tåg upplevs det 

bild 2. Avstigning på hållplatsen i Tuuri.
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som något relativt exotiskt och exklusivt. Att det skulle finnas en tågförbin-
delse hela vägen till Ullared, trots att det är ett så stort besöksmål i Sverige, 
framstår närmast som utopiskt. Vi klev av vid tågstationen i Tuuri (bild 2). 
Veljekset Keskinens byggnad ligger nära tågstationen och man ser den 
direkt. Det visade sig vara byggnaden för dagligvarubutiken och hotellet. 

3. Tidslinjer: Att presentera förlopp
Efter att vi hade anlänt till Tuuri åt vi lunch och sedan var det dags att 
träffa representanter från Veljekset Keskinen. Inledningsvis presenterades 
vår tidigare studie av Gekås Ullared. Därefter var det dags för ägaren Vesa 
Keskinen att tillsammans med finanschefen Jari Pitkänen berätta om före-
taget (bild 3). På tåget fick jag också reda på att nuvarande ägaren till 
Keskinen förekommer mycket i skvallerpressen. Det som väcker pressens 
intresse är bland annat hans ungkarlsliv och dikeskörningar (metaforiskt 
eller bokstavligt vet jag inte). Under presentationen visade det sig att denna 
uppmärksamhet kring hans person är något som han betraktar som positivt 
eftersom det gör Veljekset Keskinen mer känt. 

Ägaren började presentera företaget. Han berättade att han som liten 
hade en dröm om att Tuuri skulle bli känt. Han berättade att idag har hans 
dröm gått i uppfyllelse då Tuuri enligt honom har blivit Finlands mest 
populära turistdestination. Veljekset Keskinen är det näst största varuhuset 
i Finland efter Stockmann i Helsingfors. Företaget startade 1946 av hans 
farfar och drevs sedan vidare av hans far, vilket gör att han är ägare i tredje 
generation. Han började själv i företaget 1987 och tog över verksamheten 
1994, då han var 26 år gammal. Tiden har ofta en särskild betydelse i famil-

bild 3. Presentation av Veljekset Keskinen av finanschefen (till vänster) och 
ägaren (till höger).
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jeföretag, då det ofta finns betoning på tradition, arv och länkar mellan 
generationer (Dodd et al 2013). Samtidigt som tiden länkar samman olika 
generationer kan det också finnas försök att kontrastera mot vad som varit 
tidigare, att gå mot en ”ny tid”. I detta fall var det nog just att denna nya 
generation i familjeföretaget ville göra platsen Tuuri mer känd. 

I ägarens presentation beskrevs företagets historia genom ett antal ned-
slag som fokuserade på olika händelser. Den röda tråden i berättelsen är 
expansion, från byggandet av den ursprungliga lanthandelsbyggnaden 
1969, via om- och tillbyggnader i olika etapper och till utökningen med 
livsmedelsbutik och hotellverksamhet. När ägaren hade pratat en stund om 
företagets ekonomiska utveckling lämnade han dock över till finanschefen. 
Det märktes att denna utveckling inte passade in i berättelsen om ständig 
expansion. Finanschefen berättade att under 2007–2009 gick verksamhe-
ten sämre ekonomiskt. Under 2006 hade man mycket stora lån. Under 
2009–2011 förbättrades resultatet väsentligt och idag har företaget inte stora 
lån. Detta förhållande har också inneburit att företagets omsättning mins-
kade för första gången i historien mellan 2006 och 2007. Kanske beror det 
just på att denna utveckling inte passar in i berättelsen för i diagrammet 
(bild  4) är det staplar inom ett vitt fält fram till 2006 och sedan ligger stap-
larna som visar omsättningen under de följande åren placerade vid sidan 
om med en annan bakgrundsfärg. Möjligtvis krävs det att omsättningen 

bild 4. Presentation av företagets omsättningsutveckling över tid. Från 2007 
och framåt ligger staplarna utanför den ordinarie ritytan i diagrammet. 
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återigen blir största någonsin för det enskilda året för att samtliga staplar 
ska kunna återföras till ett och samma diagram. 

Denna utveckling är intressant i förhållande till Gekås Ullared, som 
varje år sedan starten har kunnat redovisa en ökad omsättning. Kanske 
kommer det att fortsätta så för alltid, men om inte så kan man nog förvänta 
sig att det i likhet med Veljekset Keskinen blir omtumlande för företa-
get om man tvingas konstatera att den återkommande ökningen avbryts. 
Den starka berättelsen om den ständiga expansionen och ökningen kan då 
behöva ersättas med andra berättelser som beskriver förlopp som har hack 
i kurvan. Samtidigt kan sådana här avbrott i ständig expansion vara särskilt 
viktiga för organisationer, då det kan innebära att man får utvärdera och 
ompröva verksamheten utifrån andra villkor som kan ha betydelse på sikt. 

Det var just själva avbrottet i den ständiga expansionen som var intres-
sant i redovisningen av företagets utveckling. Senare under presentationen 
blev det tydligt att just kontraster är viktiga för företagets marknadsföring. 
När ägaren, efter att finanschefen förklarat orsakerna till och konsekven-
serna av avbrottet i försäljningsutvecklingen, beskrev företagets marknads-
föringsstrategi använde han begreppet contrast marketing, ett uttryck han 
sa att han själv har myntat. Företagets ledning har gjort flera resor, bland 
annat till Los Angeles, Las Vegas och New York för att samla idéer och 
haft med sig tusentals bilder hem. Jag har än så länge inte varit i Las Vegas, 
men vad jag ändå känner till om staden i kombination med mina besök i de 
övriga två städerna säger mig att det är tre bra val om man vill ha inspira-
tion till just contrast marketing. 

Just kontraster är själva grunden i rytm, eller som det uttrycks i Britan-
nica Online Encyclopedia: ”In its most general sense rhythm (Greek rhyth-
mos, derived from rhein,“to flow”) is an ordered alternation of contrasting 
elements.” I Nationalencyklopedin kan man läsa följande om rytm: 

rytm (latin rhy´t(h)mus ’takt’, av grekiska rhythmo´s ’tidsmått’, ’takt’, ’rytm’, sam-
manhörande med rhe´ō ’flyta’), regelbunden växling mellan starkare och svagare 
moment i återkommande förlopp av olika slag; i synnerhet upplevelsen av denna 
växling. 

Med rytm menas alltså inte bara kontrasterna mellan olika element i 
sig utan den ordnade växlingen dem emellan. En av dem som intresse-
rade sig för rytm var den franske filosofen och sociologen Henri Lefebvre 
(2004) som såg rytm som en form av analys. I analysen ingår många olika 
moment i form av begreppspar som repetition-differens, mekanisk-orga-
nisk, cyklisk-linjär och kontinuerlig-diskontinuerlig. Själva kontrasterna 
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och avvikelserna blir med andra ord viktiga i etablerandet av rytm. I kom-
mande avsnitt kommer olika aspekter av rytm som aktualiseras på Veljekset 
Keskinen att diskuteras. 

4. Varornas tidsindelning
Efter presentationen var det dags för rundvandring med företagets finans-
chef. Under rundvandringen aktualiserades flera frågor som har att göra 
med varornas tidsindelning. En återkommande indelning av detaljhandeln 
i dagligvaror och sällanköpsvaror har här materialiserats i form av två olika 
byggnader. I de svenska begreppen dagligvaror respektive sällanköpsvaror 
finns en uppdelning av detaljhandeln baserat på den rytm i vilken varorna 
vanligtvis handlas. Det finns andra begrepp som används i Sverige men 
som inte fångar denna rytm. På finska används begreppen ruokaostokset 
(ung. livsmedel) och kestokulutustavarat (ung. konsumentvaror), vilket inte 
heller fångar in den rytm utifrån vilka varorna vanligen handlas. De eng-
elska begreppen groceries (livsmedel) och specialty goods /durables (special-
varor) fångar inte heller denna rytm. Uppdelningen av handeln i två olika 
kategorier av varor kommer dock till uttryck här i Tuuri genom att varorna 
säljs i två olika byggnader. I varuhuset Tavarapuoti säljs sällanköpsvaror, 
medan livsmedelsbutiken Ruokapuoti säljer dagligvaror. 

bild 5. Gränsen mellan dagligvaror och sällanköpsvaror. Till vänster ligger 
hotell, livsmedelsbutiken Ruokapuoti och trädgårdsbutiken Pihapuoti. Till 
höger ligger varuhuset Tavarapuoti.
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Varuhuset och livsmedelsbutiken är separerade från varandra, men 
också sammanlänkade via lagret som ligger mellan. Kunderna kan dock 
inte passera mellan de två butikerna utan att gå eller åka runt byggnaderna 
(bild 5). Finanschefen berättade under rundvandringen att de tidigare var 
ett och samma brandområde, men att det nu var uppdelat i flera enhe-
ter, bland annat på grund av säkerhetsskäl om en brand skulle uppstå. 
Tidigare kunde besökarna också se in i lagret, men han tyckte att det var 
bättre att stänga till det och inte visa besökarna att det fanns mängder av 
varor i lagret. 

Enligt finanschefen har det varit ett intensivt arbete med att minska 
lagerytorna och öka butiksytan istället. Han berättade också att under kri-
sen för företaget 2006–2007 beslutade chefer och mellanchefer om för-
ändringar i butikens layout. Det innebar stora förändringar jämfört med 
tidigare uppdelning, framförallt att man minskade antalet avdelningar. I 
butiken placeras varor på de olika avdelningarna utifrån förväntad försälj-
ningsfrekvens. En särskild avdelning i butiken anpassas efter säsong. 

5. Cykler och säsonger: Tid som återkommer
I Tuuri varierar antalet besökare kraftigt under året och det är under som-
maren som det kommer flest besökare. Säsongerna spelar också roll i varu-
huset. Under rundvandringen berättade finanschefen att den särskilda 
säsongsavdelningen ändras två gånger per år. En del av året är den jul-
avdelning. Efter jul blir det en avdelning med djurtillbehör och saker för 

figur 1. Försäljningsfördelning under året.
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sommarstugan. Denna del av butiken var tidigare en del av lagerytan, men 
har nu gjorts om till butiksyta. Under presentationen berättade ägaren att 
juli är den försäljningsmässigt bästa månaden under året. Han berättade 
hur försäljningen fördelar sig på årets månader (med tillägget ”every year 
the same”). Fördelningen per månad framgår av figur 1. 

Under mina observationer utanför varuhuset kunde jag notera att 
många verksamheter var stängda. I närheten av varuhuset ligger en mini-
golfbana som för tillfället var stängd men som vittnade om sommarens 
aktiviteter. På parkeringen stod det en stor spark som vittnade om den 
andra högsäsongen under vinterhalvåret (bild 6). Det tyder på att det 
var lågsäsong eller åtminstone mellansäsong vid vårt besök i maj, då som-
marens högsäsong är i juli och vinterns högsäsong i december. Jag pratade 
med två av studenterna om detta och de förklarade för mig att de kände 
sig lite besvikna då de på kvällen innan vårt samtal hade planerat att festa. 
De kunde dock konstatera att det under den här tiden på året fanns väldigt 
lite kvällsaktiviteter. 

En annan viktig återkommande aktivitet som har en veckovis rytm är 
när tidningen Ykköset! ges ut. Vesa Keskinen är störste ägare av tidningen. 
De andra ägarna är entreprenörer från regionen. Tidningen finns i entrén 
till varuhuset och innehåller ett stort antal annonser för olika verksamheter 
i Tuuri, där varuhuset fått störst utrymme. Studenterna som genomförde 
intervjuer berättade för mig att den ansvarige för herrklädesavdelningen 
hade givit bort annonsutrymmet till avdelningen för damavdelningen med 
anledning av mors dag i anslutning till vårt besök. Motsvarande byte görs 
vid fars dag. Det är exempel på hur särskilda dagar blir en del av den 
tidsmässiga planeringen av olika aktiviteter i varuhuset. Ett av de begrepp 
som Lefebvre (2004) använde i sin analys av rytm var polyrhytmia, vilket 

bild 6. Mitt emellan två säsonger.
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innebär att två eller flera olika rytmer används samtidigt. Det blir under 
observationerna tydligt att det är fler olika rytmer som pågår parallellt. 
Vissa rytmer har att göra med säsonger, några med särskilda dagar, andra 
med varorna, eller till och med hur kundvagnar förflyttas från en plats till 
annan. 

Under mina vidare observationer lade jag märke till ett annat cykliskt 
mönster som inte har att göra med säsonger, utan betydligt kortare cykler. 
Här fanns också en stor skillnad mellan Veljekset Keskinen och Gekås 
Ullared som vi tidigare besökt. På parkeringen utanför varuhuset såg jag en 
truck som transporterade vagnar från en uppsamlingsplats på parkeringen 
och körde dem till baksidan av huset. Jag följde efter och förstod snart 
att detta är något som hela tiden upprepas. Kundvagnarna förs in genom 
butiken från baksidan av huset till den plats där kunderna går in i butiken. 
Kunderna kan ta kundvagnar ute på parkeringen eller inne i varuhuset 
och lämna dem på samma platser. Skyltar i entrén visar också att det finns 

bild 7. Övergivna kundvagnar och spelautomater utanför kassan i varuhuset. 
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kundvagnar inne i varuhuset. För att det ska finnas vagnar på båda ställen 
sker en ständig förflyttning från parkeringen och in i varuhuset. Det visade 
sig senare att de kunder som lämnar kundvagnen inne i varuhuset inte för-
flyttade den till entrén utan istället lämnade den utanför kassorna (bild 7). 
Det betydde att det krävdes en senare förflyttning av kundvagnarna från 
kassorna till entrén av personal eller kunder som kände sig särskilt manade. 
Den stora skillnaden mellan detta system och Gekås Ullared ligger i deposi-
tionen av ett mynt eller bricka som gör att kundvagnarna i större utsträck-
ning återförs till avsedd plats av kunden (se också Cochoy 2008). 

6. Framtiden
En mycket viktig aspekt av tid och rytm är framtiden. I Tuuri, som betyder 
tur har just framtiden särskilt stor betydelse. Utanför kassorna inne i varu-
huset finns flera spelautomater uppställda och under mina observationer 
var det hela tiden många besökare som satt vid automaterna. På bild 7 
syns i förgrunden de kundvagnar som hamnade utanför kassorna och i 
bakgrunden de flitigt använda spelautomaterna. Automaterna är en del i 
en mängd olika symboler, material och aktiviteter på platsen som har att 
göra med tur, vilket är ett viktigt tema i fokus på framtiden. 

Många av de aktiviteter som anordnas i Tuuri har ofta stora prissum-
mor och turen är något som man anknyter till. Företagets symbol är en 
hästsko ihop med en enhörning, vilka båda används som symboler för 
tur. I ägarens trädgård finns mängder av enhörningar uppställda (bild  8). 
Utanför varuhuset finns en hästsko som byggdes 2000 (bild 9) och som 
sedan utsetts till ett av världens fulaste byggnadsverk, något som ägaren 
verkade mycket förtjust över.  

7. Slutkommentar
Tuuri är i Lefebvres (2004) terminologi en polyrytmisk plats, som kom-
binerar många olika rytmer på en och samma gång. Två viktiga rytmer är 
shopping och nöje. Ett stort utbud av varor för shopping kombineras med 
aktiviteter som isfiske, konserter och minigolf. I Tuuri är det rytmen för 
nöje som framförallt är avgörande för platsen och det som huvudsakligen 
styr när under året som det är flest besökare i området. Företagets mark-
nadsföringsstrategi som uttrycks i begreppet contrast marketing innebär 
också en särskild aspekt av rytm, då det är i kontrasterna och avvikelsen 
från det regelbundna som rytmen kan upplevas. Som familjeföretag är län-
ken till det förflutna viktig, men i Tuuri är det också särskilt viktigt med 
länkar till framtiden. Hopp om tur och framtida lycka återkommer i de 
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olika aktiviteter som arrangeras och är viktiga symboler för verksamheten 
och platsen. Det är just sammankopplingen av många olika rytmer i Tuuri 
som blir mitt bestående intryck från vårt besök och jag tror att det är något 
som kommer att känneteckna denna plats fortsättningsvis. 
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bild 8. Enhörningarna i ägaren Vesa Keskinens trädgård är en av sevärd-
heterna i Tuuri. 
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bild 9. Hästskon utanför varuhuset som utsetts till ett av världens fulaste 
byggnadsverk.
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negativa kundbeteenden – en studie  
på Veljekset keskinen i tuuri 
nicklas salomonson | Universitetslektor i företagsekonomi, Högskolan  
       i Borås

En av de viktigaste källorna för kvalitet och konkurrenskraft i företag är 
mötet mellan kund och anställd (se t.ex. Czepiel et al. 1985, Bitner 1990, 
Bitner et al. 1994, Berry & Parasuraman 1991). Detta är särskilt viktigt 
inom detaljhandeln där kunders positiva upplevelser i butiker till stor del 
är kopplat till interaktioner med hjälpfull och vänlig personal (Bäckst-
rom & Johansson 2006). Uttrycket ”sanningens ögonblick” (Normann 
1984) används ibland för att illustrera vikten av dessa möten. Kundens roll 
har även kommit att öka i betydelse då hon/han förväntas vara en aktiv 
medproducerande partner snarare än en passiv servicemottagare (se t.ex. 
Prahalad & Ramaswamy 2004, Vargo & Lusch 2004ab). Relationen till 
kunden antas med detta synsätt vara konstruktiv, harmonisk och ömsedigt 
värdeskapande (Cederholm & Gyimóthy 2005). 

Det är dock vanligt att kunder “går over gränsen” och bryter mot vad 
som kan anses som social accepterat beteende i möten med anställda (se 
t.ex. Abiala 2000, Fullerton & Punj 1993, Harris & Reynolds 2004, Rey-
nolds & Harris 2006, Fellesson et al. 2010, Leppänen & Sellerberg 2010, 
Salomonson et al. 2010, Salomonson 2012, Echeverri et al. 2012). Det kan 
vara verbala kränkningar såsom utskällningar, förolämpningar och svordo-
mar, men också allvarligare situationer av hot och våld. Sådana situationer 
är tyvärr inte ovanliga inom detaljhandeln (Arbetsmiljöverket 2008, AFA 
Försäkring 2009). I en studie från Arbetsmiljöverket (2004) framkommer 
att drygt 55 procent av kassapersonalen uppger att de utsatts för konflikter 
eller bråk med kunder. Abiala (2000) visar, baserat på en enkätstudie till 
anställda i detaljhandeln, att ca en av tio varje dag mötte kunder som bar sig 
illa åt och att ca en tredjedel av de anställda råkade ut för detta varje vecka. 
Många i detaljhandeln är också oroliga för att drabbas av rån, hot eller våld. 
En studie visar att 33 procent av de detaljhandelsanställda uttryckte oro för 
detta (Vedin 2003). Även internationellt är negativa kundbeteenden ett 
vanligt förekommande problem. Det finns studier som visar att anställda 
inom USAs tjänstesektor utsätts för kunders vrede hela tio gånger per dag 
(Grandey et al. 2004) och att brittiska butiksanställda inom detaljhandeln 
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utsätts för verbala kränkningar drygt var tredje dag, hot var 15e dag och 
fysiskt våld en gång per månad (Voss et al. 2004). Detta får konsekvenser 
för de anställda, t.ex. i form av ökad emotionell belastning (Rupp & Spen-
cer 2006, Grandey et al. 2007, Hochschild 1983) vilket kan leda till ökad 
stress, högre personalomsättning och försämrad motivation att serva andra 
kunder (Grandey et al. 2007). Det kan även medföra direkta kostnader för 
företag, t.ex. vandalisering och utebliven försäljning till andra kunder som 
upplever situationerna som obehagliga (se t.ex. Harris & Reynolds 2003). 

I en studie av negativa kundbeteenden på Gekås Ullared, Skandinaviens 
största varuhus, (Salomonson 2010, Salomonson 2012) visade jag på olika 
typer av beteenden som kunder uppvisar, möjliga orsaker till beteendet och 
hur personal hanterar dessa situationer. Exempel på negativa beteenden var 
verbala påhopp i form av svordomar och nedvärderande uttryck i form av 
förolämpningar och skällsord. Det fanns även kunder som agerade domi-
nant och hävdade sin rätt som kund. I enstaka fall kastades varor på perso-
nal. Det fanns även situationer där kunder reagerade på någon företagspo-
licy, t.ex. att kassapersonal ber att få kontrollera medhavda väskor eller att 
kunder måste lämna in varor som de vill byta för kontroll i varubytet. Möj-
liga orsaker till varför kunder bar sig illa åt var stress, trötthet och trängsel. 
De sätt som personal hanterade kunder som bar sig illa åt handlade bl.a. om 
att föreslå lösningar till ledningen för att förebygga att sådana situationer 
uppstår, att varna varandra om kunder som tidigare burit sig illa åt, att be 
kunder som lämnat in varor i varubytet att återkomma en stund senare 
när varan kontrollerats (så kunderna hinner lugna ned sig), att låta kunden 
prata på och inte argumentera emot, att inte vara för principfast (hellre fria 
än att fälla), och att prata ut och ventilera situationen med kollegor. 

I detta kapitel fokuserar jag på negativa kundbeteenden på Veljekset 
Keskinen i Tuuri som kan sägas vara den finska motsvarigheten till Gekås 
Ullared. Kapitlet baseras på en fältstudie som gjordes i samarbete med 
två studenter från Svenska handelshögskolan i Vasa (Hanken) och Vasa 
universitet. Studenterna genomförde inom ramen för kursen Challenges 
in Retailing Management sju intervjuer med personal i varuhuset – en per-
sonalchef, två kassörskor (kvinnor, drygt 30 år), två i varuhusets informa-
tionsdisk (kvinnor, mellan 50–60 år) och två som arbetade med att plocka 
upp varor i varuhusets hyllor. Dessutom intervjuades ett par kunder i varu-
huset. Intervjuerna baserades på samma frågeställningar som användes vid 
studien på Gekås Ullared (Salomonson 2010, Salomonson 2012). Intervju-
erna transkriberades på finska av studenterna och en finsktalande kollega 
vid Högskolan i Borås läste upp de finska intervjuutskrifterna på svenska 
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för mig medan jag spelade in det. I kapitlets första tre avsnitt beskrivs hur 
kunder i varuhuset bär sig illa åt, möjliga orsaker till varför kunderna beter 
sig som de gör och hur personal hanterar dessa situationer. Därefter följer 
ett avsnitt där resultaten från studierna på Veljekset Keskinen och Gekås 
Ullared jämförs och relateras till tidigare forskning. Kapitlet avslutas med 
några implikationer av studien på Veljekset Keskinen.

Hur kunder bär sig illa åt
De anställda i varuhuset uppger att det är relativt ovanligt med kunder 
som bär sig illa åt. De kunder som agerar på ett negativt sätt är mesta-
dels äldre kvinnor och under helger berusade äldre män. De flesta kun-
derna som besöker butiken är äldre. Exempel på beteenden är att kunder 
är oförskämda, ohövliga eller uppvisar ett dåligt humör som de låter gå ut 
över personalen. Det kan t.ex. vara att man anklagar personal för att vara 
långsamma, ifrågasätter varför de arbetar i kassan, använder nedsättande 
uttryck eller inte hälsar och tackar. Ett exempel på verbal kränkning är 
följande beskrivning från en kassörska: 

En kund ville ta med sig kundkorgen ut trots att man inte får det. Kunden tog 
beskedet hårt och tog ändå med sig korgen ut. Funderade på om jag skulle kalla på 
vakt men kunden kom tillbaka med korgen. Kunden kallade mig för svartskalle.

En annan kassörska beskriver vad hon upplever som jobbigt: ”Kun-
der som inte hälsar och tackar. Min egen självkänsla sjunker. Man blir 
behandlad som luft.” En kvinna som arbetar ute i varuhuset beskriver att 
hon upplever det som mycket påfrestande med kunder som smäller sina 
varor i disken och säger att: ”Det är sån här skit ni säljer!”. De som arbetar 
i kassan är särskilt utsatta för kunders negativa beteenden. De intervjuade 
kassörskorna uppger att de ofta får skulden för något som kunden upplever 
har gått snett i butiken. En kassörska beskriver: ”Vi är sista anhalten för alla 
andra avdelningars problem.” 

Personal som intervjuades beskriver även hur kunder från större städer 
ibland bär sig illa åt. Kunder från t.ex. Helsingfors upplevdes betrakta Tuuri 
som ”på landet” och behandlar det som något som inte är lika bra som i 
storstaden. En kassörska beskrev dessa kunder som: ”Lite fisförnäma som ser 
sig som bättre än oss. Man kan peka ut vilka som är från ett större ställe.”

Flertalet kassörskor beskriver hur kunder kan bli väldigt upprörda i 
samband med betalning. Ett exempel är att kunder anklagar kassörskor för 
att slå in fel pris i kassan. En kassörska redogör för hur det vid en julrea 
uppstod ett missförstånd mellan en kvinnlig kund och en annan kassörska 
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om priset på en vara. När kunden såg priset på kassaapparatens display 
så började hon skrika och verbalt förolämpa den unga kvinnan i kassan 
som jobbade där tillfälligt under julen. Kassörskan, som inte visste hur 
hon skulle hantera situationen, fick hjälp av en annan äldre kassörska som 
arbetat där längre. Situationen förvärrades dock då kunden provocerade 
andra kunder att agera på samma sätt. Varan kostade 50 cent och kunden 
ville betala 25 cent. Den äldre kassörskan höll sig lugn och visade på en 
minräknare att kunden hade fel om priset. Kunden bad inte om ursäkt för 
sitt beteende men kassörskan kände sig ändå som en vinnare. Hon fick ny 
energi av att hon hade rätt. 

Det händer även att kunder anklagar kassörskorna och personal i infor-
mationsdisken vid ingången till varuhuset (bild 1) för att det är fel på 
varor. En kvinna i informationsdisken beskrev en situation som en kollega 
varit med om:

Kunden hade köpt något i järnhandelsavdelningen vid ett tidigare besök och kom 
nu tillbaka och var jättearg för att den inte fungerade. Kollegan ringde till avdel-
ningen och bad någon komma och hjälpa kunden. Kunden lugnade då ner sig 
något. Hon [kollegan] beskrev en känsla av att det var hennes fel att det var fel på 
apparaten. Kunden gapade och skrek. Det blev dock bra till slut. Han fick en ny 
apparat och en kaffekupong. 

bild 1. Varuhusets informationsdisk.
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Ett annat beteende är kunder som uppträder otrevligt när de vill få 
tillbaka pengar för kläder som använts länge och där något fel uppstått. En 
kvinnlig kassörska beskrev följande: 

Ett exempel är när en kvinna ville lämna tillbaka ett par jeans som hon använt 
länge. Det var en söm som hade gått upp. Hon hade med en väninna som påpekade 
att den var sned. Jag kände att jag kunde inte bemöta det. Hon sa att hon inte skulle 
komma tillbaka igen. 

Det är baserat på beskrivningen svårt att avgöra om det var ett rättmä-
tigt krav från kunden, d.v.s. om det rör sig som ett produktfel eller normalt 
slitage. Tidigare forskning har visat på situationer där kunder uppgivit att 
kläder som de velat lämna tillbaka är oanvända trots att de i praktiken 
använts ett tag, något som beskrivits som ”bedrägligt återlämnande” (se 
t.ex. Harris 2008). 

Möjliga orsaker till varför kunder bär sig illa åt
Orsaker till situationer där kunder bär sig illa åt är enligt personal långa 
köer, trängsel i butiken, hög värme i butiken, produkter som inte fungerar, 
felaktiga priser eller missförstånd i kassan. Mycket av problemen verkar 
vara kopplade till trängsel i butiken. Ett tecken på detta är att det är fler 
kunder som bär sig illa åt under juli och december som är högsäsong när 
det gäller antalet besökande kunder. Något vi forskare observerade som kan 
öka graden av trängsel och irritation var att kunderna, när de passerat kas-
san, helt enkelt lämnade vagnen där (bild 2). Det fanns inget system som 
uppmuntrade kunderna att lämna vagnen på ett specifikt ställe. Personal 
fick istället samla ihop vagnarna och föra dem ut ur butiken igen. Detta 
medförde en hel del oordning vid kassan.

bild 2. Vagnar utanför kassan i varuhuset. 
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Enligt personal som intervjuats så verkar flest negativa situationer upp-
stå i samband med erbjudanden, prisnedsatta varor och då det egentligen 
inte ska vara nedsatt. En kassörska beskriver att problemen ofta uppstår 
när varuhusets kassaapparater inte uppdaterats med alla dessa erbjudanden. 
Kassörskan beskriver: ”Vi kan inte komma ihåg allt. Vi måste då kolla med 
avdelningen om det är rätt pris vilket skapar irritation”. 

Kassörskorna uppger även att de ofta får skulden för att något har gått 
snett medan personal i informationsdisken uppger att de ofta får höra av 
kunder hur kassörskor gjort fel. De kunder som intervjuats upplevde att 
kassörskor ofta gjorde fel i samband med betalning. Personal i informa-
tionsdisken uppger också att en del kunder blir mycket irriterade i samband 
med garantiärenden. Det förekommer också att kunder uttrycker ilska efter 
att kört långt till varuhuset, trots att de kan returnera varor gratis per post.

Hur personal hanterar situationer där kunder bär sig illa åt
Personal som intervjuats uppger att de fått information om hur de ska 
serva kunder men flertalet mindes inte i detalj vad informationen bestod 
av. Det finns ingen särskild utbildning på varuhuset i hur man hanterar 
kunder som bär sig illa åt. Flera uppger att de brukar prata med vakterna i 
varuhuset om vad man kan säga och när man ska kalla på vakt i situationer 
där kunder blir hotfulla. 

En kvinna i informationsdisken beskriver hur informationsdisken för-
söker agera om kunder är upprörda för att något gått snett i butiken eller 
om det blivit något fel på produkter: ”Vi ger någon ersättning till kunder. 
Vi anstränger oss att inte släppa iväg kunder arga så de inte kommer till-
baka. Kunder får aldrig lämna oss arga”. Samma person menar att det är 
viktigt att inte ta kunders utbrott som personligt: ”Han [kunden] menade 
egentligen inte att det var mitt fel. Man måste behärska sig, något man lär 
sig under åren.”

Personal i kassan har vanligtvis inte möjlighet till någon paus för att 
avreagera sig efter händelsen då de oftast har nya kunder direkt efter. När 
möjlighet finns så handlar det oftast om att prata med sin chef eller med 
kollegor. Yngre kassörskor verkar påverkas mer negativt av händelser än 
äldre. En del uppger att de gråter och tycker det är svårt att serva nästa kund 
efter en händelse. En kassörska beskriver hur upprörda kunder kan påverka 
arbetsglädjen: ”Ingen tycker det är roligt att bli utskälld. Det sänker arbets-
glädjen. Om det löser sig och kunden blir nöjd så jämnar det ut sig.” 

En taktik flertalet av de intervjuade använder sig av är att vara tysta och 
låta kunden prata på. Kunden kan som en kassörska uttrycker det ”inte vara 
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arg hur länge som helst”. Personalen försöker upprätthålla sin professiona-
litet och undviker att ”skrika tillbaka”. En av männen som arbetar i kassan 
uppgav dock att han ibland har svårt att hålla tillbaka sina känslor och börjar 
skrika själv. En kassörska beskriver att hon i situationer med otrevliga kun-
der blir så vänlig, trevlig och tillmötesgående att de inte kan vara otrevlig 
mot henne. Ju otrevligare kunden blir desto vänligare blir hon. Kunderna 
ska inte behöva känna att hon bemött dem illa. En kvinnlig kassörska upp-
ger att en del kunder försöker stötta efteråt när andra kunder varit otrevliga.

Personal som intervjuats uppger att de alltid försöker lösa situationen 
och att de utgår från att kunden har rätt. De är medvetna om att de kan 
kalla på vakter om så behövs. Flera av dem tycker att utbildningen om hur 
de ska serva kunder kan förbättras.

Den intervjuade personalchefen beskriver att företaget alltid försöker 
utvärdera händelser med kunder som bär sig illa åt av någon anledning. 
Om det är någon kund som är mycket upprörd och besviken så tar che-
fen ofta själv kontakt med kunden per telefon. Han tycker det är viktigt 
eftersom kunderna som framför synpunkter eller reklamerar är med och 
utvecklar företagets tjänster. Om kunder inte blir nöjda uppmuntras de av 
företaget att ta kontakt med konsumentombudsmannen. Vid reklamatio-
ner kan kunderna skicka det per post eller komma till varuhuset. Företaget 
strävar efter att kompensera olägenheten genom att dela ut lunchkuponger 
till kundens hela familj som kan användas nästa gång de besöker varuhuset. 
Personalchefen beskriver att en del kunder kan bli lite ”luriga och giriga” i 
samband med detta och uppge att familjen består av betydligt fler personer 
än vad som är sant. De får dock alltid motsvarande antal kuponger som de 
uppger. Han beskriver också att det förekommer att kunder försöker vidga 
annonserbjudanden till att omfatta mer än vad som anges i annonsen. Vid 
ett tillfälle försökte en kund per telefon få ett erbjudande i en tidning om 
rabatt på ett visst märke att omfatta även andra märken. Den kvinnliga 
kunden var mycket upprörd men säljarna i butiken hanterade det på ett 
bra sätt enligt personalchefen. Kvinnan försökte även ”skrämma” med-
arbetare med att hon skulle kontakta konsumentombudsmannen. Senare 
visade det sig att hon jobbade för en konkurrent och hade försökt att göra 
motsvarande bland företag i hela södra delen av Österbotten i Finland. 
Varuhusets reklam var något otydlig men hon försökte med flit utnyttja 
detta. Hon kompenserades med lunchkuponger och tackades för att hon 
upptäckt att reklamen var otydlig. Personalchefen beskriver i likhet med 
övrig intervjuad personal att det förekommer att kunder agerar lite över-
lägset, speciellt de från större städer: 
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”Ibland sårar det då vi befinner oss här mitt i skogen. Det kommer folk från Seinä-
joki och tror att vi liksom inte kan vår sak… det sårar lite. [...] Nu i maj har vi en 
sådan här Miljoonakoira-tillställning, dit det kommer ett par tusen hundar under 
två dagar och den hålls där på karavanområdet. Vid detta tillfälle förra året kom 
det en familj i husbil från Seinäjoki och frun i familjen verkade lite spänd. Hon 
försökte att driva med vår personal som hade gjort något fel. Vi hade så mycket att 
göra just då så till slut fick jag säga till henne att vi måste få lov att göra misstag. 
Då lugnade hon ner sig. 

Likheter och skillnader mellan varuhusen i Tuuri  
och Ullared
I jämförelse med studien på Gekås Ullared (Salomonson 2010, Salomonson 
2012) framträder både likheter och skillnader. En likhet när det gäller typer 
av negativa kundbeteenden är att verbala påhopp på personal är vanligast. 
Kundernas negativa beteenden verkar mestadels vara riktat mot anställda 
snarare än varor i butiken (även om det finns exempel på kunder som försö-
ker överutnyttja erbjudanden eller byta prislappar), andra kunder i butiken 
(t.ex. gå före i kön eller hot), finansiella tillgångar (t.ex. bedrägeri) eller 
förstörande av fysiska resurser i butiken (vandalism) (se Fullerton & Punj 
1994). De negativa beteendena som kunderna uppvisar kan liknas vid Love-
locks klassifikation (1994, 2001) där den som agerar aggressivt, förolämpar, 
yttrar obsceniteter eller hot benämns som ”den stridslystne” (the bellige-
rent). Tidigare forskning har också visat att verbala kränkningar är den 
vanligaste formen av negativa kundbeteenden (se t.ex. Harris & Reynolds 
2004). En skillnad jämfört med Gekås Ullared är att det mestadels verkar 
vara äldre personer, särskilt kvinnor, som bär sig illa åt på varuhuset i Tuuri. 
En trolig förklaring är att de flesta kunderna på varuhuset är just äldre kvin-
nor. En annan skillnad är att det verkar förekomma ett mer uttalat ifrågasät-
tande av personalen på varuhuset i Tuuri, t.ex. att kunder anklagar personal 
för att vara långsamma, att de slår in fel pris eller att de får skulden för något 
som gått snett i butiken. Ytterligare en skillnad är att personal i varuhuset i 
Tuuri upplever att kunder från större städer ibland betraktar Tuuri som ”på 
landet” och något som inte är lika bra som i storstaden. Personalen upplever 
att dessa kunder ser sig som lite ”finare och bättre”.

När det gäller möjliga orsaker till varför kunder bär sig illa åt så är en 
likhet mellan varuhuset i Tuuri och Gekås Ullared att trängsel verkar vara 
en utlösande faktor. Ett tecken på detta i Tuuri är att det är fler kunder 
som bär sig illa åt under juli och december som är högsäsong när det gäller 
antalet besökande kunder. Flera av personalen på Gekås Ullared beskrev 
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stress bland kunder, speciellt bland dem som hade en buss att passa, som 
ytterligare en faktor. Stress bland kunder nämndes inte specifikt av de 
intervjuade på varuhuset i Tuuri men förekommer sannolikt med tanke 
på nämnda faktorer såsom trängsel, köer, höga temperaturer i butiken etc. 
Tidigare forskning har visat att trängsel och höga temperaturer (se t.ex. 
Rose & Neidermeyer 1999), köer (se t.ex. van Riel et al. 2012) men även 
faktorer såsom hög musik och oljud (se t.ex. Macintyre & Homel 1997) 
och smutsiga/ostädade lokaler (se t.ex. Grove et al. 2004) påverkar kunder 
och kan leda till negativa kundbeteenden. Ytterligare en likhet med Gekås 
Ullared är att kunder bär sig illa åt i samband med garantiärenden. Som 
konstaterades i den studien kan detta ha sin grund i att kunder känner sig 
ifrågasatta när de vill lämna tillbaka något som först behöver kontrolleras 
av personal. Kunderna vill bara att det ska gå snabbt. De vill lämna tillbaka 
varan och få en ny. 

En skillnad jämfört med Gekås Ullared är att mycket av problemen 
på varuhuset i Tuuri verkar uppstå i samband med erbjudanden, prisned-
satta varor och felaktigheter som kan kopplas till detta. Det finns forskning 
som visar att om kunders förväntningar inte uppfylls så kan en känsla av 
besvikelse, missnöje eller orättvisa uppstå, vilket i sin kan resultera i frustra-
tion och ilska som utlöser negativa beteenden (Harris & Reynolds 2004, 
McColl-Kennedy et al. 2009, Reynolds & Harris 2009). Dessa beteenden 
kan dock även uppstå då kundens förväntningar är direkt felaktiga och 
orealistiska (Patterson & Baron 2010). Felaktigheter när det gäller erbju-
danden (prissättningen) verkar vara en bidragande faktor i Tuuri (se t.ex. 
Fullerton & Punj 1993).

Slutligen, så förekommer även likheter och skillnader i hur personalen 
på de båda varuhusen hanterar situationer där kunder bär sig illa åt. I båda 
fallen har personalen inte fått någon speciell träning i hur man hanterar 
negativa kundbeteenden. Hanteringsstrategier baseras istället på erfarenhet 
och kunskapsspridning mellan personal. Det kan relateras till Reynolds och 
Harris (2006) som konstaterar att anställda utvecklar informella taktiker 
för att hantera avvikande kundbeteenden och att anställda därmed inte är 
passiva varken till kundbeteenden eller till ledningsdirektiv om att kunder 
alltid har rätt och är de som bestämmer. En annan likhet mellan de båda 
varuhusen är att personal försöker kompensera kunder som är upprörda 
för att något gått snett i butiken eller för fel på produkter. Detta är särskilt 
framträdande på varuhuset i Tuuri men även personal i Gekås Ullareds 
varubyte beskriver hur de ibland frångår regler för att kompensera kunder 
även om kunderna har fel. I båda varuhusen försöker personal avreagera sig 
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efter möten med bråkiga kunder, ofta genom att prata om händelsen med 
andra i personalen. Ytterligare en likhet är att de under pågående situa-
tioner försöker vara tysta och lugna och istället låter kunderna prata på. 
Studien på Gekås Ullared visar på ett flertal andra strategier som anställda 
använder sig av före, under och efter situationer med kunder som bär sig 
illa åt. Som beskrevs inledningsvis ovan så rör det sig bl.a. om att föreslå 
lösningar till ledningen för att förebygga beteendet, att anställda varnar 
varandra om kunder som tidigare burit sig illa åt, att be kunder återkomma 
senare när varor kontrollerats i varuutbytet (så de hinner lugna ned sig).

Slutord och implikationer
På varuhuset i Tuuri verkar de flesta problemen uppstå i samband med 
trängsel och köer i varuhuset och felaktigheter i samband med tillfälliga 
erbjudanden och prisnedsatta varor. En hel del irritation uppstår bland 
kunder då priset i kassan inte stämmer överens med det som angivits i ute 
butiken. Trängsel, köer och felaktigheter i samband med betalning är alla 
faktorer som ledningen kan åtgärda genom bl.a. bättre butiksplanering, 
fler öppna kassor, högre bemanning och bättre IT-stöd. Kundvagnarna 
som lämnas av kunder direkt efter att de betalat är ett exempel på skapad 
trängsel. Det kan åtgärdas på traditionellt sätt genom att kunder använ-
der ett mynt eller en pollett för att få en kundvagn och som de sedan får 
tillbaka när de lämnar kundvagnen i en speciell area. Andra åtgärder är att 
neka alltför berusade kunder inträde i butiken och att de följs ut om det 
upptäcks i butiken. Som beskrevs i studien på Gekås Ullared (Salomonson 
2010, Salomonson 2012) kan tillgång till mat och dryck i eller i närheten 
av butiksarean mildra eller hindra uppkomsten av negativa kundbeteenden 
som kan vara relaterade till t.ex. trötthet bland kunderna p g a lågt blod-
socker. På varuhuset i Tuuri kan kunder fika och äta direkt utanför butiksa-
rean. Butiks- och kassapersonal kan även tränas i att hantera situationer där 
kunder bär sig illa åt. Personal har ofta utvecklat egna strategier som kan 
diskuteras i grupp och spridas om de är fungerande och inom ramen för 
vad företaget tillåter. Samtidigt är det viktigt att personal ges möjlighet att 
agera flexibelt för att kunna fatta egna beslut vid uppkomna situationer. 
Kunder kan t.ex. kompenseras om det är berättigat, något som också verkar 
tillämpas på varuhuset i Tuuri. Personal kan dessutom ges större möjlighet 
till avbyte när de varit med om situationer som upplevts påfrestande. 

I likhet med Gekås Ullared har inte Veljekset Keskinen i Tuuri några 
omfattande problem med kunder som bär sig illa åt. När problem uppstår 
är det dock viktigt att personal kan hantera situationerna på bästa sätt. Det 
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är viktigt ur arbetsmiljösynpunkt men också eftersom enskilda kunders 
negativa beteenden kan påverka andra kunders upplevelser av varuhuset. 
Samtidigt har varuhusets ledning ett stort ansvar i att i möjligaste mån 
förebygga att dessa situationer uppstår. Det är givetvis omöjligt att före-
bygga alla situationer då en del negativa kundbeteenden har sin grund i 
personlighetsdrag hos enskilda individer. En del beteenden grundas dock 
i att kunders förväntningar inte uppfylls. Det kan leda till att en känsla av 
besvikelse, missnöje eller orättvisa uppstår, vilket i sin kan resultera i frus-
tration och ilska som utlöser negativa beteenden bland kunder.
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Att attrahera shoppingturister med hjälp av  
sociala medier – Veljekset keskinen i tuuri
eva gustafsson | Docent i företagsekonomi, Högskolan i Borås

Företaget Veljekset Keskinen i Tuuri har vuxit fram som Finlands motsva-
righet till Gekås Ullared och startade liksom Gekås som ett lokalt lågpris-
varuhus där kunderna fyndade märkeskläder billigt. Med tiden har dock 
Veljekset Keskinen utvecklats till ett resmål i sig som lockar turister med 
shoppingfynd och olika typer av event. Ansvarig för den här förändringen 
är Vesa Keskinen, femte generationens handelsman och sedan 1994 varu-
husets vd. Så här beskriver Keskinen sin vision på varuhusets hemsida:

Veljekset Keskinen kommer inte att förbli endast en byhandel. Genom samarbete 
ska den göras till Kyläkauppa [bybutiken] med stort K, dvs. ett resmål med oöver-
träffade evenemang och atmosfär (tuuri.fi)

För orten Tuuri har besöksströmmen till varuhuset resulterat i en 
mängd nya företag och precis som i Ullared är Veljekset Keskinen numera 
omgivet av en rad små och större butiker och företag. Tuuri ligger i västra 
Finlands landsbygd, och för den här typen av avlägset belägna shopping-
paradis utgör webben och sociala medier en billig och effektiv kanal för att 
nå ut till både existerande och potentiella besökare. Det här kapitlet hand-
lar om hur Veljekset Keskinen använder dessa kanaler för att bygga sitt 
varumärke och Gekås Ullared används som jämförande exempel. Veljekset 
Keskinen jämförs ofta med Gekås Ullared, men den här studien visar flera 
skillnader i marknadsstrategi mellan de båda shoppingdestinationerna, och 
kapitlet avslutas med en kortare diskussion på just detta tema. Kapitlet 
baseras på min studie av respektive företags hemsidor och sociala medier, 
samt på studentgruppens analys av varuhusets Facebook-sida (som är på 
finska) och studenternas intervjuer på plats med marknadschefen. 

Varumärket och webben
Den korrekta benämningen på varuhuset är Veljekset Keskinen (som bety-
der bröderna Keskinen) men hemsidan har domännamnet Tuuri.fi, och 
det är inte främst för att varuhusets namn är långt och krångligt. Företagets 
vd Vesa Keskinen är mycket tydlig i sin presentation för oss att det vikti-
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gaste för honom är att hans hembygd lever upp, och därför är Tuuri också 
en central del av varumärket. Också Gekås Ullared kallas i folkmun ofta 
bara för ”Ullared”, och orten Ullared har på samma sätt som Tuuri blivit 
ett varumärke i sig (Andersson 2003). Gekås Ullareds hemsida har dock 
adressen gekas.se, och i all marknadsföring används konsekvent det offi-
ciella företagsnamnet Gekås Ullared. Både Gekås Ullared och Vekljekset 
Keskinen kontrollerar de domännamn som kan knytas till respektive före-
tag. Försöker man gå till web-adressen ullared.se kommer man till Gekas.
se, och försöker man gå till web-adressen keskinen.fi så omdirigeras man till 
”Tuuri.fi”. Veljekset Keskinens varumärkesstrategi kan därmed beskrivas 
som i allt väsentligt densamma som hos Gekås Ullared, fast tvärtom.

Veljekset Keskinens varumärkesstrategi på Internet visar sig bland annat 
i hanteringen av domännamnet, men det finns flera sätt att etablera sitt 
namn och verksamheten på Internet. Att googla, och att titta på Wikipedia 
har blivit en självklar informationskanal för många, och här har Veljekset 
Keskinen en del att göra. Veljekset Keskinen sida på den engelskspråkiga 
versionen av Wikipedia är i mars 2013 halvfärdig och med redaktörens 
kommentarer från år 2007 att sidan verkar vara en annons samt att den 
saknar trovärdiga källhänvisningar. Inte heller Tuuris engelskspråkiga wiki 
är komplett även om redaktörerna här inte anmärker på textens utform-
ning som sådan. Båda dessa sidor uppdaterades senast i oktober 2012, men 
är trots det inte ”godkända” som kompletta av Wikipedia. På den svenska 
versionen av Wikipedia finns ingen sida alls. Den senaste uppdateringen 
på den finska versionen av Wikipedia gjordes i februari 2013, och den sidan 
är också komplett och utan anmärkning från redaktörernas sida. Att ha 
en wiki enbart på det egna språket är inte ett problem i sig och Veljekset 
Keskinen bevakar innehållet på sidan vilket den nyliga uppdateringen visar. 
Eftersom varuhuset marknadsför sig som ett internationellt resmål med 
besökare från grannländer som Sverige, Norge och Ryssland så skulle en 
engelskspråkig sida fylla ett behov.

Veljekset Keskinens kontroll över informationen om varuhuset på 
Wikipedia kan jämföras med Gekås Ullared som har kompletta wikis på 
både svenska och engelska. Den engelska sidan uppdaterades senast för 
mindre än en vecka sedan i skrivande stund (2013-03-18) och den svensk-
språkiga sidan uppdaterades för två dagar sen. De senast tillagda länkarna 
på Gekås Ullareds wikisidor leder till faktablad om varuhuset som avser 
2012 medan den senast tillagda länken på Veljekset Keskinens finska sida 
leder till en tidningsartikel där vd intervjuas om 2012 års (goda) resultat och 
vd:s tilltro till framtiden.
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Eftersom jag inte behärskar finska har det inte varit möjligt att jämföra 
hur Gekås Ullared och Veljekset Keskinen jobbar med organisk sökmotor-
optimering. En sökning med Google, Bing och Yahoo på respektive varu-
märke ger dock ungefär samma typ av resultat, och länkarna till varuhusen 
hamnar högst upp på listan också när man söker på ortsnamnen. 

Avslutningsvis kan konstateras att Gekås Ullared förefaller ha en tyd-
ligare Internetstrategi med regelbunden bevakning av informationssidor 
som Wikipedia. Det kan förstås vara en tillfällighet att Gekås Ullared upp-
daterat sina wikipediasidor nyligen, men baserat på dateringen av ditlagda 
länkar så stärks intrycket av att Gekås Ullared regelbundet kontrollerar vad 
som skrivs om företaget. Den information som fås via länkarna på wikipe-
dia är också av annat slag på Gekås Ullared där faktablad och forsknings-
orienterade sammanställningar utgör de huvudsakliga källorna. Veljekset 
Keskinen länkar främst till tidningsartiklar som beskriver verksamheten, 
och det saknas länkar till faktablad eller annan finansiell information.

Hemsidan
Veljekset Keskinens hemsida (bild 1) domineras av aktuella erbjudanden 
som ligger i en banner högst upp och i utseende ser ut som traditionella 
tidningsannonser. Också Gekås Ullared har fyndtips på förstasidan i form 
av ett bildspel där aktuella produkter visas en i taget. Varuhusets sortiment 
visas också upp i en blogg som i bild och text berättar om nyheter, säsongs-
relaterade produkter och liknande information som Gekås Ullareds shop-
pingkunder kan ha intresse av. Generellt är Gekås Ullareds sida avsevärt 
mer avancerad än Veljekset Keskinens även om båda sidorna är uppbyggda 
på ett traditionellt sätt där sidan rullas ner och avslutas med kontaktupp-
gifter och andra basfakta om företaget. Skillnaden ligger dels i mängd och 
typ av information, dels i hur denna information nås. Gekås Ullared jobbar 
både med flikar och med länkar i form av färgglada fyrkanter och med kort, 
men informativ, text. Via hemsidan fås all information om varuhuset som 
t ex satsningar på hållbarhet, finansiella fakta och länkar till mediaarkiv. 
Sidan innehåller också allt man behöver veta om Gekås Ullareds kring-
liggande verksamheter som hunddagis, textilreturen, Gekåsbyn och cam-
pingen. Veljekset Keskinens hemsida består främst av textbaserade länkar, 
och innehållsmässigt är fokus på shopping och event. På sidan finns också 
annonser för kringliggande verksamheter som drivs av andra företagare i 
Tuuri. Dessa får annonsera gratis på varuhusets sida vilket är i linje med vd 
Vesa Keskinens vilja att stödja det lokala näringslivet. Veljekset Keskinen 
organiserar och finansierar hemsidan men den marknadsför hela Tuuri sna-
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rare än själva varuhuset. Stort utrymme ges till kommande och genomförda 
event, och de senare återberättas kronologiskt på förstasidan med en kort 
text och bild, och vill besökaren läsa mer så finns en länk som leder till ett 
mer omfattande reportage.

En hemsida ska inte bara nå de inhemska besökarna och både Veljekset 
Keskinen och Gekås Ullared attraherar besökare utanför landsgränserna. 
Gekås Ullareds hemsida finns förutom på svenska även på norska och dans-
ka men dessa sidor innehåller enbart information om öppettider, boende 
och annat som långväga resenärer kan tänkas vilja ha information om. 
Dessa sidor har också en annan struktur utan länkar och kräver inte samma 
regelbundna uppdatering som den svenska sidan gör. Veljekset Keskinens 
hemsida finns också på svenska, ryska och engelska men informationen på 
dessa är mycket begränsad. På de svenska (och ryska och engelska) sidorna 
är det enbart informationen om varuhuset, dess historia och nutid, som är 
översatt till svenska. Resten av sidan ser ut som den finska versionen, och 
med finsk text. Där Gekås Ullared har designat särskilda sidor för icke-
svenskspråkiga har Veljekset Keskinen översatt valda delar av texten till 
andra språk. För en icke-finsktalande blir därför nyttan av sidan liten om 
man vill veta något utöver öppettider eller varuhusets historia. Dessutom 
är Veljekset Keskinens svenskspråkiga sida inte optimerad avseende visning 
utan text och bilder hamnar i flera fall på varandra.

Utvecklingen inom webbdesign har gått fort, och det tar inte lång tid 
innan en webbsida blir omodern. Veljekset Keskinens nuvarande hemsida 

bild 1. Veljekset Keskinens hemsida, (Tuuri.fi, hämtad 130314)
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är gammalmodig, och den ger inte intrycket av en progressiv verksamhet 
som helt ut förstått betydelsen av digitala medier i marknadsföringssam-
manhang. Man får heller inte intrycket av att företaget är särskilt intresse-
rade av att locka utländska besökare med hjälp av hemsidan. Gekås Ullared 
har nyligen gjort om sin hemsida, och enligt marknadschefen på Veljekset 
Keskinen finns planer på en ny hemsida även för deras verksamhet. Mark-
nadsfolket på Veljekset Keskinen har studerat Gekås Ullareds hemsida för 
att få ideer, men i intervjun med marknadschefen framhålls också att hem-
sidan inte är den främsta marknadsföringskanalen för Veljekset Keskinen. 
Visserligen finns en person som har webben som sitt ansvarsområde, men 
den personen jobbar också med de marknadsföringskanaler som Veljekset 
Keskinen prioriterar, vilket är annonser i lokal- och regional press. Mark-
nadschefen framhåller att det alltid är vd Vesa Keskinen som har sista ordet, 
och han prioriterar än så länge traditionella marknadsföringskanaler fram-
för nya, digitala medier.

Varuhuset förknippas av många finländare med dess nuvarande vd Vesa 
Keskinen. Vesa är genom sitt deltagande i spektakulära sammanhang som 
talk-shows och som domare i tävlingar som Miss World en känd person i 
finska kvällstidningar och skvallerpress. En idé på marknadsavdelningen 
var att låta Vesa blogga på Veljekset Keskinens hemsida för att på så sätt 
locka nya besökare som inte primärt var intresserade av varuhuset utan 
ville ta del av Vesas vardag. ”Vesas blogg” skulle vara personlig, och inte 
som Gekås Ullareds blogg handla om varuhusets olika erbjudanden. Idén 
om ”Vesas blogg” blev dock inte realiserad utan det bedömdes som alltför 
riskfyllt att ytterligare knyta varuhuset och Tuuri till personen Vesa. Som 
alla kända personer som figurerar i massmedia har Vesa både beundrare 
och sådana som inte gillar honom, och det vore inte bra för varuhuset 
om hans antagonister bojkottade Tuuri på grund av en personligt hållen 
blogg.

Sociala medier: Facebook och Twitter
På Gekås Ullareds hemsida framgår att 102 952 personer gillade Gekås Ulla-
red på Facebook i mars 2013, där motsvarande siffra för Veljekset Keskinen 
var 6 311 personer1. Antal gillare ett visserligen inte ett absolut mått för en 
Facebook-sidas genomslag, men antalet ger trots det en relativt god finger-
visning om sidans utbredning och popularitet.

Veljekset Keskinens Facebook-sida (bild 2) informerar på finska om 
öppettider, kommande event och annat som händer runt varuhuset. Det är 
1 Siffrorna hämtades 8 mars 2013.
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inte så ofta som besökare gör inlägg, men de få som skriver har frågor eller 
berättar om sin shoppingtur, vad de har köpt och vad de tyckte om det. 
De flesta inlägg är positiva, och enligt marknadschefen är det sällan som 
redigering krävs av besökarnas inlägg. De som ställer frågor på finska får 
alltid svar, men det kan ta flera dagar innan det sker. Frågor ställda på andra 
språk (t.ex. svenska eller ryska) lämnas däremot obesvarade. Inlägg från 
varuhuset handlar främst om event och innehåller oftast en länk till Vel-
jekset Keskinens hemsida. De enstaka kommentarer som finns är av typen 
”jag var där, det var roligt”, och det är få besökare som tryckt på ”gilla”. 
Det sammanlagda intrycket är att Facebooksidan inte är särskilt välbesökt.

På Veljekset Keskinen betraktas inte Facebook som en ”riktig” mark-
nadsföringskanal eftersom man på marknadsavdelningen har uppfattning-
en att besökare på Facebook inte tar det som står på allvar. Visserligen är 
en person på marknadsavdelningen ansvarig för sidan, men det finns ingen 
uttalad strategi för statusuppdateringar avseende innehåll eller frekvens. 
Ambitionen är att regelbundet skriva inlägg och bevaka sidan, men enligt 
marknadschefen blir det mer då och då. Hennes beskrivning av hur Face-
book används återspeglas i vad som kan utläsas på Facebooksidan avseende 
mängden inlägg, och den tid det tar innan Veljekset Keskinen besvarar 
inkomna frågor. Trots misstron mot sociala medier så finns Veljekeset 
Keskinen också på Twitter, men denna kanal används än mer sällan än 
Facebook och de tweets som skrivs är i huvudsak identiska med inläggen 
på Facebook-sidan. Färre än tio personer följer varuhuset på Twitter och 

bild 2. Veljekset Keskinens Facebook, (hämtad 130314)
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samtliga är ”interna”.
Veljekset Keskinen kan inte sägas ha en strategi för marknadsföring 

via Facebook och Twitter annat än som draghjälp till den egna hemsidan. 
Majoriteten av länkarna går till hemsidan, och samma texter återanvänds 
i båda kanalerna. Veljekset Keskinens sociala medier-strategi kan jämföras 
med Gekås Ullared vars Facebook-sida utgör en officiell marknadskanal för 
varuhuset. Här informeras regelbundet om kringtjänster som t ex hund-
dagiset, man gör reklam för dokusåpan ”Ullared” som visas på Kanal 5 och 
man berättar om nyheter som t ex den inkomna vårkollektionen. Det är 
inte ovanligt med flera tusen ”gilla” på ett inlägg, och likaså är folk flitiga 
att kommentera, oftast i en mycket positiv ton. Gekås Ullared bevakar allt 
som skrivs på Facebook-sidan och frågor besvaras i stort sett omgående. 
Gekås Ullared finns också på Twitter men de tweets som publiceras är 
samtliga identiska med statusuppdateringarna på Facebooksidan. Trots 
denna upprepning hade Gekås Ullareds tweets mer än 700 följare i början 
av 2013. Gekås Ullared finns också på Youtube (GKUllared) där majori-
teten av posterna handlar om dokusåpan ”Ullared”. Youtubekanalen är 
populär och samtliga klipp har visats mer än 2 500 gånger.

Diskussion
En sökning på ”retail” och ”social media” visar att forskningen på detta 
område ännu inte tagit fart. E-handel är beforskat sedan länge, men från 
detaljhandeln finns få empiriska studier. Schmidt och Ralph (2011) redogör 
för olika sociala medier och deras potential för detaljhandeln, men exem-
plen från branschen är få. Avsaknaden av empiriska exempel kan också bero 
på att just detaljhandeln inte (ännu) använder sig av sociala medier i samma 
utsträckning som andra branscher. Men nu är ju inte Veljekset Keskinen 
och Gekås Ullared ”bara” detaljhandelsföretag, de är shoppingdestinatio-
ner med en attraktionskraft som går utöver själva handlandet. Och när 
det gäller shoppingdestinationer och event så har sociala medier fått stort 
genomslag i praktiken, och därmed också i forskningen om densamma.

I tidskriften Strategic Directions konstateras att event- och nöjesbran-
schen inte har råd att avstå från att använda sociala medier i sin marknads-
föring (Editorial review 2012). Potentiella besökare till olika typer av event 
kommer i allt högre utsträckning att söka information via sociala medier, 
och då måste informationen finnas där. Samtidigt konstateras att det krävs 
förstärkning i personalstyrkan för att framgångsrikt utöva marknadsföring 
via sociala medier. Rothschild (2011) visar i sin studie av eventarrangörers 
användning av sociala medier att bemanning före, under och efter eventet 
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utgör den största utmaningen för arrangörerna. Många använder volontä-
rer men det framhålls att det är en vansklig strategi om man inte först har 
utarbetat en marknadsstrategi (Rothschild 2011).

Veljekset Keskinen är inte särskilt framstående på marknadsföring via 
nya medier som hemsidor, Facebook och Twitter, och i jämförelse med 
Gekås Ullared blir detta extra tydligt. Hemsidan är mer som en tidning 
med annonsplatser än en modern webbplats som utnyttjar de senaste 
möjligheterna i webbdesign och interaktivitet. Studenternas intervju med 
marknadschef och vd Vesa Keskinen svar på studenternas frågor pekar på 
att detta är en medveten strategi snarare än resultatet av ”dålig” marknads-
föring. Den mesta marknadsföringen görs (framgångsrikt) genom traditio-
nella kanaler som lokal- och regional press, TV och radio. 

Enligt marknadschefen är Veljekset Keskinens besökare inte flitiga 
användare av Facebook och sociala medier. Detta har framkommit i de 
kundstudier som gjorts av varuhuset och med tanke på den låga aktiviteten 
på varuhusets sociala mediekanaler så förefaller det som en riktig slutsats. 
Många av de som besöker hemsidan letar efter e-handel vilket visar sig att 
”när ska ni börja med e-handel” är den vanligaste frågan som ställs på hem-
sidan. Standardsvaret från Veljekset Keskinen är att sortimentet är för stort 
för att säljas online. Här kan tilläggas att varuhusets och vd Vesa Keskinens 
ambition är att locka besökare till bygden, inte att skeppa ut varor därifrån. 
Det svaret får dock inte de som ställer frågan om e-handel på hemsidan.

Varuhusets prioritering av traditionella marknadskanaler före nymodig-
heter som Facebook och Twitter är inte enbart beroende av hur kundernas 
preferenser utan kan också kopplas till företagets tradition och historia. 
Veljekset Keskinen rekryterar främst anställda lokalt, och majoriteten har 
jobbat på företaget eller i dess närhet hela sitt yrkesverksamma liv. Tuuri är 
mycket avlägset beläget i Finland, och att rekrytera högskoleutbildade från 
storstäderna är enligt marknadschefen svårt. Att introducera nya mark-
nadsföringsverktyg som sociala medier kräver nya kunskaper och andra 
metoder och det är inte självklart hur man ska kommunicera med sina 
kunder genom denna nya kanal (Schmidt och Ralph 2011:37). Avancerade 
hemsidor kräver löpande uppdateringar för att fungera mot uppdateringar 
och nya versioner av webbläsare. I enlighet med Rothschilds (2011) obser-
vationer skulle också Veljekset Keskinen behöva förstärka personalstyrkan 
före, under och efter events och i nuläget finns inte möjlighet till sådan 
flexibilitet i personalstyrkan. Enligt marknadschefen kommer heller inte 
Veljekset Keskinen att satsa fullt ut på dessa nya kanaler förrän kompetens 
finns i företaget att göra detta på ett framgångsrikt sätt. Än så länge räcker 



det med en hemsida som fungerar som annonsplats, och Facebook och 
Twitter som signalerar att varuhuset ”hänger med”. Eftersom varuhusets 
besökare än så länge inte är särskilt aktiva via dessa kanaler så är det heller 
inget problem för Veljekset Keskinen att dessa marknadsföringskanaler ges 
låg prioritet.

referenser
Andersson, Torsten. (2003) Ullared: byn som blev ett varumärke. Gekås i Ullared AB i samarbete med 

Hallands nyheter civiltryckeri och Wernersson idé.
Editorial review (2012) ”Harnessing social media strategies: How social media is used by sports and 

entertainment venue managers”, Strategic Direction, Vol. 28 Iss: 6, pp.11–13
Rothschild, Philip C (2011) ”Social media use in sports and entertainment venues”, International 

Journal of Event and Festival Management, Vol. 2 Iss: 2, pp.139 - 150
Schmidt, Stacy M P och Ralph, David L (2011). Social Media: More Available Marketing Tools.The 

Business Review, Cambridge 18. 2 : 37-43









besöksadress: allegatan 1 • postadress: högskolan i bor ås, 501 90 bor ås 
tel: 033-435 40 00 • webb: w w w.hb.se

Veljekset Keskinen bildades 1969 och är idag Finlands näst största varuhus beläget 
i Tuuri, en ort med 500 invånare i Österbotten i Finland. Företaget var från början 
en ”bybutik” eller vad vi skulle kalla lanthandel, men har över tid utvecklats till 
ett varuhus, hotell, livsmedelsbutik, trädgårdsbutik, restauranger, bensinstation 
och camping som attraherar kunder från hela Finland, men även internationella 
besökare.
 I denna rapport presenteras resultatet av finska och svenska forskares tvådagars 
besök på Veljekset Keskinen. Rapporten består av sex kapitel med olika perspektiv, 
teorier, metoder och reflektioner från besöket. Kapitel ett handlar om att attrahera 
shoppingturister genom upplevelser. Veljekset Keskinen är inte enbart ett varuhus 
som säljer fysiska produkter utan en turistdestination som erbjuder en kombina-
tion av olika upplevelser. Kapitel två handlar om bybutiken som gåva för byg-
den och turistattraktion. Besökarna möter idag både den traditionella bybutiken 
och det moderna varuhuset. Kapitel tre handlar om hur detaljhandelsföretaget 
Veljekset Keskinen är fullt av kontrastmarknadsföring i tre dimensioner: tradition 
och nytt, skala och storlek samt House of brands kontra Branded house. Kapitel 
fyra handlar om olika aspekter av tid och rytm på Veljekset Keskinen: synkroni-
sering av tid och rum, tidslinjer, varornas tidsindelning, säsonger och framtiden. 
Kapitel fem handlar om negativa kundbeteenden på Veljekset Keskinen och be-
skriver hur kunder bär sig illa åt, möjliga orsaker till varför kunder bär sig illa åt 
och hur personalen hanterar situationer där kunder bär sig illa åt. Kapitel sex hand-
lar om att attrahera shoppingturister med hjälp av sociala medier och belyser hur 
Veljekset Keskinen använder webb och sociala medier för att bygga sitt varumärke.
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