
127 Tips 
 

I samband med finanskrisen gjordes en undersökning bland ett antal aktörer med intresse för handeln. 

De ombads komma med tips på vad man kan göra i en samband med Finanskrisen. Många av dessa tips 

är fortfarande relevanta. En del kan vara relaterade till läget 2009/10.  

 

Flera av tipsen liknar varandra så det finns en del överlapp 

 

Använd tipsen som en källa till inspiration 

 

Infogar även en sammanfattningsbild från presentationen 

 

Mvh /  Fredrik 

Fredrik.bergstrom@wsp.com 

 

 

 
 

 

 

 Tips Bra för 

mig? 

1 Fokusera det du är bra på och gör det ännu bättre.  

2 Kundvård – knyt kunderna till dig.  

3 Långsiktigt tänk – få kunden att känna sig unik i din verksamhet.  

4 Sälj känsla – inte bara produkt.  

5 Öka service.  

6 Ta hand om kunden som är trogen.  

7 Skapa nya köptillfällen med hjälp av ökad service.  

8 Var en vinnare genom innovativa och flexibla idéer, som sprider glädje och 

inspiration. 

 



9 Gå din egen väg och tro på det du gör.  

10 Vi ser det inte som en lågkonjunktur, utan det är en ny konjunktur.  

11 Möt vågen i stället för att flyta med.  

12 Var positiv, optimistisk och tänk service!  

13 Det goda värdskapet.  

14 Ge den bästa servicen, ge kunden ett mervärde när den kommer.  

15 Fokusera på rätt saker – ger mycket tillbaka.  

16 Helhetsupplevelse när kunden kommer till butiken.  

17 Marknadsför och utbilda personal, om ekonomin så tillåter.  

18 Sälj – ha bättre erbjudanden.  

19 Hitta sättet din kund vill handla på. Utveckla och fördjupa din strategi kring det.  

20 Öka satsningen på service i form av experthjälp/kunskap, tillgänglighet och 

personal. 

 

21 Design och konceptualisering, som lockar in kunder.  

22 Upplevelsen av shopping behöver bli oemotståndlig och beroendeframkallande.  

23 Utnyttja möjligheten till nya butiksetableringar i attraktiva lägen, till goda villkor.  

24 Om kapital finns – expandera och marknadsför koncept.  

25 Om kapital saknas – stäng olönsamma enheter.  

26 Tydlighet i erbjudanden och position.  

27 Ta bättre hand om kunderna, bättre än de väntar sig. Överraska.  

28 Utöka service i butik för att stötta och vägleda kunden i köprocessen. Extra viktigt 

när osäkerheten hos kunden är låg. 

 

29 Tydlig profil med fokus på ”value for money”.  

30 Satsa på att synas där kunden finns, det vill säga social communities med mera.  

31 Utbilda personalen och erbjud bra service.  

32 Shopping är ett beteende som inte innebär transaktioner. Genom att skapa tydliga 

konceptmiljöer triggas besökarna i butikerna att bli kunder. Transaktionen måste 

bli ett beteende. 

 

33 Alla sinnen måste vara rätt – doft, syn, känsel, ljud och ”smak”.  

34 Satsa på kundlojalitet genom specialerbjudande, priserbjudande och ”köp mera”, 

som bygger volym. 

 

35 Var kreativ och hitta nya sätt och vinklingar på koncept och erbjudanden. Slå an 

på aktuella värden och drivkrafter hos konsumenterna. 

 

36 Prova nya grepp och nyttja befintliga resurser bättre.  



37 Flytta fram positionerna med tydliga koncept, marknadsföring och bättre lägen då 

vakanser finns. 

 

38 Hitta nischmarknader. Priskonkurrera ej för hårt.  

39 Våga satsa, fega ej på alla plan.  

40 Kombinera bra service i butik, koppla nya tjänster till produkterna och öka 

kommunikationen. 

 

41 Tänk positivt. De flesta har jobb och mer pengar kvar. Var därför offensiv och 

våga behålla strategier och koncept. 

 

42 Om ledning och säljare fokuserar att tänka på krisen, så smittar det av sig på 

kunderna. 

 

43 Bygg upp en vision om var du kommer att vara 2011. Satsa på intäktssidan, vårda 

dina resurser och minimera onödiga kostnader. 

 

44 Höj motivationen hos personalen. Priskriga ej, höj kvaliteten och utbilda 

personalen. 

 

45 Satsa på att finnas på flera ställen – online, butiker, sociala medier, vanlig 

postorder, partnersamarbeten och säljterminaler i butik. 

 

46 Addera mervärden till produkter och erbjudandet. Förtydliga koncept/storyn kring 

produkterna och erbjudandet. 

 

47 Var noga med att alla i hela organisationen vet vad varumärket står för och är 

stolta över det. Då gör de ett bra jobb oavsett konjunktur. Ha tålamod. 

 

48 Öka värdet för kunden utan att rabattera. Addera mer service inom ramen för 

priset. 

 

49 Hitta nya marknadskanaler.  

50 Starta snackisar.  

51 Överträffa kundens förväntningar.  

52 Belöna de trogna kunderna med bra erbjudanden.  

53 Hårdvaran är redan optimerad. Här finns väldigt lite att göra.  

54 Satsa på mjukvaran = personalen. Här finns potentialen.  

55 Säljutbildning, till exempel engagemang. Serviceanda, men framför allt lära 

säljaren merförsäljning och avslut. 

 

56 Köp billiga media och bygg varumärket.  

57 Work as if You did not need the money.  

58 Skapa organisation inom företaget som är flexibel och som utnyttjar 

beteendeförändringar hos sina kunder för att driva försäljning. 

 

59 Öka värdet på produkterna som säljs i butik. Höj kunskapen och servicenivån hos 

butikspersonalen. 

 

60 Ta reda på vad kunderna verkligen vill ha och fokusera.  



61 Behåll profilen och se till att synas.  

62 Hitta mervärden åt kunden i form av service, produktplacering och merförsäljning.  

63 Syns och hörs mer, det vill säga: Öka marknadsföringen, erbjud bra pris och bra 

produkt och bra service. Bevara varumärket. 

 

64 Tänk stort, men börja smått. Till exempel med ett nytt, tydligt butikskoncept.  

65 Trevlig hjälpsam personal.  

66 Servicen ger ett mervärde och gör att man väljer butiken om och om igen.  

67 Transport till och från köpcentrumen – lämna in buss- och parkeringsbiljett och få 

rabatt. 

 

68 Håll ut och fortsätt bearbeta kunder för att stå främst i ledet när det vänder.  

69 Behåll personal för att vara beredd och ligga steget före konsumenterna när det 

vänder. 

 

70 Överträffa kundernas förväntningar. Bli kundens vän och problemlösare. Man 

byter inte ut sin vän när pengarna börjar rulla in. 

 

71 Marknadsför på samma sätt, men ha något billigare varor.  

72 Kör mycket klipp (lockvaror) för att behålla trogna kunder.  

73 Ta position.  

74 Mer marknadsföring – addera eller se över.  

75 Stärk personalen.  

76 Tydliggör affärsidén, konceptet.  

77 Investera i personalen, enda konkurrensmedlet mot näthandeln.  

78 Premiera trogna kunder.  

79 Tänk igenom alla investeringar, men våga investera.  

80 Mycket är trots allt möjligt.  

81 Ta ett steg utanför ditt företag/varumärke. Titta på det med konsumentens ögon.  

82 Vad levererar vi, vad fyller vi för behov.  

83 Satsa på e-handel som ett komplement.  

84 Satsa på personalen – utbilda i service och produktkunskap.  

85 Marknadsför detta så att det blir känt.  

86 Samarbete hyresvärd – hyresgäst.  

87 Jobba med service och skapa förtroende hos kunden.  

88 Ha rätt marknadsföringskanaler.  

89 Prisa inte ut dig i lågkonjunkturen. Det kostar för mycket att vända kunden till 

högre priser när konjunkturen vänder. 

 



90 Leverera hellre lågprislinje eller serie, som kan tas bort senare.  

91 Våga investera, men gör det klokt.  

92 Passa på att utveckla verksamheten i butik, personal, mediemix (nya mixat med 

traditionella), men lägg först en plan som grundas på analyser. 

 

93 Undvik att växla spår i panik, utan håll dig till planen.  

94 Investera i företaget.  

95 Investera i det egna varumärket.  

96 Investera i personalen.  

97 Stärk positionen och åstadkom särskiljning.  

98 En starkt engagerad personal med en stark kultur och gemensamma drivkrafter kan 

göra underverk i försäljningsarbetet. 

 

99 Lär personalen att göra behovsanalys.  

100 Öka snittförsäljningen per kund.  

101 Tänk nytt.  

102 Öka närvaron.  

103 Träffa kunder.  

104 Var proaktiv.  

105 Möts – hjälp din kund.  

106 Skapa mervärden.  

107 Tydliggör budskapet – stärk positioneringen.  

108 Fokusera inte på pris, utan på mervärde. Kunden vill känna sig smart, så bra 

erbjudanden/kampanjer och bra kommunikation är oerhört viktigt. 

 

109 Smarta och prisvärda paketeringar som ger kunden mervärde.  

110 Våga utmana och utveckla butikskonceptet för att locka in kunder samt få dem att 

stanna länge i din butik. 

 

111 Vårda varumärket.  

112 Öka aktiviteten hos kund.  

113 Vårda personalen – motivation till säljkåren.  

114 Släck inte enbart bränder, utan titta även långsiktigt.  

115 Förstå kundernas situation.  

116 Fokusera på stamkunder, sälj en gång till dem.  

117 Få kunden att känna värdet av det han/hon köper.  

118 Inköp blir ljuspunkten i tristessen.  



119 Promotion. Fokusera på profilering och stärk varumärket gentemot kunder. Visa 

att företaget tror på sitt koncept och att det även håller under en lågkonjunktur. 

 

120 Utbilda och motivera anställda, skapa bra säljerbjudanden. Ge kunden värde för 

sina pengar. 

 

121 Inom dagligvaruhandeln fokus på pris och kampanjer till trogna kunder.  

122 Sällanköpshandeln: Upplevelser i butiksmiljön, tävlingar, bra service och tydliga 

kampanjer, exempelvis nyheter. 

 

123 Skapa sinnesupplevelser.  

124 Fokusera på det egna och det man kan påverka och förbättra.  

125 Engagera alla i åtgärds- och aktivitetsförslag.  

126 Satsa på direktreklam.  

127 Uppdatera kundregister.  

 


