
Läs när du
vill och i din 
egen takt 

Den här kursen tittar på hur shoppare beter sig i olika 
situationer i en butik och varför de beter sig som de gör. 
En annan del av kursen handlar om hur butiken, med 
olika knep, påverkar individen att gå från shoppare till 
köpare. Under kursen planerar och genomför deltagaren 
en butiksanalys.

Butiksförsäljning 
- shopping som vetenskap

UPPDRAGS-

UTBILDNING



MÄLARDALENS HÖGSKOLA — MDH.SE 

Mälardalens högskola i Eskilstuna och Västerås utbildar 14 000 studenter som läser något av våra omkring 50 program och 1 000 kurser. Vi 
är även en affärspartner som hjälper till att utveckla organisationer på lång sikt. Vi bygger all vår uppdragsutbildning kring teorier och fakta 
från forskning inom våra egna kompetensområden. 

Ta del av fler uppdragsutbildningar på www.mdh.se/samverkan/kompetens/uppdragsutbildning

Vill du se kursplanen och litteraturlistan? Sök 
på kurskod via www.mdh.se/utbildning/kurser.
Kurskoden finns överst på sidan. 

Ta chansen att förstärka och utöka din och din 
verksamhets kompetens inom butiksförsäljning. 
Kursdeltagaren får med sig tips som kan användas 
direkt i yrkesrollen. 

Kursen ger 3 högskolepoäng i ämnet företagseko-
nomi på grundläggande nivå efter godkänd exami-
nation.

Innehåll
Kursen går igenom hur butiker bör se ut för att 
locka kunder. Det handlar inte om traditionell 
marknadsföring, utan till exempel om hur varor 
och hyllor ska placeras och om hur personalen ska 
agera. Det handlar också om att förstå vilka shop-
pare man vill locka till sig. På en mättad marknad 
handlar det ofta om att ta andras kunder snarare 
än att hitta nya, vilket betyder att merförsäljning 
till existerande shoppare är en mer givande stra-
tegi än att fokusera på att hitta nya. 

Upplägg
Undervisningen sker i form av föreläsningar. Alla 
föreläsningar kommer att finnas digitalt och åt-
komliga via kommunikationsplattformen Black-
board. 

Under kursen ska deltagaren självständigt arbeta 
med kursmaterialet med hjälp av en studiehand-
ledning, självtest samt en inlämningsuppgift. Som 
ett extra stöd i processen kommer vi att föreslå 
olika videoklipp och artiklar som kan vara på eng-
elska. 

Kursen startar när deltagaren själv vill och stude-
ras under ett år från kursstart.

Kursens mål
Efter kursen ska deltagaren:

•	 förstå hur olika typer av kunder agerar i en 
butik

•	 känna till hur demografiska faktorer påverkar 
köpbeteende

•	 identifiera hur butiker utformas och vilka 
tekniker som används för att få kunden att agera

•	 planera och genomföra en butiksanalys och 
reflektera kring resultatet

Rekommenderade förkunskaper
Inga specifika förkunskaper behövs. 

Kursbevis eller kursintyg
Efter genomförd kurs får deltagaren ett kursintyg. 
De som uppnår godkänd examination får registre-
rade högskolepoäng. 

Examination
Inlämningsuppgift (INL1), 3 hp, betyg Godkänd (G).

Kostnad
6 000 kronor per deltagare, exklusive moms. Kost-
nader för litteratur tillkommer. Uppdragsutbild-
ningar anordnas mot avgift för en arbetsgivare/
juridisk person.

Kursansvarig
Charlotta Edlund och Toon Larsson är universi-
tetsadjunkter i företagsekonomi. Vill du veta mer 
om innehållet i kursen eller har du andra frågor?  
Kontakta:

Charlotta Edlund 
021-10 73 06 
charlotta.edlund@mdh.se 

Toon Larsson 
021-10 14 95 
toon.larsson@mdh.se 

Butiksförsäljning
3,0 högskolepoäng

Kurskod: FOA817

Ämne: Företagsekonomi 


