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Förord 

Idén bakom denna uppsats kom ifrån ett genuint intresse av shopping hos oss. Efter att redan 
som små barn älskat skor, kläder och accessoarer föll det sig naturligt att välja att fördjupa oss 
i ett ämne vi länge varit tokiga i. Med tanke på att vi båda dessutom tagit vår passion på så 
stort allvar att vi studerat till textilekonomer så ville vi ut i verkligheten och se hur små saker, 
(kan tyckas) som butikslayout, faktiskt påverkar våra handlingar som shoppare. Det har gett 
oss en större insikt i den textila världen där vi båda hoppas på att verka i en lång tid framöver. 
Vi tar med oss denna kunskap och ser oss som en smula rikare som forskare utav butikslayout 
och shopping. Två ämnen som har visat sig vara nära besläktade.  

Vi vill rikta ett varmt tack till Camilla Jägmark och hennes personal på citybutiken i Borås för 
deras vänliga bemötande och all deras hjälp. Utan dem skulle denna uppsats aldrig blivit 
gjord. Även vår otroligt duktiga handledare Eva Gustavsson har varit en upphovskälla till 
både experthjälp och inspiration. Vi anser oss lyckligt lottade som har haft en så bra 
handledare med ett tålamod och lugn som vida översteg det som rimligt kan förväntas av en 
handledare. 



Abstract 
 
The purpose of this study was to investigate the connection between store layout and how it 
affects us as shoppers. We formed our research questions based on literature. The study was 
based on observations of shoppers without their knowing they were observed. We didn’t tell 
shoppers since the science of shopping says that shoppers pattern of movement is something 
that’s subconscious and if the shoppers had known it would have affected the result of the 
study. The character of this study therefore demanded that shoppers were free to move 
naturally around in the stores where our study took place. 
 
After only a few observations we could see what the result was going to be. Shoppers were 
affected by the store layout. We also discovered a pattern of the shoppers’ movement and 
came to the conclusion that the store layout at MQ in Borås wasn’t optimal. The back part of 
their store wasn’t as well visited by the shoppers as it could have been with a better layout. 
The store manager, Jägmark, had in an interview confirmed that products that were places in 
this back part weren’t as new and even as trendy as the products in the front part of the store. 
She also said that this was due to products that was placed in the back part didn’t get as much 
attention as the ones in the front part. We came to the same conclusion but could see that this 
was partly because of a lack of understanding of their costumers’ pattern of movement 
through the store. Based on our research we think that MQ should make a few changes and by 
that receive a higher number of visitors in their back part of the store as well as get a better 
flow through the store.  
 
We found it especially interesting that the store, after all, already had a good store layout. For 
example we observed a phenomenon called “the pinball effect” which is a very good way of 
leading the shoppers through different parts of the store. We were surprised by the fact that 
Jägmark already had an understanding of how her costumers moved around in her store. Even 
if her understanding, according to us, can become better it was a new fact for us that managers 
or store owners already was considering the science of shopping as a tool for improving their 
store layout. The fact that shop owners should consider shopping as a tool for development 
and to improve their store layout is something we have made the conclusion of with this 
study. Perhaps even more important is that we think shop owners should all take some time to 
observe their shoppers in order to make improvements on their layout in order to enhance 
their strength as competitors. Since the costumers are kings in today’s competitive business of 
fashion retailer, all store owners should consider that the best place to influence consumers is 
in the store.  



Sammanfattning 
Syftet med denna studie var att undersöka sambandet mellan butikslayout och hur vi påverkas 
som shoppare. Med bakgrund av litteratur formade vi våra forskningsfrågor och hypotes om 
att vi påverkas i en hög grad av hur butiker har format sin layout. Vi valde att observera 
kunder utan deras vetskap eftersom själva utgångspunkten för vetenskapen shopping och hur 
det påverkar butikslayouter är att den äger rum mer eller mindre utan att kunden är medveten 
om den. I och med denna metod kunde vi inte genomföra längre intervjuer där shopparna eller 
kunderna kunde få ta del av våra frågor eftersom det skulle komma att spegla resultatet 
beroende av vad kundens egna föreställningar. Shopping är något som sker då kunden 
omedvetet rör sig runt i butiken i syfte att inspektera dess sortiment. Det krävde en metod där 
kunden kunde röra sig naturligt utan att denne var medveten om vår studie.  

Redan efter en kort tid ut av observationer kunde vi skönja resultatet: kunder påverkas av 
butikslayouten. Vi upptäckte också hur ett upprepande rörelsemönster uppstod och kunde dra 
slutsatsen av att MQ’s citybutik i Borås hade ett upplägg där deras bakre del inte riktigt fick 
den uppmärksamhet den skulle ha fått om butikslayouten hade varit ännu bättre. Butikschefen 
Jägmark hade i en intervju bekräftat att produkter i deras bakre del inte hade lika hög 
modegrad som i den främre just av det skälet att de varorna av högre modegrad gjorde sig bäst 
i butikens främre del. Vi bekräftade detta tidigt i vår studie men kunde också se att det var en 
bristande förståelse för kundernas rörelsemönster som delvis gjorde detta möjligt. Enligt våra 
efterforskningar inom området skulle MQ med fördel kunna göra om deras layout genom bara 
ett fåtal förändringar och på så vis få en högre genomströmning i butiken.  

Det var särskilt intressant att butiken redan hade en, trots allt, bra butikslayout där till exempel 
ett fenomen som ”flipperspelseffekter” observerades. Vi blev redan under intervjun med 
Jägmark förvånade över den förståelse hon ändå hade för sina kunders rörelsemönster. Även 
om hennes kunskaper enligt oss kan fördjupas ytterligare var det för oss en nyhet att butiker 
redan har adopterat vetenskapen om shopping som ett verktyg för att öka försäljningen. Det 
har framkommit att butiker bör ta shopping som vetenskap i betraktelse när de utformar sina 
butiker. Vad mer viktigt är att de alla bör observera sina kunder för att kunna dra slutsatser 
om vilka förändringar av sina butikslayouter som behövs för att öka sin konkurrenskraftighet.  
Eftersom kunden i dagens läge, inte minst med tanke på den rådande lågkonjunktur, är kung, 
finns inga anledningar att bortse från det faktum att köpbeslut påverkas i hög grad inne i 
butiken.
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1. Inledning 

1.1 En ny marknad – nya medel 
 
Dagens marknad har vuxit fram i rasande takt bara på några få decennier. Utbudet är idag 
större än efterfrågan och kunden är bokstavligen kung när konkurrensen om dem hårdnar. I 
samma takt som marknaden vuxit har också begreppet shopping blivit mer och mer en 
vetenskap som företag använder sig av för att locka och behålla sina kunder. Ett företag som 
baseras på denna vetenskap och dessutom har bidragit till den är Envirocell. Grundaren, Paco 
Underhill, tillika författare till den internationella bästsäljarboken Why we buy – shopping som 
vetenskap, har sedan 80-talet iakttagit shoppare och noterat hur de rör sig i förhållande till 
butikers layout för att hjälpa företag att utveckla layouten för att öka lönsamheten.  
 
Underhill menar i sin bok att många köpbeslut fattas eller påverkas starkt inne i själva butiken 
och att marknadsföringens standardredskap därför inte fungerar lika bra som förr. För bara 
någon generation sedan valde kunden ofta sitt märke redan som ung och fortsatte sedan med 
det livet ut. Man var antingen en Coca Cola- eller Pepsi-kund, rökte Marlboro eller Prince, 
körde Volvo eller Saab. Idag har inte varumärken samma kraft som förr. Kunderna är 
”otrogna” och varje köpbeslut är i viss mån nytt. Därför fungerar inte heller traditionell 
annonsering och liknande massmarknadsföring inte heller lika bra. Underhill säger att 
shoppare inte blint litar på varumärken eller reklam som talar om för dem vad de ska köpa. De 
är däremot mottagliga för intryck och information de får i butikerna de besöker. Det viktigaste 
mediet för att överföra budskap och uppmuntra kunden till köp är därför butiken. Underhill 
har använt vetenskapen om shopping för att visa företag hur de ska använda sig av skyltning, 
hyllplacering, utställningsytor och fasta inventarier för att shoppare enkelt och bekvämt ska 
kunna hitta till butikens alla avdelningar och att locka dem till inte bara titta utan också köpa 
(Underhill, 1999). 
  
Pamela Danziger är en annan erkänd ”shoppingvetare” som driver den egna 
marknadsundersökningsfirman Unity Marketing som specialiserar sig på lyxbutikers kunder 
och, precis som Underhill, fokuserar på frågan -varför handlar vi? I Danzigers bok -Shopping 
– why we love it and how retailers can create the ultimate customer experience (2006) 
förklarar hon skillnaderna mellan behov och känsla och vilken av dem man som 
detaljhandlare kan påverka. Behov beskriver Danziger som något som driver shopparen in 
butiker men är något som skapas av individen och är inget detaljhandlaren kan påverka. 
Känsla däremot är något som detaljhandlaren kan förstärka och därmed skapa ett större begär 
efter en produkt vilket i sin tur skickar kunden med varan till kassan. Vetenskapen om 
shopping baseras därför på hur man förstärker kundens känsla genom att utforma butikens 
layout (Underhill 1999) 
 

1.2 Syfte 
Syftet med denna studie var att bidra till befintlig forskning som finns gjord på ämnet 
shopping och butikslayout samt även förhålla oss till denna. Vi ville analysera om butiken 
MQ i Borås city kunde använda sig av shoppingvetenskap och i så fall ge rekommendationer 
på hur de skulle kunna förbättra sin butikslayout. Vi ville också se om vi kunde identifiera och 
beskriva några rörelsemönster hos shoppare som påverkades av layouten på citybutiken MQ i 
Borås och hur de såg ut.  



1.3 Forskningsfrågor och problemformulering 
Vi har undersökt hur och om konsumenter och deras rörelsemönster påverkas av MQ-butiken 
Borås citys layout. Vi ställde oss också frågan om butiken kan gynnas av att använda 
shopping som vetenskap då de utformar sin layout och samtidigt se om vi kunde urskilja 
faktorer som kunde peka på hur de i så fall skulle kunna göra detta. Därmed utgår vår studie 
utifrån ett huvudproblem som är: 

• Kan butiken MQ i Borås City utforma sin layout för att påverka sina kunders 
shopping, och i så fall hur? 

Delproblemet som tas upp parallellt med detta är: 

• Kan butiken MQ i Borås City använda shoppingkunskap för att i slutändan gynna 
butikens försäljning, och i så fall hur? 

Vi är medvetna om att vår studie inte resulterar i ett absolut svar, utan lämnar visst utrymme 
för diskussion och tolkning. Däremot kan vår studie bidra till kunskapsgrunden som behövs 
för att använda shoppingkunskap för att i slutändan öka en butiks försäljning. Vår studie 
tillsammans med ytterligare forskning och teorier kan utgöra ett startskott för ökad förståelse 
och användande av teorier kring shopping. 

1.4 Begreppsdefinitioner 
Begreppet vi kommer att beröra är främst shopping – En fritidsbaserad sysselsättning där 
personen mer eller mindre planlöst genomför inköp av varor främst inom detaljhandel, i vårt 
fall kläder. Shopping skiljer sig från inhandlingen av dagligvaror i den mån det tillfredställer 
ett begär eller känsla snarare än ett behov(http://sv.wikipedia.org/wiki/Shopping). En person 
som ägnar sig åt shopping, en shoppare, behöver inte nödvändigtvis köpa varor för att 
betraktas som en shoppare. Det som främst utmärker en shoppare är att denne vandrar runt i 
olika butiker och mindre går igenom butikens innehåll för att kanske hitta något som denne 
köper. Även om en shoppare som besökt en butik kommer ut ur butiken utan att köpt något 
betraktas denne alltså också som en shoppare. En shoppare har sällan planerat ett inköp innan 
de besöker en butik eller så kan inköpet vara en helt annan produkt än vad shopparen planerat 
köpa innan besöket i butiken. I den mån vi alla någon gång i vårt liv besökt en butik för att se 
vad de har för sortiment är vi också alla shoppare. 

Med begreppet butikslayout menar vi utformningen av butiken med delar som exempelvis 
skyltning och inredning. Många butiker använder sig av sin butikslayout för att attrahera 
kunder och på bästa sätt visa upp sitt sortiment. Det är vanligt att det finns utförliga strategier 
av butikers layouter som inte sällan bestäms av strategerna som kallas visual merchandisers. 
Dessa personer har som huvuduppgift att ständigt förnya butikens layout för att maximera 
försäljningen.  

1.5 Avgränsningar 
Med hänsyn till tid och resurser konstaterade vi att vi inte kan genomföra en studie baserad på 
en hel eller flera butikers samtliga avdelningar, eftersom det skulle innebära en klart mer 
omfattande studie. Det är inget okänt fenomen att kvinnor, inte alla, har ett större intresse för 
shopping än män. Därmed var antalet besökare på vald avdelning större vilket ökar 
tillgängligheten av studieobjekt. Även genomförd forskning på området shopping har också 
fokuserat på kvinnor vilket underlättade vår informationssökning. Vi har inte studerat de 
psykologiska faktorerna bakom detta, utan valet faller på damavdelning då vi själva har erfarit 
att kvinnliga shoppare går att studera lättare eftersom de generellt spenderar längre tid i sitt 
sökande under shoppingprocessen. Även genom samtal med butikschefen på MQ i Borås har 
vi förstått att deras kvinnliga kunder i mycket högre grad spenderar mer tid i butiken. Valet av 
kvinnliga konsumenter grundar sig även i att vi själva är kvinnor och har en viss förkunskap i 
ämnet. Vi var vidare överens om att studien borde inkludera endast en butik eftersom vi 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Shopping�


återigen är begränsade i tid. Val av butik utförs vidare med hänsyn till att det inte ska vara en 
alltför stor yta eftersom det begränsar vår studie. Med ovanstående som bakgrund väljer vi 
butiken MQ i Borås city – dock kan denna härledas till alla kunder i Sverige eftersom utbudet 
är detsamma och inte heller ålder eller etnisk bakgrund är parametrar som vi inkluderar.  
 
Vi genomförde de empiriska studierna under tre skilda tillfällen då butiken hunnit byta deras 
layout och av andra anledningar vi nämner i metodkapitlet nedan. Eftersom vi ville samla in 
data inom en och en halv månad för att ha tillräckligt med tid för att analysera denna hade vi 
inte möjlighet att välja fler datum. Därför blev studiens också avgränsad till april och delvis 
maj månad. Huvudsaken var ändå att hinna studera butikens layout vid två separata tillfällen 
då de hunnit byta den. Eftersom vi fokuserat på just damavdelningen kommer vi enbart inrikta 
oss på kvinnor och deras shoppingvanor har vi inte inkluderat manliga konsumenter som 
befinner sig och/eller handlar på damavdelningen.  
  
Vi har fått tillräcklig med information om butikens layout genom intervjuer med butikschefen 
på MQ i Borås. Däremot lyckades vi inte få tillgång till specifika försäljningssiffror eller hur 
många kunder som befunnit sig i butiken de dagar vi varit där. Vi har därför valt att uppskatta 
besöksantalet baserat på det antal timmar vi själva observerat hur många kunder varit där. 
Denna uppskattning har därför använts så lite som möjligt för att dra slutsatser. Vi har fått 
tillräckliga svar på våra forskningsfrågor genom de empiriska studierna som redovisas i denna 
uppsats och därför bör denna uppskattning anses som en försumlig avgränsning för vår studie. 
Eftersom vi inte heller fått tillgång till försäljningssiffror på specifika produkter eller dagar 
har vi inte heller kunnat fastställa hur väl varor som butiken fokuserar på säljer på denna väg. 
Därför har även här vi baserat slutsatser kring detta på antaganden gjorda genom de empiriska 
studierna.  
 
Vi kommer inte heller att beröra hur och om konsumenten påverkas av annonser eller 
eventuella utskick som kunder har sett eller lockats in i butiken av. Denna avgränsning 
grundar sig i att vi inte fann denna del nödvändig för vår studie eftersom vi vill undersöka 
shoppare i deras naturliga miljö, butiken.  
 
En faktor som hade varit intressant att ta med i undersökningen var kundernas köpbenägenhet, 
det vill säga om kunder köper mer om de ser mer av sortimentet. Men på grund av 
begräsningar i form av tid, resurser och antal observanter fanns inte möjlighet för oss att 
dokumentera dessa siffror. På grund av sekretesskäl fick vi heller inte tillgång till några 
försäljningssiffror från MQ. Däremot kan man med bakgrund av befintlig shoppingvetenskap 
se det som troligt att om en kund uppmärksammar stor del av sortimentet är sannolikheten för 
att de ska köpa betydligt större. 

2. Shopping och butikslayout på MQ 
Att man numera driver forskning kring shopping är något som butikchefen Camilla Jägmark 
känner till. Hon och personalen på citybutiken i Borås är också till viss del medvetna om sina 
kunders rörelsemönster och har i bästa möjliga mån försökt att anpassa sin layout efter dessa. 
Inte eller fenomenet shopping var obekant för butikschefen även om hon höll med om att de 
borde lägga mer tid på att observera sina kunder, sina shoppare. Våra observationers resultat 
bekräftade en del av det Jägmark beskrivit om sin butikslayout och har i vissa fall kunnat visa 
hur en förbättring av butikens layout skulle kunna se ut.   

2.1 Fallföretaget MQ 
Företaget MQ som ingår i vår studie har likt majoriteten av andra modeföretag, och detaljister 
överlag, en utformad strategi kring deras butikslayout. Man har utformat metoder för att 
kontrollera effektiviteten av varje layouts påverkan på försäljningen och har ur dessa kommit 
bland annat fram till vikten av att förändra exponering och placering av plagg med jämna 



mellanrum för att tillföra något nytt för både nya och återkommande kunder. Butikschefen 
Camilla Jägmark är också medveten om de brister som butikens utformning har och har som 
mål att genom kontinuerlig uppföljning sträva efter bättre resultat. 

2.1.1 MQ’s historia1

År 1957 samlas ett antal modebutiksägare i Stockholm för att diskutera om och hur de kan 
göra reklam tillsammans. Detta istället för att alla gör sin egen och på var sitt håll. Resultatet 
blev att 25 herr- och dambutiker startade ett samarbete som 1958 gick under namnet Detex 
AB, med Lennart Carlsson som VD. Vid 1961 då dam och herrsidan hade gemensamma 
namn, ”Modegruppen” för damer och ”Man Group” för herrar, flyttades huvudkontoret till 
textilstaden Borås. För att bygga vidare och fördjupa samarbetet mellan butikerna döptes 
Detex AB till MAN-OVINNY AB, med separata MAN och QVINNY butiker för de olika 
profilerna. Ungefär samtidigt började även butikerna alltmer likna varandra ifråga om 
inredning och skyltning. 
 
80-talet innebar en hel ny synsätt på mode och olika märken, så som Calvin Klein, började 
erbjuda så kallade ”total look” med allt från underkläder till ytterplagg. Mot slutet av 80-talet 
lanserades MAN och QVINNY under en gemensam profil, MQ. Detta var ett nödvändigt steg 
för företaget eftersom alltfler butiker började sälja både herr- och damkläder. Dessutom 
började marknadens sortiment att bli mer målgruppsanpassad. Ungefär samtidigt lämnar 
Carlsson posten som VD, efter över trettio år i företaget. 
 
Under 90-talet kom lågkonjunktur och konsumenter var hårdare med att spendera, varje krona 
räknades. Men trots att lågpriskedjor konkurrerade med lägsta priser började varumärket bli 
allt viktigare. 1993 sker en omorganisering i företaget och man övergår från att vara en 
frivillig fackkedja till en mer franchiseliknande struktur, detta i steg för att stärka varumärket 
MQ. Man rekryterade därmed en rad nya butiker som visade stor framgång. Vid slutet av året 
hade MQ 105 butiker över hela Sverige. 
 
In på 2000-talet gick trenderna över till en mer personlig stil och även männen fick större 
intresse för modet. Marknaden utvecklades därefter för att tillgodose kundernas behov och 
önskemål. Investmentbolaget Cap Man går in som majoritetsägare i MQ 2006 och 
profileringen av varumärket förfinas och man strävar efter att bli mer än kundanpassade. 
Målet efter den förändrade ägarstrukturen blev att ta MQ-kedjan från att vara en 
entreprenörstyrd kedja till en helintegrerad kedja, men utan att förlora entreprenörsandan. 
Försäljningsorganisation består av sex regioner med respektive regionchef. I varje region 
ingår ett tjugotal butiker där varje butik har en ansvarig butikschef. Försäljningschefen är den 
som är yttersta ansvarig för hela försäljningsdelen i företaget. 

 

2.1.2 Butikslayout för MQ i Borås city2

Skyltningen av MQ butiker sker i enlighet med säsongens plagg. Dessutom gör man en 
uppföljning på det som skyltas direkt när man kommer in i butiken för att lättare kunna hitta 
plaggen, eftersom det är dessa som är i fokus just då. Även plagg av större volym placeras ut 
på platser där personalen tror att kunder söker sig till. Detta kontrolleras genom att man 
regelbundet gör korta studier på kunders rörelsemönster i butiken. Det är också viktigt för 
plaggen att röra sig runt i butiken kontinuerligt och ambitionen är att något ska byta plats 
varje vecka, även detta för att komma åt olika kunder med olika rörelsemönster. Sedan vill 
man ge variation för de återkommande kunderna så de inte upplever att plaggen ”står still”. 
Jägmark poängterade att detta var viktigt eftersom många kunder ofta ”tittade in efter jobbet” 
flera gånger i veckan. 

  

                                                 
1 http://www.mq.se/information/om-mq/historik/ 
2 Intervju med Camilla Jägmark, butikschef på MQ i Borås, den 8 april 2009 



 
Layouten baseras på de olika varumärken som sortimentet består av, där plagg av samma 
märke är placerade på samma yta eller åtminstone inom samma område. Strategin bygger på 
att personalen därmed ska kunna ha större kontroll över var varje märke finns för att kunna ge 
kunden bästa möjliga service. Däremot är det väldigt olika var de olika varumärkena placeras 
beroende på vilken butik det är och vilken planlösning denna har. I citybutiken i Borås strävar 
butikschefen att ha casualmode i den främre delen och dressad mode i den bakre för det är vad 
som passar deras butik bäst, baserad på erfarenhet. Man har gjort försök att flytta fram det 
dressade modet till den främre delen men har funnit att det inte främjar försäljningen och 
därmed flyttat det bakåt. Detta kan enligt Jägermark bero på att kunderna helt enkelt har blivit 
vana vid och därmed vill se våra dressade plagg längre bak. Man har också för enkelhetens 
skull inte gjort någon vidare indelning, så som bas och trend t.ex. Accessoarer är vad som 
brukar användas för att tillföra mer ”trendkänsla” i båda avdelningarna inför varje säsong och 
kollektion. MQ har dessutom lanserat ett nytt och eget accessoar märke i mars 2009 som de 
hänger vid kassan för att kunden lättare ska kunna ”plocka på sig det”, t.ex. när de står och 
väntar på sin tur. En annan tanke bakom placeringen av accessoarer vid kassan är att undvika 
stölder eftersom dessa är lättare byten på grund av deras storlek och svårigheter med att larma 
dem. 
 
Jägmark poängterar också att deras layout alltid är extra knepig eftersom planlösningen på 
deras butik skiljer sig ganska mycket från många andra MQ butiker. Alla MQ-butiker har ett 
så kallat ”catwalk”, det vill säga en avlång mittuppgång, där man placerar plagg som man vill 
sälja mer utav, exempelvis nyheter. Deras butik har en mycket kortare ”catwalk” än andra 
butiker vilket medför att de inte har lika stor yta att presentera nyheter eller annat som 
fokuseras på där. Just vilka produkter som ska vara skyltning och på catwalken kommer från 
MQ’s visual merchandiser. Volymbaserade plagg har också viss positionering i butiker, men 
de platserna varierar från butik till butik beroende på vilken utformning man har att utgå ifrån. 
Jägmark förklarar att man genom att bland annat kontrollera försäljningssiffror har kunnat 
märka ut vilka platser det är just för citybutiken i Borås. Däremot är stylingen av butiken mer 
fritt så länge man följer med helhetsintrycket som kedjan ska förmedla.  
 
Hur butikens layout fungerar gentemot kunder styrs väldigt mycket med just genomgång av 
kundfrekvens, hur många som går in i butiken, och hur många som handlar, och hur mycket 
de handlar, i antal plagg. Varför antal spenderade kronor per kund inte är lika intressant 
motiverar Jägmark med att det inte visar hur lika bra hur kunden har rört sig i butiken. Större 
förändringar i butikslayout bestäms uppifrån men i fråga om att flytta runt enstaka märken 
och liknande har butikschefen full befogenhet. Jägmark berättade också om en annan metod 
de använder sig utav för att kontrollera att butikslayouten fungerar som den är tänkt. 
Personalen brukar ungefär en gång i månaden följa efter och observera vilka ställen tre till 
fem kunder stannar till vid. Ställena de stannar vid kallar de ”hot spots” och denna metod har 
även vi tagit med i denna studie som vi beskrivit i metodkapitlet (se kap. 4.4). Jägmark 
berättade också att en genomsnittlig kund brukar tillbringa ungefär 20 minuter i butiken.  

3. Shopping och Butikslayout  
Vid genomgång av litteratur inom området shopping och butikslayout av forskarna Daniel 
Miller, Pamela Danzinger och Paco Underhill fann vi att Underhills forskning var den som 
var närmast vår tänkta studie. Den forskning och de studier som Miller och Danzinger drivit 
hittills inkluderade en stor del mänskliga och psykologiska faktorer, något vi inte berör i vår 
studie. 
 
Den viktigaste aspekten inom området shopping som forskaren Underhill och hans kollegor 
fastställ under sina tusentals timmars observationer av shoppare är att se hur mänskliga 
varelser förflyttar sig. Närmare bestämt hur vi går. Ett enkelt sätt att beskriva en bra 



butikslayout är att den exponerar största möjliga mängd varor för så många shoppare som 
möjligt under längsta möjliga tid. Genom det resonemanget är det enkelt att ta reda på om 
butikens layout är bra eller dålig. Då man följer shoppare i butiken upptäcker man vilka delar 
av butiken som är minst besökta. Bra butiker bör således ha ett gott flöde utan hinder eller 
blinda fläckar. Kunderna ska kunna hitta till alla butikens skrymslen och vrår (Underhill, 
1999).   
 
Ett grundläggande rörelsemönster som är viktigt att tänka på då man utformar sin butikslayout 
är att kunder alltid förflyttar sig framåt och åt höger. Det senare faktumet, att människor rör 
sig åt höger, hör ihop med på vilken sida av vägen man kör i landet. I Sverige rör vi oss alltså 
alltid åt höger eftersom vi har högertrafik. En butiks mest värdefulla del är därför höger 
förgrund. Tillämpningen av denna högerregel kan man också dra nytta av genom att placera 
varor som man vill ska påkalla kundens uppmärksamhet direkt till höger om var kunden 
befinner sig. Ett exempel på detta skulle kunna vara om en kund står framför sitt favoritmärke 
av jeans. Den bästa platsen för en vara som butiken vill trycka på extra mycket bör därför stå 
just till höger om favoritmärket. Det första faktumet, att vi rör oss framåt, är också av stor 
betydelse för hur vi utformar vår butikslayout. I vanliga snabbköp består butikslayouten 
vanligtvis av gångar. Men för att kunna röra oss framåt i dessa gångar måste vi se framåt. 
Varorna som står på hyllorna på sidan får därför inte den uppmärksamhet de alltid behöver 
eftersom vi måste vrida på huvudet för att se vad som finns på hyllorna. En butikslayout bör 
därför aldrig utformas med gångar. I alla fall inte om de är så pass höga att kunden inte kan 
skymta varor förbi gången och locka dem att fortsätta. Annars kommer kunden omedvetet 
vara inställd på periferiseende för att undvika att stöta in i något eller trilla över något och 
fortsätta framåt utan att hinna se alla varor på hyllorna. Den enda undantaget från denna regel 
är om butikens kunder enbart består av stamkunder. Endast då vet kunden platserna där de 
olika varorna står och kan känna sig trygga i denna förvissning då de rör sig mellan hyllorna 
(Underhill, 1999).  
 
Enligt Underhill ska en shoppare kunna stå och undersöka en vara men samtidigt bara kunna 
lyfta blicken en aning för att få syn på en annan intressant vara fem meter därifrån. Det 
innebär att en öppen planlösning är att föredra och att butiken inte får att några varor som 
skyms av skyltar eller annat. Genom att kunden har en fri sikt över butiken och varor placerats 
så att kunden ser dem från olika platser runtom i butiken kommer en flipperspelseffekt att 
uppstå där kunden rör sig mellan butikens alla platser för att se det som senast fångade dennes 
uppmärksamhet. På väg till den nya intressanta varan ser kunden plötsligt en ny intressant 
vara och rör sig sedan vidare för att inspektera även denna. Så ska också en bra butik fungera 
– kunden dras hjälplöst till vad som finns framåt eller direkt till höger (Underhill 1999).  
 
En butik består förstås alltid av en främre och en bakre del eller en bättre och en sämre del om 
man så önskar. Den bakre delen är svårare att kommunicera till kunden men genom 
flipperspelseffekten kan man därför leda kunden till den bakre delen. Logiskt sett bör man 
därför placera varor med hög intressegrad även i den bakre delen väl synliga eller placera 
något som signalerar till kunden att omedelbart ta sig till denna del. En enkel lösning skulle 
kunna vara att sätta en stor skylt längst bak med ett intressant budskap. Kunden kommer då att 
dras dit som om det vore en magnet. Om den bakre delen av butiken kan anses som den 
mindre fördelaktiga kan man också betrakta den främre delen som den bästa och mest 
fördelaktiga. Den del som är det främsta skälet till att kunden lockas att fortsätta in i butiken 
eller till och med lockar kunden att gå in i butiken över huvud taget. Det kanske också är det 
mest kända fenomenet bland butiker varför man också satsar kanske mest just på den delen.  
Underhill menar dock att främre delen ska ses som en språngbräda in i butiken där butikens 
övriga sortiment finnas. Inga butiker skulle överleva genom att bara generera försäljning från 
sin främre del (Underhill 1999).  
 



Ett fenomen som Underhill (1999) tar upp i sin bok är landningsbana, vilket han tycker är 
ytterst nödvändigt för shoppare. När shoppare kommer in i butiken behöver de en kort sträcka 
på sig för att ”landa” och kunna ta in intryck. Det betyder att de plagg eller varor som är 
placerade precis vid ingången av en butik kommer att få mindre uppmärksamhet än om man 
skulle ha placerat dem längre in i butiken. Detta skulle enligt Underhill (1999) också kunna 
undvikas genom extremt starka intryck vid ingången som får kunden att stanna upp. Exempel 
på ett sådant intryck kan vara en stor skylt som berättar om ett extra bra erbjudande eller 
dylikt. Han påpekar docka att intrycket måste vara av sådan stark karaktär att kunden måste 
stanna upp där. Det är just det som gör det svårt att lyckas och därför kan en landningsbana 
istället vara att föredra. Inte alla butiker är heller intresserade av att ge sådana intryck vid sina 
ingångar eftersom det kanske inte stämmer överens med sitt varumärkesbudskap (Underhill 
1999).   
 
Ett annat fenomen som Underhill (1999) har upptäck är den så kallade rumpsnuddseffekten. 
Om ett ställ är placerat så att många kunder tvingas gå förbi där och utrymmet inte är 
tillräckligt stort för att man i lugn och ro ska kunna betrakta varorna på stället kommer detta 
ställ vara relativt obesökt. Anledningen är att om kunden skulle stå och granska varorna där 
kommer folk tvingas stöta till denne. Om detta sker tappar kunden snabbt intresset för varan 
eftersom den måste förflytta sig därifrån för att inte folk ska stöta till denne eller ”snudda vid 
rumpan” på denne. Det har visat sig att kvinnor är särskilt känsliga för denna effekt, de är vad 
Underhill (1999) kallar mer rumpkänsliga än män. Det beror i sin tur på att kvinnor i mycket 
högre grad mer grundligt undersöker varor och jämför dem med andra än män. Män brukar 
generellt sett oftast tillbringa mindre tid att utvärdera varor i butiken än kvinnor. 
Damavdelningar kräver därför i sin tur ett större utrymme. Ju trängre en butik är ju kortare tid 
kommer kvinnor att tillbringa där. Därför bör butiksägare gå och ställa sig i alla skrymslen 
och vrår i sin butik och fråga sig – Kan jag stå här ostört utan att bli knuffad bakifrån? 
(Underhill 1999). 
 
 Eftersom shopping är så nära besläktat med känsla är det trots allt det viktigaste att kunden 
får den ”rätta känslan” som butiken vill förmedla. En väldigt viktiga aspekt för att 
åstadkomma detta är bland annat att se till att det finns rikligt med speglar. Människan älskar 
att stå och kråma sig framför speglar. De ställen där speglar är placerade kommer således att 
få extra mycket uppmärksamhet och tillämpar man de tidigare nämnda principerna om att 
erbjuda kunden tillräckligt med plats och om man placerar varor man vill trycka på extra 
mycket direkt till höger om en spegel får man en nästan idiotsäker strategi för att påkalla 
kundens uppmärksamhet. Det är dock viktigt att inte sätta ut så många speglar att butiken 
liknar en skrattkammare. Då kommer kunden istället bara känna sig desorienterad (Underhill 
1999).  
 
En annan viktig del att tänka på är att alla människor tycker om att röra och ta på de varor vi 
undersöker. De flesta oplanerade inköp sker enligt Underhill (1999) genom att vi upplevt en 
vara med något av våra sinnen, det vill säga känt, hört eller smakat något. Det är också därför 
postorderföretag, internetbutiker och TV-shopping aldrig kommer att utmana de fysiska 
butikerna på allvar, utan fungera som komplement till dem menar Underhill (1999). Dessutom 
älskar kunder att ”upptäcka”. Om man till exempel istället för att skriva ut skyltar om vad som 
finns på respektive avdelning använder sig av lockande bilder kommer kunden få en känsla av 
att denne ”upptäckt” den. Man ska som butiksägare inte beskriva alltför mycket för kunden 
utan att för den skull vara otydlig. Bäst är om kunden får utlopp för sin äventyrslusta genom 
att locka denne till delar av butiken med enkla medel. Det skulle tillexempel kunna räcka med 
en doft av nybakat bröd för att kunden automatiskt ska veta var avdelningen för brödet ligger 
Underhill (1999). I likhet med lusten att upptäcka älskar kunder att fynda. Med relativt enkla 
medel kan butiker höja värdet på ett plagg utan att för den skull sätta ner priset. Istället för att 
till exempel skriva 15 kronor styck skulle man istället kunna skriva två för 30 kronor. Precis 



som tidigare gäller att kunden måste få plats för att undersöka varan. Många fyndplatser i 
butiker brukar vara föremål för en högre genomströmning och fler kunder stannar på dessa 
plaster. Men om kunden inte får tillräckligt plats för att undersöka sin fyndvara kommer 
denne att istället vända sig till en vara med normalpris (Underhill 1999). 

4. Metod 
Efter genomgång av litteratur inom området shopping fann vi att det mest lämpade sättet att få 
svar på våra forskningsfrågor var att observera shoppare. För att få en så korrekt bild ut av 
verkligheten valde vi att studera dem i deras naturliga miljö något som är en vanlig metod för 
samhällsvetenskapliga studier som i vårt fall (Andersen, 1998). Vi bestämde oss för att 
observera shoppare genom två olika metoder för att fånga upp olika beteenden och även 
kunna fastställa såväl rörelsemönster som att få svar på våra forskningsfrågor. 

4.1 Informationsbehov 
Eftersom shoppare lätt kan störas av att någon iakttar denne så valde vi att använda oss av en 
sluten och indirekt observation där våra valda studieobjekt inte var medvetna om att vi 
observerade dem. Inte heller kände till att någon studie pågick eller syftet med en sådan 
(Andersen, 1998). Hade vi valt att istället tala om att vi var där för att observera deras 
beteende när de shoppade skulle utfallet ha påverkats och därmed skulle studiens syfte inte 
uppnås. För att kunna osynliggöra oss agerade vi själva, observatörerna som om vi själva var 
i butiken för att shoppa. Då vi var tvungna att vara på plats för att studera fenomenet var 
studiens art deltagande observation (Andersen, 1998).  
 
Metoden att studera människor utan deras vetskap var ett etiskt dilemma vi diskuterade. Vi 
ansåg att vi själva kanske skulle bli upprörda av det faktum att vi blivit observerade utan vår 
vetskap. Vi var väldigt medvetna om individers rätt till sin integritet och bestämde oss för att 
även respektera detta då vi observerade konsumenterna i butiken. Detta innebar för vår del att 
vi försökte att låta bli att observera allt annat än just konsumentens rörelsemönster och om de 
stannade till på olika stället och lade märke till butikens sortiment. Genom att vi båda var 
fysiskt på plats i butiken så föll en naturlig begränsning på plats eftersom vi inte gärna kunde 
stirra på konsumenterna hela tiden. Vi var tvungna att agera shoppare själva och ibland var vi 
tvingade att titta åt ett annat håll eller bara betrakta shoppare genom periferiseende. Hade vi 
istället filmat kunderna skulle detta vara en mer integritetskränkande handling för att inte tala 
om olagligt i Sverige utan konsumentens vetskap. Det hade dock varit omöjligt att genomföra 
studien om vi inte haft möjlighet att betrakta kunderna genom vår metod varför vi ändå valde 
att genomföra studien. Även genom intervjun med butikschefen förstod vi att de själva gjorde 
liknande studier varpå vi också tyckte att det var okej för oss att göra på liknande sätt. En 
kund måste ändå räkna med att bli uppmärksammad på ett eller annat vis då den går runt i en 
butik.   
 
När vi bestämde metod för urval ville vi eftersträva att få ett så representativt och 
slumpmässigt urval som möjligt. Anledningen till detta var att få hög validitet för vår studie 
och att detta är vanligt för just samhällsvetenskaplig metod (Andersen, 1998) möjligt. Vi 
valde därför att för den första studien, bordsobservationer, observera alla shoppare som 
besökte den valda platsen.  Den enda gemensamma nämnare för våra observanter var att de 
skulle vara kvinnor. För att få ett ännu mer precist och representativt urval, där vi undvek att 
studien påverkades av faktorer som specifik dag och datum i månaden, valde vi att genomföra 
observationerna på tre skilda dagar fördelade på kategorierna: 

• Fredag, 24/4 2009, slutet på månaden, löning, (Studie 1 & 2) 
• Torsdag, 16/4 2009, mitt i månaden, (Studie 1 & 2) 
• Onsdag, 6/5 2009, mitten av veckan, början på månaden, (Studie 2) 



På så vis blev urvalet ännu mer representativt för hela MQ’s kundkrets. Tiderna vi 
genomförde observationen utfördes även de under spridda tider under butikens öppettider.  
 
För den första studien, bordsobservationer, uppskattade vi att det skulle krävas minst 100 
observationer totalt för att kunna uppnå ett resultat som gav studien tillräcklig validitet. Vi 
bestämde oss därför för att observera detta antal som ett minimum. Vi inväntade en viss 
mättnad oberoende av minimiantalet för att få ett tillräckligt talande resultat där vi lätt kunde 
bekräfta eller förkasta vår hypotes. Mättnaden i vårt fall bestod utav att våra observationer 
visade att ett särskilt bord var mer välbesökt eller att observanterna vid ett särskilt bord 
uppmärksammade kläderna mer än vid det andra. Vi ville också uppnå ett högre antal 
observationer än minimiantalet för att få en mycket hög validitet för vår studie. Därför 
fortsatte vi att observera även om vi redan fått tillräckligt med data för att kunna dra 
slutsatser. 
 
För vår andra studie, kundobservationer, skilde sig urvalet genom att vi inte längre kunde ta 
med alla shoppare som besökte avdelningen då vi enbart var två personer som genomförde 
observationerna. För att ändå få ett representativt urval som gav största möjliga spridning och 
som även var så slumpmässigt som möjligt valde vi att enbart ta hänsyn till variablerna kön 
och ålder. Vi fortsatte att enbart observera kvinnor eftersom det ingår i studiens avgränsning. 
Den andra variabeln var den enda variabeln vi skulle kunna mäta utan att avslöja för 
observanterna att vi studerade dem. Eftersom vi valt en sluten och indirekt observationsmetod 
kunde vi inte direkt fråga kunden utan vi fick stället uppskatta ålder utifrån kategorierna: 

• 15-20 år 
• 20-30 år 
• 30-40 år 
• 40-50 år 
• 50-60 år 

Åldern är alltså ingen påverkande faktor för studien och utgör inte något mer än ett 
spridningsmedel, då vi inte hade tid och resurser för att inkludera för många faktorer som 
skulle kräva utförligare undersökningar av större kvantitet. Anledningen till det stora spannet 
på respektive ålderskategori var att vi själva ville påverka denna faktor så lite som möjligt och 
undvika att vi uppskattade fel ålder på någon observant. Självklart finns risken för att vi 
uppskattat fel ålder kvar, men vi har minimerat risken i största möjliga mån utan att få för få 
kategorier på åldrarna.  
 
Att på förhand bestämma antal observationer som skulle krävas för den andra studien var 
svårt eftersom att vi genom färre observationer skulle uppnå ett tydligt resultat. Enligt 
Jägmark genomförde personalen i butiken en liknande metod cirka en gång i månaden. Hon 
menade på att det räckte med att observera så lite som tre till fem kunder för att kunna märka 
ut butikens s.k. ”hot spots”, d.v.s. de ställen som är mest attraktiva i butiken. Det gav oss en 
fingervisning om att det skulle räcka med så få antal som 10 stycken per studietillfälle för att 
få en rättvisande bild, totalt 20 observationer. Liksom för bordsobervationerna valde vi att ta 
hänsyn till en eventuell mättnad oberoende av det uppskattade antalet minimiobservationer.  
 
Under den andra studien valde vi dessutom att anteckna särskilt utmärkande beteenden som 
kunde vara av intresse för vår studie om dessa skulle inträffa. Dessa skulle i så fall kunna vara 
föremål för diskussion och bidra till slutsatser som var av vikt för vår studie. Sådana 
beteenden skulle till exempel vara om vi observerade fenomenet att alla kunder behöver en 
landningsbana som Underhill (1999) beskrivit. Underhill har i sina observationer av shoppare 
uppmärksammat flertalet liknande fenomen även om observationens syfte inte var att leta 
efter dem. Fenomenen har i sin tur fått så stor uppmärksamhet att flertalet butiksägare 
utformat sina butikslayouter efter dem (Underhill, 1999). 



4.2 Intervju 
Tidigt i förarbetet inför studien etablerade vi kontakt med MQ’s butikschef i Borås city, 
Camilla Jägmark, via telefon där vi kort introducerade tanken och syftet med vår studie. Vi 
frågade om hon hade möjlighet att boka in ett möte med oss där vi kunde presentera vår studie 
närmare för ett eventuellt samarbete. Jägmark var intresserad att höra mer och ett möte 
bokades in för två dagar senare. Vid mötet förklarade vi bakgrunden till vårt arbete och vår 
studie, beräknad tidsåtgång, vikten av de empiriska observationer på plats i butiken och 
intervjuns betydelse som grund och förkunskap inför genomförandet. Därefter undrade vi om 
hon var intresserad och hade möjlighet att hjälpa oss med ovanstående och bidra med hennes 
expertis som butikschef. Jägmark var positiv till samarbetet och vi bokade in intervju tillfället 
redan då. 
 
Därmed kunde vi börja med grunden för intervjun. Den kvalitativa forskningsintervjun förs 
som ett samtal med struktur och ett tydligt syfte (Johannessen och Tufte, 2002). Information 
samlas in baserad på de forskningsfrågor som intervjun ska ge svar på. Intervjun spelades in 
på diktafon för att underlätta transkribering, informationsinsamling och tolkningen samt 
återgång till material vid behov. Viss skriftlig dokumentation förekom också för att förtydliga 
den information som Jägmark gav. 
 
Formen blev en strukturerad intervju där en fast uppsättning frågor fastställs, med tydlig 
ordningsföljd, före intervjun. Dock är frågorna öppna, det vill säga att svaren inte är 
färdigformulerade utan informanten svarar med sina egna ord. Kontexten runt svaren ökar 
vilket är önskvärt om svaren senare ska tolkas. Intervjuunderlaget bestod av fem konkreta 
frågor med möjlighet för uppföljningsfrågor.  
 
Intervjun tog uppskattningsvis 30 minuter från start till slut där alla förställda frågor ställdes, 
och en rad följdfrågor uppkom, och svar lämnades av Jägmark. Vid slutet av intervjun 
bestämdes preliminära observationsdatum med medvetenhet om uppkomst av eventuella 
förhinder. Jägmark poängterade att butiken fanns till vårt förfogade vilken tid som helst och vi 
kunde genomföra studier så många gånger vi upplevde nödvändiga.  
 
Direkt efter intervjun transkriberades materialet eftersom samtalet var färsk i minnet vilket 
underlättar tolkningsarbetet 

4.3 Bordsobservationer  
Under denna första studie studerade vi ett bord i den främre delen av butiken och ett annat 
bord i den bakre delen. Den främre delen ansågs av butikschefen vara ett bättre ställe med 
tanke på butikens strategiska layout och det bakre bordet ansågs därför också vara ett något 
sämre strategiskt ställe. MQ’s damavdelning i Borås city har en layout med en distinkt främre 
del och en bakre del (se butikslayouten i bilaga 2). Därmed upplevde vi att det främjar och 
ligger i vår studies intresse att observera om de olika ytorna och konsumenternas eventuella 
respons på upplägget. Kan en sådan faktor som placeringen av plagg påverka om en kund 
köper plagget är något som vi undersökte med denna metod. Resultatet analyserades för att se 
om det indikerade om vår hypotes stämmer, det vill säga att butikslayout påverkar kundens 
köp och val av produkt vid besök. 

4.3.1 Planering 
I det första steget valde vi två bord, en i den främre och en i den bakre delen av butiken, med 
likvärdiga produkter. Likvärdiga produkter anser vi vara produkter i samma produktgrupp, 
som t.ex. jeans, t-shirt och så vidare, samt inom snarlik prisklass. Vi undvek bord med 
specialerbjudanden som till exempel ”ta två betala för en” samt även rea-bord. Detta för att 
minska eventuell påverkan som kan resultera i avvikelser i vår studie. Observationerna 
utfördes i två omgångar och olika tillfällen, varav ett sker under mitten av en månad samt en i 



anknytning med ett lönetillfälle. Detta är motiverande för att få mer bredd på den insamlade 
datan, vilket överensstämmer med en kvantitativ studie. 
 
För att få bredd på observationsmetoden studerades två kategorier. Dels de som tittar på de 
utvalda borden, dvs. ”uppmärksammar” det, och sedan de som även visar ytterligare intresse 
för produkterna och faktiskt granskar de genom att lyfta eller röra plaggen. Definitionen av 
”uppmärksamhet” i vår studie innebar att konsumenten riktar sin blick direkt mot den utvalda 
platsen och plaggen som utgör undersökningsobjektet. Därmed kommer vi inte att räkna in de 
kunder som enbart slänger en ”hastig blick” utan visar ett mer urskiljande intresse för 
produkterna genom att mer tydligt titta på dem. Kunder som ingick i studien är kvinnor inom 
alla åldersgrupper som shoppar just på damavdelningen. Vi har inte inkluderat de manliga 
konsumenterna som eventuellt shoppar på damavdelningen eftersom då skulle kön vara en 
påverkande faktor i studien och ha en viss inverkan på resultatet.  Det är inte relevant för oss 
att göra något ytterligare urval utöver ovanstående. 
 
I det andra steget fick varje person ett bord att bevaka och observera under varje tillfälle och 
dag. Utgångspunkten var att agera som vanliga kunder för att minimera påverkan på 
konsumenternas köpbeteende. Kunder som faller in i ovanstående två kategorier, ”enbart 
uppmärksammar” och ”uppmärksammar samt rör produkten”, dokumenterades för att sättas i 
förhållande till varandra och mellan de olika borden. Dokumentation gjordes helt enkelt 
genom att anteckna varje kund som faller under valda kategorier. Det var satt som mål att 
observera och dokumentera minst 100 konsumenter på bordsobservationerna. Detta är rimligt 
för att ha en tillräckligt bredd på undersökningen som tidigare diskuterats.  
 
Problem som kan uppstå i samband med denna metod är att avgöra vad som räknas som 
”uppmärksamma” de utvalda borden. Dessutom måste man ta i beräkning att trots 
överenskommen definition speglas dokumentation något av den subjektivitet som faktisk 
existerar hos varje person, i detta fall forskarna, vi. För att minimera denna risk förde vi 
kontinuerliga diskussioner för att vi båda skulle bedöma på likartat sätt.  
 
Vidare kan vissa kunder komma i sällskap och då uppstår konflikten om man ska räkna 
gruppen som en person eller varje person för sig. Det måste trots allt tas i hänsyn att alla 
personer i sällskapet kanske inte hade uppmärksammat bordet om de hade varit ensamma. 
Just shopping som en gruppaktivitet är däremot något som är ett uppmärksammat fenomen 
inom shopping och därför valde vi att även räkna med dessa kunder var för sig istället för en 
observation per grupp. Hade vi uteslutit dessa eller valt att räka en grupp som en observation 
skulle vi ha påverkat resultatet med att bortse från ett erkänt fenomen i forskningsområdet. 
Det skulle inte ha varit lämpligt eftersom vi ville spegla en så realistisk bild av verkligheten 
som möjligt. 
 
Ytterligare en påverkande faktor var att vissa kunder kunde dokumenteras mer än en gång. 
Vid de tillfällen där genomströmningen av kunder var stor kunde det vara svårt att ha uppsikt 
över vilka som redan dokumenterats och vilka som är nya studieobjekt. Detta kan ge en viss 
skevhet i resultatet som bör uppmärksammans under analys och diskussion. 

4.3.2 Genomförande 
2009-04-16, klockan 14.00–15.00 samt 15.30–16.30 
Produktutbud främre bord, prisklass 99-799 SEK: 

• 4 olika par Levi’s jeans, 699-799 SEK 
• Bälte, 99 SEK 
• Festskor, 799 SEK 
• Sjal, 199 SEK 
• Gul Levi’s topp, 399 SEK 



• Blå Levi’s topp, 399 SEK 
• Halvdocka med: 

• Levi’s jeansjacka 
• Topp 
• Armband 

 
Produktutbud bakre bord, prisklass 399-799 SEK: 

• Pepe jeans, 799 SEK 
• Tygskor, 349 SEK 
• Gladiatorsandaler, 499 SEK 
• Vit Pepe linne, 399 SEK 
• Topp, 399 SEK 
• Halvdocka med: 

• 2 olika linnen (lager på lager) 
• Sjal 

 
2009-04-24, klockan 14.00–16.00 
Produktutbud främre bord, prisklass 299-799 SEK 

• Bondelid jeans shorts, 599 SEK 
• Bondelid T-shirt, 299 SEK 
• Levi’s T-shirt, 399 SEK 
• Bondelid kortärmad cardigan, 599 SEK 
• Halvdocka med: 

• Bondelid topp 
• Bondelid sjal 

 
Produktutbud bakre bord, prisklass 99-799 SEK: 

• 4 olika par Levi’s jeans, 699-799 SEK 
• Festskor, 799 SEK 
• Gul Levi’s topp, 399 SEK 
• Blå Levi’s topp, 399 SEK 
• Halvdocka med: 

• Levi’s jeansjacka 
• Topp 

4.3.3 Reflektion 
Efter två observationer gick det redan att se en skillnad i den främre o bakre delens grad av 
produktuppmärksamhet. Plaggen i den främre avdelningen fångar generellt mer 
konsumenternas syn. Detta bekräftades ytterligare av att plaggen på det främre bordet, vid 
första observationstillfället, placerades på det bakre bordet under andra observationen. Men 
väl där fick de inte samma respons av konsumenterna, vilket visas av antal kunder som enbart 
uppmärksammade de respektive lyfte på dem. Utgången av denna studie bekräftar vår hypotes 
att det finns ett samband mellan butikslayout och köpbeteendet. Sedan fick vi ta i beaktelse 
den bias som uppkommer pga. det personliga omdömet som var och en av har angående vad 
som räknas som ”enbart uppmärksamma”. Trots tydlig genomgång över kriterier var vi 
överens om att man inte kan förbise att ens personliga omdöme trots allt har en viss inverkan. 
Men genomgången av kriterier för att ingå under respektive kategori var ett förebyggande steg 
och därmed var vi överens om att biasen inte kan vara i sådan grad att det skulle ifrågasätta 
resultatets validitet. 



4.4 Kundobservationer  
Det var intressant för vår studie att se om det går att upptäcka ett återkommande 
rörelsemönster hos de kvinnliga konsumenterna. Detta undersöktes genom att studera deras 
sätt att röra sig i förhållande till butikslayouten. Syftet med denna metod var att se om flera 
konsumenter stannar till vid de mest ”attraktiva” platserna i butiken och därmed kunde vi 
fastställa ett samband. Även denna forskningsmetod bidrog till att antingen styrka eller 
avfärda vår hypotes och våra forskningsfrågor. Om någon form av rörelsemönster som är i 
samband med butikens strategiska layout eller dess brist av den upptäcks skulle det betyda att 
vi har haft rätt i vårt antagande att butikslayout är en påverkande för köpbeteende. 

4.4.1 Planering 
Det första steget var att rita en karta över butikens damavdelning med alla exponeringsmöbler 
markerade. Kartan ritades dock inte skalenlig eftersom det kräver att man utför mätningar 
vilket inte var relevant för vår studie. Beslutet är taget efter kontakt med butik för att se om de 
har en planritning över butiken, vilket de inte hade. Därmed fick ögonmått bli det som ligger 
till grund för vår ritning. Kartan inkluderar enbart damavdelningen eftersom herrarnas del av 
butiken inte ingår i vår studie och skulle därför bli en överflödig aspekt att ta med. Utöver 
exponeringsmöbler fanns provrum, kassa, ingång och så vidare, vilka är markerade på kartan 
eftersom de påverkar hur layouten ser ut. 
 
Genom det slumpmässiga urvalet vi diskuterat ovan följde vi ett antal kunder tills någon form 
av rörelsemönster upptäcktes. Målet var dock att dokumentera minst 10 kunders genomgång i 
damavdelningen. Även här är var utgångspunkten att agera som en vanlig konsument för vara 
så obemärkta som möjligt för studieobjektet. Det var önskvärt att påverka kunderna så lite 
som möjligt för att få bästa möjliga resultat på undersökningen. Vi markerade även de platser 
som konsumenten stannar vid med kryss för att kunna särskilja dessa ”stopp” från att bara gå 
omkring i butiken. Just denna del av metoden var av stor vikt för studien eftersom det 
underlättade upptäckten av ett mönster. Det kan påvisa om kunder rör sig ungefärligt på 
samma sätt eller åtminstone stannar till vid samma platser. Denna metod är den mer 
analytiska än den tidigare studien och därmed går det något mer på djupet och berör mer en 
kvalitativ metod. Alltså var det inte nödvändigt att observera många fler konsumenter än det 
minimiantal som vi har valt. Utöver detta valde vi att följa ensamma konsumenter eftersom vi 
bara var en person som kunde dokumentera och därför skulle kunna missa eventuella viktiga 
beteenden som enskilda personer i gruppen uppvisade. Med bakgrund av tidigare diskussion 
där vi diskuterat shopping i grupp som ett erkänt fenomen inser vi att det kan uppstå en 
skevhet i resultat då detta utesluter en del ut av den verklighet vi ville observera. Det var dock 
en avvägning mellan att eventuellt missa viktiga beteenden som kunde 
 
I det avslutande steget sammanställde vi resultatet genom att granska alla ritningar bredvid 
varandra för att kunna utläsa eventuella mönster. Då krävdes det en mer analyserande 
inställning vilket kommer inkludera bland annat diskussioner för dessa resultat. Resultaten är 
också i behov av att sättas i förhållande till den litteratur som finns inom området för att få 
mer relevans och validitet bakom.  
 
Ett problem som skulle kunna uppstå är att vissa plagg kan vara flyttade av andra 
konsumenter, vilket kan leda till att en annan konsument stannar till vid en plats som 
ursprungligen inte är tillför den produkten. Detta leder till en avvikelse i rörelsemönstret som 
annars inte skulle ha uppstått. Vi uppmärksammade därför hur pass ”välstädad” butiken var 
vid observationstillfällena och kunde konstatera att risken för detta val liten eftersom 
personalen ständigt gick runt och städade. 



4.4.2 Genomförande och utfall 
För att minimera påverkan på studieobjekten, kunderna, agerade vi som vanliga shoppare 
genom att gå runt i butiken för att ge sken av att vi eventuellt skulle handla. Vi tittade därmed 
intresserad på plagg, lyfte på dem, kände på materialet och så vidare samtidigt som vi höll 
fokus på kunden som följdes. Så fort möjlighet dök upp noterade vi på vår redan utritade 
kartor hur kunden har hört sig dittills utan att kunden upptäckte vårt uppdrag. Vi höll samma 
diskretion gentemot alla kunder i butiken, även de som vi inte följde efter, för att de i sin tur 
inte heller skulle bli medvetna om den rådande situationen och eventuellt påverka genom att 
berätta för en medbesökande med risk att någon annan skulle höra och föra detta ytterligare 
vidare. För att minimera antalet butikskartor dokumenterade vi varje kunds rörelsemönster 
med olika färgpennor. På de platser som kunden stannade för att titta och/eller röra plagget/en 
och så vidare, markerade vi på kartan genom en siffra där första stoppet utgjorde nummer ett. 
På detta sätt kunde vi senare veta i vilken ordning kunden hade rört sig i butiken och vilket 
förenklade tolkningsarbetet. 
 
Vi gick inte tillsammans, det vill säga följde samma kund, utan var och en följde en kund. 
Varje observation startade vid entrén från ögonblicket kunden gick in och slutade när kunden 
lämnade butiken.  

4.4.3 Reflektion 
Vid jämförelsen mellan de olika kartorna kunde man tydligt se att genomströmningen i den 
främre delen var klart större än det bakre. Med undantag för den första kartan kunde man 
dessutom urskilja att kunderna i den främre delen studsade mer mellan de olika delarna i 
avdelningen och hade egentligen ingen struktur i sitt rörelsemönster. Detta kan bero på 
layouten i den främre delen är mer benägen att leda till flipperspelseffekten vilket får kunden 
att cirkulera oregelbundet då olika plagg fångar dennes intresse. En mer ingående analys av 
detta diskuteras under resultatdelen av vår studie. 
 
Kunderna som rörde sig i den bakre delen gick generellt längst med väggarna och gav 
rörelsemönstret en mer fyrkantig struktur. Dessutom rörde sig nästan alla kunder i den främre 
delen, men inte alltid i den bakre, med undantag för den tredje kartan. Det fanns kunder som 
enbart cirkulerade i den främre delen och sedan lämnade butiken, men det beteendet saknades 
i princip för den bakre delen. Det vill säga så var det inte många kunder som gick direkt till 
den bakre delen och rörde sig enbart där för att sedan lämna butiken.  
 
Svårigheten med denna observationsmetod var att följa efter kunden utan att fånga dennes 
uppmärksamhet. Eftersom vi agerade som shoppare fick vi uppvisa ett falskt intresse för 
plaggen vilket gav kunden en chans att förflytta sig utan att vi märkte detta för att vi låtsades 
titta på ett plagg just då. Vi är dock överens om att det inte kan ha varit såpass drastiska 
rörelser, eftersom vi aldrig under observationstillfällena tappade bort kunderna som följdes 
efter. 
 

5. Resultat & Analys 
Studien grundar sig i två olika observationsmetoder utförda vid fyra olika tillfällen. Vi 
upptäckte vissa återkommande rörelsemönster hos kunderna och även en del 
shoppingfenomen beskriva av Underhill. 

5.1 Bordsobservationers resultat 
Under denna första studie studerade vi ett bord i den främre delen av butiken och ett annat 
bord i den bakre delen. Den främre delen ansågs av butikschefen vara ett bättre ställe med 



tanke på butikens strategiska layout och det bakre bordet ansågs därför också vara ett något 
sämre ställe.  

5.1.1 Första observationstillfället 
Det första observationstillfället var den 16: onde april mellan klockan 14.00och 15.00 samt 
mellan 15.30 och 16.30, sammanlagt två timmar. Produkterna som låg på bordet i den främre 
delen låg inom prisklassen 99 – 799 SEK. Den billigaste varan var ett bälte och den dyraste 
ett par högklackade festskor. Varumärket som huvudsakligen var representerat på detta bord 
var Levi’s med några kompletterande plagg av butikens egna varumärken. På bordet stod 
också en halvdocka med en topp, jeansjacka samt armband på. Dessa halvdockor visas enligt 
Jägmark för att ge kunden inspiration hur man skulle kunna kombinera plaggen på bordet. 
Utbudet på bordet var inom olika produktgrupper, det vill säga att det fanns överdelar, 
underdelar, ytterplagg och accessoarer. Butikens visual merchandiser hade valt 
sammansättningen av dessa plagg för att kunden ska vilja köpa fler än ett plagg eftersom de 
kompletterar varandra bra. 
 
2009-04-16, klockan 14.00–15.00 samt 15.30–16.30, främre bordet 

Enbart uppmärksammar 
(antal) 

Uppmärksammar och  
”lyfter på plagget/en” (antal) 

Andel som lyfter på 
plaggen av totalt antal 

besökare vid bordet 
55 17 (17/72) = 23,6 % 

 
På det andra bordet i den bakre delen av butiken fanns liknande produkter som på det första 
under det första observationstillfället. Även prisklassen var liknade mellan 199-799 SEK. Det 
billigaste plagget var en sjal för 199 SEK och det dyraste plagget var ett par jeans för 799 
SEK. Skillnaden på de billigaste plaggen borden emellan var på grund av att på det andra 
bordet fanns inga små accessoarer som var så billig som armbandet för 99 SEK på det första 
bordet. I övrigt stämde de båda borden överens med upplägget av att flera produktgrupper 
fanns representerade så som underdel, överdel, skor och accessoarer. Varumärket som 
huvudsakligen var representerat på detta bord var Pepe Jeans med några kompletterande plagg 
av MQ’s egna varumärken. Även på detta bord fanns en halvdocka med en kombination av 
plaggen för att kunden skulle få inspiration till hur man kunde kombinera plaggen. Liksom för 
det första bordet ville butikens visual merchandiser locka kunden att köpa fler plagg genom 
att lägga fram produkter som kan kombineras med varandra.  
 
2009-04-16, klockan 14.00–15.00 samt 15.30–16.30, bakre bordet 

Enbart uppmärksammar  
(antal) 

Uppmärksammar och  
”lyfter på plagget/en” (antal) 

Andel som lyfter på 
plaggen av totalt antal 

besökare vid bordet 
40 6 (6/46) = 13,0% 

 
Både antalet besökare samt andelen av dessa som lyfte på plaggen var markant högre på det 
främre bordet vid detta observationstillfälle. Detta ger en indikation på att vår hypotes 
stämmer även om det är för tidigt för att göra någon slutgiltig bedömning.  

5.1.2 Andra observationstillfället 
Vid det andra observationstillfället, den 24:e april 2009 mellan 14.00 och 16.00, sammanlagt 
2 timmar, hade butiken hunnit byta layout och nu fanns det andra produkter på samma bord vi 
observerat vid första tillfället. På det första bordet var nu istället varumärket Bondelid 
huvudsakligen representerat och prisklasserna var mellan 299-799 SEK. Den billigaste 
produkten var en sjal för och det dyraste ett par jeansshorts. Liksom vid första 
observationstillfället fanns produkter ur alla produktgrupper representerade så som 



underdelar, överdelar och accessoarer. Tanken bakom upplägget var som tidigare att locka 
kunden till merköp.  
 
2009-04-24, klockan 14.00–16.00, främre bordet 

Enbart uppmärksammar  
(antal) 

Uppmärksammar och  
”lyfter på plagget/en” (antal) 

Andel som lyfter på 
plaggen av totalt antal 

besökare vid bordet 
44 37 (27/81) = 45,7 % 

 
Vid det andra bordet fanns nu istället exakt samma produkter som tidigare legat på det främre 
bordet vid det första observationstillfället. Det vill säga med Levi’s som huvudsakligt 
varumärke, inom prisgruppen 99-799 SEK. Även denna gång fanns en halvdocka med samma 
plagg som det främre bordet vid första observationstillfället.  
 
2009-04-24, klockan 14.00–16.00, bakre bordet 

Enbart uppmärksammar 
(antal) 

Uppmärksammar och 
”lyfter på plagget/en” (antal) 

Andel som lyfter på 
plaggen av totalt antal 

besökare vid bordet 
54 13 (13/67) = 19,4 % 

 
Detta tillfälle förtydligar bilden av vad studien mynnar ut i då andelen för det främre bordet 
var högre än det bakre. Dessutom var skillnaden väldigt markant och lämnar egentligen inte 
plats för tvivel. 

5.1.3 Sammanställning  
En sammanställd tabell förtydligar resultatet ytterligare och ger en översiktlig bild av 
insamlad data vid de båda observationstillfällena. Det främre bordet lyckades fånga en större 
uppmärksamhet hos kunderna oberoende av vilka varor som låg där. Detta med anledning av 
att samma varor som fanns på det främre bordet vid det första observationstillfället istället låg 
på det bakre bordet vid det andra observationstillfället.   
 
 Totalt antal som lyfte 

på plaggen vid båda 
observationstillfällena 

Totalt antal besökare 
vid båda 

observationstillfällena 

Andel som lyfter på 
plaggen av totalt antal 

besökare vid båda 
observationstillfällena 

Främre 
bord 

54 153 54/153 = 35,3 % 

Bakre bord 19 113 19/113 = 16,8 % 
 
Att hängande plagg generellt fick kundens uppmärksamhet mer var något vi kunde konstatera. 
Detta var förmodligen något som även MQ hade upptäckt, eftersom det fanns en halv 
skyltdocka på majoriteten av borden. Den främre delen hade detta på varje bord, men det var 
något den bakre delen saknade. Där hade ungefär hälften av alla bord en halv skyltdocka. 
Detta vara betydande för hur bra borden fångar upp kunden. Om kunder lättare attraheras till 
platser i butiker med hängande plagg så är det definitivt en bra lösning att exponera med just 
någon form av hängning även på borden. Men varför denna metod inte tillämpas på den bakre 
delen, som har betydligt mindre hot-spots är något som inte riktigt kan vara strategiskt 
lönsamt för butiken. Eftersom butiken redan har så pass bra genomströmning i den främre 
delen borde man försöka tillämpa fler attraktionstrick på den bakre delen, som att till exempel 
ha hängandes plagg på varje bord även i den bakre delen.  
 



5.2 Kundobservationers resultat 
Eftersom butikspersonalen i regel följde upp till tio kunder varje gång de genomförde en 
dokumentering av kunders rörelsemönster utgick vi ifrån att följa minst tio kunder under vår 
studie. Som nämnt tidigare utgör åldern ingen påverkande faktor för själva undersökningen 
eller resultatet, utan användes för att ge spridning. Dessutom är åldern endast ett antagande 
från vår sida baserad enbart på utseende och ger därmed plats för viss skevhet om vi hade valt 
att ha det som en parameter.  

 
 

Butikens damavdelning innehåller två stycken fyrkantiga pelare. Pelaren 
närmast entrén har hängande plagg på alla fyra väggar. Pelaren vid kassan 
hade accessoarer och väskor på två väggar. 

Hängare med fyra armar som användes huvudsakligen för att exponera bas 
plagg och/eller återkommande modeller. Hängaren hade inte snurr funktion 
som liknande exponeringsmöbler kan ha. 

Provrum där dörren öppnades ut mot kunden, det vill säga ”drag”. Totalt fyra 
stycken provrum av denna sort på damavdelningen och placerade endast i den 
bakre delen. 

Hörprovrum i den främre delen där dörren öppnades ut mot kunden, det vill 
säga ”drag”. Detta utgjorde det enda provrummet i den främre delen av 
butiken. 

Hängare för accessoarer (så som smycken, solglasögon, scarfar och så vidare) 
och underkläder med möjlighet att hänga på båda sidor. Utformningen av 
denna exponeringsmöbel gjorde att den inte kunde används inte för plagg.  

Hängare för plagg med möjlighet att hänga på båda sidor. Användes främst 
under tiden som vi utförde studien för realiserade plagg.  

Exponeringsbord med diverse olika storlekar och höjder. Borden hade även en 
nedre bordskiva som användes för att ha ett mindre lager av de plagg som 
exponerades.   

Indikerar entrén för butiken på kartan. 

Dessutom hängde det plagg längst med alla väggar på avdelningen. En del plagg låg på hyllor 
bland de hängande. Alla exponeringsmöbler var mobila genom hjul som enkelt kunde låsas. 

Varje pil i kundens rörelsemönster visar var kunden har stannat då hennes 
intresse har fångats av ett plagg till exempel och strecken representerar 
vandringen genom butiken. Finns i olika färger för de olika åldersgrupperna. 



5.2.1 Första observationstillfälle  
 

 
 
Redan vid första observationstillfället kunde vi ana att kunderna gärna rörde sig mer i den 
främre delen. Pilarnas mönster i den främre delen visar tydligt att aktivitet är klart mycket 
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större här. Genom att följa de olika pilarna, som representerar olika åldersgrupper, ser man 
vidare att kunderna dessutom dras till ungefär samma platser, särskilt i den främre delen, där 
borden får mest uppmärksamhet. I den bakre delen går pilarna fram och tillbaka mellan 
borden, men går även till viss del längst med väggarna och de hängande plaggen. 
 
Det blev just ganska tydligt att hängande plagg, längst med väggarna, attraherade många 
konsumenter och resulterade i att många av dem gick just längst med dem, speciellt i den 
bakre delen. Den mittersta delen saknade flipperspelseffekten utan utgjorde mer en passage 
mellan den främre och bakre delen. Kunderna som även rör sig i den bakre delen har alla 
gemensamt att de börjar besöket direkt i den främre delen, det vill säga det är ingen kund som 
först går till den bakre delen och sen rör sig framåt, vilket visserligen kan vara en självklarhet 
eftersom man först landar i den främre delen.  
 
 



5.2.2 Andra observationstillfället 
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Vid andra observationstillfället kunde vi tydligt urskilja flipperspelseffekten som Underhill 
redogör för. Mönstren som pilarna skapar i den främre delen illustrerar hur kunderna 
”studsar” mellan olika platser och återigen är borden av stort intresse för dem. Skillnaden 
mellan rörelsemönstret i den främre och bakre delen är markant där man kan att den bakre 
delen har förutom en mycket lägre aktivitet. Pilarna har mycket färre stopplatser, markerade 
med , där det även är saknas aktivitet mellan exponeringsborden. Kunderna rör sig alltså 
enbart längs med väggarna. 
 
Två av kunderna rör sig enbart i den främre delen. Även mittendelen, med relativt många 
exponeringsmöbler i förhållande till ytan, har en liknande flipperspelseffekt eftersom 
kunderna rör sig delvis oregelbundet mellan platser. 
 
Dessutom kan man se att den främre delen har fler punkter som alla lockar de olika kunderna 
då man kan se att antalet stopplatser, , är klart fler. Detta gäller särskilt vid bordet närmast 
det enskilda provrummet och området däromkring. Även de två väggarna vid provrummet är 
attraktiva och välbesökta platser i den främre delen .  



5.2.3 Tredje observationstillfället 

 
 
 
Detta observationstillfälle var det där kunderna avvek mer från de tidigare mönster vi hade 
upptäckt. Pilarna bildar ett mer strukturerat och mindre rörigt mönster. Även antalet 
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stopplaster, , är färre än vid tidigare observationer men man kan se att fortfarande så lockar 
borden i den främre delen mer medan bakre delen intressanta platser förblir väggarna. Antalet 

 är endast 3 stycken i den bakre delen, utgörs av en och samma kund och berör endast 
väggarna.  
 
Här kunde vi också erfara den första kunden som enbart rörde sig i mittre och den bakre delen 
och endast passerade den främre delen. Flipperspelseffekten är också mindre tydlig här och 
framkommer egentligen bara delvis i den mittersta delen som en effekt efter att ha rört sig 
delvis i den främre delen.  I överlag kan det tyckas att rörelsemönstren vid detta tillfälle var 
mer rena och strukturerade och inte lika mycket studsande mellan olika platser. Kunderna 
verkar inte vara lika påverkade av layouten utan rör sig lite mer som observerande kunder, 
inte lika inställda på att shoppa. 
 
Rörelsemönstret hos kunderna som shoppar på MQ i Borås city visar också på svårigheter att 
föra kunderna till butikens bakre del. Däremot har man lyckats med konsten att få kunden att 
se alla delar i den främre delen av butiken genom den så kallade flipperspelseffekten som 
Underhill (1999) beskrivit. Kunderna studsar mellan bord och klädhängare i denna del som 
kartorna beskrivit i vårt resultat. 
 
Något som vi dock ställer oss lite frågande till är om flipperspelseffekten beror så mycket på 
en väl planerad layout och inte det faktum att ytan är mycket mindre men med många 
exponeringsmöbler. Om ytan som kunderna kan röra sig på är mindre är det enligt oss, 
baserad på egen erfarenhet, mer troligt att man flyttar på sig om en annan kund ska titta på 
samma plats som en själv. Detta kan mycket väl leda till att man går vidare till en annan del 
som är mindre besökt just då och som man kanske annars inte hade stannat till. Därmed är 
rörelsemönstret inte helt präglad av kunden utan yttre faktorer spelar stor roll hur kunden rör 
sig. Om man utifrån denna teori tittar på kartorna över butiken vid varje 
kundobservationstillfälle kan man se att själva utrymmet är betydande mindre i den främre 
delen, även om kartan inte är skalenlig representerar den en så verklighetstrogen bild som 
möjlig baserad på placeringar av exponeringsmöbler, deras storlek och så vidare. Där kan man 
se att den främre delen också har fler exponeringsmöbler i relation till ytan än det bakre. 
 
Underhill (1999) poängterar just fenomenet med högerregeln, vilket stämde väl in på MQ’s 
layout och kundernas respons på detta, eftersom damavdelningens främre del låg just på den 
högre sidan direkt vid ingången. Med hänsyn till Underhills hypotes är det därmed rimligt att 
kunderna omedvetet drogs däråt, något som märktes tydligt vid båda observationer. Denna 
hypotes förklarar även varför fler kunder sökte sig först till den främre delen, i alla fall som 
start, och inte direkt till den bakre delen. Men förutom högerregeln tar Underhill upp att 
kunder gärna flyttar sig framåt. Att denna MQ butik dessutom hade en kort landningsbana, 
eller catwalk som de själva kallade det, kan också vara en påverkande faktor för att kunder 
inte tog sig till den bakre delen. Den korta banan låter inte kunden få chans att få en 
harmonisk landning i butiken, utan det blir ett mer abrupt avslut där kunde måste välja att gå 
till höger eller vänster (vid kassan). Vi tror också att konsumenter gärna inte börjar sin 
shopping med att gå mot kassan, det bryter den vanliga shoppingstrukturen där kassan oftast 
kommer sist, såvida inte man redan har ett plagg undanlagt eller liknande, och vi räknar inte 
in sådana situationer. Då en större andel kunder är kunder som redan besökt butiken tidigare 
känner de till upplägget och kan därmed direkt vid ingången välja att gå höger eller vänster. 
För damavdelningen blir detta att gå höger, vilket utgör den främre delen.  
 
Utifrån denna teori måste man även beakta pelarna som bröt kundens vy över butiken och inte 
direkt inbjuder kunden att börja sin shoppingvandring i den bakre delen. Pelarna skymmer 
dessutom möjligheten att upptäcka hängande plagg i den bakre delen redan vid ingång vilket 
ökar chansen att kunden rör sig mot den främre delen. Därmed kan kunden återigen inte följa 



den naturliga framåtgången som Underhill beskriver då de uppkommer störningsmoment, 
man kan också kalla det för hinder, in i bilden. Ytterligare stödfaktorer för detta är att när 
kunden väl tog sig till den bakre delen följde majoriteten väggarna, vilket gav troligtvis en 
naturlig känsla av att röra sig just framåt.  
 
En annan intressant observation är att även om vi inte har inkluderat åldern som en del i 
studien, utan gruppering har skett enbart för att öka spridningen, är rörelsemönstret i princip 
detsamma för alla åldersgrupper. Trots skillnader i utbudet, med trendplagg mer i den främre 
delen och casual i den bakre, rör sig kunderna på likartade sätt. 
 
Vi har visat med våra empiriska studier att MQ’s butikslayout i Borås city påverkar hur 
mycket av sortimentet kunderna ser. Den främre delen av butiken har visat sig vara en 
strategiskt bättre plats för varor som butiken vill sälja extra bra av. Däremot har de inte 
lyckats fullt ut med att attrahera kunden till deras bakre del. Detta bekräftas bland annat av att 
plaggen som låg på det främre bordet vid första bordsobservationstillfället sedan flyttades till 
det bakre bordet inför det andra tillfället. Den uppmärksamhet som kunderna tilldelade 
plaggen när de låg i den främre delen höll inte i sig när de blev flyttade. Det är en stark 
indikation att plaggen enbart själva inte kan fånga kundens uppmärksamhet och har inte heller 
lika stor betydelse för kunden om det är exponerade eller/och placerade på ett sådant sätt som 
inte tilltalar kunden. Bytessituationen var helt okänd för oss innan vi kom till butiken inför 
den andra observationen, men var exakt den typen av jämförelse som vår studie hade 
föredragit.  

6. Slutsatser 
Vi kan dra slutsatsen att just med butikens fysiska utformning, med pelare, en tydlig främre 
del, en bakre del som är svåråtkomlig och så vidare, har MQ inte de optimala 
förutsättningarna för att få ett jämnt kundflöde i sin butik. Butikens layout gynnar den främre 
delen och detta är till viss del något som personalen inte kan styra över. Man leder kunden till 
olika platser i de olika delarna genom flipperspelseffekten, där kunden hela tiden lockas 
genom upptäckten av nya plagg. Här anser vi att de drar till fördel av de hängande plaggen på 
väggar och genom att ha halvskyltdockor på borden. Kunden står vid en plats, lyfter på 
blicken och ytterligare intressanta plagg vilket högst troligt resulterar i att kunden rör sig 
däråt. Man har också utvecklat en mer eller mindre effektiv sätt att hålla kundflödet och 
layoutens påverkan under bevakning genom deras egna kundobservationer och den 
kontinuerliga förändringen och omplaceringen av plagg och utseende. 
 
Eftersom butiken redan använder sig till viss del av olika metoder för att påverka flödet drar 
vi slutsatsen att man absolut ska bygga vidare på detta. Att utöver kontinuerlig omplacering 
och delvis ommöblering föra dokumentation över rörelsemönster ger personalen indikationer 
på vad i en viss layout som fungerar bättre än andra. Eftersom vår studie ger indikationer på 
att rörelsemönstret inte påverkas av åldern, det vill säga att en åldersgrupp inte rör sig på ett 
specifikt sätt, drar vi slutsatsen att denna faktor kan förbises av butiken i framtiden också. 

7. Diskussion 
En eventuell lösning skulle kunna vara att hålla gången mellan den främre och bakre delen 
mer öppen, det vill säga inte innehålla högre exponeringsmöbler för till exempel hängande 
produkter utan fokusera på ett lägre bord och därmed öppna upp sikten för kunderna till den 
bakre delen. Den nuvarande layouten blockerar till viss del sikten med en aning för höga 
exponeringsmöbler. Eftersom pelarna också medverkar till att skymma sikten så borde man 
därför satsa på ett lägre bord i den smala gången mellan främre och bakre del eftersom det är 
den enda del som man kan ändra på.  
 



Fler exponeringsmöbler i den bakre delen skulle också kunna innebära att kunder rör sig mer 
strukturerat och inte lika mycket längst med väggarna, vilket kan öka chansen att kunden 
upptäcker fler produkter på borden. Liksom för den främre delen bör man utnyttja 
flipperspelseffekten även här.  
 
Underhill tar även upp vikten av att locka kunder till butikers bakre delar med 
”oemotståndliga erbjudanden” . Ett sätt för citybutiken MQ i Borås att göra detta skulle kunna 
vara att placera en skylt med ett bra erbjudande som exempelvis rea-erbjudanden eller dylikt. 
Budskapet ska vara så lockande att kunden känner sig dragen till den bakre delen och inte kan 
motstå att bege sig dit. Man bör också ställa sig på just denna plats sedan och se vilka platser 
som kunden ser ifrån denna för att veta var man ska placera nästa intressanta plagg eller del. 
På så vis skulle de kunna skapa en flipperspelseffekt även här.  
 
Vi tycker också att personalen bör fortsätta med sina egna kundobservationer och föra en 
tydlig dokumentation över dessa för att lätt kunna gå tillbaka och se vilken typ av layout som 
har visat sig mest lönsam. Även på detta sätt kommer de att kunna upptäcka egna 
”shoppingfenomen” som finns i just deras butik och därmed också hitta egna lösningar på hur 
de ska optimera sin butikslayout för att öka kundgenomstömningarna. Eftersom de dessutom 
själva har tillgång till försäljningssiffror kan de enklare se hur butikslayouten bidrar till en 
ökad lönsamhet något som vi själva inte kunnat göra med denna studie. 
 
Som en fortsättning på denna studie tycker vi att man skulle kunna studera butikens ”catwalk” 
och se hur man bäst kan lösa detta problem. Vi hade själva gärna också velat utföra intervjuer 
med shoppande kunder och ställa dem frågor och om vad de funnit intressant i butiken och 
vad de tänkt sig handla innan de gick in i butiken. På så vis skulle man kunna få fram ännu 
mer information om butikslayouten påverkat kunden att köpa något de kanske inte hade tänkt 
sig från början eller om de lockats att köpa mer än tänkt. 
 
Vi har också funnit i genomgång av litteratur på ämnet shopping och butikslayout att övriga 
påverkande faktorer som till exempel typen av musik som spelas, dofter, utformning av hur 
kassan ser ut, service och så vidare har stor påverkan på om kunder väljer att handla eller ej. 
Dessa faktorer har vi ej tagit i beaktande i denna studie eftersom dessa skulle behöva helt 
egna studier. Det skulle däremot vara väldigt intressant att studera även dessa fenomen och 
hur de påverkar kunders shopping beteende och köpbenägenhet.    
. 
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9. Bilagor 

9.1 Intervjuunderlag för intervju med Camilla Jägmark, butikschef 
på MQ Borås City 
 

1. Vad har ni för strategi bakom er butikslayout (damavdelningen) idag? 

2. Vad är strategin baserad på, vilka grunder avgör layouten?  

3. Hur mycket av layout dirigeras uppifrån och hur stor del har ni inflytande över? 

4. Hur mäter ni ”effektiviteten” av layouten? Hur sker uppföljning?  

5. Vilket mättal använder ni er utav idag? 

6. Hur planeras förbättringar?  

7. Vilka problem med nuvarande och tidigare layout har ni erfarenhet av? 

8. Hur hanteras problem? (Skickas problem uppåt för att åtgärdas eller ligger det 
ansvaret på butiken?) 



9.2 Butikskarta (ej skalenlig) 
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