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Sammanfattning 

 
Marknaden består idag av många butiker som säljer modekläder till samma målgrupp. Många 

butiker erbjuder ett liknande utbud, håller sig inom samma prissegment och vänder sig till samma 

kunder. För att nå sina kunder är det viktigt att man som företagare marknadsför sig på rätt sätt. 

Exponering av varor i butik, annonsering, kundvård och kundservice är viktiga parametrar i 

marknadsföringen. Flera av butikerna och framför allt kedjorna, finns ofta på flera ställen i samma 

stad. Hur ska man då marknadsföra sig för att nå ut till sina kunder och hur arbetar man för att vara 

unik gentemot sina konkurrenter? 

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur MQ arbetar med säljteknik, butikskommunikation och 

marknadsföring för att gynna sin försäljning i butik och för att få kunden att komma tillbaka. 

 

Kundundersökningar har utförts på MQ:s kunder på MQ - city i Borås och på Frölunda Torg i 

Göteborg. Undersökningarna bestod av både öppna och slutna frågor och handlade om vad som gör 

att kunden kommer tillbaka till MQ, med parametrar som; service, sortiment, pris och 

marknadsföring. Datan från kundundersökningen har vi analyserat och redovisat i diagram. Vi har 

även intervjuat butikschef, butikskommunikatör och säljare för att nå kvalitativ information om 

MQ. 

 

Våra kundundersökningar bevisar att sortimentet är det främsta som gör att kunden väljer att 

återvända till MQ, kunderna är alltså nöjda med det sortiment som erbjuds. MQ:s kunder 

värdesätter läget på butiken mer än priserna, vilket betyder att det är viktigt för MQ att har sina 

butiker i attraktiva köpcentrum och på stora gågator. Den marknadsföring som MQ använder sig av 

har gjort att många har” fått upp ögonen” för MQ. Dock bevisar våra kundundersökningar att 

servicen inte är någon avgörande faktor varför man som kund väljer att återkomma till MQ – 

butiken. 

 

För att öka köplusten hos konsumenten är arbetat med butikslayouten och exponeringen viktig. Det 

är viktigt att rätt produkt finns på ”rätt” plats och att butikskommunikatören arbetar aktivt med 

varma och kalla ytor i butiksytan. Det främsta som gör att kunderna väljer att återvända till MQ är 

deras sortiment. MQ:s blandning av interna och externa märken uppskattas hos kunderna. 
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1. Inledning 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för bakgrund, syfte, problemfrågeställning, 

problemavgränsningar, nyckelord och definitioner och en allmän del om MQ. 

 

1.1 Bakgrund 

 

När vi började fundera på vad vårt examensarbete skulle handla om utgick vi ifrån vilka kurser som 

intresserat oss mest under våra studier på Textilhögskolan. Vi kom snabbt fram till att 

marknadsföring, säljteknik och butikskommunikation skulle vara huvudämnena i arbetet, då dessa 

kurser varit mycket givande. Vi har båda två erfarenheter av butiksarbete och det gör uppgiften 

extra rolig då vi kan utöva våra teoretiska kunskaper i praktiken.  

 

Ett problem som har upptäckts ute i branschen är att många ser butiksarbetet som ett tillfälligt 

arbete som utövas under exempelvis studier eller i väntan på något annat jobb. Detta är en tråkig 

inställning till att man väljer att arbeta i butik, har man istället en utbildning kan man erbjuda 

kunden så mycket mer. Under utbildningens gång får man viktig kunskap om textila material, vilket 

är användbart för att kunna vägleda kunderna på bästa sätt, och kunskap om hur man genom 

säljteknik och butikskommunikation kan öka försäljningen och få kunderna att återvända till 

butiken.  

 

Ett annat problem som har uppmärksammats är att kunderna inte räknar med service när det går till 

ett kedjeföretag. Visserligen har personalen i dessa butiker inte samma möjlighet att leverera service 

i den utsträckning man har i en liten butik, och det kanske heller inte ingår i deras profil, då det i 

större butiker ofta är en större genomströmning av kunder. Det ska dock inte gå att endast skylla på 

att man är ett kedjeföretag. Att besöka en butik ska alltid vara en trevlig upplevelse för kunden, det 

ska inte spela någon roll om det är en kedja eller en mindre enskild butik. Kundernas val av butik 

styrs inte bara av sortiment och pris, utan även av upplevelse och bemötande. (Wegland, 2009) Får 

kunden en trevlig upplevelse i butiken kommer denne förhoppningsvis tillbaka igen och kanske då 

också tar med sig sina väninnor. Målet med all handel är väl ändå att göra vinst? Det kan oftast 

räcka med att personalen uppmärksammar kunden och sätter henne i centrum, ökad kontakt mellan 

kund och personal ökar försäljningen. (Wegland, 2009) Det är viktigt att komma ihåg att det är 

butiken som är beroende av kunderna och inte tvärtom. 

Att arbeta med exponering av sina varor i butiken är också en mycket viktig del, till exempel hur 

färger och köpförslag kombineras. Konkurrensen är stor idag då det finns många mindre butiker och 

större kedjor som erbjuder liknande varor, då kan butikens miljö och utformning särskilja butiken 

och ge ett mervärde för kunden. (Wegland, 2009) 

Under detta examensarbete kommer MQ City i Borås och MQ Frölunda Torg i Göteborg att 

studeras. MQ - butiken i köpcentret Frölunda Torg har genomgått ett ansiktslyft och fick en 

nyöppning i oktober 2009. Förändringar som skett är att butiken bytt läge i köpcentret, blivit 

dubbelt så stor, fått dam- och herravdelningarna på olika våningsplan och har förändrats visuellt.  

Dessa butiker ska studeras och jämföras utifrån våra aspekter säljteknik, butikskommunikation och 

marknadsföring.  

Dessa aspekter ska även studeras ur kundernas perspektiv. Vad är det som gör att kunderna väljer att 

komma tillbaka till butikerna? Är det servicen som erbjuds, priset som lockar eller kvalitén? 
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Då Sofie utför sin praktik på MQ Bergvik i Karlstad innebär det att hon har stor inblick i företaget 

och har kunskap om hur de utför sitt arbete vad gäller säljteknik, butikskommunikation och 

marknadsföring.  

 

Säljteknik, butikskommunikation och marknadsföring är huvudämnena i vår undersökning av MQ.  

 

Marknaden består idag av många butiker som säljer modekläder till samma målgrupp, alltifrån stora 

till små butiker men också många kedjor. Många av butikerna erbjuder ett liknande utbud, håller sig 

inom samma prissegment och vänder sig till samma kunder. Därför är det viktigt att man som 

företagare marknadsför sig på rätt sätt. Exponering av varor i butik, annonsering, kundvård och 

kundservice är viktiga parametrar i marknadsföringen. Flera av butikerna och framför allt kedjorna, 

finns ofta på flera ställen i samma stad. Hur ska man då marknadsföra sig för att nå ut till sina 

kunder och hur jobbar man för att vara unik gentemot konkurrenterna? Idag måste företagen arbeta 

extra hårt när det är så stor konkurrens för att fånga kunderna. Kunderna har idag många 

valmöjligheter, vilket kan leda till att kunden kan få svårt att välja vart de vill handla om inget 

särskilt skiljer butikerna åt.  

MQ arbetar idag aktivt med säljteknik och utbildar sin personal i detta. Därför skall det bli 

intressant att undersöka hur kunderna tycker att MQ har lyckats med detta arbete. Vi vill genom vår 

kundundersökning komma fram till hur MQ:s budskap når kunderna. Att kedjeföretag väljer att 

utbilda sin personal i säljteknik är relativt ovanlig, därför känns ämnet särskilt intressant. MQ har 

även börjat rusta upp sina butiker för att butikslayouten skall vara mer inspirerande. MQ har 

förmodligen förstått vikten av och sett att försäljningen ökar då man förmedlar service och 

inspiration till sina kunder. Att de just i dagsläget arbetar mycket med utformningen av 

butikslayouten och sin marknadsföring är en stor fördel då detta i stort innefattar våra huvudämnen. 

 

 

1.2 Syfte 

 

Syftet med vårt arbete är att undersöka hur MQ arbetar med säljteknik, butikskommunikation och 

marknadsföring för att främja sitt säljande i butik och få kunden att komma tillbaka. 

 

1.3 Problemfrågeställning 

1.3.1 Huvudproblem 

 

 Vilka verktyg och modeller kan MQ använda sig av för att sälja mer och öka köplusten hos 

konsumenten? 

 Vad värdesätter kunden när hon ska handla på MQ och vad är det som gör att hon kommer 

tillbaka? 

 

1.4 Problemavgränsningar  

 
Vi kommer att avgränsa oss genom att endast undersöka MQ City i Borås och MQ Frölunda Torg i 

Göteborg. Våra undersökningar kommer därmed att spegla kunderna som befinner sig i dessa städer 
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med omnejds åsikter. 

 

Vi har valt att studera hela den målgrupp som MQ riktar sig till, vilket innefattar både män och 

kvinnor.  

 

1.5 Egna beskrivningar av nyckelord och definitioner 

1.5.1 Konsument: 

Konsumenten är den slutliga användaren av produkten. 

1.5.2 Butikskommunikation: 

Innefattar hur man jobbar med det visuella i butiken, hur man skyltar, exponerar varor på A-, B- och 

C-ytor i butiklokalerna, sortimentsval och olika prispyramider. Butikskommunikation är allt som 

görs i butiken för att man skall sälja mer och locka kunderna att handla.  

1.5.3 Marknadsföring: 

Allt som görs för att göra varorna tillgängliga på marknaden med hjälp av reklam, annonsering och 

personlig service. Marknadsföring är en viktig kringtjänst för att nå ut med sina varor och tjänster 

till så många som möjligt. 

1.5.4 Säljteknik: 

Kan förmedlas av en säljare, genom att använda sig av olika exponeringar och av att ha en 

inspirerande butikslayout. 

1.5.5 Profil:  

Den bild företaget vill kommunicera till omvärlden, hur de vill framstå. 

1.5.6 Image: 

Omvärldens bild av företaget, hur marknaden faktiskt uppfattar företaget. 

 

 

1.6 MQ 

 

MQ är en butikskedja med ca 100 butiker som är belägna över hela Sverige, och har över 1200 

anställda inom företaget. MQ:s huvudkontor finns i Göteborg. Idag är MQ ett aktiebolag och 

aktiemajoriteten ägs av CapMan. Före detta butikschefer och RPE Capital Management AB är 

minoritetsägare. 

 

MQ arbetar för att få ännu modernare butiksmiljöer, ett skarpare utbud och att synas ännu mer, de är 

just nu inne i en mycket expansiv period. Ett mål de strävar mot är att ”våra kunder ska vara mer än 

nöjda”. (mq.se/information, 2010-04-21) 

 

MQ beskriver sina kunders livsstil och hur kläderna från MQ är tänkta att användas på följande 

sätt; ”På MQ är det urbana livet så mycket större än storstaden. För oss handlar det om en 
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inställning, en öppenhet och hunger efter nya intryck. Det levs vardag såväl som helg, hemma eller 

på kontoret – i storstad eller småstad. Det är för det livet som MQ har kläderna. Just de kläder och 

accessoarer som kan användas, kombineras och älskas igen.” (mq.se/information, 2010-03-05) 

 

Följande varumärken hittar man på MQ: Björn Borg, Blueprint, Bläck, Bondelid, Calvin Klein, 

Diesel, Emilio, Fred Perry, G-Star, InWear, Levi's, Lyle & Scott, Maison Scotch, Matinique, New 

Balance, Peak Performance, Scotch & Soda, Stockhlm, 365 Sunshine, Zoul och Mango (som är en 

shop-in-shop på MQ). 

 

På MQ finns tjänsten Style Advisors, där man kan få hjälp av en personlig rådgivare för att hitta 

kläder som passar ens egen personliga stil. Det finns åtta personer inom MQ som får titulera sig 

Style Advisors, tjänsten finns till exempel i Nacka (Stockholm), Partille (Göteborg), Örebro och 

Karlstad.  

 

MQ jobbar ständigt för hållbar utveckling, och anser att deras ansvar sträcker sig längre än bara till 

att göra kunden nöjd. Förutom att deras service och deras kläder ska överträffa kundens 

förväntningar, så är det viktigt för MQ att inga människor som påverkas av deras verksamhet ska 

fara illa, varken i Sverige eller utomlands. MQ arbetar med uppförandekoden BSCI, som är ett 

samarbete för bättre arbetsvillkor. (mq.se/information, 2010-04-21)  

 

De anser sig även ha ett produktansvar både vad gäller miljö, hälsa och produkternas kvalité. Till 

exempel gör de kemikalie-, nickel- och nötningstester. De har även en djurrättspolicy där de till 

exempel ta avstånd från mulesing på merinofår och äkta päls (mq.se/information, 2010-04-21) 

Point-of-Purchase Advertising Institute, POPAI Europe 1998 

 

1.6.1 Kort historik 

 

1978 gick ett antal modebutiker i Sverige samman och startade ett samarbete som fick namnet 

Detex AB, detta för att kunna arbeta tillsammans med till exempel reklam. Detta är grunden för det 

som idag är MQ Sweden. VD blev Lennart Carlsson och huvudkontoret placerades i Stockholm. 

 

1951 flyttade Detex AB till Borås. Vid denna tidpunkt hade man olika namn på sina gemensamma 

profiler; Man Group på herrsidan och Modegruppen på damsidan. 

 

1978 döptes Detex AB om till MAN-QVINNY AB. Under 70-talet öppnades många MAN och 

QVINNY butiker runt om i landet. Butikerna inom MAN-QVINNY AB började allt mer likna 

varandra. 

 

1988 byter man namn och lanserar MAN-QVINNY AB under den gemensamma profilen MQ. Nu 

började man mer och mer sälja herr- och damkläder i gemensamma butiker. 1989 avgår VD:n 

Lennart Carlsson. 

 

1993 började en stor omorganisation för MQ och företaget övergick till att få en mer 

franchiseliknade organisation nu från att ha varit en frivillig fackkedja. Nu rekryterade man många 

nya butiker med stor framgång, och vid slutet av 1993 hade MQ 105 butiker.

 

Den 1 maj 2006 gick nuvarande majoritetsägarna CapMan in i MQ. Butikerna köptes upp och 

ingick nu istället i MQ Retail. Man utvecklade profileringen av MQ och butikerna blev mer och mer 
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kundanpassade. (mq.se/information, 2010-04-21)

 

MQ:s försäljningsorganisation är idag uppdelad i sex regioner, och varje region har en regionschef. 

Cirka 20 butiker ligger i varje region, då varje butik har en butikschef. Det yttersta ansvaret för 

försäljningsorganisationen ligger hos försäljningschefen. 

MQ:s organisationsuppbyggnad har sedan 2006 (från förändrad ägarstruktur) gått från att vara en 

entreprenörsstyrd kedja till att bli en helintegrerad kedja, där de har satsat på fortsatt starkt 

entreprenörs- och affärsmannaskap. Här nedan är en bild på MQ:s organisationsuppbyggnad; 

 

 

 
(mq.se/information, 2010-04-21) 

(mq.se/upload/Organisation, 2010-04-21) 

 

2. Undersökningens genomförande (metoddiskussion) 

 
I detta kapitel kommer vi att berätta om vår metod, undersökningsmetod, urval, 

datainsamlingsmetod och datainsamlingstekniker. 

2.1 Metod 

 
Arbetet startade med att vi utformade ett syfte, syftet är ett klargörande av vad arbetet skall handla 

om.  

 

Därefter skapade vi en frågeställning, dessa frågor har vi utgått ifrån under arbetets gång och dessa 

frågor skall besvaras i arbetet. Viktigt med en bra frågeställning för att få ett bra sammanhang 
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igenom arbetet. 

 

Avgränsningar har gjorts för att hålla samman arbetet och för att hinna med alla delar på 10 veckor. 

 

Teorin har skapats utifrån frågeställningen och syftet med arbetet. Empirin bygger på teorin. 

 

Resultatet är tolkningen av vår empiri och är en nulägesanalys. 

 

Analysen är en tolkning av teorin. 

 

Slutsatsen bygger på våra egna åsikter av analysen. 

 

Diskussionen är den avslutande delen där en slutdiskussion sker. 

 

Metoddiskussion 
 

Att vi väljer att studera både kvinnornas och männens syn på marknadsföring, säljteknik och 

butikskommunikation beror på att vi då kan se om det finns en skillnad på resultat beroende på 

vilket kön som tillfrågats. Detta gör att vi kan nå en diskussion och jämföra kvinnornas och 

männens syn på dessa parametrar.  

 

Den allmänna informationen om MQ som företag kommer antagligen att spegla alla MQ - butiker, 

då de tillhör en kedja och arbetar på liknande sätt.  

 

Vi är medvetna om att det ofta är svårt att få tillgång till fakta från kedjeföretag, därför kommer vi 

att använda oss av deras hemsida för att nå fakta. MQ:s hemsida är informativ och det finns mycket 

användbar information om företaget där. Ett vanligt problem när man arbetar med kedjeföretag är 

att de ofta har tystnadsplikt och inte får dela med sig av information till allmänheten. I större företag 

finns också en risk att personalen inte heller har den kunskap som behövs för att svara på frågor, då 

viss information endast finns hos ledningen. 

 

Vi kommer själva att besöka butikerna och dra egna slutsatser. Vid våra besök kommer vi att 

analysera hur de förmedlar service, hur de arbetar med utformning av butikslayouten och hur de 

använder sig av marknadsföringsverktygen; produkt, pris, plats och påverkan. Sofie som även 

praktiserar på en MQ - butik i Karlstad kommer också att bidra med viss information. 

 

 

 

 

2.2 Undersökningsmetod 

 
Vårt arbete utgörs av både kvalitativ och kvantitativ data. Den kvalitativa datan kommer från 

intervjuer med butikschef, butikskommunikatör och säljare på MQ, och dessa intervjuer har gett oss 

en djupare insikt och förståelse. Den kvantitativa datan utgörs av de marknadsundersökningar som 

utförts, och har givit oss en bredd, en tydligare bild och statistik till arbetet. 
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2.3 Urval 

 
Vi har gjort ett bedömningsurval till vår undersökning. Detta gjorde vi för att få en rättvis bild av 

vår undersökning och för att nå den målgrupp som vi ansåg bäst skulle kunna svara på våra frågor. 

En enkätundersökning har gjorts till MQ:s kunder i butikerna, då vi stått i butikerna och pratat med 

kunderna har vi nått de som faktiskt besöker butikerna. Vi har även varit i kontakt med butikschef, 

butikskommunikatör och säljare i Göteborg för att få en närmare bild av MQ. Dessa intervjuer kan 

inte spegla hur all personal på MQ arbetar, dock har intervjuerna givit oss en allmän bild av MQ 

som företag och en djupare förståelse och insikt. 

 

2.4 Datainsamlingsmetod 

 
I vårt arbete har vi främst använt oss av primärdata som datainsamlingsmetod, alltså data som vi 

själva har fått in genom enkätundersökningar, intervjuer och egna observationer. Vi valde 

primärdata som vår främsta metod för att få tillförlitlig information. En del sekundärdata har vi 

också använt oss av för att få belägg för våra påståenden. Den sekundärdata som vi använt oss av 

kommer främst från tryckt litteratur. MQ:s hemsida har varit en källa som givit oss allmän 

information om företaget. 

 

2.5 Datainsamlingstekniker 

 
För att få fram data till vår undersökning har vi dels gjort en kundundersökning i MQ – butikerna i 

Borås och Göteborg. Vi stod två dagar i varje butik och frågade kunder som kom in på MQ. För att 

fånga kunden var det viktigt att vi som intervjuade kunderna var snabba och effektiva, det svåraste 

är att verkligen få kunden att stanna. Då enkäten endast bestod av fyra frågor så gick det väldigt 

snabbt att utföra intervjun. Vi valde att själva intervjua kunderna istället för att de fick ta ett papper 

och en penna och fylla i själva, detta moment valde vi för att vi ansåg att det skulle underlätta och få 

fler kunder att svara.  

 

Kundundersökningen bestod av både öppna och slutna frågor och handlade om vad som gör att 

kunden kommer tillbaka till MQ, med parametrar som; service, sortiment, pris och marknadsföring. 

På Frölunda Torg i MQ - butiken stod vi 27-28:e April och i Borås stod vi 2-3:e Maj. Vi samlade in 

ca 240 svar sammanlagt i båda butikerna och vi är medvetna om att dessa svar inte kan spegla alla 

kunder. Men denna undersökning ledde till att vi nu kan dra slutsatser och redovisa detta i diagram 

och göra en analys av resultatet.  

 

Datan från kundundersökningen har vi analyserat och redovisat i diagram. Vi har även intervjuat 

butikschef, butikskommunikatör och säljare för att vi anser att man lättast kommer åt kvalitativ och 

bra information den vägen. Intervjun innehöll öppna frågor för att på så vis få fram en diskussion.  
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3. Teoretisk referensram 

 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för våra teorier som vi kommer att jobba utefter under 

arbetets gång. 

3.1 Marknadsföring 

 
Reklam kan både skapa och bevara kännedomen om ett märke samtidigt som den bygger upp 

associationer till varumärket. Olika marknadskommunikationskanaler spelar olika roller, resultatet 

blir olika beroende på vilken kanal man använder sig av. (Mårtenson, 2009)  

Marknadsföring är ett samlat begrepp för alla aktiviteter som syftar till att föra ut varor och tjänster 

till en marknad. 

 

Marknadsföringsmixen; Produkt, pris, plats, påverkan, är en vanlig modell som används vid 

marknadsföring av produkter. Resultatet av marknadsföringen blir olika beroende på hur dessa 

parametrar kombineras. (Gezelius, 2007) 

   

Produkt: En produkt erbjuds på en marknad och tillfredsställer ett behov eller en önskan hos 

kunden. Det går att dela upp produkten i de två ytterligheterna ren vara eller ren tjänst. 

Ren vara innebär att det inte finns några tjänster kring produkten och en ren tjänst har istället ingen 

fysisk vara, till exempel en hårklippning. Oftast är produkten en blandning av dessa. (Parment, 

2008) 

Pris: Prissättningen är ett strategiskt beslut i företaget. Vid prissättning är den vanligaste metoden 

att först bestämma kostnaden och sedan tillföra ett pålägg.(Kotler, 2003) 

Beroende på vilket pris man tillför en produkt avgör i stort sett vilka personer man attraherar. Priset 

ska spegla de kundvärde som produkten har. Kundservice, kvalité, design och lokalisering är 

faktorer som kan ge företaget konkurrensfördelar och ett högre pris. 

Plats: Tillgängligheten ett företag erbjuder marknaden, till exempel lokalisering, öppettider och 

telefontider. Viktiga parametrar att ta hänsyn till är var de tänkta kunderna befinner sig och vilket 

som är det enklaste, billigaste och snabbaste sättet att nå dem. 

Påverkan: Påverkan är en kringtjänst utav kärnprodukten, och behövs för att göra produkten 

tillgänglig på marknaden. Det kan ske genom personlig försäljning, direktmarknadsföring, 

annonsering, sponsring, events och liknande. 
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3.2 Bostonmatrisen 

 

Bostonmatrisen är ett användbart verktyg för analys av produktportföljen. Modellen mäter 

marknadstillväxt i förhållande till relativ marknadsandel. Modellen är uppdelad i fyra fält där varje 

fält representerar en produkts position.  

 

 

  

 

 

 

 

  

            Marknadstillväxt 

 

                     

 

 

 

                                  

                                                                    Marknadsandel  

 

             

 

Stjärnor; Dessa produkter har hög relativ marknadsandel och hög tillväxttakt. För att dessa 

produkter ska följa med konkurrenternas krävs stora investeringar från företaget. 

Kassakor; Produkterna här har låg marknadstillväxt och hög relativ marknadsandel, och genererar 

ofta vinster för företaget. 

Kattor; Produkterna i denna kategori har låg relativ marknadsandel och hög tillväxttakt. Problemet 

med dessa produkter är att de har en så liten marknadsandel. 

Byrackor; Produkterna här har låg relativ marknadsandel och låg tillväxttakt. Dessa är företagets 

problemprodukter. Ibland behövs ändå dessa produkter för att företaget ska vara en totallevernatör. 

(Gezelius, 2007) 

 

3.3 Butiksmiljön och säljteknik 

 
Medarbetarens roll är mycket viktig när det handlar om service och säljteknik. Det måste tydligt 

klargöras vilka befogenheter och ansvar varje medarbetare har i företaget. För att medarbetaren 

skall kunna arbeta för företaget på bästa sätt måste denne förstå helheten och veta hur de kan bidra 

till att förverkliga dessa. Det är även viktigt att personalen kompetensutvecklas regelbundet. 

Kunden förväntar sig olika service beroende på vilken profil den butik som de besöker har.  

 

En butik har många olika kommunikationsroller. En passiv butik innebär att butiken endast 

användas som en lagerhållningsplats där kunden själv hämtar sina varor, medan en aktiv butik är en 

inspirerande butik som ger kunden idéer om hur produkterna kan användas och kombineras, en 

aktiv roll kan också innebära personlig försäljning. Exponeringen i butiken kan påverka kunden på 

många olika sätt till exempel vid val av varumärke, färg och form. Butiksmiljön är viktig för att 

 

 

 

        Stjärnor 

 

 

 

       Kattor 

 

 

 

        Kassakor 

 

 

        

       Byrackor 
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kunden skall uppleva butiksbesöket som positivt vilket leder till att kunden stannar längre i butiken 

och lockar till återbesök. 

 

Följande studie visar hur stor förändring i försäljningen en vara kan få beroende på vilken hyllplats 

varan har: 

 

+37 % femte hyllan (ögonnivå) 

+2 % fjärde hyllan 

0 tredje hyllan (mitthyllan) 

-10 % andra hyllan 

-43 % första hyllan (golvnivå) (Mårtenson, 2009)
  

 
För att uppnå bästa möjliga varuplacering i en butik är det viktigt att veta hur kunderna rör sig i 

butiken. Kan man få fram det vanligaste rörelsemönstret som kunden har, så kan man utifrån det 

placera nyckelprodukterna så att kunden verkligen ser dem. Om kunderna rör sig särskilt mycket på 

vissa ställen och mindre på andra kan man t.ex. placera de mest attraktiva produkterna längst in i 

butiken för att få en större genomströmning i hela butiken.(Ekberg, Lohmander, 2004) Det är viktigt 

att hela tiden uppdatera butiken med nya varor och exponeringar för att göra kunden intresserad av 

att återvända till butiken snart igen. Att placera likartade produkter bredvid varandra och att ha 

kompletterande varor i närheten av dem är ett bra sätt för att öka försäljningen. (Ekberg, 

Lohmander, 2004) 

 

Specialexponering innebär att varan inte bara finns på hyllan utan att den även finns på en mer 

säljfrämjande plats i butiken. Detta är ett mycket effektivt exponeringsverktyg då produkterna 

uppmärksammas mer av kunden på grund av ökat utrymme. Dock finns det en nackdel med denna 

exponeringstyp då endast ett fåtal produkter kan exponeras på detta sätt i taget. (Nordfält, 2007) 

Dubbelexponering kan också vara effektivt då man menar att den första exponeringen väcker ett 

intresse hos kunden och den andra gör att kunden väljer att faktiskt köpa produkten, denna metod 

använd mycket på IKEA. (Nordfält, 2007) För att optimera effekten av olika exponeringar krävs en 

uppfattning om vilka följder som kan förväntas av de olika exponeringsalternativen. (Nordfält, 

2007) 

 

Den engelske forskaren Francis Buttle (1984;e appendix C) beskrev tre grundregler som man bör 

tänka på vi arbete med butikslayouter:  

1. Kunder som handlar varor från hela butiksytan handlar mer än de kunder som endast handlar 

ur utvalda regioner av butiksytan. 

2. Desto längre tid kunderna spenderar i butiken ju mer handlar de. 

3. Ofta rör sig kunderna endast längs butikens yttervarv om den inte styrs utav butikslayouten 

vilket i vissa fall kallas för ”väggshopping”. 

Av dessa tre grundregler är det endast den sista regeln som fortfarande stämmer idag. De två första 

reglerna har visat sig stämma under vissa villkor. Enligt Sorensen år 2003 är det viktigare att 

kunden handlar ur rätt del av butiken än ur många olika delar. Forskning av Nordfält 2005 har också 

visat att det viktigaste är att kunden har rätt mentalinställning och inte hur lång tid kunden spenderar 

i butiken. Ett långt butiksbesök kan leda till att kunden gör färre oplanerade köp än om de endast 

gör ett kortare butiksbesök. (Nordfält, 2007) 
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Profilen är den bild företaget vill förmedla till omvärlden. Image är marknadens uppfattning av 

företaget. Identiteten är den verkliga bilden av företaget. Idealet är att alla dessa tre uppfattningar 

ska överlappa varandra, då har ett företag lyckats och har ett försprång gentemot konkurrenterna. 

(Gezelius, 2007) 

 

3.4 Kunden 

 
Idag bygger den mesta försäljningen på marknadsorienterad försäljning. Företagen satsar på 

långsiktiga relationer med sina kunder, kunderna står i centrum och deras behov styr utbudet. 

Företag som satsar på marknadsorienterad försäljning har ofta kundklubbar där kunderna kan bli 

medlemmar vilket leder till en närmare relation mellan kund och företag. (Gezelius, 2007) 

Kundvård är ett strategiskt arbete och innebär att kunderna tas omhand på bästa sätt både innan 

köpet, under köpet och efter köpet. Det är viktigt att kundvården genomsyrar hela företaget, om 

kundvåden inte når ut är det bättre att resurserna läggs på något annat. 

 

I arbetat med att skapa lojala kunder är det viktigt med ett strukturerat arbetssätt och ett långsiktigt 

tänkande för att nå bästa resultat. När man tagit första kontakten med kunden är det viktigt att 

fortsätta ta hand om denne, då man har väckt ett behov hos kunden. Fortsätter inte detta behov att 

tillfredsställas kommer företaget att få badwill vilket innebär att företaget påverkas negativt. Det 

bästa för ett företag är att behålla sina gamla kunder och utveckla sina relationer med dem. Och ett 

konkret verktyg för detta är till exempel att låta kunderna bli medlemmar i en kundklubb. 

(Gezelius, 2007) 
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3.5 Porters 5-kraftsmodell 

 
5-kraftsmodellen ger en överblick utöver de befintliga konkurrenterna inom branschen. Enligt 

Porter bör man ta hänsyn till fyra andra krafter utöver rivaliteten mellan de befintliga aktörerna på 

marknaden. Dessa krafter är: Potentiella konkurrenter, leverantörernas förhandlingsstyrka, 

kundernas förhandlingsstyrka och tillgång till substitut. (Gezelius, 2007) 
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4. Empiri och analys 

 
I empiridelen redogör vi resultatet från våra enkätundersökningar och intervjuer. Analysdelen 

består av våra tolkningar och analyser av resultatet. 

4.1 Inledning 

 

Den samlade datan kommer från kundundersökningarna på MQ - butikerna i Borås city och på 

Frölunda Torg som gjorts i form av att vi stått i butikerna och intervjuat MQ:s kunder. Dessa 

undersökningar har gjorts på MQ:s kunder som innefattar både män och kvinnor i alla åldrar, 

undersökningen har gjorts två dagar i vardera butik. Undersökningarna har utförts som en intervju 

till kunderna, där vi har ställt frågorna till respondenterna. Nedan presenterar vi den insamlade 

datan i form av diagram. Antal insamlade svar från undersökningen; Frölunda Torg 134 stycken och 

107 stycken i Borås. 

4.2 Åldersstatistik 

 

Ålderskategorierna som de tillfrågade delades in under var följande: -20, 21-30, 31-40, 41-50, 51-

60 och 61+. Alla MQ:s kunder tillfrågades då de inte riktar sig till en specifik ålder, utan alla som 

känner igen sig i det urbana livet tillhör deras målgrupp. Åldersindelning har gjorts då det är 

intressant att se hur gamla MQ:s kunder faktiskt är och se om kundernas ålder skiljer sig mellan 

städerna.  

 

På MQ - Frölunda Torg är de flesta av kunderna i ålderskategorin 21-30 år vilket är 20,1% av de 

tillfrågade, tätt följt av ålderskategorierna 31-40, 18,7% och 41-50, 17,9%. De har minst kunder i 

ålderskategorin 51-60 år, 11,2%. 

 

Frölunda Torg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Då MQ - butiken på Frölunda Torg ligger utanför city innebär det att man måste ta sig ut till detta 
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köpcenter för att handla. Därför känns det mest logiskt att kunderna här har en högre ålder då det 

krävs färdmedel för att ta sig dit. Frölunda Torg är en plats där allt finns samlat på ett och samma 

ställe och man åker dit för att shoppa och ofta blir det inte så många ”spontan”-besök. Det ges inte 

tillfälle till att springa in på rasten för att kika på samma sätt som i de butiker som ligger inne i 

staden på gågator. I ålderskategorierna som de flesta kunderna ligger i, finns kunder som oftast har 

ett arbete i Göteborg med omnejd och då är det smidigare att besöka ett köpcenter som har längre 

öppettider och mer tillgång till parkeringsplatser. Dessa åldersgrupper representerar också de som 

lever familjeliv med småbarn och barn som fortfarande bor hemma så även här är längre 

öppettider och bra tillgång till parkeringsplatser viktiga parametrar.  

 

Det är lika viktigt att man som företag satsar på att hitta nya kunder som att behålla sina gamla 

kunder och utveckla sina relationer med dem. Och ett konkret verktyg för detta är till exempel att 

låta kunderna bli medlemmar i en kundklubb. 

(Gezelius, 2007) 

 

I Borås tillhör en stor majoritet av kunderna ålderskategorin -20, 42,1%. Därefter kommer 

ålderskategorin 21-30, 23,4% och 41-50, 13,1%. De har minst kunder i ålderkategorin 31-40, 6,5% 

och 60+, 6,5 %.  

 

Borås 

 
 

I Borås är majoriteten av kunderna under 20 år, vilket är cirka hälften av de tillfrågade. Detta är en 

stor skillnad ifrån kunderna på Frölunda Torg där åldern på kunderna är med utspridda. Detta tror 

vi beror på att MQ i Borås ligger på gågatan vilket underlättar för den yngre kundgruppen, som 

bor eller studerar i Borås, då inget färdmedel krävs för att ta sig till butiken, butiken blir mer 

tillgänglig om man vill besöka den. Här tror vi att de som lever familjeliv med barn väljer att 

besöka MQ på Knalleland istället då det är smidigt då allt är samlat, även här erbjuds gratis 

parkering och längre öppettider.  

Tillgängligheten ett företag erbjuder marknaden, till exempel lokalisering, öppettider och 

telefontider är viktigt att ha med i det övergripande kunderbjudandet. Viktiga parametrar att ta 

hänsyn till är var de tänkta kunderna befinner sig och vilket som är det enklaste, billigaste och 

snabbaste sättet att nå dem. (Gezelius, 2007) 
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4.3. Kvinnor och män 

 
I vår kundundersökning har både män och kvinnor tillfrågats, majoriteten av de svarande i båda 

städerna är kvinnor.  

 

Frölunda Torg 

 
 

På Frölunda Torg representerar kvinnorna 76,9% och männen 23,1% av respondenterna. Antalet 

kvinnor är 103 och män 31 stycken. 

 

Borås 

 
 

I Borås representerar kvinnorna 82,2% och männen 17,8% av respondenterna. Antalet kvinnor är 88 

och män 19 stycken. 
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Antalet kvinnor och män, i procentsats, är väldigt lika i båda städerna. Detta är alltså en parameter 

som inte skiljer sig beroende på var MQ butiken ligger och hur tillgänglig den är. Dels tror vi att 

detta beror på att kvinnor i allmänhet har ett större intresse för shopping. MQ har däremot ett 

nästan lika stort utbud för herr som för dam, därför borde de satsa mer på att nå ut till männen för 

att procentsatserna ska bli mer lika. Dock betyder inte detta att kvinnorna faktiskt handlar mer än 

männen, då vår undersökning bara visar antal besökare. Vi trodde däremot att MQ skulle ha fler 

besökande män, då utbudet till män är så stort. 

 

4.4 Service 

 

Här frågade vi hur kunderna tyckte att MQ jobbade med att förmedla (personlig) service till kunden. 

Kunden fick på en skala mellan 1-5 (där 1 var sämst och 5 var bäst) placera vart de tyckte att den 

specifika MQ – butiken hamnade på skalan. Denna fråga skapades för att få reda på hur servicen 

verkligen upplevs då vi vet att detta är en viktig del i MQ. MQ använder sig av säljteknik och 

säljutbildningar därför är det intressant att se om den service MQ förmedlar är något som avgör 

varför kunderna återvänder till butiken. 

 

Kunderna i ålderkategorin 51-60 upplever den bästa servicen, i snitt 4,3. Därefter kommer 

ålderskategorin upp till 20 år, de har ett snitt på 4,1, och 31-40 har i snitt placerat service som en 4. 

De som upplever service sämst är ålderkategorin 21-30 år, där snittet ligger på 3,7.  

 

Frölunda Torg 
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I Borås upplever ålderskategorin 61+ den bästa servicen, i snitt 4,3. Därefter kommer kategorin upp 

till 20 år, med ett snitt på 4,2 och 41-50, med snitt 4. Den kategori som upplevde servicen sämst är 

ålderskategorierna 21-30 och 51-60, som har ett snitt på 3,7. 

 

Borås 

 
 

En tydlig skillnad man ser mellan städerna är att på Frölunda Torg upplevde ålderskategorin 51-60 

servicen bäst, medan samma ålderskategori i Borås upplevde den sämsta servicen. Överlag har MQ 

lyckats med att förmedla service då alla snitt ligger över medel. Det sämsta snittet ligger på 3,7 och 

högsta ligger på 4,3. Vår teori är att om man jämför MQ med en annan kedja så är servicen riktigt 

bra. Men gör man jämförelsen med en enskild butik så kanske inte resultatet bli detsamma. Mycket 

beror på vad kunderna har för förväntningar på servicenivån när de kommer till butiken. Därför 

tycker vi att MQ har lyckats med att profilera sig som en kedja med hög servicenivå. Att servicen 

skiljer från butik till butik beror på personalens inställning och kundens referenser av andra 

butikers service. Åldrarna 21-50 tycker sig få en lägre servicenivå i båda butikerna, dock anser vi 

att de är dessa som är minst mottagliga för servicen. Många i denna åldersgrupp arbetar, och 

springer ofta in i butiken på lunchen eller har bråttom hem och vill därför gärna kika själva. 

 

Medarbetarens roll är mycket viktig när det handlar om service och säljteknik i butiken. Det måste 

tydligt klargöras vilka befogenheter och ansvar varje medarbetare har i företaget. För att 

medarbetaren skall kunna arbeta för företaget på bästa sätt måste denne förstå helheten och veta 

hur de kan bidra till att förverkliga dessa. Det är även viktigt att personalen kompetensutvecklas 

regelbundet. Kunden förväntar sig olika service beroende på vilken profil den butik som de besöker 

har. (Gezelius, 2007) 
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I både Borås och Göteborg ligger det totala snittet på service på 4. 

 

Båda, Kvinnor och män 

 
 

Här ser man tydligt att man upplever service lika i båda butikerna, trots att butikerna skiljer sig 

markant i både storlek och läge. Detta tyder på att man har ”rätt” antal anställda i båda butikerna, 

för att man ska hinna ge lika service till alla kunder. Den upplevda servicen beror även på vad man 

förväntar sig när man kommer till butiken. Här har MQ lyckats bra då båda butikerna har ett högt 

snitt på service. 

 

Kvinnor upplever en högre servicenivå i båda butikerna, ett snitt på 4. Männen kommer tätt därefter 

med ett snitt på 3,9. 

 

Frölunda Torg, kvinnor och män 
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Borås, kvinnor och män 

 
 

Vi tror att männen önskar få mer service och därmed har högre förväntningar än kvinnorna. Av 

våra egna erfarenheter så vill gärna männen ha mer råd och bekräftelse om kläderna. 

 

4.5 Exponering 

 
Här har vi frågat kunderna vad de tycker om MQ:s exponering av varorna i butik, och hur 

butikslayouten är uppbyggd. Kunden fick på en skala mellan 1-5 (där 1 var sämst och 5 var bäst) 

placera vart de tyckte att den specifika MQ – butiken hamnade på skalan. Denna fråga skapades 

utifrån vår huvudfråga i arbetet och för att få reda på hur exponeringen upplevs. 

Ålderskategorin upp till 20 år är den grupp som tycker att MQ har lyckats bäst med exponering och 

utformning av sin butikslayout, ett snitt på 4,5. Ålderkategorin 31-40 har snitt 4,15 och tätt därefter 

kommer ålderkategorierna 21-30 och 51-60 med ett snitt på 4,1. Och ålderskategorierna 41-50 och 

61+ ligger på snitt 4. 
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Frölunda Torg, ålder 

 
 

Vi tror att den yngsta ålderkategorin, upp till 20 år, tyckte bäst om butikslayouten på Frölunda Torg 

då den är nyinredd och har en modernare utformning. Då denna MQ – butik har genomgått ett 

ansiktslyft är det inte konstigt att snittet är högt, inget snitt ligger under 4. Detta tyder på att de 

verkligen har lyckats att inspirera genom sin exponering, då detta är en viktig del i butikerna. 

Exponeringen i butiken kan påverka kunden på många olika sätt till exempel vid val av varumärke, 

färg och form. Butiksmiljön är viktig för att kunden skall uppleva butiksbesöket som positivt vilket i 

sin tur gör att kunden stannar längre i butiken och lockar till återbesök. (Ekberg, Lohmander, 2004) 

 

Ålderskategorin 61+ är den grupp som tycker att MQ har lyckats bäst med exponeringen och 

utformningen av sin butikslayout, ett snitt på 4,9. Ålderkategorin -20 har snitt 4,3 och tätt därefter 

kommer gruppen 51-60 med ett snitt på 4,2. Den ålderskategori som upplevde exponeringen sämst 

var 21-30, med ett snitt på 3,8. 

 

Borås, ålder 

 
 

I Borås tycker ålderkategorin 61+ bäst om exponeringen och butikslayouten. Detta tror vi kan bero 
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på att butiken är liten, lätt att överskåda och lätt ta sig runt i. Vi tror att yngre kunder värdesätter 

ett större utbud och mycket inspiration, än det den äldre ålderkategorin värdesätter. 

 

 

Vid sammanställningen av hur kunderna (både män och kvinnor) upplever exponeringen och 

butikslayouterna på Frölunda Torg och Borås så hamnar dessa på samma snitt. 

 

Båda 

 
 

Ett snitt på över 4 i hur kunderna uppfattar uppbyggnaden av butikslayouterna och exponeringen 

är väldigt bra och bevisar att MQ har lycktas inspirera kunderna. Exponeringen och uppbyggnaden 

av butikslayouterna är ett mycket viktigt säljverktyg för alla butiker. Det är viktigt att man tänkter 

på parameterar som mekaniskt försäljning, att man har ordning och gör det lätt för kunden att hitta 

det den söker. Under våra kundundersökningar var det många som poängterade att de värdesätter 

när butikerna är lätt-”överskådliga” så att man direkt kan se vart man skall gå för att hitta det man 

söker. 

 

För att uppnå bästa möjliga varuplacering i en butik är det viktigt att veta hur kunderna rör sig i 

butiken. Får man fram hur det vanligaste rörelsemönstret som kunden har så kan man utifrån det 

placera nyckelprodukterna så att kunden verkligen ser dem. (Ekberg, Lohmander, 2004) Det är 

viktigt att hela tiden uppdatera butiken med nya varor och exponeringar för att göra kunden 

intresserad av att återvända till butiken snart igen. Att placera närbesläktade produkter bredvid 

varandra och att ha kompletterande varor i närheten av dem är ett bra sätt för att öka 

försäljningen. (Ekberg, Lohmander, 2004) 
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Männen är de som tycker att MQ på Frölunda Torg har lyckats bäst med butikslayouten och 

exponeringen med ett snitt på 4,2. Kvinnorna ligger tätt därefter med ett snitt på 4,1. 

 

Kvinnor och män, Frölunda Torg 

 
 

Även här är det ett mycket bra snitt på hur männen och kvinnorna anser att MQ på Frölunda Torg 

lyckats med exponeringen och butikslayouten, dock har vi en förståelse för skillnaden som vi ser 

mellan kvinnorna och männens snitt. Vid våra kundundersökningar kommenterade många kvinnor 

butikens uppbyggnad på Frölunda Torg, då herravdelningen är på nedre plan och damavdelningen 

på övre plan. Många kvinnor var missnöjda med denna uppbyggnad och vissa trodde att butiken 

endast sålde herrkläder då man bara såg denna avdelning utifrån butiken. Dessa kommentarer 

tycker vi att MQ på Frölunda Torg borde ta till sig och eventuellt sätta en skylt i skyltfönstret att 

damavdelningen finner ni nu på övre plan.. Även om de flesta säkert är medvetna om att 

damavdelningen finns på övre plan så måste ALLA bli medvetna, för målet är ju att så många som 

möjligt skall besöka butiken. Detta är en nackdel med att dela upp avdelningarna på olika plan, det 

finns alltid en risk att man missar kunder då vissa är för ”bekväma” för att ta sig till övre plan. Ett 

alternativ är att locka upp kunderna, det behöver inte vara mycket, eventuellt en tävling, kopp kaffe 

eller varför inte någon godsak. Vår erfarenhet är att om kunderna blir bjudna på något så blir de 

nyfikna och då kan även försäljningen öka.      
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Kvinnorna är de som tycker att MQ i Borås har lyckats bäst med butikslayouten och exponeringen 

med ett snitt på 4,2. Männen ligger tätt därefter med ett snitt på 4. 

 

Kvinnor och män, Borås 

 
 

En skillnad vi ser mellan snitten på MQ i Borås och Frölunda Torg är att kvinnorna har ett högre 

snitt i Borås. Detta tror vi kan bero på att denna butik är mindre och här finns både dam- och 

herravdelningen på samma plan. Detta gör att när man som kund går utanför butiken ser man att 

det erbjuds ett sortiment till både kvinnor och män. Snitten är mycket höga och bevisar att MQ 

återigen har lyckats med att göra sina kunder nöjda vilket leder till att de återvänder igen och igen. 
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4.6 Ord om MQ 

 

Frågan ”vad tänker du på när du hör MQ, och vad skiljer MQ från andra butiker?” ställdes till MQ:s 

kunder. På denna fråga fanns inga valbara alternativ utan vi ville att kunden fritt skulle tänka och 

komma fram till ett svar. Efter att vi fått in svaren delade vi in orden i olika kategorier och har gjort 

ett diagram utifrån detta. Alla insamlade ord finns i bilaga 3. 

 

Ord om MQ

Sortiment

Pris

Kvalité

Marknadsföring

Varumärken

Butik

 
 

62,1 % av orden vi fick in var på något sätt kopplade till MQ:s sortiment. 12,3 % av orden kunde 

kategoriseras in under kvalité, och 10,4 % under pris. 9 % av orden hörde till kategorin varumärken. 

4,7 % av orden var kopplade till MQ som butik, och 1,9 % under kategorin marknadsföring. 

 

Nedan följer exempel på ord som kunderna svarade, uppdelat på respektive kategori: 

Sortiment: stilrent, mode, bra kläder. 

Kvalité: bra kvalité. 

Pris: billigt, dyrt, bra priser, prisvärt. 

Varumärken: varumärket Bläck, bra märken, externa och interna märken. 

Butik: fräscht, trevligt, bra exponering. 

Marknadsföring: kändissamarbeten, Joel Kinnaman, reklam på stan. 

 

Diagrammet visar att sortimentet, på ett eller annat sätt, är starkt förknippat med MQ. Över 

hälften, 62,1 %, av orden vi fick om MQ handlar just om deras sortiment. Detta visar ett tydligt 

samband med att kunderna anser att sortimentet är det främsta anledningen till att kunderna 

kommer tillbaka till MQ. Kvalité och pris är kategorierna som kommer efter sortiment, men de 

ligger långt efter, på 11,4 % respektive 10,9 %. Men det är en bra egenskap att bli förknippad med 

bra kvalité, alla orden som finns under kategorin kvalité är positiva. Orden om pris varierar, men 

är övergripande så dyker ordet dyrt upp, man förknippar alltså MQ som en något dyrare affär. 

Detta beror ju helt på egna erfarenheter och vilken butik man jämför med, och detta är en aspekt 

som vi inte tagit med i undersökningen. Butiken fick endast positiva ord, där man tycker att butiken 
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är fräsch och har en bra exponering. Butiksmiljön är viktig för att kunden skall uppleva 

butiksbesöket som positivt vilket i sin tur gör att kunden stannar längre i butiken och lockar till 

återbesök.(Ekberg, Lohmander, 2004) Marknadsföringens ord handlar övergripande om 

kändissamarbetena, vilket är något som MQ använder sig av genomgående i sina kampanjer, och 

är något som blivit ”deras grej”, där man särskiljer sig från andra butiker. Detta visar på att man 

har byggt upp associationer till varumärket med hjälp av reklam. (Mårtenson, 2009) Detta tror vi 

är något positivt för MQ och visar även på att man tagit hänsyn till andra konkurrenskrafter, som i 

Porters femkraftsmodell. (Gezelius, 2007) 

 

Beroende på vilket pris man tillför en produkt avgör i stort sett vilka personer man attraherar. 

Priset ska spegla de kundvärde som produkten har. Kundservice, kvalité, design och lokalisering är 

faktorer som kan ge företaget konkurrensfördelar och ett högre pris. (Gezelius, 2007) Dock tycker vi 

att MQ tydligt visar på att de har dessa kundfördelar då deras sortiment (design) är starkt 

förknippat med MQ, de har enligt kunderna bra kvalité på kläderna, ger kundservice på ett bra sätt 

och har bra läge på butikerna som i vissa fall är avgörande för ett besök hos MQ. Detta har vi fått 

fram genom tidigare frågor i kundundersökningarna. 
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4.7 De främsta parametrarna som gör att kunden återvänder till MQ -butiken igen. 

 
Denna fråga ställdes till kunderna då vi ville ha några konkreta svar på varför kunden väljer att 

återvända till butiken igen. Denna fråga utformades på det sättet att kunden själv fick rangordna de 

främsta tre av följande parametrar: Marknadsföring, sortiment, läge, pris och service, som gör att de 

väljer att återvända till butiken. Denna fråga är också kopplad till våra huvudfrågor i arbetet då vill 

se vad kunden värdesätter och vad det är som gör att han/hon väljer att återvända till den specifika 

MQ - butiken. 

Resultaten från båda butikerna visar att kunden rangordnar följande alternativ: Sortimentet spelar en 

avgörande roll och kommer därmed på första plats, läget är också en viktig faktor för kunden och 

får därmed en andra plats och MQ:s priser kommer på en tredjeplats. Service och marknadsföringen 

kommer på fjärde och femte plats.  

 

”Vad kunden värdesätter…” 

 
Båda 

1. Sortiment 

2. Läge 

3. Pris 

4. Marknadsföring 

5. Service 

Sortimentet är det främsta som gör att kunden väljer att återvända till MQ. Kunderna är nöjda med 

det sortiment som erbjuds och många av MQ:s kunder kommenterade under våra intervjuer att 

blandningen mellan interna och externa varumärken är något de värdesätter. Att läget kommer före 

MQ:s priser, bevisar att kunden värdesätter läget mer än priserna. Det betyder att det är viktigt för 

MQ att har sina butiker i attraktiva köpcentrum och på stora gågator. Marknadsföringen kommer 

på fjärde plats varför kunden återvänder till MQ, dock var det många som nämnde under 

intervjuerna att marknadsföringen gjort att de” fått upp ögonen” för MQ. Att servicen kommer på 

sista plats är intressant då MQ satsar mycket på personlig service och utbildar sin personal i detta, 

så tycker vi att servicen också borde vara en avgörande faktor varför kunden återvänder till MQ. 

Resurserna som MQ lägger på säljkurser till personalen kanske borde läggas på något annat? Till 

exempel på ännu bättre butikslägen eller på ett bredare sortiment som är de avgörande faktorerna 

varför kunderna väljer att återvända. 

Reklam kan både skapa och bevara kännedomen om ett märke samtidigt som den bygger upp 

associationer till varumärket. Olika marknadskommunikationskanaler spelar olika roller, resultatet 

blir olika beroende på vilken kanal man använder sig av.(Mårtenson, 2009)  

Marknadsföring är ett samlat begrepp för alla aktiviteter som syftar till att föra ut varor och 

tjänster till en marknad. (Gezelius, 2007) 
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4.8 Intervjuer med personal på MQ – Frölunda Torg 

 

En sammanställning har gjorts av intervjuerna med butikschef, butikskommunikatör och säljare på 

MQ – Frölunda Torg. Till dessa intervjuer hade vi planerat grundfrågor som bifogas till arbetet, 

grundfrågorna utgick vi ifrån vid intervjun men intervjuerna utvecklades och blev mer en 

diskussion efter hand. Då vi ville ha ut allmän information om MQ som företag och om deras 

arbetssätt, gjordes intervjuerna endast i en butik. 

 

4.8.1 Intervju med Butikschefen på MQ - Frölunda Torg 

 

Malin Erlandsson 2010-04-27 

Västra Frölunda 

Frölunda Torg 

421 21 Västra Frölunda 

031-494410 

gbg.frolunda@mq.se 

 

MQ:s profil och vision är att de alltid ska erbjuda ett hållbart mode som passar perfekt för det 

urbana livet. Malin beskriver att det är viktigt att kunderna skall kunna bära kläderna ofta och länge, 

både för att det vill och kan. MQ står även för ”ett mode som har tagits fram på ett ansvarsfullt sätt 

och som kan användas, kombineras och älskas igen”. MQ har gått ifrån att rikta sig till en specifik 

målgrupp och riktar sig istället till alla som känner igen sig i det urbana livet. 

 

Ett genomgående tema som MQ alltid använder sig av är det urbana livet, detta förmedlas med 

hjälp av planscher, hemsida och olika kampanjer. I kampanjerna samarbetar MQ ofta med svenska 

kändisar som får vara ansiktet utåt, för tillfället sker ett samarbete men Joel Kinnaman. 

Profilen förankras hos de anställda genom en intern hemsida som heter IQ. På denna hemsida hittar 

personalen information om allt som rör företaget. IQ uppdateras varje dag så att personalen med 

hjälp av detta verktyg alltid kan ta del av aktuell information. Även butikschefen får information 

genom internsidan IQ, detta underlättar hennes arbete och gör att hon hela tiden är uppdaterad på 

aktuell information. Detta minskar antalet möten och därmed antalet resor som annars tar mycket 

tid. För att nå ut till kunderna använder MQ sig av en kundklubb där de skickar ut aktuella 

erbjudanden och kampanjer. De går mer och mer ifrån att kunden skall vara kopplad till ett 

klubbkort istället räcker det att ange sitt personnummer så registreras bonusen där.  

Det dagliga arbetet i butiken grundar sig på de kärnvärden MQ står för som är följande:  

 

Kvalitet – MQ utstrålar kvalitet som inger förtroende. 

 Vi är hög kvalitet för ett rimligt pris. 

 Vi skapar kvalitet genom omsorg om detaljerna. 

 Vi är kvalitet i alla led. 

 

Engagemang – MQ utstrålar engagemang och det inspirerar andra. 

 Vi tar ansvar såväl i vår egen verksamhet som i vår omvärld. 

 Vi är personliga och kunniga i vårt bemötande. 

 Vi har kul på jobbet. 
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Stilkänsla – MQ utstrålar insikt och känsla för stil i det urbana livet. 

 Vi är snygga. 

 Vi inspirerar. 

 Vi är moderna med rätt modegrad. 

 

Mod – MQ utstrålar mod i tron på vår idé. 

 Vi tar ställning och går vår egen väg. 

 Vi har självförtroende - det attraherar. 

 Vi överraskar. 

 

I butiken har man möte cirka en gång i månaden, då diskuteras schema och andra aktuella ämnen. 

Styrningen av de enskilda butikerna sker väldigt fritt uppifrån, varje butik arbetar olika och som 

butikschef får man chans att påverka och anpassa det dagliga arbetet utifrån sin situation. På MQ 

bemöter man kunderna individuellt och anpassar sig utefter situationen. ”Utanför lagerdörrarna 

finns inget rätt eller fel” säger Malin. 

 

Varje nyanställd får ta del av material från en intropärm som innefattar grunden i MQ. 

Säljutbildning, 1-2 dagar per säsong, får personalen åka på om de vill och känner sig intresserade. 

Malin påpekar att det också är viktigt som anställd att själv ta del av material som finns tillgängligt 

för att ständigt hålla sig uppdaterad. Efter avslutad utbildning märks alltid en positiv skillnad på 

personalen detta lägger sig dock efter ett tag, därför är det viktigt att kontinuerligt ta del av dessa 

utbildningar. Säljutbildning är något som alltid funnits för personalen på MQ. Idag arbetar MQ 

aktivt för att öka sin avslutsfrekvens vilket innebär antal handlande kunder/antal besökare, detta är 

bonusgrundat för personalen för att öka motivationen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 32 

4.8.2 Intervju med butikskommunikatör på MQ – Frölunda Torg  

 

Viktoria Andersson 2010-04-27 

Västra Frölunda 

Frölunda Torg 

421 21 Västra Frölunda 

031-494410 

gbg.frolunda@mq.se 

 

Butikskommunikatörerna på MQ får direktiv uppifrån hur utformningen av butikslayouterna skall 

ske, detta gäller främst A-ytor och andra ”viktiga” ytor såsom catwalken (mittgången). Här är det 

viktigt att de ser likadant ut i alla butiker, så att kunderna känner igen sig. ”Alla MQ – butiker ska 

förmedla samma känsla”, säger Viktoria.  

 

Cirka var fjärde vecka skyltar hon om. Det finns vissa boards som man måste följa vid skyltning, 

dessa visar vilka plagg som är de ”viktigaste” och de som ska synas mest. De flesta andra plagg får 

butikskommunikatören hänga/lägga som hon vill, allt för att det ska vara så optimalt för just den 

butiken. Märkena som finns i butiken ska vara i en speciell ordning, detta gäller för alla MQ – 

butiker. De högre direktiven kan frångås för att uppnå optimal försäljning. För att utnyttja ytorna på 

bästa sätt kan man till exempel exponera starka märken, ”som säljer sig själva”, på dolda ytor och 

C-ytor.  

 

Skyltdockor är ett mycket effektivt säljverktyg, det är därför viktigt att man kontinuerligt byter 

plagg på dessa för bästa möjliga försäljning. Det finns en butikskommunikatör i varje MQ – butik, 

denne måste ta del av butikens försäljningssiffror för att utifrån detta skylta optimalt. 

 

Några bra knep för att öka försäljningen genom butikskommunikation var enligt Viktoria att; Ha 

snygga dockor, förnya ofta, styla rätt och skylta inspirerande. 
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4.8.3 Intervju med säljare på MQ – Frölunda Torg 

 

Ulla Axell 2010-04-27 

Västra Frölunda 

Frölunda Torg 

421 21 Västra Frölunda 

031-494410 

gbg.frolunda@mq.se 

 

 

För att fånga kunden är det viktigt att hej:a och uppmärksamma kunden när denne kommer in i 

butiken. Om kunden är mottaglig kan man ha en konversation för att komma fram till vad hon är ute 

efter. Det är viktigt att känna av personen, alla är vi olika och alla vill ha olika mycket hjälp i 

butiken. 

”Det är viktigt med ärlighet”, påpekar Ulla. Står kunden i provrummet och ser missnöjd ut, ska man 

som säljare inte säga att det är snyggt bara för att man vill sälja så mycket som möjligt. Gör man så 

inger man inte ett förtroende till kunden, och hon kanske inte kommer tillbaka. 

 

Ulla tycker att säljutbildningen är kul och att det alltid ger något att gå på utbildningarna. ”Alltid 

fastnar något som är till hjälp i arbetet”, säger hon. 

 

Som säljare är det viktigt att ge kunden den service hon vill ha och gärna ge henne något mer än 

hon förväntat sig, så att hon får en WOW-upplevelse. Detta kan till exempel innebära att man 

genom merförsäljning visar passande smycken och strumpbyxor till klänningen hon tänkt köpa. Det 

allra viktigaste för är en bra säljare är att man gör kunden nöjd! 
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5. Slutsats  

 

I detta kapitel ger vi svar och redovisar våra slutsatser utifrån våra problemfrågeställningar. 

5.1 Huvudproblem 

 
Vilka verktyg och modeller kan man använda sig av för att sälja mer och öka köplusten hos 

konsumenten? 

 

Viktigt för att öka köplusten hos konsumenten är att ha en butikskommunikatör som arbetar med 

exponering och optimerar butiksytan. Det är viktigt att rätt produkt finns på ”rätt” plats och att 

butikskommunikatören är medveten om varma och kalla ytor. Det är viktigt att skylta om ofta för att 

ge kunderna inspiration. Konkreta verktyg för att skapa köplust är att presentera plagg på snygga 

dockor, skylta inspirerande och styla rätt. 

 

Ett användbart verktyg för en säljare är just personlig service. MQ vill ge kunden något mer än hon 

förväntar sig, till exempel genom merförsäljning och ärlighet. 

 

Genom att ha en kundklubb knyter man kunder till butiken. Kunden tilldelas erbjudanden som leder 

till återbesök och mer lojalitet. 

 

En modell som är bra att använda sig av för att särskilja sig från andra liknande butiker är Porters 

femkraftsmodell. Särskiljer man sig från andra butiker kan man på så sätt skapa en nyfikenhet hos 

kunden. Modellen beskriver rivalitet inom branschen, potentiella konkurrenter, leverantörernas 

förhandlingsstyrka, kundernas förhandlingsstyrka och tillgång till substitut. 

 

 

Vad värdesätter kunden när hon ska handla och vad är det som gör att hon kommer tillbaka? 

 

Det främsta som gör att kunderna kommer tillbaka till MQ är deras sortiment. MQ:s blandning av 

interna och externa märken uppskattas hos kunderna. Läget är en avgörande faktor till att kunderna 

återvänder till MQ, därför är det viktigt att de satsar på att ha sina butiker på attraktiva lägen, så 

som gågator och köpcentrum. Service verkar inte vara en av de mest avgörande faktorerna till 

varför kunderna återvänder till MQ, men kunderna är nöjda med den service som ges. 

Marknadsföringen med samarbeten med kända profiler är uppskattat och har gjort att kunder fått 

upp ögonen för MQ, det har dock inte varit en avgörande faktor för återbesök. 
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6. Avslutande diskussion 

 

Här diskuterar vi källornas tillförlitlighet och ger även förslag på vidare forskning inom vårt ämne. 

6.1 Undersökningens tillförlitlighet 

 

Vad gäller undersökningens validitet så hade vi kunnat stärka den ytterligare genom att utföra 

intervjuer med fokusgrupper. Genom att skapa en fokusgrupp av de tillfrågade vid 

kundundersökningarna kunde vi ha fått en mer djupgående diskussion. För att få ytterligare 

tillförlitlighet hade kundundersökningen kunnat utföras på ett större antal kunder. Validiteten att ge 

en övergripande bild av MQ:s kunder stärktes ytterligare då både män och kvinnor tillfrågades. 

 

Vår kundundersöknings reliabilitet anses vara god då vi själva intervjuade kunderna och kunde 

förklara frågorna om något var oklart. Dock kan frågorna förklaras på olika sätt och tolkas olika. Vi 

fick in ca 240 svar i båda städerna vilket ger en relativt hög mätsäkerhet. Tre stycken personliga 

intervjuer genomfördes vilket speglar MQ som företag.  

 

Vår primärdata anser vi vara tillförlitlig, då det är vi som samlat in den. Även sekundärdatan i vårt 

arbete anses vara tillförlitlig då den kommer från oberoende källor. 

6.2 Fortsatt forskning 

 

En vidare forskning av arbetet skulle kunna vara att undersöka MQ i flera städer. Man kan även 

forska vidare på hur MQ kan jobba för att nå fler kunder, då måste man utföra undersökning på stan 

för att nå de konsumenter som idag inte handlar på MQ. 
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21) 

 

MQ.se 2010 (Elektronisk) Tillgänglig: <http://www.mq.se/information/om-mq/organisation/> 

(2010-04-21) 

http://www.mq.se/information/om-mq/
http://www.mq.se/information/om-mq/
http://www.mq.se/information/om-mq/foretagsansvar/
http://www.mq.se/information/om-mq/foretagsansvar/csr-corporate-social-responsibility/
http://www.mq.se/information/om-mq/foretagsansvar/csr-corporate-social-responsibility/
http://www.mq.se/information/om-mq/foretagsansvar/djurrattspolicy/
http://www.mq.se/information/om-mq/foretagsansvar/djurrattspolicy/
http://www.mq.se/information/om-mq/historik/
http://www.mq.se/information/om-mq/organisation/
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MQ.se 2010 (Elektronisk) Tillgänglig: 

<http://www.mq.se/upload/Organisation%20till%20MQ.pdf> (2010-04-21) 

 

Muntliga källor 

 
Säljare MQ – Frölunda Torg, Ulla Axell (2010-04-27) 

 

Butikskommunikatör MQ – Frölunda Torg, Viktoria Andersson (2010-04-27) 

 

Butikschef MQ – Frölunda Torg, Malin Erlandsson (2010-04-27) 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.mq.se/upload/Organisation%20till%20MQ.pdf
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Bilaga 1 
 

Frågeställningar – kundundersökning på MQ 
 

Kvinna eller man? 

Ålder? 

Beskriv vad MQ är för dig med tre ord. 

 

Hur uppfattar du att MQ förmedlar service? 

 

Mycket bra                                     Mycket dåligt 

        5  4  3  2  1 

 

 

Vad tycker du om butikens uppbyggnad, vad gäller exponering av kläder i butiken? 

 

Mycket bra                                     Mycket dåligt 

        5  4  3  2  1 
 

Vad är det som gör att du återvänder till MQ? Rangordna följande alternativ: 

 

 Pris 

 Butikens läge 

 MQ:s marknadsföring t ex annonser och reklam 

 Service 

 Sortiment 

 

Vad är det som gör att du INTE återvänder till MQ? Rangordna följande alternativ: 

 Pris 

 Butikens läge 

 MQ:s marknadsföring t ex annonser och reklam 

 Service 

 Sortiment 
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Bilaga 2 
 

Sortiment 

 

Stil 

Stilrent 

Trend 

Stilrent 

Trendvaror 

Klassiskt 

Stil 

Uppklätt 

Brett sortiment 

Moget 

Brett sortiment 

Finare 

Trendvaror 

Speciella & snygga kläder 

Speciella & snygga kläder 

Stil 

Snygga kläder 

Snygga kläder 

Snygga kläder 

Fina kläder  

Välklädd look 

Festkläder 

Mode 

Roligtmode 

Mode 

Fina kläder 

Moderiktiga plagg 

Festligt 

Fina blusar 

Mode 

Ingen massproduktion 

Snygga kläder 

Kläder för alla åldrar 

Mode 

Intressanta kläder 

Roliga kläder 

Bra kläder 

Bra kläder 

Snygga kläder 

Snygga kläder 

Kläder 

Kläder 

Kläder 

Kläder 

Kläder 
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Kläder 

Kläder 

Kläder 

Elegant 

Elegant 

Snygga kläder 

Fina 

Snygga kläder 

Kläder 

Stilrent 

Snygga kläder 

Trendigt 

Kläder 

Fina kläder 

Fina kläder 

Snygga kläder 

Kläder 

Kläder 

Klassiska kläder 

Tuffa kläder till alla åldrar 

Mode 

Kläder 

Kläder 

Jeans  

Kläder 

Mode & stil 

Kläder 

Kläder 

Modeplagg 

Stilrena kläder 

Mode 

Mode 

Mode 

Mode och kvalité 

Fräscha kläder  

Moderna kläder 

Ungdomsmode och uppåt   

Ungdomligt  

Fina 

Fina 

Klassiskt  

Fina kläder  

Snyggt mode  

Kläder 

Kläder  

Snygga kläder  

Finare kläder 

Bra kläder  

Bra kläder 
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Kläder  

Ungdom  

Kläder  

Snygga kläder   

Sjysta kläder  

Ungdomligt  

Bra och fina kläder   

Moderiktigt och häftigt mode  

Klass 

Trendigt 

Smycken  

Ungdoms kläder 

Finare  

Herrkläder  

Sortiment  

Herr  

Stil 

Festkläder 

Fräscht   

Kvinnor och män  

Sortiment  

Klassiskt  

 

Pris 

 

Dyra kläder 

Billigt 

Dyrt 

Billigt 

Bra priser 

Dyrt 

Bra priser 

Lite dyrare 

Dyrt 

Dyrt 

Dyra kläder 

Dyra kläder 

Bra priser 

Dyrt 

Dyrt 

Dyrt 

Dyrt 

Dyra kläder  

Dyra kläder  

Dyrt  

Prisvärt  
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Kvalité 

 

Kvalité 

Kvalité 

Kvalité 

Kvalité  

Kvalité  

Kvalité  

Kvalité  

Kvalité  

Kvalité  

Kvalité  

Kvalité  

Kvalité  

Kvalité  

Kvalité  

Kvalité  

Bra kvalité 

Kvalité 

Kvalité 

Kvalité 

Kvalité   

Kvalité 

Kvalité 

Kvalité 

Kvalité 

 

Marknadsföring 

 

Joel Kinnaman 

Kändis - samarbeten 

Kändisar 

Reklam på stan   

 

 

Varumärken 

 

Varumärken 

Varumärken 

Varumärken 

Varumärken 

Varumärken 

Varumärket Bläck 

Roliga märken  

Bra märken 

Klädmärken 

Märke 

Externa märken 

Märken 



 

 43 

Mixat interna och externa märken  

Märke 

Märke 

Externa och interna märken 

Märke  

Märke 

Märke        

 

Butik 

 

Fräsch butik 

Smidigt 

Bra affärer 

Kanonbra affär 

Trevligt  

Bra affär 

Klädesbutik 

Klädesbutik  

Positivt  

Bra exponering  
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