
1 

 

 
 

Högskoleexamen i Butikschefsutbildning med inriktning mot textil och mode 

 Institutionen Textilhögskolan 

Handledare: Vigo Peterzon 

Uppsatsnummer: 2011.11.7 

 

 

 

 

 

 

Attraktivt butikskoncept 
- Vad som bör ingå för att kunden skall trivas och genomföra köp.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bim Karlsson 

Julia Andersson Samils 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Förord 

 
Vi vill tacka alla som hjälpt till i genomförandet av denna uppsats. 

Speciellt vill vi tacka Maria Nyman, Lena Magnusson och alla som ställde upp och svarade på 

undersökningen. 

 

Ett stort tack även till vår handledare Vigo Peterzon för all hjälp under arbetets gång.  

 

 

 
Bim Karlsson    Julia Andersson Samils 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 

 

Titel: Attraktivt butikskoncept - vad som bör ingå för att kunden skall trivas och genomföra 

köp.  

 

Utgivningsår: 2011 

 

Författare: Bim Karlsson, Julia Andersson Samils 

 

Handledare: Vigo Peterzon 

 

 

Sammanfattning 
 

Att handla kläder är något alla människor gör, vare sig det är för att vi måste eller för att det 

som numera är allt vanligare, för att det är en hobby och för många ett behov som 

tillfredsställs.  

Då det på marknaden råder stor konkurrens med allt fler valmöjligheter för den allt mer 

medvetna kunden och allt fler företag även satsar på postorder som alternativ gäller det för 

den fysiska butiken att särskilja sig och att ha en fungerande butikskommunikation. Butiker 

måste skapa en miljö där kunderna trivs och dit de väljer att återkomma och hitta ett sätt att 

slå igenom det brus av erbjudanden som kommer från konkurrenter.  

 

Syftet är att undersöka, beskriva och analysera vilka delar som ingår i ett lyckat 

butikskoncept. Undersökningen bygger dels på butiksobservationer, intervjuer med 

butikskommunikatörer och även en enkät som lagts upp på det sociala nätverket Facebook. 

 

Slutsatsen vi kom fram till var att det viktigaste för butiken att tänka på var hur personalen 

uppträdde mot butiksbesökarna, att de var vänliga och hjälpande utan att vara påträngande. 

Även att lokalen var öppen, luftig så att det var en god framkomlighet i butiken och en 

belysning som jobbar med lokalen och visar upp kläderna bra. 

 

Varorna skall vara exponerade så att kunden får en överblick över vad som finns i butiken, bra 

organiserat, lättåtkomligt och gärna upphängda i outfit-kombinationer för att inspirera kunden 

till merköp eller skapa ett nytt behov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nyckelord: Service, Konsument, Varuexponering och Visual Merchandising.  
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Kapitel 1.  Introduktion 
 
 

 

I det inledande kapitlet presenteras problembakgrund och diskussion följt av 

problemformulering uppdelad i huvudproblem och två delproblem och problemavgränsningar. 

Vi tar även upp syftet och definierar nyckelorden. 

 

 

1.1 Problembakgrund 
 

Att handla och införskaffa varor är en av de största delar av de flesta människors liv i dagens 

samhälle. Vare sig det gäller mat, möbler, leksaker eller kläder så är det något som sker 

dagligen runt om i hela världen. Handeln av kläder är inte längre något som sker endast på 

grund av praktiska skäl utan det ligger numera ett känslomässigtbehov bakom många köp.  

I valet av varor och var dessa skall införskaffas kan man därför tänka att platsen och lokalen 

detta sker i därmed spelar en allt större roll i processen.  

 

På marknaden finns ett stort utbud av produkter och tjänster vilket skapar en stark 

konkurrenssituation och här måste butiksinnehavaren hitta ett koncept som är anpassat till 

butiken och kundernas behov och beteenden. 

Butiker måste skapa en miljö där kunderna trivs och dit de väljer att återkomma och hitta ett 

sätt att slå igenom det brus av erbjudanden som kommer från så många håll i en värld där 

shopping har blivit ett allmännöje.  

 

Service och mervärdet i att ha en attraktiv miljö där kläderna marknadsförs av omgivningen 

de presenteras i är något som allt fler butiker snappar upp i sitt koncept och i så kallade 

flaggskeppsbutiker för varumärken är detta ett vanligt fenomen, de skapar sig en historia eller 

berättelse och använder sig av detta för att ge samma känsla till kunden i butik, något som 

även mindre butiker skulle kunna göra och dra nytta av.  

 

Även det faktum att det under de senaste åren blivit allt vanligare med att klädesföretag även 

utökar med en postorder del som gör det möjligt för kunden att köpa kläder utan att sätta en 

fot utanför dörren ställer större krav på den fysiska butikens förmåga att utmärka sig vilket 

kan vara anledningen till att man ser allt fler butiker som utökar och använder sig mer av sin 

personliga service. 

 

Hur ska en butik kunna påverka en konsument som är alltmer medveten och kunnig om miljö, 

tillverkningsprocessens påverkan och vet allt mer om material och modetrender.  

I dagens situation så använder många butiker detta som konkurrensfaktor och det blir ett 

omfattande “brus” när det gäller olika former av påverkan.  

 

Att då kunna påverka med detta genom hur man presenterar sin butik ser vi som en viktig 

aspekt i att få återkommande kunder. 
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1.2  Problemdiskussion 
 

För att bli framgångsrik måste alltså den fysiska butiken lyckas skapa en känsla i lokalen som 

inte bara inspirerar till köp och skapar ett behov av plaggen för kunden utan även får kunden 

att trivas i själva lokalen, känna sig välkommen och vilja komma tillbaka.  

Vi vill med detta arbete undersöka för att få fram en mer tydlig bild av vad det är för medel en 

butik kan använda sig av för att uppnå detta. Vad har man att röra sig med och vad är det som 

gör att en kund trivs i en butik?  

Hur skall en butik visa sina varor och vad är en attraktiv och trivsam affärslokal, vilka 

faktorer är det som bidrar till att kunden väljer en butik och hur skapas känslan som gör att 

konsumenten dröjer sig kvar i butiken?  

Vi kände direkt att vi ville skriva vårt examensarbete inom området butikskommunikation, det 

är det vi personligen tycker är det roliga i utbildningen och det som vi ser som en stor del av 

våra två år här på textilhögskolan. 

Just i Borås kan man se hur en del av butiksinnehavarna ansträngt sig för att skapa en trevlig 

och gemytlig atmosfär i sin butik men detta känner vi är ganska förunnat för större städer i 

allmänhet och att mindre städer ofta endast har någon butik där man trivs och man känner att 

atmosfären inspirerar till köp.  

Förutom att området intresserar oss personligen så är vår uppfattning alltså att det saknas 

kunskap bland butiksinnehavare om hur de skall inreda sin butik och hur de kan använda sig 

av butikskommunikationen för att attrahera fler kunder, presentera sina varor i det bästa 

sammanhanget och därmed öka sin omsättning. 

 

1.3 Problemformulering 
 

Huvudproblem: Vilka betydelsefulla delar bör ingå i ett attraktivt butikskoncept? 

Delproblem 1: På vilket sätt skall produktsortimentet exponeras för att få en positiv feedback 

från  

konsument? 

Delproblem 2: Hur skall butikslokalen utformas för att kunna erbjuda en attraktiv miljö? 

Delproblem 3: Vilka delar är särskilt intressanta i samband med kundbemötande? 

 

1.4 Problemavgränsningar 
  
Vi har valt att avgränsa oss till att endast undersöka butiker i endast en stad, Södertälje då en 

av författarna bor där och vi har gjort bedömningen att det skulle ta för mycket tidsresurser att 

undersöka i flera olika städer.  

Vi har även valt att rikta vårt arbete till den fysiska butiken och inte reklam i tv, tidningar och 

dylikt. 
 
 

1.5 Syfte 
 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka, beskriva och analysera vilka delar som ingår 

i ett lyckat butikskoncept. 
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1.6 Nyckelord 
 

Vi utgår från att läsaren har grundläggande kunskaper i marknadsföring och därför har vi 

begränsat oss när det gäller urvalet av nyckelord. 

 

Definitioner enligt Svenska Akademins Ordbok, : 

Service: (spalt: S2010) 

Betjäning som företag ger sina kunder  

Konsument: (spalt: K2231) 
Person som förbrukar en vara. Exempelvis en köpare. 

 

Varuexponering: 
Hur varan/produkten exponeras (visas) i butiken. 
(http://www.movementconsulting.se/ordlista.asp) 

Visual merchandising: Säljande exponering i butik. Skapa ett intresseväckande första intryck 

för kunden och hur du med placering och budskap kan använda butikens kommunikationsytor.  
(http://www.svenskhandelkunskap.se/web/visualmerchandising.aspx) 

 

1.7 Uppsatsens disposition 
 

Kapitel 1: Introduktion 
I det inledande kapitlet presenteras problembakgrund och diskussion följt av 

problemformulering uppdelad i huvudproblem och två delproblem och problemavgränsningar. 

Vi tar även upp syftet och definierar nyckelorden. 

 

Kapitel 2: Studiens metod och genomförande 
I denna del av uppsatsen tas den valda metoden upp och diskuteras. Även 

datainsamlingsmetod, val av data samt datainsamlingstekniker och urvalsmetod beskrivs såväl 

som undersökningens tillförlitlighet och källkritik. 

 

Kapitel 3: Teoretisk referensram  
I detta kapitlet presenteras och beskrivs de teorier och modeller vi valt att använda oss av i 

arbetet. 

 

Kapitel 4: Empiri och Analys 
Här presenteras det vi kommit fram till genom våra undersökningar, observationer och 

intervjuer. I analysen tolkas det som framkommit under undersökningar med hjälp av teorin. 

 

Kapitel 5: Slutsatser 
Här diskuteras våra svar på de huvudproblem och delproblem som ställdes i 

problemformuleringen. 

 

Kapitel 6: Avslutande diskussion 
Här diskuteras uppsatsens tillförlitlighet och källkritik, samt ges förslag till vidare forskning                                                                                                                                                                    

  

http://www.movementconsulting.se/ordlista.asp
http://www.svenskhandelkunskap.se/web/visualmerchandising.aspx
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Kapitel 2. Studiens metod och genomförande 
 

 

I denna del av uppsatsen tas den valda metoden upp och diskuteras. Även 

datainsamlingsmetod, val av data samt datainsamlingstekniker och urvalsmetod beskrivs. 

 

2.1 Undersökningens syfte 
Syftet är en avgränsning och formulering av det valda undersökningsområde. Man kan inför 

undersökningen välja mellan tre olika former av syfte, explorativt-, beskrivande- 

och förklarande syfte. (Christensen Lars, Andersson Nina, Carlsson Carina, Haglund Lars, Marknadsundersökning – 

en handbok 2:a uppl. Sidan 54) 

 

2.1.1  Val och motivering av syfte 
 

Vi använde oss i början av ett explorativt syfte, som används då undersökaren har liten 

kunskap om området, då trots att vi tidigare läst en kurs i ämnet ville sätta oss in i ämnet mer 

för att sedan gå över till ett beskrivande syfte för att får en tydligare bild.  

 

2.2 Undersöknings metod 
 

En undersökning kan bestå av kvalitativ och kvantitativ metod och nedan har vi valt att 

presentera och beskriva hur vi använt oss av dem. 

 

2.2.1  Kvantitativ metod 
 

En kvantitativ undersökning ger svar i siffror som man sedan kan redovisa i tabeller. Ofta 

frågas en större grupp med människor efter att man gjort ett representativt urval och sedan 

drar man utifrån svaren slutsatser. (Gezelius Carl, Wildenstam Per, Marknadsföring – modeller och principer, sida 

91) 

Vår tanke från början var att genomföra en undersökning på stan för att få fram en butik som 

stadens invånare tycker är trevlig att vara i och som de väljer att handla sina kläder i. Genom 

denna ville vi även få fram vilken butik de inte tycker om att vistas i. Detta skulle sedan ligga 

till grund för valet av vilka butiker vi sedan skulle undersöka och analysera både in och 

utvändigt för att se hur de valt att presentera och inreda sina butiker. 

Dock valde vi istället på grund av omständigheter som diskuteras i källkritiken, att istället 

genomföra en undersökning på internet där vi tog tillvara på de kvalitativa svaren och de 

kvantitativa som fortfarande var relevanta för arbetet. 

2.2.2  Kvalitativ metod 
 

I en kvalitativ undersökning låter man de tillfrågade själva formulera och ge mer berättande 

svar. Frågor ställ i exempelvis fokusgrupper eller genom intervjuer av utvalda personer och 

man kan även göra observationer. (Gezelius Carl, Wildenstam Per, Marknadsföring – modeller och principer, sida 

94) 

Vi har valt att göra kvalitativa undersökningar med butikskommunikatörer och Visual 

merchandisers. Detta för att få fakta om hur man skall inreda och kommunicera sitt budskap 
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att sälja i en klädbutik.  Vi valde även att undersöka och analysera de butiker vars 

kommunikatörer vi intervjuat för att se hur det faktiskt såg ut i verkligheten och valde även 

själva ut två butiker i vilka vi inte trivdes att vistas i och analyserade även dessa och jämförde 

med vad tidigare intervjuade kommunikatörer sagt i ämnet. 

De frågor vi valt ut i vår undersökning att analysera är även de kvalitativa. 

2.3  Datainsamlingsmetod 
 

I början av arbetet användes sekundärdata för att få mer information om arbetet och bättre 

förståelse och kunskap om ämnet. 

Tyngden har vi dock valt att lägga på primärdata då vi anser att den viktigaste och mest 

relevanta data för studien inhämtas från intervjuer, undersökningar och våra observationer. 

 

2.4 Datainsamlingstekniker 
 

I vårt arbete har vi intervjuat butikskommunikatörer och visual merchandisers i butiker vi 

även undersökt och analyserat. Två butiker valdes även ut att analyseras på grund av den 

uppenbart bristande butikskommunikationen. 

De vi ville få fram med våra intervjuer var hur de arbetar och tänker när de inreder en butik 

och vad som är viktigt att tänka på för att locka kunder.  

Vi var både intresserad av hur de tänker inne i butiken med ljussättningen, inredningen, 

exponeringen och hur kunderna ska röra sig i butiken, men även hur man utformar ett 

skyltfönster, eftersom det är det första som kunderna ser och hur ställer man i ordningen ett 

skyltfönster för att attrahera kunden.  

 

En undersöknings enkät till boende i Södertälje var även tänkt att genomföras men byttes ut 

till en internetbaserad undersökning som lades upp på Facebook.  

Frågorna utformades från början för att få fram svar som skulle vara avgörande i valet av 

butiker att analysera men även för att få svar på vad kunden upplever som obehagligt och vad 

som upplevs som det viktigaste i avseende av butikskommunikation.  

Även svar på vad de hade för köpvanor och vad som oftast lockade dem till att köpa var 

tänkta att få fram.  

 

 

2.5  Undersökningens tillförlitlighet 
 

Nedan tas tillförlitligheten i de undersökningar som genomförts under arbetet upp och 

reliabiliteten och validiteten i dessa.  

 

2.5.1  Undersökningens validitet och reliabilitet 
 

Vi tror att om vår undersökning skulle göras om skulle man troligtvis komma fram till samma 

svar vilket gör att vi anser vårt arbete ha en hög reliabilitet. Som stöd för detta har vi även 

tidigare arbeten skrivna inom likartade områden och referenslitteratur som påvisar att de svar 

vi fått fram på våra huvud- och delproblem stämmer bra överens med verkligheten. 

Dock beror svaren vi fått fram på hur vi ställt våra frågor och vi känner nu efter arbetet att vi 

hade velat ställa fler frågor i undersökningen för att få fram mer information om vad en kund 
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specifikt vill ska finnas i en butik för att de skall trivas och mer ingående vad som är bra och 

dåligt i existerande butiker. 

 

2.6. Källkritik 
 

I val av källor har vi strävat efter att välja litteratur som är så nyutgiven och uppdaterad som 

möjligt. I de fall internetkällor har används så har vi gjort en utvärdering om det är betrodda 

hemsidor och om innehållet i informationen är tillförlitligt.  

 

I fråga om de svar vi fått från vår undersökning finns en risk att dessa är missvisande då 

endast 30 personer valde att svara på undersökningen. Dock gjorde vi bedömningen att ta med 

dessa trotts detta då vi känner att de svar från de frågor som var av den mer kvalitativa 

karaktären var likartade inte bara varandra utan även vad de intervjuade kommunikatörerna 

ansåg. 
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Kapitel 3. Teoretisk referensram  
 

 

I detta kapitel presenteras och beskrivs de teorier och modeller vi valt att använda oss 

av i arbetet. 

 

 

3.1 Schramm / Kommunikationsprocessen 

 

Figur 3:1 Schramm Kommunikationsprocessen.  

För att få ut sitt budskap och image måste ett företag kommunicera med de tilltänkta 

konsumenterna. Detta kan ske genom reklam och marknadsföring i media så som tv, radio och 

tidningar men även den fysiska butiken är en plats för företaget att nå ut med sitt budskap och 

förmedla sitt varumärke och kampanjer till kunderna. Vi har därför valt att använda oss av 

kommunikationsprocessen då denna förutom detta även visar och förklarar bra vad det är för 

störningar, så kallade brus som kan förekomma när man vill nå en konsument och vad som är 

viktigt att tänka på för att undvika bruset. 

 

Sender/ Sändare: Sändaren är den som skickar ut budskapet till konsumenten. I vårt arbete är 

det självaste butikerna som är Sändaren. Sändaren har som uppgift att noga välja ut vad de har 

för budskap som de vill kommunicera ut till mottagaren. Det som sändaren signalerar till 

mottagaren måste vara försåtligt och tydligt så att det sedan kan skapas en effekt hos 

mottagaren. Sändaren ska även ha en klar och tydlig bild om vilka som potentiellt kan vara 

deras mottagare för att med budskapet nå ut till rätt kund. (Gezelius Carl, Wildenstam Per, 

Marknadsföring- modeller och principer, s.209) 

 

Signal/ Signalen : Ska vara utformat så att det skapar en köplust hos mottagaren. Det är även 
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väldigt viktigt att budskapet är utformat efter företagets profil och ger rätt bild av företaget. 

Olika företag kommunicerar på olika sätt för nå sin egen mottagare. 

 

Reciver/ Mottagare: Mottagaren är den som tar i mot budskapet från sändare, men för att 

mottagaren ska vara mottaglig för budskapet måste det finnas ett behov och intresse som kan 

locka mottagaren. Det är mycket som spelar in i hur stor möjlighet det är att mottagaren ska ta 

i mot budskapet. Det viktigaste är att budskapet är utformat för att passa in på den utvalda 

målgruppen för att nå fram. 

 

Noise/ Brus: Brus är något som all kommunikation utsätts för, det kan handla om allt från 

buller eller skrivna dåliga annons skyltar, till journalister och konkurrenter. Brus är sådant 

som existerar och kan hindra mottagaren att ta emot budskapet, signalen, eller till och med få 

mottagaren att missförstå budskapet. 

 

Feedback: Är när mottagaren reagerar på budskapet. Sändaren har ett behov av att se om 

mottagaren har mottagit deras budskap. Detta kan man mäta genom olika 

opinionsundersökningar eller genom att den varan eller tjänsten som man har fört reklam av 

har gett den försäljning som man önskade. 
(Gezelius Carl, Wildenstam Per, Marknadsföring- modeller och principer, s208-216) 

 

 

3.2 AIDAS 
 

AIDAS är en mirkomålkedja som lämpar sig när det handlar om enkla produkter som är lätta 

att sälja. Processen beskriver hur man ska få kunden att gå igenom alla stegen för att uppnå ett 

avslut.(Gezelius Carl, Wildenstam Per, Marknadsföring- modeller och principer, s.209) 

Vi har valt att använda oss av denna modell för att den gör det möjligt att analysera butiker 

och svaren på våra undersökningar på ett lättförståeligt sätt. 

 

Attention – Väcka uppmärksamhet, man måste se till konsumenten vet eller lägger märke till 

att varan eller butiken finns. 

Intrerest – Skapa ett intresse. Se till att konsumenten blir intresserad av butiken eller varan.  

Desire – Skapa en önskan om att konsumenten vill ha en vara. 

Action – Skapa en handling så att konsumenten faktiskt köper varan. 

(://www.kursnavet.se/kurser/sva04/kurs/reklam.htm) 
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3.3 Köpprocessen 

 

Figur. 3:3 Köpprocessen (Gezelius Carl, Wildenstam Per (2009), Marknadsföring - modeller och principer, s.220) 

Köpprocessen är en generell modell och går att tillämpa på alla köp som görs även om 

betydelsen av de olika stegen är olika stor beroende på vad det är för slags inköp och hur stor 

påverkan det får på exempelvis kundens ekonomi. (Gezelius Carl, Wildenstam Per (2009), Marknadsföring -

modeller och principer, s. 220-228) 

Behovs Identifikation  Kunden upptäcker ett behov för en viss tjänst eller produkt. 

Detta kan bero på att fysiska, sociala eller psykologiska behov. 

Om man som företag startar en marknadsföring för en ny 

produkt kan man genom att spela på de sociala behoven och 

skapa en grupptillhörighets faktor hos sin produkt och på detta 

sätt väcka ett behov. 

Informationssökning  Här söker kunden information utifrån behovet och för att hitta 

en lösning för att tillfredsställa detta. Ofta uppstår en 

internsökning där personen tänker och letar i sitt långtidsminne 

efter möjliga lösningar. Man kommer då på varumärken man har 

en relation eller kännedom om och väljer produkten från det 

varumärke som ger den mest  positiva känslan. Om personen 

dock känner att man inte har kunskap nog för att ta beslutet tar 

man ofta hjälp av en säljare. 

Alternativutvärdering  Samtidigt som informationssökningen sker även en 

alternativutvärdering i konsumentens hjärna. Man jämför i 

huvudet vilket alternativ som skulle bli det bästa och ställer ny 

information mot redan existerande. Saker som spelar in kan 

exempelvis vara pris eller varumärkets betydelse. 

Köp  Själva köpet är här den minst komplicerade delen då alla beslut 

redan är fattade dock kan det finnas några ställningstaganden 

kvar att göra. Om man kör på autopiloten när man handlar så 

väljer man av vana samma affär varje gång men annars är valet 

av butik för inköpet här det som spelar in. Det kan även hända 

att kunden som står och skall genomföra ett planerat inköp av en 

skjorta bredvid ser, av butiken strategiskt utplacerade, slipsar 

och väljer då att även införskaffa en    

 sådan. 
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Utvärdering efter köp  Efter köpet vill kunden vara nöjd och är ofta det också. De flesta

 konsumenter letar enligt Gezelius och Wildenstam själv aktivt

 efter saker som bekräftar det bra med inköpte och den positiva 

effekt detta gav. Har man som företag en nöjd kund så är 

troligheten att kunden återkommer mycket större. 

 

3.4 Butikskommunikation 
Ett av syftena med en butikskommunikation är att göra besökare till kunder och inspirera till 

att handla mer och fler saker (Schmidt Thurow Helena, Sköld Nilsson Ann (2009), Butiksboken, s.126). 

Företaget bör erbjuda en inredning som passar och återspeglar det koncept butiken arbetar 

efter och kunden ska få en relation till butiken. Butiken kan använda sig av musik, ljus, 

vägutformning för att leda kunden runt i butiken, färger, skyltar med mera för att få kunden att 

känns sig så välkommen och trivas så bra i butiken som möjligt för att den skall hitta något att 

handla även om den bara kom in för att titta på något. Det gäller att skapa köplust och en 

positiv upplevelse hos kunden inför butiken. 

Butiksboken tar upp termen ABC-ytor där A-ytan är där varorna syns bäst och säljs som mest, 

här placeras de varor som säljer bäst, kampanjvaror och nyheter butiken vill göra kunden 

uppmärksam på. Varor som står på en A-ytan kan även med fördel placeras på flera olika 

ställen i butiken för att skapa igenkänning och tillslut leda till ett köp hos kunden . (Schmidt 

Thurow Helena, Sköld Nilsson Ann (2009), Butiksboken, s.132.) På B-ytor kan man placera annat som är 

aktuellt just nu för att på c-ytan placera sånt som alltid är aktuellt exempelvis bastoppar och 

tröjor som inte är säsongsbundet på samma sätt. 

När det gäller exponering av varorna så kan butiken arbeta med att placera kompletterande 

varor när varandra så som man exempelvis kan se att mataffärer gör när de placerar gräddfilen 

vid chipsen för att öka försäljningen även för dipp. På samma vis kan en klädbutik placera 

toppar bredvid shorts och skapa ett behov av båda plaggen om de är bra matchade. 

 

3.5 Kundservice 
Det sättet att få kunden att känna sig bekväm i butiken och handla genom minst ekonomiskt 

satsade medel är säljaren. Om butiken har bra säljare som kan lyfta fram produkterna kan 

detta vara något som överväger en för kunden något för hög prislapp på produkten än vad som 

början var tänkt eller som trotts en butik som är svår att hitta i med hjälp av säljaren ändå får 

det den söker. När kunden kommer in och får ett välkomnande kan den i flera fall ha 

överseende med andra saker denne inte gillar i butiken. Butiksboken beskriver det ökade 

behovet av god kundservice bland annat genom att om man har ett bra kundbemötande och en 

då nöjdare kund agerar denna sedan som en levande reklampelare och sprider vidare till sin 

omgivning den positiva upplevelse han eller hon fick genom att handla i butiken. På samma 

vis kan en dålig upplevelse i butiken bli ett stort problem när kunderna berättar om detta för 

vänner och bekanta.(Schmidt Thurow Helena, Sköld Nilsson Ann (2009), Butiksboken, s.93) 

 

Boken tar upp personlig försäljning som att en säljare i butik skall vara som en personal 

shopper för kunden när den kommer in i butiken. Butiken skall se och ta reda på vad kunden 

är ute efter och ge och presentera en lösning som är godtagbar. För varje gång personalen 

pratar med kunden får den ett starkare band till butiken och om då detta band blir ett positivt 

så handlar kunden mer och kommer tillbaka till butiken. I boken presenteras även en 

undersökning där den främsta anledningen, med 64%, till att konsumenten slutar handla i en 
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viss butik är på grund av attityden från de anställda .(Schmidt Thurow Helena, Sköld Nilsson Ann (2009), 

Butiksboken, s.95) 

 

Gezelius och Wildenstam beskriver i Marknadsföring - modeller och principer (s. 261) vikten av 

att behålla sina kunder och att kostnaden för att sätta in medel för att få nya kunder är 5 

gånger så hög som den för att behålla de redan existerande kunderna. De tar även upp hur 

kostnaden ökar vid reklamationer jämfört med om personalen skulle ha räddat situationen och 

att en förlorad kund är både svår och dyr att få tillbaka. För en butik är det mycket viktigt att 

vårda sina kundrelationer och ha en lokal där kunden känner sig välkommen och väl bemött 

för att ha ett fungerande företag. 

3.6 Skyltfönster 
Det första kunden ser när den går förbi är skyltfönstret, butikens ansikte utåt.  Viktigt är att 

tänka på när en skyltning skall utformas är hur kunden kommer att se den, oftast kommer inte 

kunderna rakt fram i från till din butik och då bör inte heller skyltningen ses bäst därifrån utan 

från den vinkel flest personer kommer se den bäst från. Ett exempel på ett lyckat skyltfönster 

är kedjan NK vars julskyltning mer har blivit som en attraktion och som det talas om inte bara 

i Stockholm eller Göteborg utan runt om i hela landet (Schmidt Thurow Helena, Sköld Nilsson Ann (2009), 

Butiksboken, s.128.) De har valt att göra sina fönster levande kring jul och får folk att stanna och 

titta något även andra butiken kan göra med goda resultat. 

 Skyltfönstret är en mycket viktig del för att dra in kunderna, har de bara kommit in i butiken 

har man vunnit mycket och då kan den personliga försäljningen eller butikskommunikationen 

ta vid. 

 

 

3.7 Färgers påverkan och funktion 
Färger har en stor påverkan hos oss människor och de har sedan många år tillbaka förknippats 

med olika känslor. Genom att arbeta med färg går det att ändra perspektivet och få små 

utrymmen att verka stora och luftiga.  

Färgernas absolut främsta funktion är att attrahera, skapa stämning, informera, strukturera och 

pedagogisera.  

Attrahera: En stark färg som sticker ut drar oftast blickarna till sig och fångar upp människor. 

En färgbild kan ofta attrahera människor och sända ut ett budskap eller en uppfattning om 

något.  

 

Skapa stämning: man kan skapa en stämning via färg på flera olika sätt, till exempel man kan 

genom att använda ljusa färger skapa en stor och luftig stämning. Om man tar detta exempel 

och sätter det i en butik någonstans i början av våren och visar upp ljusa kläder i vitt och blått 

får oss genast att längta och associera till sommaren. Om vi stället skulle använda oss av ljusa 

färger i rött och gult skulle man skapa en mera upprymd stämning. 

 

Informera: Färger förmedlar oss också väldigt mycket så som de skrikande färgerna på 

varningssymboler som visar när vi ska akta oss för vissa saker 
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Strukturera: Många saker struktureras genom färg för att få oss att lättare hitta rätt i det vi till 

exempel läser, i en tidskrift så kan de olika delarna ha olika färg för att man snabbt ska kunna 

hitta den delen man vill ha. 

 

Pedagogisera: Färg kan göra det lättare för oss att ta in saker som till exempel en text som är 

överstruken med en färg för att förtydliga viktiga delar i något innehåll.  

Färger kan även ha olika betydelser, så som rött som är en färg som ofta förknippas ihop med 

kärlek och passion, medan blått är en färg som förknippas med längtan och vemod. Olika 

färger aktiverar även hjärnan på olika sätt. En arbetsplats med röda eller orangea färger höjer 

arbetstempot, men ger som påföljd till att flera misstag görs. En blå färg lugnar i stället ner 

och sänker tempot.  

Man kan inte heller ha som förutsättning att alla färger påverkar alla människor lika. Färger 

hör väldigt mycket ihop med kultur och religion. Gult är en sådan färg som i vissa kulturer 

symboliserar falskhet, medan den i andra är en helig färg. (Bergström Bo (2009), Effektiv visuell 

kommunikation, s. 256-258) 

 

3.8 Hur ljudet påverkar oss 
Allt ljud och sådant som vi får in påverkar oss mera än vad vi kan tro. När ljudet kommer in i 

hjärnan bearbetas det i de innersta delarna där känslor, minnen och insikter finns. 
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Kapitel 4. Empiri och Analys 
 
 

Här presenteras det vi kommit fram till genom våra undersökningar, observationer och 

intervjuer.  

Empiri varvas med analys som tolkar det som framkommit under undersökningar. 

Först analyseras butiker där intervjuer med kommunikatörer gjorts och sedan butiker vi 

bedömt har en uppenbart bristande utformning. 

 

4.1 Butiksobservation följt av intervju med Butikskommunikatör 
 

Analysering har skett på det vis att författarna vistats i butikerna och antecknat de saker som 

gjort intryck. Personal, lokalens utformning, skyltning, blickform och ljus har studerats. 

4.1.1  Axelssons & DEA: 
 

Butiken ligger mitt i city i Södertälje i gallerian Kringlan. Längs med hela ytterväggen är det 

fönster från tak till golv ut mot gågatan utanför. Butiken är den första till vänster när man 

kommer in till gallerian genom en av dess tre ingångar. Axelssons har två ingångar till 

butiken. 

Det är en ljus och öppen butik som känns luftig att vara i och den ger en lugn och fräsch 

känsla. Hela butiken är väl upplyst och i taket sitter spotlights som punktbelyser kläder och 

klädeskombinationer som hänger utmed väggar. Här och var i butiken är det dockor som visar 

upp kläder och ger inspiration till kunden. Det finns ingen självklar gångväg genom butiken, 

något som kan leda till att kunden mest går in och vänder men i detta fall känns det som att 

både vi och övriga kunder i butiken valde att gå runt bland alla hyllor och titta på vad som 

fanns. 

Kläderna är uppdelade och hänger enligt varumärke i butiken och det känns strukturerat och 

bra organiserat. Det är inget svårt att hitta i butiken och det är ordning bland hängare och 

klädsnurror. 

Mer bortåt i butiken hänger rea-skyltar från taket och det står hängare med rea-plagg, även på 

dessa är det ordning och känns inte särskilt stökigt. 

Personalen står bakom kassan men går även runt och fixar i butiken, dock ingen som hälsade 

när man kom in. 

I delen som är mot fönstret finns ett stort podium med dockor vår/sommar stylade och skapar 

en känsla lite av att man får gå runt i skyltfönstret på ett positivt sätt. Kläder och accessoarer 

exponeras väl och det finns på flera ställen olika inredningsmöbler som möjliggör bra och 

rolig exponering. 

Runt om i butiken finns många speglar utplacerade och i bakgrunden spelas lugn musik som 

gör att kunden behagligt kan strosa runt i butiken och titta på allt som finns ordentligt. 

Skyltfönstren inne i gallerian är snygga men från utsidan syns det inte alls så bra in i butiken 

och skyltningen som vi först trodde. Skuggor ligger över hela fönstren och ger en mycket 

dålig insyn i butiken, något som kan ha berott på solskenet utanför. 
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4.1.2. Intervju med Lena Magnusson, Butikskommunikatör Axelssons & DEA 
 

Vi har intervjuat Lena Magnusson som jobbar som butiksdekoratör/butikskommunikatör på 

Axelssons och Dea, hon jobbar som Butikskommunikatör i tre butiker var av Södertälje är en 

av dem. I hennes arbete ingår det att ha hand om skyltfönster, ljusättning, skyltpodier och 

exponering/hängning av varor i butik. 

 

Vi bad Lena att svara på ett antal frågor (se Bilaga) och hon valde att skriva ner de svar hon 

hade i ett textdokument och skicka till oss via email. 

 

I början av dokumentet beskriver hon Axelsson och Dea som företag och även hur de jobbar 

med butikskommunikation och marknadsföring. Sedan går hon in på hur hon arbetar i butik 

med exponering för att skapa köplust hos konsumenterna. Hon påpekar ofta hur viktigt det är 

att fånga kunden vid första intrycket och att få kunden att mentalt börja handla tidigt. Vidare 

beskriver hon hur olika ytor i butikslokalen ska utformas så som entrén, bord, heta ytor och 

väggar. 

Hon avslutar med att berätta om att det är viktigt med rätt och bra ljus eftersom ljus attraherar. 

 

För fullständig intervju se bilaga 2. 

 

4.1.3 Egna jämförelser och analys Axelssons & DEA 
 

Axelssons & Dea har en bra butikskommunikation som känns väldigt genomtänkt. Det märks 

i det som Lena Magnusson har skrivit och redogjort i intervjun 

Det mesta hänger på ställ snyggt och prydligt, samt att butiken känns stor, luftig och ljus. 

Vi nämner att efter vi har varit inne i butiken så känns det inte som det finns någon direkt 

gångväg genom butiken, men ändå går både vi och andra kunder runt i butiken för att titta på 

allt. Med det kan vi nog säga att det faktiskt finns en gångväg i butiken och att som Lena 

Magnusson nämner att de skapar gångvägarna genom att lägga upp olika erbjudanden, 

kampanjer, volymvaror i butiken så att kunderna ska följa dessa och på så vis gå igenom hela 

butiken. Axelssons har en genomtänkt och bra vägutformning som är en viktig del i 

butikskommunikation (rubrik 3.4), lokalen är ljus och luftig något som även detta i empirin 

tas upp som en viktig del, precis som de rea-skyltar och erbjudanden som butiken använder 

sig av för att skapa köplust hos konsumenten. 

Det som är väldigt synd är att skyltfönstret inte alls syns utifrån, för skyltfönstret är väldigt 

genomtänkt och skulle troligtvis locka flera kunder in i butiken. (rubrik 3.6) 

I och med detta kan butiken förlora många kunder då de tre första stegen i köpprocessen hade 

kunnat uppfyllas genom dels att kunden såg en vara i skyltfönstret och det skapades ett behov, 

att en liknande vara setts någon annanstans men den i Axelssons skyltfönster i 

alternativutvärderingen passade bättre och att om konsumenterna hade sett skyltfönstret varje 

dag på sin väg förbi så hade Axelssons funnits med i det långtidsminne som används vid 

informationssöknings steget.  

 I övrigt ser vi Axelssons som bra på att förmedla ut sin signal till sina mottagare (figur 3.1). 

Det som dock kan bli ett brus är att det finns en överhängande mängd märken i butiken som är 

riktade till äldre kvinnor och efter deras behov och figur, det kan göra att de yngre mottagarna 

får en uppfattning om att butiken endast vänder sig till äldre kvinnor, vilket inte är fallet. 
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4.1.4  Carlings 
 

Carlings ligger på övre planet i Kringlan, som är en galleria som ligger mitt på gå gatan i 

Södertälje. De har inget skyltfönster in i butiken, utan är helt öppen mot gångarna inne i 

Kringlan. 

 

Det första intrycket man får när man kommer in i butiken är att det är svalt och skönt. 

Personalen hälsar på kunderna och det spelas rock musik på medelhög volym, som dock kan 

kännas stressande om man inte tycker om den musiken. Vid entrén står det även två dockor 

som är sommarstylade. I resten av butiken är det mest affischer från olika märken som LEE, 

eller Levis som hänger från taken eller sitter på väggarna, tillsammans med annons- eller rea-

skyltar som ser ut som kartongpapper med handskriven text på   

Gången i butiken är bra strukturerad och man går lätt igenom butiken och kan samtidigt se 

dess utbud. Högt upp på väggarna hänger det outfits. I taket hänger det snören med hattar och 

plagg som bidrar till butikens känsla. I stort sett känns butiken väldigt ordningsam, även om 

det är mycket saker på en liten yta. Det kanske inte är så lätt att se alla plaggen, men man kan 

lätt bli inspirerad av allt som visas upp eller hänger längst väggarna. 

 

 

4.1.5 Intervju med Kommunikatör Carlings 
 

Tyvärr drog sig kontaktpersonen vi hade på Carlings ur under arbetet och hade inte tid att 

hjälpa oss med våra frågor. Nedan följer därför analys av hur vi upplevde butiken jämfört med 

vad de kommunikatörer vi intervjuat ställt mot Carlings butik. 

 

4.1.6 Egna jämförelser och analys Carlings 
 

Vi båda har haft en ganska negativ bild av Carlings innan, men kan efter det här besöket 

nämna att bilden har förändrats till den positiva sidan. Mycket av det tror vi kan bero på att 

personalen hälsade på oss direkt när vi kom in i butiken och det gav oss en känsla av att de 

såg oss och var intresserade av konsumenten, något vi i rubrik 3.5 tar upp som ett av de 

enklaste och minst ekonomiskt drabbande medel för att få kunden att känna sig bekväm.  

 

Tidigare har vi även haft uppfattningen om att är en stökig butik, med kläder som hänger på 

varandra och svårigheter att hitta det som man letar efter eller skulle tycka om. Här var det 

inte så svårt, det var väl skyltat vad som var vad och till vilket pris, även om Carlings 

fortfarande har kläder på en väldigt lite yta. Det som bidrar till detta är de högt uppsatta 

punktbelysta plaggen på väggarna som gör att butiken känns större än vad den är och då 

använder sig av ljus och färgkombinationer för att skapa en större känsla precis som beskrivs i 

rubrik 3.4 och 3.7. 

 

Det vi skulle nämna som negativt är nog att väldigt många plagg hänger väldigt högt upp och 

kan därför vara svåra att ta ner och prova, vilket kan göra att Carlings förlorar kunder om de 

inte är väldigt intresserade av något plagg och frågar personalen om de kan ta ner plagget. 

 

Carlings har många olika kombinationer upphängda och flera dockor visar hur man kan skapa 

en outfit utifrån de kläder som sälj i butiken, något som under kundens köpprocess kan leda 

till att kunden istället för att endast köpa en t-shirt som var tänkt från början även köper en 



21 

 

sjal och ett par jeans (rubrik 3.3). Då de även säljer flera olika varumärken på liten ytan kan 

kunden även lätt utan att tänka på det göra en alternativutvärdering på plats om den ser ett par 

en annan t-shirt från ett annat varumärke än den tänkt köpa men som bättre motsvarar de 

behov kunden har vid just det tillfället eller som butiksatmosfären skapat.  

Butiken är utformad på så sätt att den skapar uppmärksamhet redan utanför med musik som 

hörs och stora reklamskyltar, kunden blir intresserad av butiken då den inte har samma 

utseende som traditionella klädesbutiker och tillhör kunden den tilltänkta målgruppen är det 

här stor chans att de går in i butiken och det här skapas en önskan och behov av en vara som 

sedan leder till köp på det vis som beskrivs i rubrik 3.2.  

 

Dock kan vi uppfatta ett problem med deras kommunikationsprocess (Figur 3.1), de vill vara 

en av de ledande Jeans distributörerna, men signalerna om att de skulle vara en butik som är 

mer för folk med en ”alternativ” eller lite mera ”rockig-stil” på sina kläder slår ut signalerna 

om att Carlings är mest inriktade på att sälja jeans. Det märks väldigt tydligt i butiken då som 

vi har beskrivit den är väldigt speciellt inredd och vi fick inte alls känsla av att det är en butik 

inriktad på jeans försäljning som de just upplever som en konkurrens fördel (Se Bilaga 1).  

 

4.1.7 Vero Moda 
 

Vero Moda ligger vid Stora torget i Södertälje, det är lite utanför själva den centrala Storgatan, 

men är ett ställe där man ofta går förbi när man ska till och från centrum. 

 

Utifrån gatan ser Vero Moda snyggt, trendigt och fräscht ut. Skyltfönstren är inreda efter det 

vita sommartemat och har ett märke på fönstren som säger ”White is the new Black”.  

Inne i butiken ser det ungefär ut som det gör utifrån, det är luftigt och har punktbelysning på 

väggarna, det spelas ”hit” musik på en lagom ljudnivå. Det är lätt att ta sig igenom butiken 

och man får direkt en bra överblick över den, Det ser lite tomt ut, men annars hänger eller 

ligger allt snyggt och prydligt. Den känslan som vi får av butiken är att den saknar brist på 

inspiration, vi ser fina plagg som vi gärna skulle vilja ha, men inte det där lilla extra som 

skapar köplust. Som sagt, butiken känns lite tråkig. Personalen står bakom kassa och gör inte 

så mycket och kunde ha kostat på sig att hälsa. Bredvid kassan står även en massa kartonger 

med kläder, som troligtvis ska hängas upp, men de står rakt och prydligt mot väggen och är 

inget som stör. 

 

 

4.1.8 Intervju med Maria Nyman, Visual Merchandiser Bestseller 
 

Vi har gjort en intervju men Maria Nyman som jobbar som Visual merchandiser på Vero 

Moda/Bestseller. 

Vi gav Maria ett antal frågor som vi ville att hon skulle svara på (Se bilaga 2) 

Maria svarade på frågorna i ordnings följd och skrev ner sina svar under våra frågeställningar. 

 

I Början valde Maria att ge oss lite information om Vero Moda och hur de har valt att arbeta 

med Butikskommunikation genom att vara två anställa på Vero Modas kontor, sen att de 

tillsammans arbetar med 5 stycken andra partnermerchandisers.  

Maria svarade sen på frågorna vi hade om hur det skulle se ut i butiken och vad som är viktigt 

för att få fram rätt stämning. Maria poängterar att det är viktigt att alla kläder hänger i ”ta-

höjd” och att man har rätt ljus som kan locka kunderna till köp. Maria svarade sedan på våra 
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frågor om hur man skapar ett attraktivt skyltfönster. Hon ansåg att det är viktigt att 

skyltfönstret har ett budskap och att det finns harmoni i fönstret eftersom, som hon också 

nämner, man bara har tre sekunder på sig att fånga kundens intresse. 

 

Fullständig intervju se Bilaga 2 

 

 

4.1.9 Egna jämförelser och analys Vero Moda 
 

Det första vi tänkte på när vi fick svaren från Maria var just det hon sa om musiken och att 

man kan jobba mycket med att ha olika sorts musik och ljudnivå olika dagar i veckan. Det var 

inget vi själva tänkt på men i efterhand så kom vi på att vi har märkt av detta båda två inne på 

Vero Moda, något som vi själva har erfarenhet av fungerar på oss när vi är ute och handlar 

kläder. Man blir mer taggad att köpa en ny outfit till kvällens fest inne i en butik som på 

fredags eftermiddagen spelar partymusik. Det väcks en uppmärksamhet och intresse som 

leder till att man kommer på kvällens festligheter och behovet av en ny klänning väcks enligt 

både vad som beskrivs i AIDA och Köpprocessen under rubriker 3.2 och 3.3. Bara genom 

detta enkla medel att ha en tanke bakom musiken leds man som kund genom det som båda 

modellerna beskriver på mycket kort tid och ett såkallat impulsköp genomförs. 

 

Även det hon säger om att Vero Moda tänker mycket på att ha en ljus och luftig butik är något 

vi märkte av när vi var inne i butiken. Man hade gott om plats och just som hon säger hade det 

utan problem fått plats att gå runt med en barnvagn och ljuset var genomtänkt och i en lagom 

nivå, inte för starkt utan belyste varor och övrig yta mycket väl och harmoniskt och precis 

som vi i rubrik 3.4 beskriver så är detta något som är mycket viktigt för en god 

butikskommunikation. 

 

Även vi upplevde att det i butiken var lätt att själv ta i och plocka varor utan att be om hjälp 

och varorna var precis som Maria nämner i ”tahöjd”. Även detta är en sorts kundservice men i 

detta fall utan personlig försäljning (rubrik 3.5).  

 

Precis som vi observerade i skyltfönstret så nämner Maria att ” Har man ett budskap i form av 

en folie på fönsterrutan så är det viktigt att dockorna har samma budskap”. Texten ”White is 

the new Black” på fönstret återspeglades på de somrigt ljust klädda dockorna i skyltningen 

och temat följde även med in butiken och det blev en röd tråd som lockar in kunder som blivit 

intresserade precis som vi tar upp under rubrik 3.6. 

 

Vero Moda signalerar (figur 3.1) sitt budskap genom skyltfönstret och likväl så även i butiken, 

det märks att de vill säga något och förmedla en känsla med orden som står skrivna på 

fönstret. Det fungerar bra och som vi känner har Vero Moda en god kommunikations process 

om de kunde få butiken att inspirera lite mera så att det kunde locka till feedback (figur 3.1) 
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4.2 Butiksanalysering; butiker med brister  
 

 

4.2.1 H&M 
 

När man står utanför eller går förbi H&M ser det ut precis som ett vanligt H&M man kan se 

var som helst. Fin, genomtänkt skyltning i den senaste kollektionen i skyltfönstren. Här slutar 

dock det tre våningar stora H&M på centrumgatan i Södertälje att vara precis som vilken 

annan H&M butik. 

Det första konsumenten möts av i butiken är ett stort podium med flera dockor klädda i den 

senaste kollektionen i samma stil som i skyltfönstren utanför, skillnaden här är att på podiet 

ligger saker slängda som inte har något med kollektionen att göra. På hängarna som står fint 

utplacerade bredvid podiet hänger dels den nya kollektionen men över den hänger andra 

kläder slängda. 

Det kunderna sedan ser är reahörnan där allt hänger huller om buller och slängt på golvet, 

något som ändå kan överses med på en rea. Detta gäller dock inte endast rean, överallt i 

butiken är det kläder slängda över hängare och liggandes på golvet. Känslan är att ingenting 

är och hänger där det skall vara om det ens hänger. Vart vi än tittar hänger det kläder på sned 

och smutsiga på golvet. De flesta ställ vi ser ser ut som reaställ, om inte värre. På entré 

våningen finns ett omklädningsrum, fyllt med kläder på en bänk direkt vid ingången och i 

hytterna finns inga krokar lediga att hänga sina saker på för att det är så mycket kläder. 

På övre våningen är ordningen bättre men det första kunden möts av när den åker rulltrappan 

upp är kassadisken vilken det bakom står en sur personal nonchalant bläddrandes i vad som 

ser ut att vara en tidning. I övrigt känns det utplockat och även här hänger varor fel. 

Nedre våningen som består av barnavdelningen är totalt kaos. Totalt ser vi tre bord, som från 

början antagligen var tänkta för varuexponering, fyllda med berg av kläder i helt oordning. 

Ingenting hänger där det ska och hälften ligger på golvet. 

Belysningen är på entréplanet bra men något för stark på övre och undre våningen 

På den tid vi var där såg vi sammanlagt 4 personal. 

 

Det som kan sägas är positivt är att längs med väggarna upplevs ordningen vara bättre och 

klädesexponeringen är precis som i andra H&M butiker bra och har punktbelysning. Det är 

trevlig musik och en bra nivå i hela butiken och det är en stor och luftig butik. 

 

 

4.2.2 Analys av H&Ms butikskommunikation 
 

H&M i Södertälje har precis som tidigare intervjuade kommunikatörer nämnt ett ljust 

skyltfönster med tema som sedan kunden även möts av även i entrén, det finns en tänke om en 

rödtråd som skall leda konsumenten från gatan och känna att samma stämning finns i butiken 

(rubrik 3.6). Det syns här att någon har försökt skapa en helhetsupplevelse men att det sedan 

är så pass rörigt i butiken leder till att detta överskuggas och känslan förloras något. 

Vi har utan framgång försökt kontakta H&M men på deras hemsida är ett återkommande 

inslag hur viktigt det är hur deras varumärke porträtteras och då även i butikerna. När en butik 

ser ut som den vi har undersökt gör under en lång tid tror vi att detta kan vara skadligt för 

H&Ms varumärke, det de sänder ut och kommunicerar till konsumenten är här något helt 

annat än vad det konsumenten möter i butiken i Södertälje. Bruset blir här den egna butikens 

utformning vilket kan ses som att motarbeta sig själv (rubrik 3.1). Den känsla vi fick av att 

vara inne i butiken var trotts att vi har stor kännedom av varumärket sedan tidigare, att det var 
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likställt med en billigt utförsäljning av varor av inte så stort värde, likställt med exempelvis 

Gekås Ullared. Det sätt butiken visade upp kläder kändes inte genomtänkt och inte vad vi 

förknippar med H&M. 

 

Vad vi skulle gjort om vi hade haft ansvaret för denna butik vore att kalla in alla extraanställda 

en dag och fixa till allting så att de såg representabelt ut. Visst skulle det kosta i löner men de 

hade vunnit på det i längden och vi känner faktiskt att det var oacceptabelt att driva och hålla 

öppet en butik som ser ut som denna. 

 

Även om man som kund innan bestämt sig för att handla sin nya klänning med 

informationssökning och alternativutvärdering gjord på vad H&Ms varumärke representerar 

och vanligtvis står för kan detta ändras om man tar ett nytt ställningstagande under själva 

köpet och besöket i butiken som beskrivits i köpprocessen, rubrik 3.3. 

 

H&M är som företag väldigt bra på att få ut sin signal till sina mottagare (figur 3:1). De har 

som affärsidé (se bilaga) att sälja kläder och heminredning med en hög modegrad till ett lågt 

pris och rätt kvalité. I butik syns och signaleras den affärsidén också väldigt bra med skyltar 

som tydligt visar ett lågt pris på butikens produkter, och utbudet är oftast av en hög modegrad. 

 

I en butik så är det viktigt att det finns något som attraherar kunden till konsumera, när en 

butik ser ut som H&M gör kan det bli svårt för konsumenten att hitta något de vill ha och det 

uppkommer mest en obehagskänsla på grund av röran i butiken. Det kan leda till att H&Ms 

kommunikationsprocess (figur 3:1) blir svår att få fram till konsumenten. Det negativa 

bilderna man får av att gå in i butiken blir till brus som gör det svårt för butiken att nå ut med 

den signal till mottagarna som de hoppas på för att få konsumenterna att handla. 

 

 

4.2.3 Bik Bok 
 

Bik Bok ligger på andra våningen i gallerian Kringlan mitt i Södertälje centrum. Som många 

andra Bik Bok butiker är lokalen ganska liten och det är mycket kläder på liten yta-känsla. 

Den överhängande känslan när man går runt i butiken är hur fel ljussättningen är. Det är som 

om hela butikens yta är punktbelyst i ett väldigt starkt ljus, på plaggen som hänger 

exponerade på väggarna funkar det men när det är i hela butiken skapar det en jobbig och 

obehaglig känsla. Musiken som spelas är medelhög uptempo partymusik som skapar en viss 

stresskänsla, man har ingen lust att gå runt och strosa i butiken direkt utan mer hitta den man 

ska ha för att få komma ut. 

I övrigt så är kläderna bra organiserade och det känns att det finns ett bra tänk och tema i 

butiken men när det inte hålls i ordning känns det mest rörigt och ju länge in  i butiken desto 

rörigare blir det. 

Kassan och bakom den används som något slags avlastningsbord och är helt belamrad med 

kläder i stora högar och galgar och skapar en känsla av slagfält. När vi skulle betala en vara 

stod det två personal bakom kassan och ingen av dem gav någon som helst notis om att vi 

försökte handla utan fortsatte larma varor tills vi efter en stunds väntande frågade om detta 

verkligen var kassan och blev då avsnästa att vi skulle få hjälp om en stund. 

Överlag är personalen otrevlig och verkar mest prioritera sitt sociala liv framför 

kundbemötande och service och stod mest och hängde över ställningar och pratade med 

varandra. 
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Då det är en liten butik med mycket saker blir det svårt att ta sig fram i butiken och i gångarna 

utmed väggarna var det så man fick tränga sig fram. 

 

 

4.2.4 Analys av Bik Boks butikskommunikation. 
 

Problemen med Bik Bok tror vi skulle vara mycket lätt åtgärdade, trotts den ringa yta de har 

att arbeta på. Att justera ljuset, sänka ljudnivån och anpassa musiken efter vilken dag i veckan 

det är precis som Maria Nyman på Bestseller berättade om så skulle man redan där ha en stor 

förbättring till hur kunderna skulle uppleva butiken utan att ha förändrat känslan från 

varumärket (rubrik 3.4). Man skulle få en mer tilltalande kommunikation genom att göra 

butiken mer lättillgängligt.  

Bik Bok nämner i sin affärsidé (Se bilaga 1) att det skall synas att de vågar gå sin egen väg 

igenom den visuella profilen de använder sig av i butik. Det är väldigt svårt att se efter att vi 

har varit och analyserat butiken att det är den signalens som Bik Bok vill sända ut. De har en 

hög modegrad på sina produkter, så där skulle man kunna se att de vill gå sin egen väg, men 

genom hur butiken ser ut så finns det inga signaler som går ut. Det vi funderade på när vi gick 

i butiken vad det var de ville sända ut för signaler (Figur 3.1), vi tror att det blev ett förstorat 

brus av alla negativa faktorer i butiken som gjorde att man inte blev mottaglig för signalerna 

och där med inte alls kunde känna någon lust till att agera. Just nu fungerar alltså även i Bik 

Boks fall den röriga butikskommunikationen som ett brus mellan sändare- butik, och 

mottagare- kunden (rubrik 3.1).  

Vad vi har sett av andra Bik Bok butiker runt om i landet så är det ganska likartade problem 

även där, dock i en butik i företagets hemlands huvudstad, Oslo så fanns detta problem inte 

alls utan butiken var här mycket luftigare och mycket bättre belyst. Detta får oss att fundera 

på varför man i Sverige valt att ha en annan känsla i butikerna. 

Att sedan personalen var så pass otrevlig vid flertalet tillfällen var mycket märkligt och hade 

de valt en trevligare ton och jobbat mer med kundservice och bemötande har de även här 

mycket att vinna (rubrik 3.5). 
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4.3 Undersökning 
Vår undersökning genomfördes på internet och var länkad på den sociala plattformen 

Facebook. 

Nedan redovisas de frågor vi valt ut att analysera med analysen följd direkt efter. 

I undersökningen deltog 16 tjejer/kvinnor och 14 killar/män och de flesta var i åldern 19 – 30 

år. 

Frågorna utformades för att ge svar som visade på vad kunden själv ansåg var viktigast och 

vilken känsla olika butiker gav.  

 

4.3.1 Fråga 5.  
 

Vad får dig att handla i en butik? Varför väljer du en viss butik? 

 

Här märker vi att något av det som de tillfrågade tycker är viktigaste är kvaliteten och priser 

på kläderna. Just det bra priset är något många har svarat men även personalens bemötande är 

ett vanligt svar, exempelvis ”Billiga snygga kläder. Serviceinriktad personal som är ärlig.” 

och ”Pris, kvalitet, bemötande. ”, det är även dessa tre som vi kan säga här är de viktigaste 

faktorerna när man handlar kläder. Ingen har nämnt butiksmiljön uttalat utom en person men 

detta tror vi kan bero på att just det är inget man går och tänker på utan påverkas mer av på ett 

undermedvetet plan. Som sedan en tillfrågad svarat ”Att kläderna är snygga och till viss del 

priset, hittar man nått snyggt som sitter skitbra så visst kan man betala lite extra, om man inte 

hittar för mycket snygga egentligen allt för dyra kläder ” så kan man kompromissa på vissa 

delar när kläderna ändå är något man verkligen vill ha. I detta fall gäller kompromissen priset 

men möjligheten finns att kunden även är beredd att ha överseende med andra saker när 

produkten är något de verkligen vill ha och som kanske ingår i en större kedja med en 

omfattande marknadsföring. 

 

 

4.3.2 Fråga 6.  
 

Vad tycker du är viktigast i en butik? 

 

Vad man kan läsa ut av svaren av de tillfrågade är att de tre viktigaste av de alternativ vi gav 

var Personalens bemötande, Hur bra man ser vad för olika saker som säljs i butiken och Att 

det alltid finns något nytt i butiken. 

Alla tre var ganska väntade svar i toppen och saker som man direkt tänker på när man 

kommer in i en butik. Man är där för att handla och exponeras inte varorna väl så är det svårt 

för kunden att hitta det den söker någon som gör det jobbigt att vara inne i en butik. Precis 

som Maria Nyman på Bestseller nämnde så är det viktigt att varorna är i ta höjd något som 

också spelar in på om kunden upplever det som att den ser varorna väl. Handlar man ofta vill 

man även att det inte alltid skall vara samma saker i butiken. På frågan om hur ofta de 

tillfrågade handlar kläder har 43,3% svarat 1 gång i månaden och då är det ganska självklart 

att man vill hitta nya saker i butiken då jämfört med om man är en person som går flera 

gånger i veckan eller månaden. 
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Än en gång visar undersökningen att hur personalen uppträder är mycket viktigt för hur 

kunden känner köplust i butiken. 

 

4.3.3 Fråga 8.  
 

Vad gör det obehagligt att vistas i en butik? 

 

Här är de högst rakade svaren ”otrevlig personal”, ”rörigt”, ”trångt” och ”dålig 

framkomlighet”. 

Svar som även här visar hur viktigt det är med hur personalen behandlar sina kunder men 

även visar att trånga och oorganiserade butiker upplevs som mycket jobbiga. Något som 

förvånade oss var att alternativet ”för hög musik” av 30% upplevs som det minst jobbiga, 

något vi trodde skulle hamna högre upp. Men även här kan anledningen vara att musiken är 

något undermedvetet man inte aktivt tänker på och även att av flera dåliga alternativ så var det 

bara det minst jobbiga, hade man ställt det mot andra hade man kanske fått ett annat resultat. 

På denna fråga har även tre personer valt att lägga till egna saker de tycker är jobbiga; 

”för mycket folk som handlar, för lång kö till provrummet ” 

”Personal som "stalkar" en ” 

”Påträngande personal ” 

Även detta visar på personalens inverkan på om kunden väljer att komma tillbaka eller att 

överhuvudtaget handla. 

 

4.3.4 Fråga 10.  
 

Vad har du för egna tankar på hur du vill att det skall vara i en klädesbutik för att du 

skulle vilja handla där? 

 

Nedan presenteras de egna svar som de tillfrågade angett i undersökningen i sin helhet, man 

ser även här det återkommande om hur personalens bemötande beskrivs som något av det 

viktigaste. Även butikens utformning är något som flera av de tillfrågade nämner här. 

 

”Ljust, bra musik i bra volym, lätt att hitta kläderna (bra organiserat) ” 

”Bra kläder ! ” 

”Det viktigaste är väll att det finns schysta kläder som passar ens egen stil och inte för mycket folk. Hatar 

butiker där man inte kan gå runt för det är för många andra shopare ” 

”Trevlig personal, rent, bra överblick och priskommunikation, fräscha provhytter ” 

”Personalen ska vara trevlig och butiken ska vara inspirerande och locka mig till att hitta något fint. ” 

”Ordning, lätttillgängligt och bra ljus så man ser kläderna ” 

”Snyggt och rent, inga dammråttor i hörnen eller i provrummen. ” 
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”Det viktigaste för mig är att det finns kläder som passar min stil. En annan tanke är att det ska vara 

tydligt för vilket kön kläderna är ämnade. Ibland är det rörigt och då förstår jag inte alltid. ” 

”Markerat tydligt var det är HERRAR och DAMER, så man undviker pinsamma situationer i kassan... ” 

”trevlig personal som ser glada ut, hälsar och sen låter mig titta ifred, tills jag ber om hjälp eller åsikt. Vill 

helst ha bra belysning i provrummen med. Stroboljus inspirerar ingen att handla precis.. ” 

”Trevlig inredning med trevlig personal och lätt att se vilket utbud som finns. Att det är ljust och inte för 

trångt ” 

”Det måste vara trivsamt. Inte för trångt, inte för hög musik, lagom temp. Allt detta borde alltså skapa en 
perfekt 

miljlö :D ” 

 

 

4.3.5 Analys enligt teorin 
 

Vad vi kan se är att hur återkommande det var i undersökningen hur viktigt personalens 

uppträdande var för de tillfrågade, precis som beskrivs i rubrik 3.5. I och med hur personalen 

behandlar sina kunder sänder butiken även här ut ett budskap till sina kunder men kan vid ett 

dåligt bemötande fungera som ett brus i företagets kommunikationsprocess (rubrik 3.1) och 

även leda till att ett pågående köp avbryts trotts att kunden redan hade bestämt sig för en viss 

vara och var mitt inne i köpprocessen som beskrivs under rubrik 3.3.  

De tillfrågade vill även ha en tydlighet i varuexponeringen, vad som är avsett för vilket kön, 

om detta inte ges så kan kunden här inte bara känna sig obekväm med i fall att ett felaktigt 

plagg skulle tas och då leda till en pinsam situation utan även en upplevelse av att butiken är 

rörig kan uppstå. Detta är varken bra för försäljningen eller varumärket (rubrik 3.4). 

Flera har även påpekat vikten av framkomligheten i lokalen något som också tas upp i rubrik 

3.4.   
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Kapitel 5. Slutsatser 
 
 

Här diskuteras våra svar på de huvudproblem och delproblem som ställdes i 

problemformuleringen. 

 

 

5.1 Huvudproblem 
 

Vilka betydelsefulla delar bör ingå i ett attraktivt butikskoncept? 

De betydelsefulla delar vi efter undersökningar kan dra slutsatsen som de viktigaste som bör 

ingå i ett attraktivt butikskoncept är att ha serviceminded personal i öppna, luftiga och väl 

belysta lokaler där varorna syns och är ”ta-vänliga” för kunden.  

I enkäter har de tillfrågade flera gånger svarat hur viktigt det är hur personalen beter sig när 

man som kund är i butiken. Som konsument vill man att personalen skall notera att man 

kommer in i butiker, välkomna och känna av kunden när det är rätt läge att hjälpa till och gå 

in och sälja. Som kund vill man inte bli påhoppad utan vill att personalen tar närmare kontakt 

först när konsumenten själv vill det. 

 

5.2 Delproblem 1  
 

På vilket sätt skall produktsortimentet exponeras för att få en positiv feedback från 

konsument? 

Utifrån vad vi fått fram genom våra undersökningar och intervjuer med kommunikatörer skall 

varorna exponeras så att kunden kan se dem väl och gärna i outfit kombinationer som 

stimulerar köplusten och startar ett ha-begär hos butiksbesökaren. När kunden är inne i 

butiken bör inte varor vara placerade så att de hindrar framkomligheten i butiken då detta 

leder till att kunden uppfattar butiken som rörig och ansträngande att vistas i. Butiken bör 

även i varuexponeringen se till att det känns luftigt och organiserat så att kunden kan se vad 

som finns ordentligt.  

De potentiella kunder vi intervjuat vill kunna få en överblick över vad som finns när de 

kommer in i affären och att plaggen skall vara väl belysta så man ser dem ordentligt.  

Något man som butiksinnehavare även kan tänka på om man har en butik som vänder sig till 

båda könen är att göra det tydligt för kunden vilka kläder som är ämnade för vilket kön. 

Känner kunden en osäkerhet när den kommer in och skall titta på kläderna så finns risken att 

den vänder och går ut igen hellre än att fråga personalen eller riskera att ta ett plagg som 

egentligen är ämnad åt andra könet.  

Även ljuset och belysningens betydelse är viktig att ta vara på som butiksinnehavare då de 

genom att variera belysningen i olika delar av butiken kan få en bättre känsla i lokalen. Är 

lokalen för ljust som exempelvis vi upplevde på Bik Bok så kan besökande kunder vända och 

gå ut. Känsla kan bli stressad i en sådan miljö och man gillar inte hur man ser ut i starkt ljus i 



30 

 

de speglar som finns i lokalen. Att istället punktbelysa i starkare ljus på kläder som hänger i 

kombinationer och hålla en varmare belysning i resten av butiken tror vi där är att föredra.  

5.3 Delproblem 2 
 

Hur skall butikslokalen utformas för att kunna erbjuda en attraktiv miljö? 

Nästan alla vi pratat med har nämnt att de inte tycker om trånga lokaler med mycket saker 

överallt och dålig framkomlighet, något som vi nog kan anta gäller för de flesta människor. 

Att då inreda sin butik på detta sätt är kanske inte det optimala utan butiker bör satsa på att det 

är gott om plats att röra sig runt bland kläder och hyllor gör att kunden trivs och därmed 

stannar kvar längre.  

Det är även viktigt att lokalen är utformad så att kläderna också faktiskt syns och att man lätt 

hittar, det är bra med tydliga gångstårk så att kunderna leds runt på rätt sätt och får en 

möjlighet att se alla plagg. 

 

5.4 Delproblem 3  
 

Vilka delar är särskilt intressanta i samband med kundbemötande? 

Som vi sett under vårt arbete så har vikten av personalens bemötande av kunderna gång på 

gång kommit fram som något som både de tillfrågade i undersökningen, de intervjuade 

kommunikatörerna och litteraturen påpekar vikten av. Om en kund kommer in i en butik så är 

chansen mycket större att den återkommer eller handlar något om personalen är trevlig och 

uppmärksammar dem utan att bli för påträngande, detta leder till att kunden känner sig 

bekväm och välkommen i butiken och stannar längre och tar sig tid att leta upp något den vill 

köpa. En bra kontakt mellan personal och kund kan även öppna för en dialog där säljaren kan 

tipsa om outfits och kombinationer som kanske inte bara leder till att kunden köper varan utan 

även att butikens varumärke stärks positivt hos personen.  
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Kapitel 6. Avslutande diskussion 
 
 

 

Här diskuteras uppsatsens tillförlitlighet och källkritik, samt ges förslag till vidare 

forskning 

 

 

 

Vår ursprungliga tanke om att fråga folk på stan i Södertälje lyckades inte då det var mycket 

svårt att få folk att vilja svara och vi valde därmed att istället genomföra en internetbaserad 

undersökning. Där fick vi fler svar men tyvärr inte så många vi hade velat ha, endast 30 

personer har svarat och hade vi tidigare bytt till att ha en internetbaserad undersökning hade vi 

då även kunnat maila ut länken till elever på Textilhögskolan, något som nu aldrig blev av. Att 

det är så få svaranden sänker tillförlitligheten i de frågor som avser vilka butiker som upplevs 

som jobbiga / trevliga men vi har då valt att inrikta oss på de frågor där folk själva har fått 

skriva vad de tycker är viktigt och deras egna tankar och på det sättet ändå fått fram mycket 

nyttig information utav undersökningen som kompletterar det vi fått fram vid intervjuer med 

butikskommunikatörer. 

 

Genom att vi använt oss av både litteratur, intervjuer med kunnig och utbildade 

kontaktpersoner, och vanliga människor som handlar kläder har vi fått svar och information 

från flera olika sidor av branschen och alla visar på samma saker utan att ge splittrade svar 

känner vi därmed att uppsatsens tillförlitlighet ändå är god. 

 

Om vi hade fortsatt arbeta med undersökningen så hade vi gärna intervjuat kunder djupare för 

att mer exakt få veta på vilket sätt man skulle kunna skapa en så bra butiksmiljö som möjligt. 

Vi hade även velat följa en Visual Merchandiser i deras arbete och se allt live och då kunna 

fråga på plats.  
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Figurförteckning  
 

Figur 3.1 Heinich, Moleda and Russel (eds) (1989) Istrucctional Media and The New 

technologies of instruction, 3rd edition, New York: Macmillian 

 

Figur 3:3 Gezelius Carl, Wildenstam Per (2009), Marknadsföring – modeller och principer, 

Bonnier Utbildning AB 
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Bilaga 1. 

Företagsbeskrivningar 
 

Bik Bok 

 

Bik Bok är en butikskedja som säljer kläder till kvinnor, de har butiken i Norge, Sverige, 

Danmark, Lettland och England. 

 

Bik Bok beskriver sig själva på sin hemsida som det företag som ska vara det första självklara 

valet för modemedvetna kvinnor. För att tillfredsställa konsumentens behov uppdaterar Bik 

Bok sin kollektion varje vecka.  

Bik Boks ”image” skapas av Bik Boks medarbetare, butikslokaler och marknadsföring som 

aktiverar både konsumenter och anställda. Butikens anställda är viktiga för Bik Bok och att de 

älskar att jobba med deras kläder.  

Bik Boks egna märke designas i Oslo och i affärerna säljs deras egna märke tillsammans med 

andra märken som New Denim, Westhill RedBird och har accessoarer från Sassymanii. 

Bik Bok vill beskriva sig själva som en butikskedja som vågar gå sin egen väg och att det 

speglas väl in i deras design på kläder och i den visuella profilen i butik. 
(http://bikbok.com/en/about_Bik_Bok/About-BikBok/?) 
 

 

Carlings 

 

Den svenska immigranten Fridolf Carling öppnade 1908 den första Carlings butiken i Oslo. I 

dag finns det över 150 stycken Carling butiker i Sverige, Norge; Danmark, Finland och 

Polen.  
(http://www.carlings.se/about.htm) 

 

Carlings ser sig själva som en av de ledande jeans distributörerna på deras marknader. De har 

ett stort urval av olika märken i butiken. Carlings har även byggt sitt märke och butikskoncept 

runt rock kulturen, de har som motto att alltid ha ett ” finger på pulsen” och det som är allra 

självklarast för företaget är att de som jobbar på Carlings ska ha kul på jobbet. 
(http://varner.easycruit.com/intranet/carlings/vacancy/561466/56814?iso=se) 
 

 

 

Vero Moda 

 

Vero Modas idé är att skapa högkvalitativa kläder som speglar de senaste trenderna till 

överkomliga priser.  

 

Vero Moda var ett av de första märken som skapades under Bestseller familjen detta efter att 

Troels Holch Povlsen skapat företaget år 1987. På hemsidan nämns att Vero Moda sedan 

starten 1989 ” has become synonymous with contemporary fashion and designs desired by 

young women throughout the world.” .  

Företaget fanns år 1998 i tre länder och hade till år 2009 expanderat till att finnas 

representerade i 45 länder. De har en stark position på den skandinaviska marknaden som 

tillsammans med Tyskland, Kina och Nederländerna har de flesta av märkets kläder. 
(http://www.veromoda.com/articles/history) 

http://bikbok.com/en/about_Bik_Bok/About-BikBok/
http://varner.easycruit.com/intranet/carlings/vacancy/561466/56814?iso=se
http://www.veromoda.com/articles/history
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Axelssons & Dea Mode AB 

 

Företaget består av två familjeföretag som slogs ihop för drygt ett år sedan. De har 22 stycken 

butiker runt om i mellan Sverige där de säljer sina egna märken Isolde och Geena men även 

tar in externa märken så som Vero Moda, Vila, Steilmann och Hettemark.  

 

Företaget vill erbjuda ett noga utvalt modesortiment med plagg och accessoarer som skall 

hjälpa att ta fram och förstärka sina konsumenters personlighet. 
(http://www.axelssons.com/Ny-sida-8.html) 

 

 

H&M 

 

H&M startade år 1947 och har sedan dess vuxit och har i dag över 2200 butiker på 40 olika 

marknader. De gör stora vinster varje år och utvecklingen och expansionen fortsätter. 

H&Ms affärsidé är att erbjuda alla mode och kvalité till bästa pris. 
(http://www.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/pdf/sv/RM_DOWNLOAD_ABOUTHM_PDF_1299857522360.pdf) 

 

Företaget har som koncept att sälja kläder till alla i olika åldrar och att de ska ha ett brett 

utbud så att alla kan hitta sin personliga stil. De vill även vända sig till alla som är intresserade 

av mode så att de kan hitta kläder för alla tillfällen. De har stora kollektioner och ser till att de 

får in nya varor dagligen för att uppfylla sina kunders behov.  

(http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm/vramodekoncept__concepts.nhtml) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.axelssons.com/Ny-sida-8.html
http://www.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/pdf/sv/RM_DOWNLOAD_ABOUTHM_PDF_1299857522360.pdf
http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm/vramodekoncept__concepts.nhtml


36 

 

Bilaga 2. 

Intervjuer med Kommunikatörer 
 

Frågorna som ställdes i mailintervjuerna var följande; 

 
Butiken: 

- Hur ska man tänka när man hänger upp plaggen? Färgkoordinerat? 

- Vad är en bra grund layout för en butik? Hur är bra att fördela produkter och inredning? 

- Hur skapar man ett bra flöde i butiken? 

- Vad är viktigast att tänka på när man sätter belysning i butiken? 

- Är det viktigt att ha musik i butiken? 

- vad för stämning vill man ha i en butik? 

- hur ska man tänka när man skapar en stämning i butiken? 

- Hur skulle du beskriva en bra inredning i en klädbutik? 

- Hur presenteras plaggen på bästa sätt? 

 

Skyltfönster: 

- Vad ska man tänka på när man skyltar? 

- Hur viktigt är skyltningen för hur kunderna upplever butiken? På vilket sätt? 

- Hur kan man använda sig av skyltningen för att få kunden att komma in i butiken? 

 

 

Nedan redovisas de svar vi fick på de två genomförda intervjuer i sin helhet, Lena Magnusson 

har valt att skriva en egen löpande text som svar i mailet och Maria Nyman valde att svara på 

våra frågor var för sig. 

 

Intervju med Lena Magnusson, Butikskommunikatör Axelssons & DEA: 
 

Företaget heter Axelssons & Dea Mode AB och är två familjeföretag som slog sig samman för 

drygt ett år sedan. 

Har idag 22st butiker runt om i Mellansverige och till hösten öppnar vi en till i Västerås. 

Säljer våra egna märken Isolde och Geena men även externa som bl. a Vero Moda, Vila, 

Steilmann och Hettemark. 

Vi har en Marknadsavdelning på företaget som bestämmer marknadsplanen (annonser) för 

säsongen. 

Annonser har vi varje vecka under säsong. Nu under våren provar vi TV-reklam för första 

gången. 

Marknadsgruppen sköter även fotograferingen till annonserna, trycker upp bilder och gör en 

del prisskyltar. 

De jobbar även med att ta fram idéer till skyltfönstren och fixar fram material som behövs. 

 

Jag är dekoratör butikskommunikatör, för tillfället i tre av våra butiker. Har hand om 

skyltfönster, skyltpodier, dockor och byster i butiken + hängning och exponering av varor i 

butiken.  

Vi är 12 st Dekoratörer på företaget som är ute i butikerna och jobbar. 
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Bilaga 2. 

 

Vid säsongstart brukar vi måla om i skyltfönstret och sätter dit dekoren som ska vara. 

Den byts 3-4 gånger/ säsong, kläderna var 14nde dag. 

 

När jag plockar kläder till ett fönster använder jag två, max tre färger. Både mjuka och hårda 

produkter (kläder, sjalar, väskor, smycken), samma stil på kläderna så gruppen håller ihop. 

 

Skyltfönstret är butikens ansikte utåt, så det gäller att fånga den förbipasserandes intresse. 

Fånga kundens blick och hålla kvar den så länge att vi kan förmedla vårt budskap. Skapa 

tydliga blickfång och STOP-effekt. 

Genom skyltfönstret kan vi skapa en anledning till besök genom att presentera ett aktuellt 

erbjudande. 

Vi skyltar efter annonsplan, kampanjer, tema, säsong.  

Viktigt med rena fönster och korrekt ljussatt. 

 

Butiken: 

Butikens övergripande mål är att göra besökaren till kund. Detta mål har två delmål som hela 

butiken ska arbeta för. 

 Öka konverteringsgraden, dvs. antalet besökare som blir kunder 

 Öka snittförsäljningen, dvs. hur mycket varje kund handlar 

Dessa två faktorer har omedelbar inverkan på butikens totala försäljning. 

 

Butiken ska planeras så att kunderna kan röra sig naturligt, se hela sortimentet och handla 

bekvämt.  

Hela butiken ska vara en upplevelse som väcker intresse, uppmärksamhet och stimulerar till 

köpbeslut. 

 

Kunden ska få olika typer av upplevelser för att inspireras och ledas vidare: 

modeexponeringar, varumärken, volymvaror, erbjudanden, impulsvaror osv 

Ju längre kunden befinner sig i butiken och ju större del av vårt sortiment hon kommer i 

kontakt med, desto större är sannolikheten att hon blir kund.  

Därför arbetar vi med tydliga gångstråk som gör det möjligt att leda kunden runt i butiken. 

 

Gångstråken skapas genom att vi placerar inredningen i räta linjer som skapar ordning och en 

tydlig struktur för ögat. 

Utmed gångstråken ska vi skapa många heta ytor med frestande exponeringar och 

erbjudanden, volymvaror, aktiviteter etc. 

För att leda kunden vidare genom butiken är det viktigt med tempoväxling längs besöket. 

 

Detta skapar vi: 

 I mix av gångställ 

 I mix av modeexponeringar/volymvaror 

 Höga och låga inredningar 

 Tydliga blickfång i form av inspirationsbord och podier 

På så sätt skapar vi en intressant och levande butik. 
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Bilaga 2. 

 

Kundens första möte med butiken sker i entrén. Det är viktigt att vi får kunden att stanna upp 

och mentalt börja handla tidigt. Därför inleder vi butiken med ett ingångsbord eller där plats 

finns, ett ingångspodie, som är uppdukat med en stark och aktuell offert. Vi blandar gärna hårt 

och mjukt för att ge ett intryck av att vara en heltäckande modebutik. 

Placeras så att det är fri in och utpassage. 

 

Heta ytor: 

Heta ytor är visuellt starka och fungerar som blickfång och vägledning på kundens väg genom 

butiken.  

Heta ytor bildas naturligt i gångarnas förlängning in på avdelningar, där gångar möts och 

korsar varandra samt där vi gör något utöver det vanliga med ljus, färg eller exponering. 

 

De heta ytorna använder vi för säljstyrning mot det sortiment vi helst vill aktivera just nu. 

 Profilvaror 

 Säsongsvaror 

 Kampanjvaror 

 Volymvaror 

 

De platser som får extra uppmärksamhet i butiken och som är viktiga att vi hanterar på det sätt 

som är tänkt är: 

 Ingångsbord/Podie 

 Inspirationsbord 

 Bilder 

 Podier 

De är tillsammans med skyltfönster också våra förändringspunkter där vi snabbt kan förändra 

känslan i butiken. 

Härutöver har vi våra volymbord och rundställ som främst används för prisintensiva 

produkter. 

 

Hängning: 

Det är först när varan möter kunden som vi har möjlighet att sälja den. Därför är intrycket och 

presentationen av sortimentet viktigt. 

Vi jobbar med fasta och säsongsavdelningar. Säsongsavdelningar framgår av den 

kommersiella kalendern. 

Fasta avdelningar: 

 

 Byxavdelning 

 Dressad 

 Trend 

 Kappor 

 Jackor 

 Accessoarer  

 

Varje avdelning delas med stil, 



39 

 

Bilaga 2. 

 

Fritid och Dressad 

Matchat med färg koordinerad 

Två färger normalt ev. vitt el. offwhite till. 

 

Väggar: 

-Häng på Färg och Stil 

-1 Grundfärg + 1 Accentfärg 

-Svart, Vitt/Offwhite och även Denim, är tre bra grundfärger, men de kan med fördel också 

användas som en ”extra” 3:e färg. 

-Fronta alltid upptill, gärna varannan mönstrad och varannan färg 

-Byt frontplaggen med jämna mellanrum, det ger en känsla av ”nytt” 

-Byt frontplaggen så fort det börjar hänga glest på spjutet 

-Hela väggen ska hänga ihop färgmässigt 

-Bågar nertill och ibland även front, som lättar upp väggen 

-Bryt av med hyllplan, bilder, byster 

-Inredningen och färgerna ska tillsammans skapa symmetri och harmoni 

 

En flexibel inredning är en bra inredning tycker jag, som man kan bygga om efter behov. 

Med bågar, spjut, hyllor, spegel, bilder och dockor. 

 

 

Belysning: 

Belysningen har stor betydelse för kundens upplevelser och trivsel. Ljus attraherar, framhäver 

och förtydligar. Ju bättre ljus, desto mer detaljerad information kan ögat samla in. Allt som vi 

vill visa måste belysas, det gäller både exponeringar och skyltmaterial. 

Musik: 

Musik påverkar den totala atmosfären i butiken. Välj musik som passar in i butiken och 

kunden. 
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Bilaga 2. 

 

Intervju med Maria Nyman, Visual Merchandiser Bestseller: 
 

Bestseller är ett familjeägt företag från Danmark i vilket 10 olika märken ingår, Vero 

Moda, Jack&Jones, Selected, Vila, Only, Name it, Out fitters nation, Obejct, Mama 

Licious och Pieces. 

 

Vero Moda har just nu 95 butiker från norr till söder. 

Maria berättar att de är två stycken merchandisers anställda av Bestseller Vero Moda 

och att de har 14 respektive 11 butiker var. Det finns även partner merchandisers som 

då är anställda av partnbers som äger butiker, franchising och just  nu är det 5stycken 

som jobbar som just partnermerchandisers. 

 

 

 
I Butiken: 

 
Hur ska man tänka när man hänger upp plagg i en butik? 

Det som är viktigt att tänka på är att plaggen är i tahöjd så att det är lätt för kunderna att ta ner 

varorna själva, om inte personalen har möjlighet att hjälpa till tex vid helger när det är mycket 

att göra i butiken. Man skall även tänka på att hänga i garderob så att det är lätt att sälja flera 

olika varor till kunden. Tex Byxa, top, kavaj, skjorta, kjol. Det som också är viktigt är att alla 

varor på väggen är i samma stil så att det är lätt för kunden att hitta sin stil och köpa hela 

garderoben. 

 

Hur presenteras plaggen på bästa sätt? 

På galge, bord eller ställ. Över lag så säljer varor bäst på ett ställ. 

 

Vad är en bra grund layout för en butik? Hur är bra att fördela produkter och 

inredning? 

Att man har jämt fördelat mellan bord och ställ. Är man en butik som har mycket bordsvaror 

så skall man ha mycket bord som ett ex. Överlag om man ser ute i butikerna idag så har dem 

flesta mest utav olika typer av ställ, pga att det säljer bäst. Det är viktigt att man har en 

lockande entré så att kunderna kommer in i butiken. En lockande entré kan vara ett bord med 

olika nivåer, ett ställ jämte där man hänger ett plagg som hör till bordet + att man har en 

docka bakom bordet eller en torso på bordet där du kan visa ett köpförslag till kunden. 

 

Hur skapar man ett bra flöde i butiken? 

Du skapar ett bra flöde i butiken genom att leda kunden runt butiken genom att använda dig 

av dockor inne i butiken, som gör att kunderna lockas in i butiken. Bilder på väggarna lockar 

också till sig kunderna. Bra ljus. Det är också jätte viktigt att kunderna kommer fram i butiken 

så att det inte står massa ställ i vägen. Vi brukar mäta med att en barnvagn skall komma fram. 

Det som också är jätte viktigt är att man vet hur kunderna går i butiken, (kundvarvet) det 

traditionella är att kunderna går till höger när dem kommer in i butiken och ut till vänster när 

dem går ut. 
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Vad är viktigast att tänka på när man sätter belysning i butiken? 

Det är att hela butiken har ett jämt flöde av ljus i butiken. Man skall även tänka på att mörka 

plagg behöver mer ljus än ljusa plagg.  Det är viktigt att man har ljust i entrén, kunderna dras 

till ljuset inte mörker. 

 

 

Är det viktigt att ha musik i butiken? 

Ja. Det man kan tänka på är att ha olika typer av musik olika dagar. Tex måndag morgon kan 

man lite mer soft musik och fredag kan man ladda på lite extra för att få kunderna köpsugna 

inför helgen. 

 

Vad för stämning vill man ha i en butik? 

Det beror på vilken dag. Måndag, Tisdag lite mer soft, onsdag och torsdag kan man börja 

ladda på lite mer, fredag, lördag skall man ladda för fullt så att kunderna kommer i stämning 

inför helgen. Detta är ju också helt beroende på vad man har för butik, till vilken kund man 

vill nå. 

 

Hur ska man tänka när man skapar en stämning i butiken? 

Det skall passa för alla typer av kunder. 

 

Hur skulle du beskriva en bra inredning i en klädbutik? 

En inredning skall vara flexibel och lätt att jobba med. Inte för tung. 

 

 

 

I Skyltfönster: 

 

Vad ska man tänka på när man skyltar? 

Man skall tänka på att ha rätt belysning, att man stylar dockorna kommersiellt så att det är lätt 

för kunden att relatera till sig själv. Även här är det jätteolika hur man gör sina fönster 

beroende på vilken kund typ du har i just din butik. Man skall ha ett budskap. Dockorna skall 

harmonisera med eventuellt en skylt om man har det. Har man ett budskap i form av en folie 

på fönsterrutan så är det viktigt att dockorna har samma budskap. Har man många dockor så 

är det viktigt att man ställer dem i olika grupper så att dem inte står utspridda. 

 

 Hur viktigt är skyltningen för hur kunderna upplever butiken? På vilket sätt? 

Man har 3 sekunder på sig att fånga kundens uppmärksamhet, har man fått kundens 

uppmärksamhet så är det jätte viktigt att man följer upp den upplevelsen som kunden fick 

genom skylten. Har kunden fastnat för något i skylten så måste hon kunna hitta det lätt i 

butiken. Därför så är det viktigt att man har en röd tråd mellan fönster och entrén. 

 

Hur kan man använda sig av skyltningen för att få kunden att komma in i butiken? 

Bra ljus, hela och rena dockor, intressant skyltning, ha rätt varor för säsongen. 
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Bilaga 3. 

Undersökning på Internet: 
Nedan redovisas den internetbaserade undersökningen i sin helhet utdragen från hemsidan 

surveymonkey.com som användes. 
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Annat: 
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”Bra utbud till bra priser ” 

”Bra märken, snygga kläder och bra passform på kläderna. ” 

”Prislappen ”  

”Oftast vilken typ av kläder. ” 

”Reklam, man ser dom och bli påmind ” 

”Pris, stil, kvalitet ” 

”Snygga kläder till ett bra pris!! ” 

”Kläderna, personalen och erbjudanden! ” 

”Eftersom jag inte handlar kläder så ofta väljer jag ofta basplagg som man kan kombinera. Så ett litet större utbud med 
basplagg är kul. ” 

”De har saker jag tycker om, moderiktighet men även hur det känns när jag är i butiken, hur personalen är och temperatur 
tex ” 

”Billiga snygga kläder. Serviceinriktad personal som är ärlig. ” 

”Det ska vara bra kvalitet! ” 

”Det ligger nära ” 

”pris, kvalite och bemötande.” 

”Främst utbudet och stilen på kläderna. ” 

”Att kläderna är snygga och till viss del priset, hittar man nåt snyggt som sitter skitbra så visst kan man betala lite extra, om 
man inte hittar för mycket snygga egentligen allt för dyra kläder ” 

”Min sorts kläder ” 

”dom har bra utbud” 

”Utbud, material på plaggen och ett rimligt pris. ” 

”För att de har annorlunda kläder ” 

”Priset, för ja är snål, och kläder som pasar mig. På hm finns de mesta haha” 

”byter ut sortimentet ganska ofta..billigt med. ” 

”*Vilka kläder de säljer *Pris *Ordningen i butiken ” 

”Färger, färger och färger. Är en butik grå med grå kläder? Då går jag där ifrån :P ” 

”Priset och utbudet. ” 

”Utbudet och känslan i butiken ” 

”Lockande kläder och priser. ” 

”utbudet ” 

”Pris, kvalitet, bemötande. ” 

”Snygga kläder ” 
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”Ljust, bra musik i bra volym, lätt att hitta kläderna (bra organiserat) ” 

”Bra kläder ! ” 

”Det viktigaste är väll att det finns schysta kläder som passar ens egen stil och inte för mycket folk. Hatar butiker där man 
inte kan gå runt för det är för många andra shopare ” 

”Trevlig personal, rent, bra överblick och priskommunikation, fräscha provhytter ” 

”Personalen ska vara trevlig och butiken ska vara inspirerande och locka mig till att hitta något fint. ” 

”Ordning, lätttillgängligt och bra ljus så man ser kläderna ” 

”Snyggt och rent, inga dammråttor i hörnen eller i provrummen. ” 

”Det viktigaste för mig är att det finns kläder som passar min stil. En annan tanke är att det ska vara tydligt för vilket kön 
kläderna är ämnade. Ibland är det rörigt och då förstår jag inte alltid. ” 

”Markerat tydligt var det är HERRAR och DAMER, så man undviker pinsamma situationer i kassan... ” 

”trevlig personal som ser glada ut, hälsar och sen låter mig titta ifred, tills jag ber om hjälp eller åsikt. Vill helst ha bra 
belysning i provrummen med. Stroboljus inspirerar ingen att handla precis.. ” 

”Trevlig inredning med trevlig personal och lätt att se vilket utbud som finns. Att det är ljust och inte för trångt ” 

”Det måste vara trivsamt. Inte för trångt, inte för hög musik, lagom temp. Allt detta borde alltså skapa en perfekt miljlö :D ” 


