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Sammanfattning 
Idag tar kunden de flesta beslut angående ett köp i butiken. Därför ska butikens interna 
kommunikation vara ett hjälpmedel för kunden att hitta vad den söker. Kommunikationen ska 
vara en mekanisk säljare, som komplement till personalen. 
Avsikten med arbetet är att svara på vilka betydelsefulla delar som ingår i butikens interna 
kommunikation och hur de kan skapa positiva attityder och köpbeteenden. Genom att 
analysera, undersöka och observera har vi kommit fram till vår slutsats.  

I Borås centrum har vi utfört en enkätundersökning. Huvudfrågorna svarade på vad kunden 
anser påverka mest vid ett köp och hur de vill att en säljare ska uppträda mot dem i butiken. 
Resultatet av enkäten har vi redovisat i stapel- och cirkeldiagram under avsnittet ”empiri och 
analys”. Enkäten vi utförde visade att sortimentet är bland det viktigaste vid ett köp för 
kunden. 
För att undersöka hur de betydelsefulla delarna i den interna kommunikationen används i 
verkliga butiker valde vi att utföra observationer i fyra butiker i Borås centrum, observationen 
delade vi upp i två delar.  Den första omfattade exponeringen i butiken, klädernas exponering 
och skyltdockorna för att se hur butiken kommunicera med sina kunder genom sortimentet.  
För att få en tydlig bild av butikens helhetskoncept observerade vi även skyltar, musiken, 
ljuset och framkomligheten. Observationen visade att man till största del väljer att hänga 
kläderna i front- eller garderobshäng samt att dessa är placerade cirka en till två meter över 
golvet 
Den andra delen av observationen undersökte vi hur många kunder som stannade vid 
frontbordet. Observation visade, precis som litteraturen, att människan påverkas av färger. 
Slutligen har vi kommit fram till att kläderna ska exponeras så att kunden uppmärksammar 
dem samtidigt som de själva ska inspireras till att kombinera olika plagg.  

 
Nyckelord: butikskommunikation, koncept, exponering 
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1. Inledning 
 

I inledningskapitlet går vi in på bakgrunden till vår sedan framtagna problemformulering. Vi 
tar även upp avgränsningar, syften, nyckelord och kapitelhänvisning till arbetet. 

 

 
 

1.1 Problembakgrund 

I dagens samhälle finns ett brett utbud av produkter och tjänster på marknaden, konkurrensen 
ökar mellan butikerna och de måste bli allt mer medvetna om det. Sedan mitten av 1990-talet 
har detaljhandels försäljning fördubblats i Sverige1. Butikens kommunikation med 
konsumenten blir allt mer viktig. Utformningen och attityden i butiken måste spegla kunden 
och på det sättet påverka dess köpbeteende, allt för en ökad försäljning. 

I samband med att utbudet växer får produkterna kortare livscykel och det är mer produkter i 
omlopp (Thorpe 2008 s. 20). Därmed måste butiken positionera sig på marknaden och lära 
känna sina kunder för att på bästa sätt möta deras behov. Medan modet har blivit snabbare 
och vissa konsumenter handlar mer, har samtidigt andra blivit allt mer medvetna gällande 
produkten och dess utformning. 

Det har blivit vanligare med hållbart mode där kvalitet går före kvantitet. Miljön har också 
blivit en viktig faktor vid konsumentens val av produkter. Ett sätt för butikerna att möta detta 
är bland annat att använda mer ekologiska material i produktionen. Butiken måste möta 
kundens behov för att få en lönsam försäljning. (Thorpe 2008, s. 112-113) 

Som företag är det idag svårt att ha uppsikt över alla sina konkurrenter då handeln över 
internet har blivit allt vanligare2. Som konsument är man inte längre bunden till sin lokala 
butik, utan kan handla över hela världen. Många butiker har därför även börjat sälja sina varor 
på internet för att nå en bredare marknad. (Westermark & Lindblom 2003, s. 42) 

Med ett större utbud av kommunikation i form av tv, tidningar och reklam underlättar det för 
kunden att få mer information om konkurrenternas erbjudanden. Under den senaste tiden har 
det även kommit nya informationskanaler i form av bloggar, Facebook och Twitter som 
påverkar konsumenten allt mer. Det är inte endast butikens attityd som påverkar konsumenten 
till köp, det har blivit allt vanligare med andra människors påverkan, till exempel bloggare, 
journalister och kändisar.3  

Butiken måste ha en tydlig position på marknaden och vara väl medveten om vilka kunder de 
vill tillfredställa. För att uppnå positiva attityder och beteenden från kunden är det allt 
viktigare med en tydlig signal från butiken. Säljarna och inredningen måste stämma överrens 
med vad butiken vill förmedla för att uppnå lönsamhet. (Schmidt & Sköld 2008, s. 9) 

 

 

                                                             
1 http://www.hur.nu/web/Detaljhandeln_2025.aspx 
2 http://www.dn.se/ekonomi/e-handeln-for-221-miljarder-2009 
3 http://www.idg.se/2.1085/1.157863 
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1.2 Problemdiskussion 

Butiken blir ett allt viktigare kommunikationsmedel. Genom att utnyttja exponering för att 
öka försäljningen är för många butiker en viktig del av konceptet. Då ett starkt och 
genomarbetat koncept får kunden att uppfatta butiken och dess attityd kan företagen få 
kunden att återkomma år efter år. (Schmidt & Sköld 2008, s. 9-10) 
Vår idé om att fördjupa oss i vad kunden anser vara det viktigaste i butikens interna 
kommunikation uppkom då diskussionen om butikens utseende och dess uppbyggnad blev allt 
vanligare under vårt utbildningsprogram, butikschef inom textil och mode.  

Funderingar gick omkring hur företag genom strategier i butiken kan påverka kunden till 
merköp. Vissa butiker jobbar med kundservice som en del av konceptet, medan andra har 
personlig kontakt med kunden endast vid köpet. Hur viktig är servicen för kunden i butiken? 
Idag tar kunden de flesta beslut, om de ska köpa eller inte, i butiken. Därför ska butikens 
kommunikation vara ett hjälpmedel för kunden att hitta vad de söker. Kommunikationen ska 
vara en mekanisk säljare, som komplement till personalen. (Schmidt & Sköld 2008, s. 117) 

Förutom att förmedla sortimentet till kunden finns även möjligheten att informera om 
produkter, styra försäljningen till varor med hög lönsamhet och skapa en helhetsupplevelse 
för kunden i butiken(Schmidt & Sköld 2008, s. 118). Är kunden en längre tid i butiken är det 
mer troligt att den handlar (Nordfält 2007, s. 151). Hur skall butiken utformas för att bli en 
positiv plats att spendera tid på? 
Det finns olika teorier om hur kunder beter sig i butik och med den vetskapen kan butikerna 
utnyttja sin exponering. Stämmer teorin överrens med hur kunden upplever kommunikationen 
och hur använder, i så fall, butiken sig av denna del? 

I butiken är det många delar som måste stämma överrens för att i slutändan kunna påverka 
kunden till positiva attityder och köpbeteenden. Hur ska produkterna då exponera i butik och 
vilka övriga delar ingår i butikens kommunikation för att attrahera kunden? 

1.3 Problemformulering 

Vilka betydelsefulla delar ingår i butikens interna kommunikation för att åstadkomma 
positiva attityder och köpbeteenden?  

- Hur skall produkterna exponeras i butik för att attrahera kunden? 
- Vilka viktiga delar ingår i butikens kommunikation utöver varornas exponering i lokalen? 

1.4 Problemavgränsning 

Vi har valt att fokusera på butikens interna kommunikation och hur kunden påverkas i 
butiken.  

1.5 Syfte 

Syftet med vårt examensarbete är att undersöka och jämföra, men även beskriva och 
analysera, vilka betydelsefulla delar som ingår i butikens interna kommunikation för att 
åstadkomma positiva attityder och köpbeteenden. 
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1.6 Information om arbetet 

Vi förutsätter att läsaren har grundläggande kunskaper i ämnet marknadsföring för att kunna 
tillgodogöra sig innehållet i arbetet.  

Citat i texten betecknas med citationstecken och kursiv stil. Markerade ord betecknas endast 
med citationstecken medan endast kursivstil användas vid kapitlens inledande texter.  

1.7 Nyckelord 

Beteende – Nationalencyklopedins förklaring: ”Term som används om bl.a. individens yttre 
rörelser.” 4 
Vår tolkning: Hur kunden bemöter upplevelsen, butikslayouten och personalen i butiken. 

Kommunikation - Nationalencyklopedins förklaring: ”Överföring av information mellan 
människor…”5 
Vår tolkning: Vi fokusera på den interna informationen i butiken mellan kund, personal och 
butikslayout.  

Exponering - Nationalencyklopedins förklaring: ”Förhållandet att någon eller något utsätts 
för något eller att något visas…”6  
Vår tolkning: Hur varor visa upp i butik.  

Layout - Nationalencyklopedins förklaring: ”Layout är en skiss av exempelvis en bok eller en 
annons som visar var bilder och text ska placeras.”7  

Vår tolkning: En skiss av exempelvis en butikslokal som visar vart bord, provrum och kassa 
ska placeras.  

Frontbord - Vår tolkning: Frontbord är det bordet som är placerat precis innanför ingången i 
en butik. Det bordet som fånga kunden. 
Fronthäng - Vår tolkning: Fronthäng är kläder som är upphängda på väggen så kunden kan 
se hela plagget.  

Garderobshäng – Vår tolkning: Kläder som är upphängda i en garderob, kunden ser alltså 
bara sidan av klädesplagget. 

Koncept – ”Affärskoncept, eller affärsidé, avser en kombination av faktorer som kan ge ett 
företag konkurrensfördelar.”8 

Vår tolkning: Allt butiken kommunicerar till sina kunder ingår i dess koncept.  

Fokuspunkt - Vår tolkning: Punkter i butiken som lysts upp/markerats för att kunden ska 
fokusera på dessa.  
Outfit - Vår tolkning: En kombination av olika klädesplagg.   
 
                                                             
4 http://www.ne.se/kort/beteende/1144767 
5 http://www.ne.se/kort/kommunikation 
6 http://www.ne.se/lang/exponering/166167 
7 http://www.ne.se/lang/layout 
8 http://www.ne.se/lang/koncept/228565 
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1.8 Kapitelhänvisning 

Inledning 
I inledningskapitlet går vi in på bakgrunden till vår sedan framtagna problemformulering. Vi 
tar även upp avgränsningar, syften, nyckelord och kapitelhänvisning till arbetet. 
Metod och genomförande 

I metodkapitlet redovisar vi syftet, undersökningsmetod och olika sätt att samla in data. Vi har 
även åsikter angående tillförlitligheten i vår undersökning.  

Teoretisk referensram 
I den teoretiska referensramen framkommer de teoretiska modeller och principer vi har valt 
att använda oss av, vilka är kommunikationsmodellen, köpprocessen, exponeringszoner och 
butiksatmosfärens påverkan på konsumenten. Här finns även de teoretiska fakta vi har tagit 
fram ur litteraturen. 
Empiri och analys 

I empirin och analys presenteras resultatet och analysen tillsammans för att få en tydligare 
bild av vad som framkommit i undersökningarna. 

Slutsats 
I slutsatsen diskuteras den information som vi kommit fram till i empirin och analysen. 

Avslutande diskussion 
I den avslutande diskussionen presenteras hur arbetet kan utvecklas och vilka vidare 
forskningsfrågor som kan studeras. I kapitlet framkommer även källkritik till arbetets 
informationssökning.  
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2. Metod och genomförande 
 

I metodkapitlet redovisar vi syftet, undersökningsmetod och olika sätt att samla in data. Vi 
har även åsikter angående tillförlitligheten i vår undersökning. 

 

2.1 Syfte 

Här presenterar vi de syften vi har använt oss av, vilka är det explorativa syftet samt det 
beskrivande syftet.  

2.1.1 Explorativt syfte 

Med explorativt syfte menas att man har lite kunskap om det område man skall undersöka. 
Man vill skapa en övergripande bild om ämnet för att man ska begränsa sitt arbete. 
Explorativt syfte används oftast som ett sätt att hitta information om det ämne man vill 
undersöka, för att sedan fördjupa sig i det område som är intressant. (Christensen, Andersson, 
Carlsson & Haglund 2001, s. 55) 

2.1.2 Beskrivande syfte 

Beskrivande syfte är att ha god kunskap om det ämne man ska undersöka. Man behöver dock 
en uppdatering för visa en tydlig bild. I detta syfte går man djupare ner i sin undersökning och 
får fler frågor besvarade än i det explorativa syftet. (Christensen et al. 2001, s. 56-57) 

2.1.3 Val av syfte 

Vi har i vårt arbete valt att använda explorativt syfte, i den mening att vi innan påbörjat 
undersökning fick en överblick av ämnet som vi sedan fördjupade oss i. Det gjorde vi genom 
att studera litteratur och elektroniska källor. 
För att ytterligare fördjupa oss i ämnet valde vi att använda oss av det beskrivande syftet. Här 
fick vi en tydligare bild genom att utföra egna observationer och enkäter. Med djupare 
litteratur studier fick vi även en tydligare överblick om ämnet. 

2.2 Undersökningsmetod 

Här presenterar vi de metoder som vi har använt oss av, metoderna är den kvantitativa och 
den kvalitativa metoden. 

2.2.1 Kvantitativ metod 

När du i en undersökning använder dig av den kvantitativa metoden registreras i huvudsak 
siffror. Undersökningen fokuserar på mängd och antal. Denna metod lämpar sig bäst när du 
redan har god information om ämnet som ska undersökas. (Christensen et al. 2001, s. 67) 

2.2.2 Kvalitativ metod 

Med kvalitativ metod menas att man beskriver ämnet med text, ord och symboler. Detta för 
att få en mer beskrivande bild av informationen. Här får du djupare svar på frågorna du ställer 
och analyserar sedan dessa på földelaktigt sätt. (Christensen et al. 2001, s. 67) 
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2.2.3 Val av undersökningsmetod 

Vi har använt oss av både kvantitativa och kvalitativa metoder i arbetet.  Båda metoderna 
användes när vi gjorde enkäten och våra egna observationer.  

Vi valde att använda oss av båda metoderna för att få en bredare undersökningsgrund. Vi ville 
genom text och siffror få ett tydligt svar på vår problemformulering.  

2.3 Datainsamlingsmetod 

Här presenterar vi två typer av datainsamling, vilka är sekundär- respektive primärdata. 

2.3.1 Sekundärdata 

Information som sedan tidigare är insamlad kallas för sekundärdata. Detta är en andra- eller 
tredjehandskälla som kan användas för att styrka egna undersökningar. Sekundärdata kan 
exempelvis vara tidigare underökningar, artiklar eller litteratur. (Christensen et al. 2001, s. 
69) 

2.3.2 Primärdata 

Primärdata är ny information som man själv har samlat in till arbetet. Användning av 
primärdata är bra för att få en egen uppfattning om hur undersökningsområdet ser ut. Detta 
kan vara i form av egna undersökningar, enkäter och observationer. (Christensen et al. 2001, 
s. 69) 

2.3.3 Vala av datainsamlingsmetod 

Vi har använt oss av både sekundär- och primärdata för att få en bredare och djupare kunskap 
om ämnet. 
Sekundärdata har vi använt oss av i form av litteratur och elektroniska källor. Gällande 
primärdata har vi utfört enkäter och observationer.   

2.4 Datainsamlingsteknik 

Här presenterar vi olika datainsamlingstekniker i form av enkätundersökning och 
observationer.  

2.4.1 Enkät 

En enkät är en sammanställning av öppna och/eller slutna frågor. Här får man svara på 
frågorna med egna formuleringar eller svarsalternativ som redan på förhand är skrivna. De 
kvantitativa och kvalitativa metoderna kan användas vid utformning av en enkät. (Christensen 
et al. 2001, s. 136-137) 

2.4.2 Observation 

En observation är en metod man kan använda för att fastställa fakta och förhållanden. 
Observationen kan utföras där undersökningsobjekten vet att du observera, men även en så 
kallad osynlig observation när objekten är ovetande om din närvaro.9  
                                                             
9 http://www.ne.se/lang/observation 
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2.4.3 Val av datainsamlingsteknik 

För att koppla ihop teorin med hur butiker faktiskt ser ut, valde vi att utföra en observation. Vi 
behövde ett bra underlag till faktorer att granska i butiken och valde därför att studera 
litteratur angående den interna kommunikationen.   
Vi utformade en enkät som delades ut i Borås stad för att undersöka vad kunden ansåg 
påverka mest av den interna kommunikationen vid ett köp. Vi utförde även en enkät till 
personalen i de butiker vi observerade.   

Vi valde att studera litteratur inför framtagningen av vår första enkät. Med enkäten ville vi ta 
redan på vad kunder anser påverka mest vid ett köp utifrån den interna kommunikationen. 
Den interna kommunikationen är huvudämnet i vårt arbete och vi ansåg att det skulle vara 
relevant fakta för att besvara vår frågeställning.  

2.5 Datakällor 

Fakta vi använt oss av i teorin är sekundärdata. Den består i huvudsak av tryckt litteratur men 
vi har även använt oss till viss del av elektroniska källor. 

2.5.1 Litteratur 

Vi har valt att i vårt arbete använda oss av både svensk och engelsk litteratur. Till största del 
har vi använt oss av kurslitteratur för att få relevant fakta. Detta är bland annat boken 
”Butiksboken – För dig som jobbar inom detaljhandeln” och ”Praktisk marknadsföring B – 
kommunicera säljande”, som har bra kapitel om den interna kommunikationen i butiken.  
För att få en bra disposition i arbetet har vi använt oss av boken ”Rapporter och uppsatser”. 
Fördjupningen i bland annat metoden fick vi från boken ”Marknadsundersökning – en 
handbok”.  

2.5.2 Elektroniska källor 

Som elektronik källa har vi i huvudsak använt oss av Nationalencyklopedins hemsida för att 
förklara våra nyckelord. Vi har även använt oss av en elektronisk bok.  

För att ta fram fakta om detaljhandel i vår bakgrundsdiskussion använda vi oss av information 
från bland annat Handelns utvecklingsråds hemsida och Dagens Nyheter. 

2.6 Observation 

Vi har valt att göra en dold, icke-deltagande observation. Det är en observation där deltagarna 
inte är medvetna om att de deltar i en observation. (Christensen et al. 2001 s. 196)  
Observationen genomfördes på det sättet då vi i huvudsak inte observerade kunder utan 
utformningen av butiken. I den del då vi observerade kunden drog vi endast ett streck för 
varje kund då de stannade eller inte. Vi ansåg att behovet inte fanns att informera dem om 
detta. Hade vi informerat kunden innan den gick in i butiken att vi skulle observera dem 
skulle tillförlitlighet sjunka då vi kunde ha påverkat kundes beslut.  

2.6.1 Utformning av observation 

Observationen är uppdelad i två delar. Den första delen är en observation på butikens 
utseende och dess kommunikation medan den andra delen är en observation på hur kunden 
bemöter frontbordet i butikens entré.  
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Första delen av vår observation var alltså att observera butikens utseende. Observationen 
utfördes i fyra olika butiker, H & M, JC, MQ och Brothers Sisters, vilka alla har sortiment för 
både kvinnor och män. Det specifika urvalet gjorde vi för att jämföra butiker i liknade 
storlekar, men även för att begränsa oss i vårt arbete.  De aktuella butikerna ingår i kedjor och 
vi anser att de då bör vara insatta i butikskommunikation.  

Vi valde att observera exponeringen, kombinationerna och skyltdockorna för att se hur 
butiken kommunicera med sina kunder genom sortimentet. För att få en tydlig bild av 
butikens helhetskoncept observerade vi även skyltar, musiken, ljuset, personalen och 
kundströmmarna. För att vara så objektiva som möjligt valde vi att bortse från sortimentet och 
dess utseende.  
Andra delen av observationen innefattade en undersökning där vi observerade hur många av 
de kunder som gick in i butiken också stannade vid frontbordet. Det ansåg vi vara relevant 
information till vårt arbete då butiken vid frontbordet skall fånga upp sina kunder.  

2.6.2 Genomförande av observation 

När vi utförde observationerna hade vi ett tydligt schema (se bilaga 2) att gå efter för att det 
skulle bli så objektivt som möjligt. I butikerna kollade vi vad de hade valt att använda sig av 
för exponering, klädkombinationer, skyltdockor, skyltar, musik, ljus och ljud. Vi observerade 
även hur personalen uppträdde i butiken och om de fanns några tydliga kundströmmar. 
Utförandet av vår observation genomfördes vid två olika tillfällen. Första observationen 
gjorde vi mitt på dagen en torsdag (14/4-11) och andra tillfället var en fredagseftermiddag 
(6/5-11), detta för att se om någon tydlig förändring hade skett i butiken vid olika tidpunkter. 
Vid det andra tillfället observerade vi bara de faktorer som hade förändrats. Färgerna på 
väggarna och belysningen var exempelvis samma vi båda tillfällena.  

Vid båda tillfällena observerade vi hur många av de 50 första kunderna som stannad vid 
frontbordet, detta för att se om det var någon skillnad mellan de båda gångerna.  

2.7 Enkät 

Vi valde att göra två enkäter till vårt arbete. Den första enkäten ställde vi till personer i Borås 
centrum för att få svar på frågan om vad de påverkas mest av i butikens interna 
kommunikation vid köpet. Personerna fick även svara på frågan om hur en säljare skall 
uppträda i butiken och om de är medvetna om att butiker utformar sitt utseende efter kundens 
beteende. 
Andra enkäten var en mindre enkät som vi ställde till två säljare i varje butik vi utfört vår 
observation i.  

2.7.1 Utformning av enkät 

För att få ett tydligt resultat som vi kunde jämföra valde vi att använda oss av den kvantitativa 
metoden till vår enkät. Vi ställde frågan ”Hur viktiga är dessa alternativ för dig vid ett köp?”. 
Vi radade sedan upp ett antal kommunikationsmedel som kunde påverka kunden vid köpet. 
Personen som svarade på enkäten bedömde, i en skala ett till fem, hur viktig 
kommunikationen var för dem.  
De kommunikationsmedel som fanns med i enkäten var: butikens utseende, sortimentet, 
varornas placering, informationsskyltar, service, kort kö, erbjudanden, musik och ljus. Vi 
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valde dessa då de var vanligt förekommande delar som butiker jobbar med i den interna 
kommunikationen enligt teorin. 
Den andra frågan i undersökningen var ”Hur vill du att en säljare ska uppträda mot dig i 
butiken?”. Denna fråga kändes relevant till teorin då vi ville undersöka hur kunden uppfattade 
personalen som ett kommunikationsmedel.  

Tredje och sista frågan i undersökningen baserades mer på nyfikenhet än på relevans. Frågan 
var ”Är du medveten om att många butiker utformar butikens utseende efter kundens 
beteende?”. Vi ville veta hur många kunder som var medvetna om att butiker aktivt arbetar 
med att ta fram en säljande butik till sina kunder. 

Innan vi genomförde enkäten i Borås godkändes den av vår handledare och vi testade den på 
några personer för att undersöka om den var lätt att förstå och genomförbar. 

Den andra enkäten vi gjorde till säljarna i butikerna bestod endast av en fråga; ”Hur viktiga 
tror du dessa alternativ är för kunden vid ett köp?”. Under frågan fanns samma alternativ som 
ställdes till personerna i Borås stad. Denna gjorde vi för att få en förståelse för hur säljarna i 
en butik uppfattar vad kunden påverkas av. Två säljare i varje butik fick svara på frågan, totalt 
svarade åtta personer. 

2.7.2 Genomförande av enkät 

Vi genomförde vår första enkät i centrala Borås. Vi valde att fråga personer som befann sig 
stadskärnan, detta för att få en så bred uppfattning som möjligt om hur folk i allmänhet tyckte 
påverka vid köp. Vi ville inte begränsa oss till en viss målgrupp eller ålder.  
Vid första tillfället frågade vi 50 personer, detta var tisdagen den 19 april klockan 13-15. Vid 
andra tillfället valde vi att gå ut onsdagen den 5 maj klockan 15-17, även denna gång valde vi 
att tillfråga 50 personer. 

De säljare vi frågade till vår andra enkät var de som fanns tillgängliga i butiken vid tillfället 
för observationen.  

2.8 Undersökningens tillförlitlighet 

Här presenterar vi undersökningars tillförlitlighet och vilken tillförlitlighet vår undersökning 
har.  

2.8.1 Reliabilitet 

Reliabilitet mäter hur pålitliga svaren på din undersökning är. Den mäter hur bra du har fått ut 
den information ur undersökningen som du söker. Den kan även uttrycka hur noggrann 
mätningen har varit.10  

2.8.2 Validitet 

Med validitet menas att du verkligen mäter det du ska mäta. (Christensen et al. 2001, s. 215) 

2.8.3 Datakällornas tillförlitlighet 

Vi har valt att använda oss av så mycket tryckta källor som möjligt i vårt arbete, detta för att 
vi anser att tryckt litteratur i hög grad är tillförlitlig.  
                                                             
10http://www.ne.se/lang/reliabilitet/292172 
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”Marknadsundersökning – en handbok” är den bok som har tidigast publiceringsår (2001), 
därför anser vi att vi valt relevant fakta till vårt arbete.  
Då detaljhandeln utvecklas fort var det för oss viktigt att ha fakta som inte förändras vid olika 
årstider eller som är beroende av vad som är modernt vid ett specifikt tillfälle, det anser vi att 
de fakta vi använt inte är. 

2.8.4 Observationens tillförlitlighet 

Vår observation är tillförlitlig till hög grad och den ökade då vi genomförde observationen vid 
två olika tillfällen, men butikers exponering förändras hela tiden vilket måste tas i åtanke. 
Under observationerna finns det möjlighet att vi kan ha missat att lägga märke till något då vi 
endast är två personer som utför den.  
För att öka tillförlitligheten på andra delen av observationen, den som mätte kunders reaktion 
vid frontbordet, bestämde vi att de kunder, som i vår undersökning ska anses reagera, måste 
stanna. 

2.8.5 Enkätens tillförlitlighet 

I vår första enkätundersökning har vi totalt tillfrågat 100 personer. Vi valde att dela upp 
enkäten och delade ut den vid två tillfällen för att bredda och stärka trovärdigheten i vår 
undersökning.   
Spridningen i undersökningen anser vi är bra. Både kvinnor och män, men även ålder, har en 
bra fördelning och gör att vår enkät får en ökad tillförlitlighet. I vår enkät har vi inget bortfall, 
alla frågor som ställts besvarades.  

 
 

 
 

 
 

Vi anser att mycket information vi fått in från enkäten har varit relevant, dock har vi inte 
kunnat använda svaren på kundens medvetenhet om att butiker utformar dess utseende efter 
kundes beteende. Reliabiliteten på vår enkät kan därmed anses sänkt så vi inte kunde använda 
all den information vi förväntat oss.  

Bortsett från enkätens sista fråga anser vi att den hade en bra validitet med bra information till 
vårt arbete.   

Tillförlitligheten i vår andra enkät, angående säljarens uppfattning om kundens påverkan av 
den interna kommunikationen, kan vi inte anse vara hög. Då endast åtta personer svarade i 
enkäten och endast en fråga fanns att svara på, var den både smal och grund. Vi ville i 
huvudsak använda den till att jämför med kunden svar och se om säljarna svarade annorlunda 
än de personer vi tillfrågat tidigare.   
Tillslut anser vi att validiteten i våra enkäter har varit bra. Vi har fått den information vi 
behövt från våra enkäter.  

Ålder: Kvinnor: Män: Totalt: 

16-25 år 22 personer 18 personer 40 personer 
26-45 år 20 personer 16 personer 36 personer 

46 + år 15 personer 9 personer 24 personer 

Totalt: 57 kvinnor 43 män 100 personer 
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3. Teoretisk referensram 
 

I den teoretiska referensramen framkommer de teoretiska modeller och principer vi har valt 
att använda oss av, vilka är Kommunikationsmodellen, Köpprocessen, Exponeringszoner och 
Butiksatmosfärens påverkan på konsumenten. Här finns även de teoretiska fakta vi har tagit 

fram ur litteraturen. 
 

3.1 Val av teoretiska modeller 

Vi har valt att använda oss av Kommunikationsprocessen och delar av Köpprocessen när vi 
utformat vårt arbete. Dessa har vi sedan använt vid analys och slutdiskussion för att på bästa 
sätt binda samman vår teori och empiri till en slutsats.   
För att rikta in oss mer på ämnet har vi också valt att använda oss av Butikatmosfärens 
påverkan på konsumenten samt Exponeringszoner, som på samma sätt kopplas till teorin och 
empirin i analys och slutdiskussion.  

3.1.1 Kommunikationsprocessen 

 
3: 1 Baserad på kommunikationsprocessen enligt Schramm (1954). Originalmodell, se bilaga 4  

Modellen visar hur kommunikationen mellan företag och dess målgrupp ser ut. Grunden i 
modellen består av en sändare som skickar ett budskap till en mottagare. Sändaren är i detta 
fall butiken och dess interna kommunikation medan mottagaren är kunden. (Gezelius & 
Wildenstam 2009, s. 209) 

Många gånger är budskapet inte detsamma hos sändaren som mottagaren då det kan uppstå 
störningar på vägen. Därför måste sändaren, redan innan budskapet skickas, tänka över vilka 
kommunikationsmedel som skall användas och hur budskapet skall utföras. Framförallt måste 
sändaren veta varför den sänder ut budskapet och vad den vill ha ut av det. Det är även viktigt 
att sändaren vet till vilket budkap som skall nå fram och vad de vill få för effekt från 
mottagaren. (Gezelius & Wildenstam 2009, s.209) 

Genom olika kommunikationsmetoder sänds signalen till mottagaren, dock kan störningar 
förekomma i både fysisk och psykisk form. Fysiska störningar kan till exempel vara att 
butiken kommunicerar sina produkter på ett felaktigt sätt medan psykiska störningar kan vara 
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redan invanda åsikter och föreställningar som är svåra för mottagaren att bryta. (Gezelius & 
Wildenstam 2009, s. 215-216)  
Mottagaren ger i sin tur sedan feedback tillbaka till sändaren, exempelvis genom ett köp. Det 
som sändaren bör tänka på är att feedbacken inte alltid når fram. (Gezelius & Wildenstam 
2009, s. 217) 

3.1.2 Köpprocessen  

 
 

 

 
 

 
3:2 Steg mellan utvärdering av alternativ och ett köp i köpprocessen enligt Kotler (2008). 

Originalmodell, se bilaga 4   

Detta är en mer ingående del i köpprocessen från ”utvärdering av alternativ” till ”köp” som 
visar att det kan uppkomma hinder som påverkar kunden.  Med köpavsikt menas vad kunden 
sedan tidigare hade för avsikt med köpet, vilket kan påverka det slutgiltiga beslutet.  
Andras attityder och oförutsedda faktorer är andra delar av köpprocessen man måste ta 
hänsyn till. Personer som påverkar köpet, exempelvis säljare, vänner eller bekanta motsvarar 
andras attityder i processen. Oförutsedda faktorer är faktorer kunden själv inte kan påverka 
som uppkommer innan köpet. Det kan till exempel vara prissänkningar, att produkten är slut i 
butiken eller andra erbjudanden som lockar kunden till köp. (Kotler, Armstrong, Wong & 
Saunders 2008, s.265-266 ) 

3.1.3 Butiksatmosfärens påverkan på konsumenten 

 
    
   

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

3:3 Butiksatmosfärens påverkan på konsumenten enligt Donovan och Rossiter (1982).  
Originalmodell, se bilaga 4 

Modellen utvecklades av Donovan och Rossiter och beskriver hur olika egenskaper i butiken 
påverkar konsumentens känslor och hur detta sedan visar sig i kundens köpbeteende. 

Utvärdering 
av alternativ Köpavsikt 

Andras 
attityd 

Oförutsedda 
faktorer 

Köp 

Butiksatmosfär 
- butikslayout 
- inredning 
- skyltar  
- ljus 
- färg  
- upphetsning  
- ljud 
- doft 
- människor 

Känslomässigt 
tillstånd 

glädje 
upphetsning 
dominans 

 

Respons 
närmande 

eller 
undvikande 
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Modellen visar att hur en butik är utformad påverkar olika kunder på olika sätt och ger då 
olika respons tillbaka beroende på kundens känslomässiga tillstånd. (Hernant & Boström 
2010, s. 244-245) 

Responsen kunden ger är uppdelad mellan närmande eller undvikande. Vid ett närmande vill 
kunden stanna i butiken och undersöka den, miljön underlättar att kunden i slutändan blir 
nöjd. Är responsen undvikande känner sig kunden obekväm och vill istället bort från butiken 
och dess miljö. (Hernant & Boström 2010, s. 244-245) 

De känslor som leder till responsen uppkommer utifrån hur kunden känner inför 
butiksatmosfären. (Hernant & Boström 2010, s. 244-245) 

3.1.4 Exponeringszoner 

I samband med att varor exponeras på en vägg är det viktigt att tänka på vad kunden lägger 
märke till. Man brukar dela upp väggen i tre olika zoner. (Westermark & Lindblom 2003, s. 
159) 

Första zonen kallar för ”Informationszonen” och är 2m från golvet och upp till taket. Här kan 
man placera varor man har mycket av för att utnyttja butikens utrymme, man kan även placera 
skyltdockor i halvkroppsstorlek för att visa kunden hur kläder kan kombineras. (Westermark 
& Lindblom 2003, s. 159) 

”Blickfångszonen” är den andra zonen, från golvet och 1 meter upp. Här ska det placeras 
varor med mycket färg och detaljer för att väcka uppmärksamhet. (Westermark & Lindblom 
2003, s. 159) 
Den bästa placeringen på väggen är den tredje zonen, ”Volymzonen”, 1-2 meter från golvet. 
Detta är zonen framför våra kunders ögon och här placeras varor i stora volymer. Det är varor 
som säljer i stora kvantiteter och som behövs fylla på ofta. (Westermark & Lindblom 2003, s. 
159) 

3.2 Butikens interna kommunikation 

Med butikskommunikation eller säljfrämjande åtgärder i butik, försöker man exponera de 
varor man säljer på bästa sätt. Genom att ge kunden information om varan på olika sätt samt 
påminna om kundens behov försöker man öka försäljningen. (Hernant & Boström 2010, s. 
239) 

I butiken är det viktigt att all kommunikation utgår från butikens profil. Allt ska vara en 
helhet där allt från personalens kläder, sortimentet, exponeringen och butikens layout ska tala 
samma språk.  Idag görs allt fler beslut i butiken och därför måste kommunikationen till 
kunden vara tydlig. (Westermark & Lindblom 2003, s. 150) 
För att kunden ska uppleva butiken som positiv vill detaljisterna skapa en positiv butiksmiljö.  
Det är viktigt att detaljisten förhåller sig till sina kunder. Alla kunder har olika behov och de 
måste mötas på olika sätt. Din kunds köpbeteende kan påverkas av olika typer av påverkan i 
butiken, till exempel butikens layout, vilka färger som används och om ljuset är behagligt. 
(Nordfält 2007, s. 132) 

3.2.1 Sortiment 

Ofta ser man sortimentet som ett av de viktigaste konkurrensmedlen i butiken. Det har i 
huvudsak tre syften, att påminna, påverka och inspirera. Det påminnande sortimente kan vara 
de varor du köpt förut. När butiken vill påverka kunden till att köpa ett visst märke eller en 
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viss vara placeras denna ofta lättillgängligt för kunden. Detta kan vara varor som butiken 
tjänar pengar på eller vill att kunden ska förknippa butiken med. Genom att sortimentet 
inspirerar leder det ofta till att kunden köper en komplementprodukt eller en helt ny produkt. 
Detta kan vara att man i sin butik exponerar två varor tillsammans för att öka försäljningen av 
den ena, eller andra varan. (Nordfält 2007, s. 42) 

3.2.2 Butikens utformning  

I dag jobbar många företag med den mekaniska försäljningen i butiken, vilket är planeringen i 
butiken, framkomligheten, produktexponeringen och butikens hjälp till kunden att ta ett 
köpbeslut utan den personliga servicen. Inne i butiken är det viktigt att butiken har ett bra 
flöde så kunderna själva kan hitta de varor de söker. (Schmidt & Sköld 2008, s. 117) 
De kunder som trivs i butiksdesignen tar inte lika stor skada av att exempelvis vänta i köer, 
som de personer sin inte trivs i butiken. Är butiken rörig och oorganiserad kan det i vissa fall 
öka impulsen för oplanerade köp. Har företaget istället en butik som är mer organiserad, kan 
det göra det lättare för kundens öga att uppmärksamma mer av sortimentet i butiken. 
(Nordfält 2007, s.132) 

En bra utformning av butiken utgår från butikens lokal och vilket sortiment som ska 
exponeras i butiken. Det är även viktigt att väga in vilken målgrupp du förmedlar till. 
(Schmidt & Sköld 2008, s. 28) 

3.2.3 Planlösning 

En butik kan delas upp i varma och kalla ytor.  De varma ytorna i butiken är de ytor många 
kunder ofta passerar medan de kalla ytorna är ytor i butiken som få kunder faktiskt når. 
(Schmidt & Sköld 2008, s. 122) 

Arbete med A-, B- och C-ytor förekommer ofta i butiker, även kallat varma och kalla ytor. De 
platser som ger den bästa försäljningen och där exponeringen är mest synliga kallas för A-
ytor. Detta är vanligtvis frontborden och borden mitt i butiken. Här ska bästsäljare och 
kampanjvaror exponeras för att öka försäljningen. C-ytorna är till för basvaror och de 
komplementprodukter som butiken använder sig av i sortimentet. De ska exponeras men ska 
inte ta över i butikens helhet. B-ytorna i butiken är den övriga platsen i butiken där 
sortimentet exponeras. Detta kan vara varor som är nyinkomna men inte ingår i någon 
kampanj eller liknande. (Schmidt & Sköld 2008, s. 122-123) 

I klädbutiker brukar fri planlösning tillämpas, då kunden får en större överblick om vilka 
plagg man kan kombinera med varandra. Eftersom att det inte är självklart att köpa en hel 
outfit när man befinner sig i en klädbutik, hjälper den fria planlösningen butiken till en ökad 
merförsäljning då kunden på detta sätt, själv eller med hjälp av en försäljare, kan hitta flera 
kombinationer av plagg. (Wanger 2002, s. 186-187) 

3.2.4 Exponering 

Idag dekorerar vi inte butikerna på samma sätt som vi gjorde förr utan vi använder oss istället 
av bildligt talande information. Skyltdockor, exponeringen av varorna i butiken och 
personalens uppträdanden bidrar tillsammans till kunden upplevelse i butiken. (Westermark & 
Lindblom 2003, s. 150) 
Det finns mycket att tänka på när man ska exponera varor i en butik. Varornas placering på 
väggen, fokuspunkter på golvet och väggen samt exponeringen runt kassan. Genom att 
använda sig av fokuspunkter på golvet och väggen kan du få kunden att rör sig i butiken. 
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Fokuspunkter är blickfång för kunden och sticker ut från den vanliga inredningen i butiken. 
Det kan t.ex. vara podium med stora skyltar eller skyltdockor. I de fall som kunden ofta 
besöker butiken är det alltid bra att använda sig av nya detaljer och överraskningar för att 
väcka deras uppmärksamhet. (Westermark & Lindblom 2003, s. 158-160) 

3.2.4.1. Exponeringsmöjligheter 

Sortimentet kan exponeras på olika sätt i butiken. Beroende på vad för sortiment som ska 
kommuniceras kan man använda olika knep för att öka försäljningen. Vill butiken visa att 
sortimentet är enkelt att kombinera, kan det göras genom att arbeta med utvalda produkter 
som matchar varandra kombinerade på skyltdockor runt i butiken. Vill butiken istället tala om 
att de är experter inom området är kategoriindelningen viktig. Här är sortimentet väl 
strukturerat och tydligt för vilka kunder de riktar sig till.11  
Människan påverkas av färg vilket kan användas på olika sätt i butikskommunikationen. 
Genom att kombinera produkterna efter färg är ett lätt och effektivt sätt att få kunden 
uppmärksam. På detta vis hittar kunden direkt de färger han eller hon söker. Genom att låta 
komplementfärgerna hänga bredvid varandra ser kunden dessa som starkare och det blir då en 
mer effektfull kombination. (Pegler 2006, s. 144-145) 

För att kunderna lättare ska hitta kläder och accessoarer att kombinera med varandra, kan det 
vara ett bra val att hänga kläderna utefter hur de passar med varandra. För att kunderna på 
bästa sätt ska kunna urskilja de olika plaggen, färgerna och mönstren är det bra att hänga 
lugnare och enfärgade plagg mellan de mer uppseendeväckande plaggen. (Pegler 2006, s. 
145-146) 
Om kunden söker efter plagg utefter vad kunden sedan ska göra kan man som butik hänga 
kläderna därefter. På detta vis kan man hänga alla plagg som passar till fest på en yta och 
nattkläder på en yta. (Pegler 2006, s.147) 

Varumärken har idag blivit viktigt för både kunder och butiker, vilket kan organiseras genom 
att hänga olika varumärken för sig för att kunden ska hitta det varumärke man söker. (Pegler 
2006, s. 146) 
I vissa fall kan det vara bra att dela upp kläderna utifrån storlek. Det sker oftast vid plagg som 
är extra stora eller extra små. Genom att hänga kläder på det viset blir det dock bäst om 
exponeringen kombineras med, exempelvis med färghäng. (Pegler 2006, s. 146) 

3.2.5 Färger 

Det finns flera teorier om hur färger påverkar människan på olika sätt, dessa används även 
inom butikskommunikationen. Färger sägs vara den största motivationen för köp då den får 
kunden att reagera, färger runt plagg butiker vill sälja har också denna inverkan. (Pegler 
2006, s. 7-8) 
Vilka färger som är populära vid olika säsonger varierar vilket man bör tänka på, liksom att 
människors syn på färger kan vara personlig och skiljer sig åt kulturer och länder emellan. De 
flesta färger kan få en positiv inverkan i rätt kombinationer och miljö. Människor associerar 
färger till olika känslor, årstider och högtider vilket man i butik kan använda sig av. Att man 
använder färgerna på rätt sätt blir viktigt så att de inte får kunden att känna negativt för dem. 
(Pegler 2006, s. 7-8) 
                                                             
11 http://www.slideshare.net/magnusohlsson/handelsmannensterkomst 
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Vissa färger gör sig bättre att använda som bakgrund i butiken än andra. Olika nyanser av de 
neutrala färgerna svart, vit, grå, beige och brun är färger som gör att plagg och accessoarer 
ligger i fokus. (Pegler 2006, s. 11) 

3.2.6 Ljus 

Ljus får produkter och färger att framträda och på det sättet gör det kunden uppmärksam. 
Människan är attraherad av ljus och det är naturligt för oss att dra oss mot de ljusaste 
punkterna, med hjälp av ljus kan man då leda kunden genom butiken. Ljuset kan påverka 
kundens attityd och det bör anpassas så kunden känner ett välkomnande och kläderna 
framträder på rätt sätt. Med fel ljus kan lokalen bli kall och deprimerande. Vid kassan blir 
ljussättningen viktig för att belysa varorna på rätt sätt, så att kunden känner att den gjort ett 
bra val. (Pegler 2006, s. 25-26) 

3.2.7 Musik 

Musik kan användas på olika sätt för att få kunden att agera olika. Musik i butiken kan 
användas för att få kunden att slappna av eller för att piggna till. Snabb musik gör att kunder 
rör sig snabbare i butiken, medan lugn musik påverkar kunden tvärtom. Lugn musik har också 
visat sig öka försäljningen, medan snabb gör att man säljer i en ökad takt. (Wanger 2002, s. 
174-175) 
Vill man att kunden ska ta mer tid på sig, vilket kan behövas i vissa typer av modebutiker, är 
ett val av lugn musik att föredra medan man i butiker där man satsar på högre kundomsättning 
bör använda sig av snabbare musik. (Wanger 2002, s. 174-175) 

3.2.8 Säljarens påverkan 

Säljarens roll och dess service är en viktig del i hur butiken framstår gentemot kunden. 
Service i butik innebär för många en kompetent och lättillgänglig personal som ändå ger 
kunden eget utrymme. (Wanger 2002, s. 170) 
Hur säljaren ska agera skiljer sig åt beroende på vilket koncept butiken har. En butik med 
lägre priser kan använda sig av lägre servicegrad för att påvisa att priserna är låga. En mer 
exklusiv butik kan istället använda sig av sina säljare för att sälja de dyrare och då möjligtvis 
mer svårsålda varorna. (Wanger 2002, s. 170) 
En säljare som är påstridig kan vara både positivt och negativt för försäljningen beroende på 
hur kunden känner för produkten. Är man redan som kund positiv till produkten eller känner 
att ett köp inte blir en stor ekonomisk förlust kan påstridighet vara till hjälp. Det man bör 
tänka på är att man vill att kunden ska återkomma och en för påstridig säljare kan minska 
kundens vilja till detta. (Wanger 2002, s. 170) 

En hjälp från säljaren kan vara att informera mer om produkten för att leda kunden till ett köp. 
Detta kan vara i form av tips och råd om hur man kan använda produkten samt till vilka andra 
plagg, men även om det är en speciell tillverkning eller material. (Wanger 2002, s. 182-183) 

3.2.9 Kundservice 

Det är många faktorer som talar för att kundservicen kommer att bli en av det viktigaste 
konkurrensmedlet i butiken.  Sortimentet och inredningen blir mer lika i de olika butikerna 
och de måste därför differentiera sig. Man har även förstått vikten av kunden som 
marknadsförare därav blir kundmötet allt viktigare. Man säger att har en kund varit missnöjd 
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har det i tid bidragit till att 60-120 kunder eller potentiella kunder tagit del av detta. (Schmidt 
& Sköld 2008, s. 86-87) 
Kundservice kan egentligen delas upp i två kategorier. Det kan dels vara den personliga 
service, bemötandet, och dels en servicetjänst, de erbjudanden butiken erbjuder. (Schmidt & 
Sköld 2008, s. 87) 

Det är inte lätt att mäta om den personliga servicen är bra eller dålig, just för att det är så 
personlig. Det beror på hur mycket kunder det är i butiken och hur många säljare det finns till 
förfogande. Den personliga servicen är även beroende av personalens humör, vilka tonläger 
de använder och hur kroppsspråket talar till kunden. Undersökningar visar på att den valigaste 
anledningen till att kunder slutar att handla i en viss butik beror på personalens bemötande. 
(Schmidt & Sköld 2008, s. 87-88) 

Servicetjänsten är lättare att mäta. Vilket kan vara allt från öppettider och erbjudanden till 
öppet köp. Genom att överträffa och ger mervärde till kunderna genom tillgänglighet och 
bekvämlighet kan bidra till att fler kunder handlar hos just dig. (Schmidt & Sköld 2008, s. 88) 
Vidare att tänka på är att kunden kan uppleva tiden i butiken som både positiv och negativ. 
Trivs kunden i butiksmiljön kan den stanna längre och detta kan leda till fler köp. Genom att 
ha plats där kunden kan sitta ner kan göra att butiken och tiden där blir en positiv upplevelse. 
Dock anses väntetider vid kassan eller väntan för att få hjälp som negativ tid. (Schmidt & 
Sköld 2008, s. 30) 

3.2.10 Kvinnor och mäns kundbeteende  

I butiken går det att se tydliga skillnader på kvinnan och mannens beteende. Män är 
målmedvetna och rör sig snabbt i butiken, hittar de inte varan de söker ger de snabbt upp 
letandet och gå vidare. Kvinnor handlar gärna tillsammans med en väninna och köper bara 25 
procent av de kläder de provar. Inom klädbranschen behandlas därför kvinnor och män olika i 
butiken. Kvinnor går ofta i butiker för nöjes skull medan män är där för att handla. (Schmidt 
& Sköld 2008, s. 79) 
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4. Empiri och analys 
 

Här presenteras resultatet och analysen tillsammans i kapitlet för att få en tydligare bild av 
vad som framkommit i undersökningarna. 

 

4.1 Observation 

För vår observation har vi valt att studera och jämföra fyra olika butiker belägna i Borås stad. 
Butikerna är H & M, JC, MQ och Brothers Sisters. Dessa butiker finns över hela Sverige och 
säljer kläder till både kvinnor och män i låg- till medelprisklass.  
Observationerna är utförda vid två olika tillfällen för en större tillförlitlighet. Vi har valt att 
inte observera sortimentets utseende i butikerna då detta ej skulle bli objektivt.  
Tillfälle 1: 14/4-11 Tillfälle 2: 6/5-11 

4.1.1 Observation av frontbord  

 

H & M 

Frontbordet är placerat snett åt höger efter ingången.  
Tillfälle 1: Ett lägre bord med vikta kläder 
och accessoarer i ljusa pastellfärger. Dockor 
med kombinationer av plagg finns i 
anslutning till bordet. 

Tillfälle 2: Samma uppställning av bord, dock 
har man använt sig av gul och cerise som 
accentfärger. 
 

 

 
4:1 Hur många stannar vid frontbordet på H & M, egen undersökning (2011) 

 
Under det första tillfället vi undersökte hur många som stannade vid frontbordet var det 15 
procent på H & M, detta ökade sedan till 18 procent vid andra tillfället. 
 
 
 
 

Hur många stannar vid frontbordet på H & M? 
 

                           Tillfälle 1                                             Tillfälle 2 
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JC 

Frontbordet är placerat mitt framför ingången. Herr och dam. Kombination av dockor samt 
vik. 

Tillfälle 1: Svart samt dova färger.  
Dockor med kombinationer av plagg finns i 
anslutning till bordet. 

Tillfälle 2: Kläderna har ljusare färger men 
även starkare fokuspunkter i rött och blått. 

 

 
4:2 Hur många stannar vid frontbordet på JC, egen undersökning (2011) 

 
17 procent stannade vid frontbordet på JC vid första tillfället, under andra besöket ökade det 
till 36 procent. 

MQ 

På MQ har man valt att ha häng innanför dörren istället för ett bord.  

Tillfälle 1: Endast dam i front. Häng utan 
dockor. Ljusa pastellfärger. 
 

Tillfälle 2: Endast dam i front, häng utan 
dockor, dock starkare färger i rött på 
klänningarna denna gång.  

 
 

 
4:3 Hur många stannar vid frontbordet på MQ, egen undersökning (2011) 

Hur många stannar vid frontbordet på JC? 
 

                           Tillfälle 1                                              Tillfälle 2 

Hur många stannar vid frontbordet på MQ? 
 

                         Tillfälle 1                                             Tillfälle 2 



20 

 

Vid första tillfället stannade 10 procent vid frontbordet på MQ, under det andra besöket 
stannade 26 procent.  
 

Brothers Sisters 

Två ingångar, en för dam och en för herr. Frontborden är placerade mitt framför dörrarna. 

Tillfälle 1: Vid damfrontbordet används 
cerise som accentfärg 

Tillfälle 2: Damfrontbordet använder sig 
fortfarande av cerise som accentfärg. 
Herrfrontbordet har mycket färg. 

 

 
4:4 Hur många stannar vid frontbordet på Brothers Sisters, egen undersökning (2011) 

 
Vid första undersökningstillfället stannade 28 procent av Sisters och Brothers vid frontbordet, 
detta ökande  till 42 procent vid andra tillfället.  
 
Kommunikationsprocessens (2:1) sätt att förklara hur en sändare skickar ett budskap till en 
mottagare och hur mottagaren i sin tur skickar feedback tillbaka till sändaren kan användas i 
förklaringen av butikens kommunikation.  

Vår observation av butikernas frontbord visar att deras sätt att kommunicera varorna kan få en 
effekt genom kundernas reaktion. Butiker vill förmedla ett behov av de varor som exponeras 
och få kunden att reagera.  
Det första kunden möts av när den kommer in i en butik är frontbordet, här har butiken sin 
första och bästa chans att visa vad den vill förmedla. 
Vid vår första observation valde tre av fyra butiker att använda ljusa naturnära färger vid 
frontbordet, Siters Brothers var den enda butik som använde sig av starkare färger.  
Vid andra besöket hade alla butiker valt att använda sig av färg i frontbordet, allas procent 
ökade under den observationen.  
Som tidigare beskrivits påverkar färger människan på olika sätt. Vitt och beige används bäst 
som bakgrund i butiken, vilket gör att kläder i dessa färger inte framträder på samma sätt som 
starkare färger mot vit eller svart bakgrund.(Pegler 2006, s.11) Vid första besöket fick man 
ingen effekt i de flesta butiker vid frontbordet eftersom att inverkan på kunden uteblev, detta 
ser man tydligt i den observation vi utförde.  

Hur många stannar vid frontbordet på Brothers och Sisters? 
 

                               Tillfälle 1                                            Tillfälle 2 
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Ökningen av kunder som valde att stanna vid frontbordet kan delvis bero på butikernas sätt att 
visa upp sina varor. Färgens sätt att påverka människan och få kunden att fästa blicken på 
något kan ha fått kunder att reagera i högre grad. 

Precis som i kommunikationsprocessen (2:1) finns det plats för störningar i den signalen 
butiken vill sända. Eftersom att butiken kan ha andra fokuspunkter för kunden att fästa 
blicken på kan kunden helt utesluta frontbordet och välja en väg förbi den.  

4.1.2 Butiksatmosfären 

Modellen om butiksatmosfärens påverkan på konsumenten (2:3) visar hur butiksatmosfärens 
olika kommunikationsdelar får kunden att uppleva något slags känslomässigt tillstånd, som 
sedan leder till ett närmande eller undvikande. Vad som är viktigt att påpeka är att alla kunder 
påverkas olika, vilket gör att den signal butiken sänder kan tolkas på flera sätt. 

 

Exponering 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
 
Tillfälle 1:  
Mestadels hängande 
plagg både i front 
och i garderob i 1-2 
meters höjd. Inget 
utnyttjande av den 
övre halvan av 
väggarna för 
exponering. Enkel 
butiksinredning, 
kläderna i fokus. 
Tillfälle 2: 
Fortfarande fokus på 
kläder med hängande 
plagg. Dock har man 
utnyttjat övre 
vägghalvan mer med 
fokuspunkter.  

 
Tillfälle 1: 
 Frontade kläder på 
de övre delarna av 
väggarna, garderober 
på den nedre.  

Tillfälle 2:  
Utnyttjar väggarna 
bra. Fokuspunkter på 
väggarna med 
starktfärgade kläder.  

 
 

 
Generellt 
garderobshäng, 
några enstaka fronter 
1-2 meter upp på 
väggen. 
Finns vikbord 
placerade i hela 
butiken. 
Lägre i tak, utnyttjar 
väggarna. 

 
Kombination av 
front- och 
garderobshäng 1-2 
meter upp på väggen. 
Finns vikbord 
placerade i hela 
butiken. Mer 
detaljerad inredning. 
Butiken har placerat 
ut detaljer, så som 
gamla resväskor och 
böcker. 
Högt i tak med flera 
fokuspunkter. 

 
De butiker som har observerats visar både likheter och skillnader i sina sätt att exponera 
varorna. Butikerna använde sig främst av kombinatinerade garderobshäng och fronthäng 
tillsammans med vikta plagg. Skillnader visar sig dock i sätten butikerna väljer att kombinera 
kläderna i butiken, vilket då kan ge kunderna olika respons. 
Precis som butiksobservationen visar är den bästa placeringen för varor 1-2 meter över golvet 
(Westermark & Lindblom 2003, s. 159). Alla butiker vid observationen har placerat de flesta 
plagg inom just ”volymzonen”. H & M och Sisters Brothers hade båda butiker tillräckligt 
högt i tak för att också utnyttja ”informationszonen” och på detta sätt ge kunden mer 
information om det sortiment de erbjuder. Vid första observationstillfället var det endast 
Sisters Brothers som utnyttjade denna zon, under andra tillfället tillkom fler fukuspunkter 
även i H & Ms väggexponering. 
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Klädexponering 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
 
Plagg uppdelade i 
avdelningar såsom 
dam, herr och barn 
därefter 
delkollektioner. 
Även 
storleksindelning, 
exempelvis en 
avdelning med plagg 
i större storlekar. 

 
Exponeringen är 
kombinations-
anpassad. 
Egen jeansavdelning. 

 
Efter varumärken 
därefter 
delkollektioner.  

 
Exponeringen är 
kombinationsanpassad, 
externa märken för sig. 
 
 

 
JC, MQ och Brothers Sisters säljer alla externa märken, men endast MQ och Brothers Sisters 
väljer att exponera dessa för sig. Köpprocessen (2:2) visar att man som kund utvärderar sina 
alternativ innan beslut om ett köp. Eftersom att varumärken har visat sig bli allt viktigare 
(Pegler 2006, s. 11), kan exponering av varumärken för sig vara ett bra sätt för butiker med 
externa varumärken att visa upp vilka de erbjuder vilket får kunden att lättare utvärdera 
alternativen.   
Alla butiker i observationen är uppdelade i dam och herravdelningar och kombinerar också 
plagg efter stil, färg och delkollektion. Kombinationen av att föra samman färger, plagg och 
accessoarer som passar ihop förenklar för kunden och gör att kunden lättare får inspiration till 
köp och finna det den söker efter. 
H & M har också en speciell avdelning för större storlekar vilket förenklar för kunder i behov 
av större storlekar 

 

Butikerna vi har observerat vänder sig till både kvinnor och män. Kvinnor och mäns beteende 
i butik är olika (Schmidt & Sköld 2008, s. 79) och detta kan visas i butikens sätt att exponera 
sina varor. Då kvinnor i allt större omfattning shoppar för nöjes skull (Schmidt & Sköld 2008, 
s. 79) kan detta vara en förklaring till att exponering vid frontbordet till större del vänder sig 
till just kvinnor. 
 

 
 

Damexponering vs. Herrexponering 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
 
Damplaggen 
exponeras i 
huvudsak. 
Herravdelningen på 
källarplan utan 
information i övriga 
butiken om detta. 

 
Lika exponering. 

 
Dam vid frontbord, i 
övrigt lika 
exponering. 

 
Lika exponering.  
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Färg i butik 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
 
Huvudsak i vit men 
man har använt sig 
av beige/brunt samt 
ljusgröna fondväggar 
på damavdelningen. 
Herravdelningen går 
i samma ton men 
med en mörkare 
nyans.  
 

 
Färgerna är 
genomgående svart 
och vitt. 

 

 
Färgerna är 
genomgående svart 
och vitt. 

Fondväggar med 
mönster i svart och 
vitt. 

 
Huvudsak i vitt men 
man har använt sig 
av ljust blå/grå 
fondväggar på 
damavdelningen. 
Herravdelningen har 
i huvudsak olika 
träslag på väggarna 
men även vitt. 
 

 

Precis som tidigare skrivits passar neutrala färger som vit, svart och beige som bakgrund på 
exempelvis väggar för att få färgerna på kläder och accessoarer att framträda (Pegler 2006, 
s.7-8). Alla butiker som medverkat i observationen följer detta mönster.  

 
Då man idag använder sig av bildligt talande information i butikskommunikationen 
(Westermark & Lindblom 2003, s. 150), får skyltar och skyltdockor på det viset en viktigare 
betydelse. Skyltar med information om exempelvis pris och nyheter och skyltdockor med 
förslag på klädkombinationer visar sig vara delar i alla de observerade butikernas exponering.  

Skyltdockor och informationsskyltar 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
 
Skyltdockor i 
anslutning till 
frontbord placerade 
runtom i butiken. 
Flera 
informationsskyltar 
om pris i butiken. 

 
Många dockor är 
utplacerade i butiken.  
Informationsskyltar 
om pris i butiken. 

 
Många dockor är 
utplacerade i butiken.  
Informationsskyltar 
om nyheter i butiken. 

 
Många dockor är 
utplacerade i butiken. 
Skyltar som finns i 
butik är i 
huvudsakligen 
kampanjerbjudanden. 

Framkomlighet  

H & M JC MQ Brothers Sisters 
 
Tillfälle 1:  
Ingen tydlig och 
strukturerad 
framkomlighet. 
Tillfälle 2:  
Tydligare och 
luftigare butik, mer 
lättframkomligt. 

 
Lättframkomligt. 

 
Lättframkomligt. 
Damavdelningen är 
mer luftig än 
herravdelningen. 

 
Finns en tydlig väg 
rakt in i butiken. 
Mycket luftig och lätt 
att komma fram i. 
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För att butiken ska ha möjlighet att utnyttja sina varma och kalla ytor, samt A-, B- och C-
ytorna behövs en viss struktur i butikens uppbyggnad (Schmidt & Sköld 2008, s. 122-123).  
Vid observationen såg man en tydlig framkomlighet i alla butiker utom H & M. Vid andra 
besöket hade dock H & M ändrat strukturen samt minskat bord och andra 
upphägningsmöjligheter vilket gjorde att butiken uppfattades luftigare. Detta gjorde i sin tur 
att kunderna lättare valde en väg genom butiken som fick dem att passera fler ytor.  

 

 

I alla butiker vi observerade spelades musik i bakgrunden. Musik kan ha olika effekt på 
kunden beroende på tempo och styrka (Wanger 2002, s. 174-175). Då uppfattningen av 
musiken var att den till största del var lugn och ej uppfattades som störande får detta en 
lugnande effekt och leder till att stressen minskar. Eftersom att JC, MQ och Sisters Brothers 
arbetar mer med service (se bilaga 3) passar den lugnande musiken bra till konceptet. H & M, 
som istället satsar på att kläderna säljer sig själv framför personlig service (se bilaga 3), skulle 
möjligtvis kunna utnyttja musikens påverkan genom ett högre tempo vilket kan leda till att 
man säljer i en ökad takt. 

 

 
Ljus kan användas för att få produkter och färger att framträda (Pegler 2006, s.25-26), vilket 
de butiker vi observerat har tagit tillvara på. Då människan är attraherad och drar sig till ljus 
men samtidigt kan uppfatta ljuset som kallt och deprimerande (Pegler 2006, s. 25-26), blir 
denna faktor en viktig del i butikskommunikationen. I huvudsak användes riktade lampor mot 
varorna för att få bästa effekt. 

 
 

Musik 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
 
Musik spelas i 
bakgrunden, 
uppfattas ej störande.  

 
Musik spelas i 
bakgrunden, 
uppfattas ej störande. 
Dock med ett högre 
tempo. 

 
Musik spelas i 
bakgrunden, 
uppfattas ej störande. 

 
Musik spelas i 
bakgrunden, 
uppfattas ej störande. 
Något lägre än de 
övriga butikerna. 

Ljus 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
 
Riktat ljus mot 
kläderna, på 
väggarna och 
spotlights i taket. 

 
Endast riktade 
lampor. Varorna är 
väl upplysta som 
blickfång. 
 
 

 
I huvudsak använder 
man sig av riktad 
belysning, mer 
allmän belysning 
över kassan. 

 
Endast riktade 
lampor. Varorna är 
väl upplysta som 
blickfång. 
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Personal 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
 
Finns tillgänglig i 
kassan, enstaka 
personal på golvet. 

 
Finns tillgängliga i 
butiken.  
 

 
Finns tillgängliga i 
butiken.  
 

 
Frågar kunderna om 
hjälp och finns 
tillgängliga i butiken. 

 
Säljarens tillgänglighet är beroende på vilket koncept butiken har (Wanger 2002, s. 170), 
vilket man kan se i observationen. H & M, som har lägre pris än de övriga butikerna, har den 
största delen av personalen i kassorna. Resterande butiker med något högre priser har placerat 
stor del av personalen lätttillgänglig för kunden och Sisters Brothers frågar kunderna direkt 
som de behöver hjälp. 

4.2 Enkät 

Här presenteras resultatet av enkätundersökningen. Enkäten har tagits fram för att få så bra 
underlag som möjligt till problemformuleringen. Vi har valt att dela upp första delen av 
enkäten mellan kvinnor och män för att se likheter och skillnader. Den andra delen är 
sammanställd med ett totalt resultat, då skillnaden mellan män och kvinnor var liten. 
Vi presenterar också en mindre enkätundersökning om vad personalen i de observerade 
butikerna tror påverkar kunden vid ett köp. 

4.2.1 Viktigt vid ett köp 

 

 

 
4:5 Hur viktiga är dessa alternativ vid ett köp? Totalt kvinnor i procent, egen undersökning (2011) 

 

 

Hur viktiga är dessa alternativ vid ett köp? 
Totalt kvinnor i procent 
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Vår enkät visar att kvinnor i huvudsak är överens om att sortimentet är viktigt vid köp. 82,4 
procent har valt en femma i en skala mellan ett till fem där ett är oviktigt och fem är viktigt. 
Ingen av kvinnorna har valt tre eller lägre.  

Servicen visar sig också vara viktig vid ett köp, 40,3 procent har valt en femma medan 31,6 
procent har valt en fyra. 

Butikens utseende och varornas placering, som vårt arbete till största del handlar om, visar 
mer spridda åsikter om hur viktiga de är. De flesta har dock valt fyra eller fem på frågorna, 
men många anser också att det inte har en lika stor betydelse vid köp.  
Både musiken och ljuset i butiken är förhållandevis viktiga enligt undersökningen medan 
erbjudanden och informationsskyltar har spridda åsikter. 
 

 

 
4:6 Hur viktiga är dessa alternativ vid ett köp? Totalt män i procent, egen undersökning (2011) 

 
	  
Männen tycker, liksom kvinnorna, att sortimentet är viktigt vid ett köp. 67,4 procent har valt 
en femma medan 27,9 har valt en fyra.	  	  

Enkäten visar också att servisen är väldigt viktig för män, hela 72 procent valde en femma 
och 18,6 procent valde en fyra. Ingen av de tillfrågade männen valde att servicen var helt 
oviktig.  
I övrigt är valen väldigt spridda, de flesta tillfrågade männen har dock valt en trea eller uppåt 
på de olika alternativen. Kort kö visar sig vara en aning viktigare liksom butikens utseende 
och ljuset.  
 
 

Hur viktiga är dessa alternativ vid ett köp? 
Totalt män i procent 
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4:7 Hur viktiga är dessa alternativ vid ett köp, enligt säljarna, i procent?, egen undersökning (2011) 

 
Vid den mindre enkätundersökningen med personalen i de butiker vi observerat visar det sig 
att de flesta anser att servicen är viktigt för kunden vid ett köp. Sortimentet och butikens 
utseende har även de fått höga betyg i undersökningen.  
 
Det enda alternativet som får relativt låga betyg är att butiken ska ha kort kö, medan de övriga 
alternativen ligger på tre och uppåt i betyg. Det finns inget alternativ som är helt oviktigt för 
kunder enligt personalen. 

Vi fick även kommentarer som; ”Adekvat kunskap”, ”Kunskap” och ”Trevliga”. 

4.2.2 Personalens uppträdande 

 
4:8 Hur ska en säljare uppträda i butiken? Totalt kvinnor och män i procent, egen undersökning (2011) 

 
I enkätundersökningen visas det att de tillfrågade vill att en säljare till största del ska hälsa 
och finnas till hands så att man själv som kund kan be om hjälp. En liten del på elva procent 
vill att säljaren ska fråga om man som kund behöver hjälp medan endast fem procent vill att 
säljaren ska låta sig som kund vara i fred. 

Hur ska en säljare uppträda I butiken? 
Totalt kvinnor och män i procent 
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Det tillkom flera kommentarer från de tillfrågade i enkätundersökningen till denna fråga, 
såsom; ”Ej vara för på, ej prata om sig själv”, ”Prata inte i telefon vi expediering”, ”De 
expediter som tuggar tuggummi gillar jag INTE”, ”Personalen får inte vara för 
påträngande”, ”Gärna säga hejdå också + positiv attityd” samt ”Springa och byta storlekar 
vid provrum”. 

Den senare delen av köpprocessen (2:2) visar att andras attityder kan påverka kunden vid ett 
köp. Säljarens roll i butiken kan skilja sig åt beroende på butikens koncept (Wanger 2002, s. 
170), trots detta har det visat sig att säljarens sätt att agera är viktig för kundens uppfattning 
av butikens helhet. Då vår enkät visar att de flesta kunder själva vill ha möjlighet att ta 
kontakt med säljaren, uteblir säljarens sätt att påverka om de ej får chansen till detta. Enkäten 
visar dock att en allt för påträngande säljare kan få en större negativ påverkan till köp än om 
de låter kunden själv göra sina egna beslut.  
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5. Slutsats 
 

 

I slutsatsen diskuteras den information som vi kommit fram till i empirin och analysen. 
 

Den interna kommunikation vi har studerat under arbetets gång innefattar flera delar, men vi 
har valt att bortse från sortimentet och dess utseende. Detta har vi valt att göra för att 
sortimentet är individuellt från butik till butik och den objektiva bedömningen hade försvunnit 
om vi skulle undersöka vad som var bra. 

5.1 Hur skall produkterna exponeras i butik för att attrahera 
kunden? 

Enkäten vi utförde visade att sortimentet är bland det viktigaste vid ett köp för kunden, vilket 
är förståeligt då det är produkten man tar med sig hem och sedan använder. Även den 
tillfrågade personalen samt litteraturen vi studerat visar på detta.  
I vårt arbete har vi fokuserat på vilka andra delar i den interna kommunikationen som kan 
påverka kunden till ett köp. En del av vår observation visar, precis som litteraturen, att 
människan påverkas av färger. När vi undersökte hur många besökare som stannade vid 
frontbordet kunde vi under andra tillfället se en ökning som vi delvis anser beror på mer 
exponering av färg. Då väggfärgerna till största del var dova framträdde de färgade plaggen 
mer än de tidigare ljusa plaggen och gav en effekt. Eftersom att frontbordet är det första 
kunden möts av vid ett besök i en butik anser vi att det är viktigt att bordet väcker 
uppmärksamhet och fångar kunden.  

Vid vår observation valde vi att observera butiker som har samma koncept och sortiment över 
hela landet och vi anser då att dessa har god uppfattning om butikens interna kommunikation. 
Observationen visar att man till största del väljer att hänga kläderna i front- eller 
garderobshäng samt att dessa är placerade cirka en till två meter över golvet. De butiker som 
hade möjlighet till exponering över två meter utnyttjade den till fokuspunkter och 
skyltdockor. För att utnyttja väggarna mer och öka framkomligheten på golvet i butiken kan 
man välja att exponera fler varor på höjden. Detta skulle vara en lösning för H & M då det vid 
första tillfället upplevdes som trångt i butiken. Dock måste man i detta fall tänka på är att 
personalen måste vara tillgänglig för att hjälpa kunden med dessa varor.  
För att kunden på bästa sätt ska se vilket sortiment butiken erbjuder vore frontade kläder det 
mest optimala. Vid mer utnyttjande av väggar har man möjlighet att fronta fler varor som 
kunden möjligtvis inte ser då de annars hänger i garderob. Då det oftast inte finns tillräckligt 
med plats är kombinationen av front- och garderobshäng ett måste.  
De butiker vi observerade valde till största del att hänga kläderna efter delkollektioner där 
plaggen enkelt kan kombineras samt efter externa varumärken. Detta anser vi gör det enklare 
för kunden att inspireras och den kan i sin tur själv hitta en hel outfit i butiken, vilket kan leda 
till merförsäljning. 
För många kunder är varumärken en viktig del i beslutet om ett köp, att dela upp varumärkena 
anser vi förenklar för kunden att hitta det varumärke den söker. Andra alternativ för att 
förenkla för kunden kan vara att hänga plaggen efter storlek eller färg. Då har kunden 
möjlighet att lätt hitta de plagg och färger som passar, men vi anser att detta leder till mindre 
inspiration och ett billigare uttryck. 
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5.2 Vilka viktiga delar ingår i butikens interna kommunikation 
utöver varornas exponering? 

Förutom sortimentet visade resultatet av vår enkät att servicen var viktigt vid ett köp. Fler 
män än kvinnor tycker att servicen är viktig, vilket kan visa sig i att män till största del går i 
butiker för att handla medan kvinnor ser det som ett nöje. Även personalen var överrens om 
att servicen var en av de viktigaste delarna vid ett köp. 
Hur säljaren ska uppträda kan bero på viket koncept butiken har, vilket i sin tur gör det svårt 
att besluta om hur en optimal säljare är. Vår undersökning visar tydligt att de tillfrågade vill 
att säljaren ska finnas där så att man själv kan be om hjälp. Detta kan leda till att butiker där 
säljaren har en viktig roll förlorar sin största säljkraft. Butiker där kläder ska säljas mekaniskt 
kan även de förlora på detta, då säljarna inte finns tillgängliga för att hjälpa kunden.  

Precis som köpprocessen säger finns det oförutsedda faktorer som påverkar köpet. Det 
behöver inte endast vara säljaren utan även erbjudanden eller köbildning. Vår enkät visar att 
åsikterna delas i hur viktiga eller oviktiga erbjudanden, köbildning och informationsskyltar är. 
Eftersom att servicetjänsten är lättare att mäta kan den då också bli en viktig faktor i kundens 
åsikt om butiken. Personalens undersökning visar dock att detta antas påverka mer än vad 
kunden är medveten om och det har visat sig att erbjudanden ger ett mervärde, liksom 
minskad kö kan uppfattas mer positivt.  
Musik kan påverka kunden på olika sätt. De butiker vi observerat valde alla att ha relativt låg 
ljudvolym. Då musik kan användas för att få kunden att bli lugn eller piggna till är det viktigt 
att man är medveten om musikvalet. Vilket alternativ som är bäst för en butik kan skilja sig 
åt. Vill man att kunden ska röra sig snabbt igenom butiken och på det viset öka 
försäljningstakten är snabbare musik att föredra. Det man ska ha i åtanke är dock att lugn 
musik gör att kunden tar mer tid på sig och man har på det viset större chans som säljare att 
öka försäljningen.  

I den enkät vi utförde visade det sig att kunder har olika åsikter om vilket som är viktigt och 
påverkar dem vid ett köp. Detta visar på att kunder är individer och har alla olika åsikter 
vilket gör att det inte finns ett rätt sätt att utforma sin butik på. Varje butik måste utgå från sitt 
koncept och den målgrupp de vänder sig till.   

5.3 Vilka betydelsefulla delar ingår i butikens interna 
kommunikation för att åstadkomma positiva attityder och 
köpbeteenden? 

De betydelsefulla delarna som ingår i butikens interna kommunikation för att åstadkomma 
positiva attityder och beteenden är många. Det är viktigt att känna sin målgrupp för att på 
bästa sätt kommunicera till dem. 

Kläderna ska exponeras så att kunden uppmärksammar dem samtidigt som de själva ska 
inspireras till att kombinera olika plagg som i sin tur leder till merköp. Ljus och färger ska 
attrahera kunden till att bli uppmärksam och kombinationen av information, musik och säljare 
ska få kunden att känna sig bekväm i butiksmiljön. 

Kombinationen av färg och ljust har visats ha en stor påverkan på kunden. Det optimala vore 
att alla kläder var belysta i fronthäng, men på grund av att yta i butiken är begränsad är 
kombinationen av garderobs- och fronthäng ett måste.  
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Servicen som säljaren bidrar med i butiken har i vårt arbete visat sig ha en stark påverkan på 
kunden. Detta betyder dock inte att säljaren ska vara påträngande, utan att den ska känna vad 
kunden behöver för hjälp och hur den på bästa sätt kan tillfredställas.  

Allt detta ska tillsammans anpassas till de resurser butiken har till förfogande för att göra 
kommunikationen så bra som möjligt och åstadkomma positiva attityder och köpbeteenden. 

 
 

 

 

 



32 

 

6. Avslutande diskussion 
 

Här presenteras hur arbetet kan utvecklas och vilka vidare forskningsfrågor som kan 
studeras. I kapitlet framkommer även källkritik till arbetets informationssökning. 

 

De undersökningar vi har utfört anser vi ha bra tillförlitlighet, det finns dock fler metoder som 
kunde utförts för att stärka denna. I vår enkät valde vi att fokusera oss på hur kunden tror sig 
påverkas av olika alternativ vid köp. Enkätundersökningen utfördes i centrala Borås där alla 
kunder fick möjlighet att svara. För att få en tydligare jämförelse mellan hur kunder påverkas 
i olika butiker kunde vi valt att dela upp undersökningen och undersökt kunder från de butiker 
vi valde att observera. 
Genom att använda sig av intervjuer med butikskommunikatörer, eller personal med ansvar 
för kommunikation, kunde vi stärkt undersökningen om hur personalen tror att kunder 
påverkas. På det viset hade vi fått en bredare grund att stå på vid analys och slutsats.  

För att på bästa sätt se om en butikskommunikation fungerar är ett alternativ att observera 
antalet kunder som handlar jämfört med de som går in i butiken. Vi valde istället att observera 
hur många kunder som stannar vid frontbordet då vi snabbt insåg att få köp utfördes. Har man 
mer tid skulle det dock vara ett alternativ att också göra en observation på antal köp.  

För vidare forskning är ett fördjupande i människans reaktioner på olika färger, ljus och ljud 
ett alternativ. Ett annat alternativ är att studera de observerade butikernas kunder och om det 
finns någon skillnad på deras beteende mellan varandra.  
För att se hur olika sätt att exponera kläder får kunder till bättre eller sämre köplust, kan ett 
alternativ vara att använda sig av samma butik och själv kombinera om varorna. Eftersom att 
sortimentet då alltid är detsamma, försvinner dess påverkan och exponeringen ligger i fokus. 
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Bilaga 1 

Undersökning	  -‐	  butikskommunikation	  

Är	  du:	  	   Man	  

	   Kvinna	  

Ålder:	  _____________	  

Hur	  viktiga	  är	  dessa	  alternativ	  för	  dig	  vid	  ett	  köp?	  

	   Oviktigt	   	   Viktigt	   	  

Butikens	  utseende	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Sortimentet	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Varornas	  placering	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Informationsskyltar	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Service	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Kort	  kö	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Erbjudanden	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Musik	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Ljus	   	   1	   2	   3	   4	   5	  

Annat:____________________________________________________	  

	  

Hur	  vill	  du	  att	  en	  säljare	  ska	  uppträda	  mot	  dig	  i	  butiken?	  

Låta	  dig	  vara	  i	  fred	   	  

Hälsa	  och	  finnas	  där	  så	  du	  kan	  be	  om	  hjälp	   	  

Fråga	  dig	  om	  du	  behöver	  hjälp	   	  

Annat:____________________________________________________	  

	  

Är	  du	  medveten	  om	  att	  många	  butiker	  utformar	  butikens	  utseende	  efter	  kundens	  
beteende?	  

Ja	   	   Nej	   	  

	  



 

 

Bilaga 2  
Observationsschema 

 
 

Exponering 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

 

Klädexponering 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

 

 

Färg i butik 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

 

Damexponering vs. Herrexponering 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Skyltdockor och informationsskyltar 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 



 

 

 

 

 

 

Personal 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  

Framkomlighet  

H & M JC MQ Brothers Sisters 
Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Musik 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Ljus 

H & M JC MQ Brothers Sisters 
Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  
 

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  

Tillfälle 1:  
 
 
Tillfälle 2:  



 

 

Bilaga 3  
Företagsfakta 

 
H & M är en svensk klädkedja etablerad över hela världen. De erbjuder 
mode för dam, herr, ungdom och barn. ”H & M:s affärsidé är att erbjuda 
mode och kvalitet till bästa pris.” H & M öppnar endast butiker på ”bästa 
läget” och väljer hellre att avstå en öppning än att öppna på fel plats. 
Deras fokus ligger på pris och plats.12 

 
 

JC Jeans & Clothes är en svensk klädkedja vars målgrupp är killar och 
tjejer vars stil och mode baseras på jeans och mode som passar till. ”JC:s 
design och interna varumärken skall tillsammans med världens ledande 
jeansvarumärken skapa ett brett och djupt utbud av jeans vilket syftar till 
att öka tillgängligheten och produktkunskapen och därmed erbjuda ”one-stop-shopping” för 
våra kunder.”13 

 
 

MQ är en svensk varumärkeskedja som erbjuder egna och externa märken 
till män och kvinnor.14 ”MQ:s affärsidé är att till män och kvinnor med 
intresse för mode, ständigt erbjuda varumärken med hög modegrad i 
attraktiva butiker.” 15 
 
 
 
Brothers och Sisters är två svenska klädkedjor som erbjuder 
kläder och mode till män och kvinnor i åldern 25-45 med stor 
fokus på service. Deras mål som butik är att bli bäst i 
branschens på att skapa och upprätthålla långsiktiga relationer.  
”Brothers vill tillgodose behov, inspirera samt erbjuda sina 
kunder en köpupplevelse utöver det vanliga. Brothers riktar sig till män i åldern 25-45 som 
tycker det är viktigt att vara välklädd och som kan tänka sig att betala lite extra för god 
kvalitet och service.” 
”Sisters vill erbjuda sina kunder ett noga utvalt mode för alla tillfällen. Sisters riktar sig till 
kvinnor i åldern 25-45 som tycker det är viktigt att vara snyggt klädda och som är villiga att 
betala lite extra för kvalitet, kunskap och service.” 16 

 
                                                             
12  http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm__facts.nhtml 
13 http://www.rnb.se/sv/Startsida/koncept/JC/ 
14 (http://www.mq.se/om-mq/) 
15 http://www.mq.se/press/pressrelaser/press-fashion/pressmeddelanden-2010/spanska-mango-nytt-varumarke-
pa-mq/ 
16 http://www.rnb.se/sv/Startsida/koncept/Brothers_Sisters/ 
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