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Sammanfattning 

Vi har reflekterat över hur enskilda butiker många gånger tycks ha en butikskommunikation 

som inte riktigt stämmer med exempelvis de kunder som handlar i butiken eller det sortiment 

som tillhandahålles. Vi trodde att butiker med en tydlig målgrupp har lättare att utarbeta en 

ändamålsenlig butikskommunikation som kan spegla butikens identitet. Det är denna 

huvudsakliga fråga vi har valt att undersöka i den här rapporten; vilka konsekvenser en tydlig 

segmentering får på butikskommunikationen. Vidare har vi även undersökt hur de olika 

delarna i butikskommunikationen påverkar konsumenterna. Denna rapport innehåller ett 

teorikapitel där olika begrepp, modeller och teorier finns beskrivna. Detta teorikapitel har 

bidragit till att ge oss bättre kunskap om området vilket har varit nödvändigt för att denna 

undersökning ska ha kunnat bedrivas ändamålsenligt. Teorikapitlet ger även läsaren en större 

förståelse för ämnet.  

Vi har genomfört denna undersökning utefter en kvalitativ metod där vi gjort en fallstudie på 

en enskild underklädesbutik, en benchmarkingstudie med tre enskilda underklädesbutiker 

samt fokusgruppsintervjuer med ett antal konsumenter. Genom egna observationer samt 

öppna individuella intervjuer samt gruppintervjuer har vi kunnat få fram diverse data som vi 

sedan har analyserat. Detta har blivit det resultat vi kommit fram till i rapporten. 
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1. Inledning 

Dagens handelsklimat präglas av en hård konkurrens vilket ger konsumenterna stora 

valmöjligheter i deras val av butik. Detta innebär att det för butikerna blir allt viktigare att 

hitta en grupp konsumenter på marknaden att huvudsakligen rikta sitt erbjudande till. Att hitta 

sin målgrupp på marknaden är en förutsättning för att butikerna på ett målmedvetet sätt ska 

kunna driva sin verksamhet. I den här rapporten kommer vi att behandla ämnet segmentering 

med fokus på hur en butik kan gå tillväga för att hitta sin målgrupp och hur denna grupp 

påverkar butikskommunikationen. Vidare kommer vi att undersöka vilka konsekvenser 

segmenteringen får för butikskommunikationen.  

1.1 Bakgrund och problemställning  

I takt med att konkurrensen inom handeln blir allt hårdare så ökar kraven på butikernas 

attraktionskraft. Butikerna måste veta vad kunderna efterfrågar hos en butik för att kunna 

tillfredställa deras behov.  

Kunder har olika behov och olika önskemål i fråga om hur de vill bli behandlade. Därför är 

det oftast omöjligt för ett företag att tillfredställa behoven hos alla potentiella kunder på ett 

och samma sätt. Företag bör inte ens försöka att lösa alla potentiella kunders problem och 

stödja alla potentiella kunders värdeskapande processer.
1
  

Det här citatet från Grönroos pekar på en viktig anledning till varför företag bör bestämma sig 

för vilket segment på marknaden de vill rikta sig till. Eftersom alla kunder är unika i sina 

behov och önskemål så efterfrågar kunderna olika värden i en butiks erbjudande. Henrik 

Uggla skriver även han att individer med olika preferenser och köpkraft söker olika 

meningsfulla erbjudanden. Han gör även uttalande som beskriver segment som en position på 

en efterfrågekurva.
 2

 Detta överensstämmer med Grönroos tankar om att kunderna är unika 

och därmed söker unika erbjudanden.  

Olof Holm skriver i sin bok om hur en tydligt definierad målgrupp bidrar till att företaget 

säkrare kan formlera sin marknadskommunikation, utveckla strategier och nå en högre grad 

av måluppfyllelse.
3
 Vi tror att det här synsättet är applicerbart på butikerna och deras 

erbjudande till kunderna. Utan en tydlig, definierad målgrupp blir det svårt att motivera 

                                                           

1
 Grönroos, 2008 sida 346 

2
 Uggla, 2006, sida 108 

3
 Holm, 2002, sida 176 
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kunderna till att handla i butiken. Ämnesområdet som rör segmentering är relativt välutforskat 

och det finns många teorier på området. Den här rapporten kommer att utgöra en 

kompletterande del i denna vetenskap då vi kommer att undersöka hur arbetet med 

segmentering kan bedrivas i praktiken. Vi tycker att vår rapport är relevant då det inte finns 

några konkreta metoder och tillvägagångssätt för hur företag kan hitta sin målgrupp på 

marknaden.   

Vår uppfattning är att segmentering och butikskommunikation har en nära anknytning till 

varandra.  I sin marknadsföring strävar företagen efter att i största möjliga mån skräddarsy sin 

marknadskommunikation till de konsumenter de vill nå och de strävar efter att hitta 

reklamkanaler där de kan tänkas nå målgruppen med sitt budskap. För butikerna är den 

kanske viktigaste marknadsföringskanalen butiken i sig. Paco Underhill vittnar om att det är 

svårare än någonsin att nå ut till konsumenterna och övertyga till köp. Vidare menar han att 

butiken har blivit det viktigaste mediet för att överföra budskap och uppmuntra till köp.
4
  

Därför är det viktigt att butiken i sin butikskommunikation tilltalar rätt målgrupp.  

Segmenteringen är en förutsättning för att butiken skall kunna skapa en butikskommunikation 

som tilltalar målgruppen, samtidigt som butikskommunikationens utformning bör vara en 

konsekvens av den segmentering som butiken gör. Det är på detta sätt som dessa två delar, 

segmentering och butikskommunikation, hänger ihop eller bör hänga ihop. Lena Mossberg 

menar att en butiks interiör kan locka ett visst kundsegment och fungera som en visuell 

metafor för att kommunicera butikens erbjudande.
5
 Detta visar på sambandet mellan 

butikskommunikation och segmentering.  
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 Underhill, 2006, sida 25 

5
 Mossberg, 2003, sida 109 
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1.2. Problemformulering 

Vilka konsekvenser får en tydlig segmentering på butikskommunikationen? 

1.3. Syfte 

Syftet med den här rapporten är att beskriva hur butiker genom segmentering kan gå till väga 

för att hitta sin målgrupp på marknaden och vilka effekter detta kan ha på 

butikskommunikationen.  Vår målsättning är att vi ska kunna ta reda på hur de olika delarna i 

butikskommunikationen påverkar konsumenterna och hur butiker kan arbeta med 

segmentering och butikskommunikation för att attrahera rätt målgrupp. Vi kommer att utgå 

från flera olika butiker inom samma bransch och göra jämförelser mellan hur dessa butiker 

gått till väga för att hitta sin målgrupp. Vidare kommer vi att undersöka hur denna 

målgruppsindelning påverkar butikskommunikationen i det avseende att butiken använder sig 

medvetet av butikskommunikationen för att locka den specifika målgruppen 

1.4. Perspektiv och avgränsningar 

I den här rapporten har vi valt att göra vissa avgränsningar för att lättare få en klar översikt 

över den fråga som just denna rapport undersöker. Vi har valt att undersöka hur en butik kan 

använda sig av segmentering för att hitta en tydlig, definierad målgrupp på marknaden samt 

segmenteringens påverkan på butikskommunikationen. Vi väljer att se på segmentering ur 

butikernas perspektiv i det avseende att butikerna hanterar dessa frågor och det är främst 

butikerna som påverkas av huruvida de har en målgrupp eller inte. När det gäller 

butikskommunikationen så kommer vi att utgå från konsumenternas synvinkel, vad de 

eftertraktar och eftersöker hos en specifik butik.  

1.5. Undersökning 

Vi har haft för avsikt att göra en fallstudie i en enskild butik i Varberg. Vi har valt denna butik 

eftersom vi observerat att butiken har en splittrad butikskommunikation som vi anser beror på 

att butikschefen inte har valt ut någon avgränsad grupp på marknaden som butiken riktar sig 

till. Anledningen till att vi valde att göra en fallstudie är att vi tror att detta är den metod som 

passar bäst för den typ av undersökning vi vill göra. Då vi valt att arbeta med ämnet 

segmentering anser vi att det är till fördel att ha en konkret butik och konkreta förutsättningar 

att jobba utifrån.  

Tanken har varit att vi skall hitta en målgrupp som kan tänkas passa butikens erbjudande. För 

att lyckas med detta har vi valt att genomföra olika undersökningar i form av benchmarking 
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där vi tittar på tre andra enskilda butiker inom samma bransch som i vår mening har lyckats 

bra i arbetet med att hitta en målgrupp på marknaden som även avspeglas i 

butikskommunikationen.  Genom intervjuer med butikscheferna för dessa butiker har vi tagit 

reda på hur man jobbat med segmentering för att kunna skapa ett unikt koncept till den valda 

målgruppen. Det material som framkommit från benchmarkingen har vi sedan använt som 

inspiration i arbetet med segmenteringen i den butik där vi valt att bedriva vår fallstudie. 

Vidare vill vi binda samman segmenteringen med butikskommunikationen då vi anser att 

dessa delar har ett så starkt samband mellan varandra. Utan en tydlig segmentering anser vi att 

det är svårt att skapa en butikskommunikation som kan locka kunder till butiken. Å andra 

sidan tror vi att det är hela idén med att segmentera går förlorad ifall butiken inte lyckas 

tilltala den valda målgruppen och därför anser vi att dessa två delar går hand i hand. När vi 

fastställt den målgrupp som butiken ska rikta sig till gick vi vidare till att ta reda på vilken 

påverkan segmenteringen skulle kunna få på butikskommunikationen. Vi behövde ta reda på 

hur butiken skulle gå tillväga för att kunna locka målgruppen till butiken. För att ta reda på 

detta valde vi att genomföra fokusgrupper med konsumenter ur en tänkbar målgrupp.  
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2. Teoretisk referensram 

Den teoretiska referensramen är uppdelad på två olika huvudkapitel: segmentering och 

butikskommunikation. Vi börjar med att presentera teori som faller inom området 

segmentering, då detta är det huvudsakliga ämnesområde som rapporten behandlar. Vidare 

presenterar vi även teorier om butikskommunikation, då även detta kommer att utgöra en stor 

del av rapporten. Upplägget i rapporten handlar om att segmenteringen får konsekvenser för 

butikskommunikationen och därav faller det sig naturligt att teorierna om segmentering ska 

presenteras först i det här kapitlet.  

Den teoretiska referensramen inleds med en beskrivning av varför det är viktigt för företag att 

ägna sig åt segmentering innan man vidare utvecklar sitt erbjudande till kund och utformar 

marknadsstrategier. Dessa teorier bekräftar vikten av segmentering vilket är relevant för just 

denna rapport, då vi hävdar att segmentering är en nödvändighet. Modellen visar även på hur 

segmenteringen har en påverkan på olika delar av butikens verksamhet, exempelvis 

butikskommunikationen. 

Den teoretiska referensramen beskriver segmenteringens innebörd, vilket är viktigt då detta 

stycke innehåller grundläggande information som vi anser att man bör ta till sig innan man 

påbörjar en segmentering. Ett exempel på sådan information är att kunderna i de olika 

segmenten bör vara lika varandra i något avseende. Söderlunds teorier visar även på att det 

kan finnas ett spann mellan hur man säljer att se på segmentering, detta är viktigt för oss att ta 

till oss då vi måste anpassa vår segmentering utefter den specifika butik vi kommer att 

segmentera för.  

Vidare innehåller vår teoretiska referensram information om hur segmenteringsprocessen kan 

gå till, vilka steg man kan behöva ta sig igenom och så vidare. Här har vi valt att använda oss 

av olika modeller som tillsammans utgör en grund att utgå från när vi själva ska utforma en 

handlingsplan för hur en butik kan arbeta med segmentering.  

Den andra delen av den teoretiska referensramen behandlar butikskommunikation. Vi delar in 

butikskommunikationen i tre olika delar vilket gör ämnet mer greppbart. Under rubrikerna 

interiör, exteriör och psykosocial miljö har vi samlat information om de olika delar som vi 

anser är relevanta för just denna rapports syfte. Tanken är att det vi tar upp i teorin som 

behandlar butikskommunikationen ska ge ett underlag för vilka frågor vi bör ställa i våra 

kundundersökningar.  



 

 6  

2.1. Segmentering 

Nationalencyklopedin definierar segment som sådant: ”segment (lat. segme´ntum 'avskuret 

stycke', av se´co 'skära sönder', 'dela'), inom marknadsföringen en grupp faktiska eller 

potentiella kunder (människor, företag eller organisationer) som har valts ut på en marknad 

med utgångspunkt från t.ex. behov, resurser, lokalisering, köpattityder eller köpsätt.”
6
 

Segmentering förklaras som en uppdelning av målgrupper i undergrupper, segment.
7
 

 Alla konsumenter är inte intressanta för ett företag. ”En låginkomsttagare med begränsad 

budget är inte intressant att bearbeta för ett företag som säljer lyxklockor eller privata 

jetplan”
8
, detta citat är ett exempel på att en del konsumenter inte är relevanta för företag att 

rikta sig till. Då kunder inte är identiska så behöver företagen närma sig kunderna på olika 

sätt, och anpassa sitt erbjudande efter kunden. Det företag som väljer att ta vara på kundernas 

olikheter och anpassa sig efter dessa kan åtnjuta viktiga konkurrensfördelar, vilket är ett 

viktigt skäl till varför företagen bör ägna sig åt segmentering.  

Segmentering är en grundsten som är nödvändig för att ett företag ska kunna bygga vidare på 

en effektiv planering av marknadsföringen. Genom att välja ut ett segment på marknaden och 

inrikta sin verksamhet mot detta segment så kan företagen utforma fokuserade 

marknadsstrategier.  

 

Bild 1
9
 Ssegmenteringen som en grundsten som behövs för att ett företag senare ska kunna bygga sin 

verksamhet på ett effektivt sätt.  

                                                           

6
 Nationalencyklopedin  

7
 Nationalencyklopedin 

8
 Söderlund, 1998, sida 13 

9
 Bild tolkad utifrån McDonald & Dunbar, 1998, sida 16 
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Modellen visar på varför det är nödvändigt för företag att segmentera innan man skapar 

erbjudanden eller sätter upp marknadsstrategier. I den här rapporten inriktar vi oss på butikers 

segmentering och kommer därför att använda termer som butikschef istället för 

marknadsförare och liknande termer som ofta förekommer i de teoretiska källorna.  

2.2.1. Segmenteringens innebörd 

McDonald och Dunbar beskriver segmenteringen som en process där man delar in kunder, 

och potentiella kunder, på marknaden i olika grupper eller segment. Kunder som befinner sig 

inom samma segment bör ha samma eller liknande önskemål som kan tillfredställas med hjälp 

av en speciell marknadsmix.
10

 Författarna skiljer på ”marknaden” som definierar kundernas 

behov på ett sätt som inbegriper summan av alla alternativa produkter och de servicetjänster 

som kan tillfredställa konsumenternas behov inom ett visst område. När man pratar om 

”segmentering” så pratar man om kundernas behov med fokus på specifika produkter och 

servicetjänster som tillsammans med andra delar av marknadsmixen kan tillfredställa olika 

kundgruppers mer specifika behov. En viktig skillnad mellan marknad och segment är därför 

att en specifik strategi kan utformas för ett segment medan en marknad endast kan definiera 

olika produkter och servicetjänster.  

Albertsson och Lundqvist menar att segmentering handlar om att dela in totalmarknaden i 

tydligt åtskilliga delmarknader eller grupper. Kunder inom samma grupp är lika varandra i 

något avseende, exempelvis kan de ha samma behov, värderingar eller beteende. Denna grupp 

eller delmarknad utgör ett segment och mellan de olika segmenten måste det finnas tydliga 

skillnader.
11

  

Det är konsumenternas behov som ofta påverkar deras intresse för 

marknadskommunikationen, det brukar sägas att i segmenteringssammanhang är behov den 

bästa parametern för att segmentera en marknad, eftersom konsumenternas behov tydligt 

kopplar till vad de vill ha ut av produkten. Det enda sättet att mäta behov är genom att ställa 

frågor, vilket kostar tid och pengar för ett företag.
12

 

Magnus Söderlund beskriver i sin bok tre olika innebörder av segmentering. Vanligtvis brukar 

man definiera segmentering som en ”klassificering av kunder”, vilket innebär att den som 

segmenterar urskiljer olika kundgrupper. Kunderna i vardera grupp måste vara lika varandra i 

                                                           

10
 McDonald & Dunbar, 1998, sida 15 

11
 Albertsson & Lundqvist, 1997, sida 99 

12
 Dahlén & Lange, 2003, sida 178 
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något avseende. Söderlund ritar även upp en skala som beskriver hur klassificeringen av 

kunder kan se ut. Modellen beskriver hur butikschefen å ena sidan kan välja att betrakta alla 

kunder som lika och därmed se hela marknaden som ett segment. Å andra sidan kan 

butikschefen välja att se på kunden som en unik individ och att varje kund utgör sitt eget 

segment. 
13

 

Bild 2 
14

 Skala för hur butikschefen väljer att betrakta sina kunder.  

Med segmentering kan man även avse att den som segmenterar gör ett ”val av kunder”, alltså 

butikschefen väljer vilka kunder på marknaden som denne vill rikta sitt erbjudande till.  Även 

här finns det en skala för hur valet av kunder kan se ut. Söderlund menar att butiken kan välja 

att hålla dörren öppen för samtliga kunder utan att göra något aktivt kundval, eller att göra ett 

aktivt kundval och därmed uppmuntra de utvalda kunderna till att besöka kunden.  

Bild 3 
15

 Skala för hur butikschefen väljer att segmentera när det gäller vilka konsumenter butiken ska 

rikta sig till.  

Den tredje och sista innebörden som segmenteringen kan ha, innebär att butiken ”bearbetar 

sina kunder”. Även här finns en modell som beskriver två extremfall och ett spann 

däremellan. Butiken kan välja att bearbeta alla kunder på samma sätt eller skräddarsy ett 

erbjudande till varje kund. 
16

 

                                                           

13
 Söderlund, 1998, sida 11 

14
 Bild tolkad utifrån Söderlund, 1998, sida 11 

15
 Bild tolkad utifrån Söderlund, 1998, sida 12 

16
 Söderlund, 1998, sida 12 
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Bild 4
17

 Skala för hur butikschefen väljer att bearbeta sina kunder, det vill säga vilket bemötande 

kunden ges och hur butiken anpassas efter kundens behov och önskemål. 

2.1.1 Segmenteringsprocessen 

Albertsson och Lundqvist delar in segmenteringsprocessen i två steg. Först gäller det att 

samla in data om totalmarknaden som beskriver marknaden, sedan ska den insamlade data 

analyseras och det är i detta steg som segmenten börjar bli synliga. Här måste man använda 

sig av olika segmenteringsvariabler för att kunna strukturera totalmarknaden. De 

demografiska variablerna delar in konsumenterna utefter exempelvis ålder, kön, civilstånd 

eller annat som härrör till befolkningens struktur.
18

 Även familjestorlek, familjestruktur, 

inkomst, yrke, utbildning, religion, ras eller nationalitet kan räknas till de demografiska 

variablerna
19

 Det är vanligast att dela in konsumenter utefter geografiska variabler.
20

  Vidare 

finns även geografiska variabler. Använder man sig av geografiska variabler kan man dela 

upp konsumenterna i segment utefter vart de bor exempelvis storstad, landsbygd, Sverige eller 

liknande.
21

 Även Kotler skriver i sin bok om geografiska variabler. Han delar upp dessa i 

vilken region konsumenterna tillhör, landets storlek, stadens storlek, urbanisering och det 

geografiska områdets klimat.
22

 Vilket klimat en plats har kan ändra alltså från matvanor till 

livsstil överlag exempelvis.
23

  Kotler nämner även geodemografiska variabler som är en 

kombination av geografisk plats och demografiska faktorer.
24

  En del företag väljer att 

segmentera utefter socioekonomiska variabler vilket innebär att konsumenterna delas in i 

                                                           

17
 Bild tolkad utifrån Söderlund, 1998, sida 12 

18
 Albertsson & Lundqvist, 2007, sida 102 

19
 Kotler et al., 2005, sida 399 

20
 Kotler et al., 2005, sida 400 

21
 Albertsson & Lundqvist, 2007, sida 105 

22
 Kotler et al., 2005, sida 399 

23
 Kotler et al., 2005, sida 398 

24
 Kotler et al., 2005, sida 400 
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olika segment utefter inkomst, utbildning, yrke och liknande.
25

 Det har även blivit vanligare 

att företagen väljer att dela in konsumenter efter AIO. Detta innebär att man grupperar 

konsumenterna utifrån deras aktiviteter, intressen och åsikter alltså vilken livsstil de har och 

vilka de egentligen är.
26

 Kotler har en annan benämning på dessa variabler, nämligen psykografiska 

variabler som kan delas in i social klass, livsstil och personlighet.
27

 Vilken social klass en 

konsument tillhör kommer att påverka dennes preferenser när det gäller olika produkter 

etcetera.
28

 Kotler nämner även de beteendemässiga variablerna som består av inköpstillfälle, 

fördelar, användningsstatus, Användningsgrad, lojalitetsstatus, förberedelsenivå och attityder 

till produkten.
29

 

Inköpstillfälle: När man segmenterar efter denna variabel tar man hänsyn till ifall 

konsumenter handlar inför någon särskild högtid så som jul eller påsk, olika evenemang som 

exempelvis festivaler och så vidare som gör att försäljningen kan öka under den särskilda 

perioden. Butiker som har vetskap om dessa olika händelser kan rikta sin marknadsföring och 

sitt erbjudande under den specifika perioden.
30

 

Fördelar: Olika konsumenter söker olika fördelar hos en produkt. När det gäller exempelvis 

mobiltelefoner så har dessa ett flertal olika funktioner som är olika viktiga för olika kunder.
31

 

Sony-Ericsson använder sig exempelvis av sina Walkmanmobiler för att attrahera ett segment 

som tycker att funktionen att ha musik i mobilen är viktigt. 

Användningsstatus: Vilken användningsstatus olika konsumenter har påverkar hur företaget 

bör rikta sig till de olika konsumentgrupperna. Ett företag som använder sig av denna 

segmenteringsvariabel måste alltså ta hänsyn till huruvida en kund är ny användare eller van 

användare.
32

 

Användningsgrad: Genom att titta på i vilken grad olika konsumenter använder sig av en 

specifik produkt kan man urskilja de segment som är mer lönsamma att rikta sig till.
33
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Lojalitetsstatus: Företag kan även segmentera utifrån hur lojala olika konsumenter är. Idag är 

till exempel vanligt att butiker använder sig av lojalitetsprogram så som kundklubbar och 

bonuskort för att rikta sig till de lojala kunderna som regelbundet återkommer till butiken.
34

 

Förberedelsenivå: Konsumenter har ofta olika kunskap och erfarenhet av en produkt, man kan 

säga att de befinner sig på olika förberedelsenivåer. Detta påverkar hur lång tid en konsument 

tar på sig innan köpbeslutet tas.
35

 

Attityder till produkten: Konsumenter kan vara positivt eller negativt inställda till en produkt, 

ett varumärke eller ett företag. Här kan företag urskilja ett segment som är mer positivt 

inställda till dem för att underlätta då en positivt inställd målgrupp är mer mottaglig för 

marknadsföring.
36

 

McDonald och Dunbar delar in segmenteringsprocessen i två olika faser: utveckla segment på 

din marknad samt prioritera och välja segment. Den första fasen, utveckla segment på din 

marknad, innehåller tre olika steg inom vilka det finns ytterligare steg. Här nedan kan vi se en 

modell som beskriver detta 
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.  

Bild 5
37

 Den första fasen i segmenteringsprocessen. 

Den andra fasen, prioritera och välja segment, handlar om att välja ut vilket segment på 

marknaden som företaget vill rikta sig till. Denna fas innehåller två huvudsteg, med totalt fem 

steg. Här nedan finns en modell som gestaltar detta.  
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Bild 6
38

 Den andra fasen i segmenteringsprocessen 

Magnus Söderlund har även framställt en modell över hur segmenteringsprocessen kan se ut 

och den är först och främst anpassad utifrån ett marknadsföringsperspektiv. Modellen 

beskriver tre olika steg som marknadsföraren behöver gå igenom vid segmenteringen och 

olika val som marknadsföraren står inför. Modellen visas här nedan.  
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Bild 7
39

 Segmenteringsprocess i tre övergripande faser. 

Med variabler avses kundernas egenskaper. Kategorier är de klasser eller grupper som blir 

resultatet av en indelning.  

2.2.3. Målgrupp 

Nationalencyklopedin säger så här om begreppet målgrupp: ”målgrupp, term främst inom 

marknadsföring, reklam och information: den kategori av t.ex. människor, företag eller 

organisationer som man riktar sig till.”
40

 Albertsson och Lundqvist definierar målgruppen 

som ett segment som bearbetas. Segmenteringen leder till att ett val av målgrupp måste 

göras.
41

 

2.2.4 Taktisk målgruppsanalys 

Då man ska analysera målgruppen finns det två tillvägagångssätt till att göra detta; strategisk 

eller taktisk målgruppsanalys. Den taktiska målgruppsanalysens huvudsakliga syfte är att få 

en klar och fullständig bild av konsumenterna i målgruppen för att kommunikationen mellan 
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vårt företag och vår målgrupp ska bli så precis och klar som möjligt. I denna målgruppsanalys 

är det viktigt att hitta faktorer som påverkar, absorberas av målgruppens deltagare.
42

 Det finns 

ytterligare sätt att dela in målgruppen. Via demologiska och socioekonomiska egenskaper får 

vi en klarare bild på vilka deltagarna är. Vilken ålder, vilket kön och vilken bostadsort har de? 

43
 Yrke, inkomst, utbildning och bostadstyp är ytterligare ett sätt att dela in målgruppen i. När 

man vet allt detta om sin målgrupp är det senare lättare att marknadskommunicera med dem.
44

  

2.2.5 Promotionsgrupper 

Företaget når mer effektivt ut till de attraktiva kunderna, då de i målgruppen som är 

intresserade får speciella erbjudanden eller reklamen riktad för deras behov och önskemål. 

Lojala kunder, och varierande kunder är de grupper som uppskattar promotionen som bäst. 

Icke-kunder, varierande icke-kunder och nya kategorianvändare är de som tidigare inte 

handlat av oss, dessa grupper är som mest öppna för prispromotioner. För att hitta rätt 

målgrupp måste man analysera kundernas köpbeteende, via exempelvis kundkort och 

liknande. kuponger, evenemang och övriga erbjudanden kan även få kunden att börja handla 

hos oss.
45

 

Följande rubriker i den teoretiska referensramen kommer att behandla ämnet 

butikskommunikation. Syftet med denna rapport är att ta reda på vilka konsekvenser en tydlig 

segmentering har på butikskommunikationen. I den första delen av detta kapitel har vi 

behandlat segmenteringen och olika aspekter rörande detta ämne och nu går vi in på den andra 

delen av detta kapitel som rör butikskommunikationen. Vi har lagt upp den teoretiska 

referensramen på detta sätt för att på ett bra sätt spegla vår problemformulering och tydliggöra 

för läsaren att segmenteringen bör ske först och att denna har en naturlig påverkan på 

butikskommunikationen.   

2.3 Butikskommunikation  

Butiksatomsfären är den känsla som butiken förmedlar till sina kunder, som sedan formar 

dess intryck och upplevelser vilket är det allra första konsumenten möts av i en butik.
46

 

Butikskommunikationen är allt som signalerar ett budskap i butiken till kunden.
47
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Butiksatomsfären avgör även om en kund återkommer till butiken för att handla regelbundet. 

Hur länge kunden stannar i butiken av görs också av detta begrepp.  Till butiksatomsfären hör 

olika marknadsföringsverktyg så som personal, produktexponering, musik, lukt och färg. Det 

är viktigt att dessa element är estetiskt tilltalande då konsumenterna påverkas starkt av 

dessa.
48

 

Butikskommunikationen kan delas upp i tre olika underrubriker: interiör, exteriör och 

psykosocial miljö. Tony Morgan skriver i sin bok att butikskommunikationen är till för att 

locka konsumenter till att besöka butiken, genom spännande exponeringar i skyltfönstren 

exempelvis, men även för att uppmuntra konsumenterna till köp väl inne i butiken, genom 

olika varuexponeringar, samt erbjuda en positiv upplevelse som ska få konsumenterna att vilja 

besöka butiken igen.
49

 De tre delarna bör passa ihop för att butikskommunikationen ska bli 

lyckad. Författarna av Butiksboken anser även att butikskommunikationen måste skapa ett 

helhetsintryck som stämmer överrens med butiken och dess koncept, detaljerna är viktiga.
50

 

2.3.1Exteriör miljö  

Den exteriöra miljön består av det som konsumenterna möts av utanför butiken. Faktorer som 

faller inom stommen för den exteriöra miljön är skyltfönstret och dess exponeringar, 

parkeringsplatser, grannbutiker, entrén, skyltning utanför butiken, fasaden på byggnaden och 

liknande. Vi har endast valt att fokusera på skyltfönstret då det är den enda faktorn en 

butikschef kan själv ändra på. Man kan själv inte påverka vilka grannbutiker som finns 

bredvid eller huruvida bussen stannar i närheten. 

Skyltfönster 

Tony Morgan påpekar att det är klokt att göra mesta möjliga med sitt skyltfönster eftersom 

fönstret utgör en marknadskommunikationskanal som inte kostar något att använda, bortsett 

från kostnader för utsmyckning och liknande. Vidare kan skyltfönstret locka in konsumenter i 

butiken och samtidigt ge uttryck förbutikens image.
 51
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2.3.2 Interiör miljö 

Den interiöra miljön består av det som konsumenterna möts av när de kliver in i butiken. De 

faktorer som faller inom ramen för den interiöra miljön är belysning, färgsättning, väggar och 

golv, inredning, exponeringar och möblering.  

Morgan beskriver den interiöra miljön som en process där kunden leds genom butiken i en 

logisk följd och uppmanas att stanna vid vissa punkter samt uppmuntras till köp. Han pekar 

även på vikten av att etablera ett genomgripande tema för butiken som skall kommuniceras 

via såväl skyltfönster som exponeringar och design inuti butiken.
52

 

Vi har valt följande faktorer om är relevanta för vår rapport då de är relativt lättförändliga: 

Butikslayout 

Butikens layout påverkar hur kunderna tar sig fram genom butiken. Nordfält har i sin bok 

tagit fram tre grundregler som gäller för butikslayouten
53

: 

1. Kunder som handla ur hela butiken handla mer än kunder som endast handlar ur valda 

regioner i butiken. 

2. Ju mer tid kunderna spenderar i butiken, desto mer köper de 

3. Kundtrafiken tenderar att koncentreras längs butikens väggar om den inte styrs av 

butikslayouten  

Färg 

Färg kan frambringa olika känslor hos konsumenterna och kan användas till att signalera olika 

budskap. Ett exempel på detta är den röda färgen som snabbast attraherar ögat och drar till sig 

uppmärksamheten. Den röda färgen kan dessutom uppfattas som att vara provokativ och 

utmanande.
54

 

Ljus 

Butiker kan använda sig av ljus för att belysa särskilda detaljer i butiksmiljön och skapa extra 

uppmärksamhet kring dessa detaljer. Ljussättningen kan även bidra till att kommunicera 

butikens varumärke och produkterna som säljs.
55

 Underhill pekar på betydelsen av kunderna 

skall kunna se bra i butiken och att belysningen av den anledningen bör vara skarp. Detta är 
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särskilt viktigt för butiker med en något äldre målgrupp då äldre ögon tar emot drygt en 

fjärdedels mindre ljus än ett yngre öga
56

 

Provrum 

Paco Underhill har en bestämt uppfattning om att provhytterna idag är nedprioriterade och att 

deras betydelse är grovt underskattad. Han skriver i sin bok att dagens butiker ger 

provrummen ”samma romantiska och glamourösa känsla som omklädningshytterna i ett 

allmänt badhus”
57

, och beskriver provhytterna som den mest misshandlade delen av butikens 

inredning. Att förringa denna del av butikskommunikationen är dock ett misstag eftersom 

provrummen många gånger är viktigare än själva butiksytan, Underhill menar att en kund som 

provar ett plagg redan är inställd på ett köp och att det är i det här skedet som det är 

avgörande att övertyga kunden till köp, dels genom att använda sig av tilltalande provhytter 

och genom personalens serviceförmåga.  

Underhill pekar på ett antal kriterier som är viktiga för att öka kvaliteten på provhytterna. 

Belysningen måste vara smickrande för kunderna och helst ska den även vara reglerbar. 

Speglarna ska vara stora och vackra, ett citat från Paco Underhill beskriver hur speglarna ska 

vara ”som ramen kring ett smickrande porträtt”
58

. Vidare bör det finnas tillräckligt med 

provrum och de ska vara lätta att hitta till.  

2.3.3 Psykosocial miljö 

Den psykosociala miljön består av de intryck eller känslor som möter konsumenterna inne i 

butiken. Faktorer som faller inom ramen för den psykosociala miljön är trivsel, doft, ljud, 

fräschör, bekvämligheter och även bemötandet från personalen. Vi har utifrån dessa faktorer 

valt ut de som vi anser är relevanta för denna rapport, då dessa variabler är enklare att 

påverka.  De utvalda faktorerna är följande. 

Ljud 

Musik som spelas i butiker kan få kunderna att trivas bättre och skapa en önskan om att stanna 

längre i butiken, och ju mer tid som spenderas desto mer pengar spenderar kunderna.  Genom 

att använda samma typ av tempo och musikgenre kan butiken ytterligare förtydliga sin 

identitet.
59

 Ljudet påverkar även hur länge en kund stannar i butiken och kan även påverka 

valet av produkt då musiken väcker minnen hos konsumenten. Det är viktigt att 
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målgruppsanpassa musiken i butiken eftersom olika demografiska målgrupper påverkas olika 

av viss musik. Så kallad bakgrundsmusik påverkar den yngre målgruppen mer då de gör 

oplanerade köp, spenderar med tid och blir mer upprymda lättare. Kvinnor är mer känsliga för 

volym än män, ju högre volym på musiken desto längre tror dem att de har spenderat i 

butiken, kvinnor föredrar alltså lägre volym på musik. Om musiken passar butikens målgrupp 

känner sig målgruppen att de hamnat rätt och detta visar sig i många olika positiva effekter. 

Ett lätt sätt att byta målgrupp är att byta musik i butiken, eftersom musiken tydligt signalerar 

vilken målgrupp butiken vill rikta sig till.
60

 En ny trend har även på senare tid gjort sig 

märkbar vad gäller den musik som spelas i butiken. I storstäderna har allt fler butiker börjat 

använda sig av livemusik i butikerna för att bjuda kunderna på en musikupplevelse medan de 

shoppar. Beyond retro i Stockholm använder sig av liveband varje söndag vilket tycks locka 

många kunder. Knepet med livemusik är mycket effektivt när man vill locka en specifik 

målgrupp.
61

 

Doft 

En butik kan uttrycka sin identitet och stärka sin image med hjälp av doftsättning i butiken, 

om man använder denna på rätt sätt.
62

 Här är det viktigt att ha målgruppen i åtanke då olika 

dofter passar olika kundgrupper. Nordfält beskriver i sin bok hur dofter kan 

målgruppsanpassas då samma doft kan ha olika påverkan beroende på exempelvis kön och 

ålder.
63

 Det gäller även att ta hänsyn till de produkter man säljer och se till så att doften passar 

in i sammanhanget, att det luktar blommor i en blomsteraffär och te i en tebod exempelvis. 

Forskning har här visat att i de fall då doften stämmer överens med produkten som säljs så får 

konsumenten en starkare mental bild och uppvisar ett mer experimentellt beteende i form av 

att denne vågar testa nya produkter.
64

 Alla våra fem sinnen styr oss när vi handlar, och 

framför allt doften har en mycket stark påverkan på vårt beteende. Många butiker har 

uppmärksammat detta och använder sig av konstgjorda dofter i syfte att få kunderna att göra 

mer impulsköp.
65

 

Service och personal 

Kundservicen är den del av butikskonceptet som kan förbättras och bearbetas utan större 

kapitalsatsningar, det är även en del som alltid går att förändra och förbättra. 
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Kundservice kan delas upp i två kategorier; Personlig service och servicetjänster.  

 Personligservice är de bemötandet kunden får av personalen i butiken men även hur 

personalen möter kundens behov. Denna typ av service är svår att mäta just för att den 

är så personlig. 

 Servicetjänster är de tjänster personalen erbjuder kunden, anknutna till produkten 

eller sortimentet. Exempel på servicetjänster är; öppet köp, garantier, kundtoalett, 

presentkort, öppettider och så vidare. Denna typ av servicetjänst är lätt att mäta och då 

jämföra.
66

 

Butikens framgång beror på hur pass bra personalen får kunden att trivas i butiken, säger 

Pihlsgård et al. Känner sig kunden välkommen köper de mer troligt någonting. Personalens 

kunskap och engagemang är det som avgör hur framgångsrik butiken är.
67

 Personalen måste 

även arbeta mot samma mål för att upplevelsen ska bli total.
68
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3. Metod 

I det här avsnittet presenterar vi hur vår arbetsgång sett ut samt vilka val vi har gjort och 

varför. Eventuella motgångar tas upp här samt hur vi hanterat dessa problem. Målet under 

hela arbetsgången har varit att fatta beslut som i slutändan leder fram till att vår 

problemformulering besvaras på ett relevant och trovärdigt sätt. Vi har delat in metoden i de 

sju olika steg som Jacobsen
69

 presenterar i sin bok vad, hur och varför. Vi gjorde valet att 

utgå ifrån dessa punkter i metoden för att vi bearbetat dessa steg innan och att vår 

handledare tyckte detta var en god idé. Dessutom gav dem struktur åt vår metoddel och ger 

läsaren en lättare överblick. Utöver dessa sju steg har vi två steg som beskriver våra två sista 

kapitel i rapporten. 

Det första steget vi tog i arbetsprocessen var att välja samarbetspartners. Vi valde att skriva 

examensarbetet tillsammans eftersom vi jobbat ihop tidigare och upplever att vi ligger på 

samma nivå och jobbar bra ihop. Detta upplevde vi var viktiga förutsättningar för att arbetet 

skulle kunna fungera. Vi diskuterade olika ämnen som låg inom vårt intresseområde för att 

slutligen komma fram till att vi ville behandla ämnet butikskommunikation och hur detta 

fungerar i praktiken. Vi var särskilt intresserade av enskilda butiker, utan stöd från 

huvudkontor eller liknande, och som har svårt för att få butikskommunikationen att smälta 

samman och förmedla en positiv bild av butiken ut till deras målgrupp. Vi bestämde oss tidigt 

för att samarbeta med en lokal, enskild butik som vi varit i kontakt med tidigare och som vi 

anser har svårigheter med att nå rätt målgrupp med sin butikskommunikation. Tanken med 

samarbetet var att låta partnerbutiken representera många andra enskilda butiker på 

marknaden med liknande problem. Detta upplevde vi skulle tillföra något konkret till arbetet 

och ge oss befintliga kunder, ickekunder etcetera att använda oss av. För att redan i tidigt 

skede knyta kontakt med butikschefen samt lära känna butiken och dess förutsättningar bättre 

så anordnade vi ett möte där butikschefen, Elisabeth Blomqvist, delgav sina visioner och mål 

med undersökningen. Hennes önskemål sammanföll inte helt och hållet med våra, men detta 

utgjorde inget problem då vi tillsammans utarbetade en idé för denna rapport. Under de första 

veckorna skrev vi rapporten utifrån en annan problemformulering och idé men ändrade detta 

snabbt då alla parter kände att detta inte känns helt klockrent, därav omarbetade och finslipade 

vi våra idéer lite och resultatet blev denna rapport. 
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3.1. Utveckling av problemställning 

Vid utvecklingen av vår problemställning var vi tvungna att avgränsa oss till ett mindre 

område att undersöka. Detta var en svår process då mycket verkade intressant och värt att 

undersöka. Till att börja utvecklade vi en problemställning som endast riktade in sig på 

butikskommunikationen, vilka variabler som var viktiga för kunderna och hur butiken kunde 

använda sig av butikskommunikation för att utmärka sig på marknaden. Efter att ha skrivit 

klart hela första kapitlet i denna inriktning så insåg vi att denna problemställning skulle bli 

svår att undersöka och besvara. Vi upplevde dessutom att vi inte skulle undersöka det vi 

ämnat undersöka när vi först börjat fundera kring ämnet.  Vi beslutade oss för att skriva om 

det första kapitlet med en ny inriktning på segmentering och vilka konsekvenser detta får för 

butikskommunikationen. Anledningen till att arbetet fick ta denna nya vändning var att vi 

upplevde att den butik vi valt att göra en fallstudie på inte hade någon tydlig, avgränsad 

målgrupp vilket vi antog kunna vara ett huvudskäl till att butikskommunikationen blev 

bristfällig. Då ämnet segmentering är ett relativt utforskat område med bra tillgång på 

teoretiskt material så utvecklade vi en klar problemställning.  

3.2 Intensiv undersökningsutformning 

På grund av problemformuleringens utformning föll det sig naturligt för oss att använda oss 

av en djup undersökningsmetod då denna på ett bättre sätt skulle kunna besvara vår 

problemställning och problemformulering. Vi var intresserade av att fånga upp olika nyanser 

och få en mer detaljerad undersökning varför vi ansåg att det var relevant med ett intensivt 

undersökningsupplägg där vi undersöker många variabler men ett mindre antal enheter. Detta 

har kommit att medför att resultatet inte är generaliserbart, även om vi upplever att de 

slutsatser vi kommit fram till är överförbara.  

Vi har bland annat att genomfört en fallstudie, vilket faller inom ramen för en intensiv 

undersökningsutformning. En fallstudie går ut på att man närmare undersöker en viss enhet, i 

det här fallet en lokal enskild butik i Varberg. När man gör en fallstudie kan man antingen 

välja att undersöka absoluta enheter, vanligtvis individer, eller kollektiva enheter som till 

exempel en organisation.
70

 Vi har valt att använda oss av en kollektiv enhet i form av en 

butik.  
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Vi har även genomfört en benchmarkingstudie där vi jämför olika butiker inom 

underklädesbranschen och deras sätt att behandla segmentering och butikskommunikation. 

Ordet benchmarking kommer från det engelska ordet för måttstock. Begreppet innefattar en 

jämförelse butiker sinsemellan som gör att de kan utvecklas och förbättras genom att få 

inspiration och idéer från andra.
71

 

Vidare kommer vi att använda en förklarande undersökningsutformning där vi syftar till att ta 

reda på hur segmentering och butikskommunikation hänger samman. 

3.3 Datainsamling  

När det gäller datainsamlingen så har vi använt oss av en kvalitativ metod då denna lämpar 

sig bäst för vår undersökningsutformning. Den kvalitativa ansatsen gör att vi kan få fram en 

detaljerad och nyanserad bild av det ämne vi valt att undersöka. Då vi antagit en kvalitativ 

datainsamlingsmetod har vi inte på förhand bestämt oss för ett urval av olika svarsalternativ 

som vi ville få fram, utan vi antog en mer öppen hållning.
72

 

3.4 Insamling av kvalitativa data   

Det finns ett urval av olika kvalitativa datainsamlingsmetoder att välja mellan. I den här 

rapporten har vi kommit att använda oss främst av öppna individuella intervjuer och 

gruppintervjuer. Den öppna individuella intervjun har vi använt oss av när vi intervjuar 

butikschefen för butiken som var föremål för fallstudien.  

Vi har även använt oss av benchmarking för att kunna se hur tre butiker med en genomtänkt 

och bra butikskommunikation arbetar med segmentering. Återigen använde vi oss av öppna, 

individuella intervjuer med butikscheferna för de butiker som deltog i vår benchmarking. Vi 

ansåg att de öppna individuella intervjuerna lämpade sig bäst då vi var intresserade av vad 

butikscheferna hade att säga om hur de använt sig av, eller inte använt sig av, segmentering.
73

 

Vi framställde frågeformulär som vi använde oss av under intervjuerna för att försäkra oss om 

att vi fick med den information vi behövde få fram. Vi utformade frågeformulären med 

problemformuleringen i åtanke. Vi valde att bland annat ställa frågor rörande hur butiken gått 

tillväga för att hitta sin målgrupp på marknaden, ifall de använt sig av några 

kundundersökningar eller liknande. Vidare tog vi även reda på hur butikscheferna resonerade 

kring butikskommunikationen för att se huruvida de målgruppsanpassade olika delar av 
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butikskommunikationen.  Intervjuerna genomfördes på plats i respektive butik och vi hade 

delat upp intervjuerna sinsemellan så det var alltid en intervjuare och ett intervjuobjekt 

närvarande vid tillfällena. Vi tyckte att det var bäst att genomföra intervjuerna på plats då 

detta även gav oss en chans att se oss omkring i butiken och göra egna observationer gällande 

butikskommunikationen. Alternativet hade kunnat vara att göra en telefonintervju, men detta 

såg vi inte som något relevant alternativ just i det här fallet. Varje intervju varade i ungefär 40 

minuter då vi även studerade butiken och dokumenterat detta genom fotografier.  

Vidare har vi använt oss av den öppna gruppintervjun där vi valt att intervjua flera personer 

samtidigt till skillnad från den individuella intervjun där man intervjuar en person åt gången. 

Vår ursprungliga tanka var att vi skulle intervjua ett trettiotal kunder för att kunna få ett 

resultat som kunde bli relativt generaliserbart, dessa kunder ville vi dela upp på tre eller fyra 

intervjuer för att få lagom stora grupper som lämpade sig för en gruppintervju. Vi valde att 

använda oss av den öppna gruppintervjun då vi skulle intervjua kunder till vår 

kundundersökning eftersom det här var viktigt med gruppsynpunkter istället för individuella 

synpunkter.
74

 Vi ansåg att en fokusgruppsintervju inte bör vara för kort eller lång rent 

tidsmässigt då informationen kan vara bristfällig eller rent av krystad. Vi ville låta deltagarna 

prata fritt i cirka en timme för att vi skulle hinna med alla samtalspunkter. 

3.5 Val av enheter  

Bland det första vi gjorde var att välja ut en enhet att göra en fallstudie på. Som tidigare 

nämnt valde vi ut denna enhet på grund av att butikskommunikationen inte stämde överens 

med butikens sortiment eller kunderna som handlade i butiken. Vi ansåg därför att butiken var 

lämplig för att bedriva en fallstudie där vi skulle undersöka vilka effekter en väl utförd 

segmentering kan få på butikskommunikationen. Vi diskuterade olika förslag på ämnen med 

butikschefen för vår rapport, vår idé formades av olika infallsvinklar och förslag hon hade på 

områden hon vill ändra på i butiken. Ett av våra mål med rapporten är att både 

fallstudiebutiken och liknande butiker ska dra nytta av de slutsatser och rekommendationer vi 

i slutet på denna rapport kommer fram till.  

Vi behövde dessutom välja ut enheter till vår benchmarking. Här valde vi att endast titta på 

butiker inom Sverige på grund av tidsbrist, men även svårigheterna i att genomföra öppna 

individuella intervjuer med butikscheferna på ett främmande språk. Vi bestämde oss för att 

titta på tre butiker då vi trodde att detta skulle ge oss tillräckligt med underlag utan att bli 
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alltför resurskrävande att undersöka. För att hitta butiker inom samma bransch som den vi gör 

fallstudie på, så sökte vi bland annat på Eniro för att få upp en mängd olika butiker och 

hemsidor till en del av dessa. På det här sättet kunde vi hitta enheter som kunde vara värda att 

studera i vår benchmarking. Vi tittade efter butiker som använde sig av en 

butikskommunikation som tycktes rikta sig till en tydlig målgrupp. Vi har haft lite otur i vår 

arbetsprocess då både vår fallstudiebutik och en butik från vår benchmarking glömde av våra 

bokade möten. Att återkomma till fallstudiebutiken var lätt men att åka tillbaka till butiken i 

Linköping var lite värre. Eftersom vi bara fick svar på några av frågorna bad butiksägaren oss 

att ringa eller skicka en e-post till henne med resterande frågor. Hon hade dock inte möjlighet 

att svara på grund av diverse oförutsägbara händelser. Detta sinkade arbetsprocessen något då 

vi inte kunde göra klart analysen innan vi fått in samtliga svar. Slutligen lyckades vi boka in 

en tid för en kortare telefonintervju där vi fick möjlighet att ställa våra kompletterande frågor.  

Vi behövde även hitta kunder till våra öppna gruppintervjuer. Det var viktigt att hitta kunder 

som kunde rymmas inom den målgrupp vi fått fram under segmenteringen. Tanken var att 

hitta närmare 30 konsumenter uppdelade i fyra olika grupper. Vi ville i en av grupperna 

använda oss av kunder hos Feminina som handlar i butiken regelbundet. För att få tag på 

dessa kunder använde vi oss av Femininas kundregister och ringde runt till ett flertal olika 

kvinnor för att se huruvida intresset fanns för att medverka i vår undersökning. För att få tag 

på resterande konsumenter använde vi oss av våra egna kontaktnät och här var vi noggranna 

med att välja ut personer i vår närhet som vi trodde kunde passa in i vår undersökning, med en 

spridd åldersgrupp i åtanke. Vi hade inga större problem med att finna personer som var 

villiga att ställa upp på våra fokusgruppsintervjuer. Vi lockade med fika samt en ”goodiebag” 

fylld med produkter för kvinnor i den målgrupp vi arbetade med. Varje fokusgruppsintervju 

pågick i cirka en timme och samtalen uppskattades av deltagarna, liksom våra gåvor. Dock 

var det många, trots att vi ringt för att påminna alla en extra gång, som på intervjudagen inte 

dök upp, de hörde heller inte av sig för att avboka. Vi hade dessutom problem med att nå dem 

för att boka en ny tid till en intervju, dock ansåg vi att resultaten vi redan fått skulle vara 

tillräckliga. Att tillräckligt många deltagare inte dök upp kunde komplicera vårt arbete då vi 

kanske inte skulle fått ett trovärdigt och tillräckligt utförligt resultat att analysera vidare. Dock 

anser vi att vi fick ut mycket från deltagarna och dessutom var den fyllda fokusgruppen den 

grupp som var svårast att arbeta med, detta kan bero på att gruppen var för stor eller att 

deltagarna var mer tystlåtna än de andra gruppernas deltagare. Vi är nöjda med våra 

fokusgrupper och anser att de gav oss material att arbeta vidare utifrån.  
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3.6 Analys av datamaterial  

För att analysera vårt material började vi med att renskriva anteckningarna från de 

individuella intervjuerna och gruppintervjuerna. Sedan lyssnade vi av de ljuduppspelningarna 

vi gjort under våra fokusgruppsintervjuer och fyllde luckorna i texten. När vi fått fram en 

sammanhängande text som kunde utgöra vår empiriska del av undersökningen, så behövde vi 

jämföra denna med den teoretiska delen. Detta gjorde vi för att se huruvida de teorier och 

modeller som finns på området har varit användbara på just det område vi valt att undersöka 

samt urskilja skillnader och likheter mellan hur arbetet med segmenteringen bör ser ut enligt 

teorin och hur det går till i verkligheten. De frågor
75

 vi ställt till butikscheferna från vår 

benchmarking var väl uttänkta för att vi skulle kunna få svar som besvarade vår 

problemformulering och ge relevanta delar till vår rapport.  Under våra fokusgruppsintervjuer 

så utgick vi från diskussionspunkter
76

 ifall om att gruppen inte besvarade de frågeställningar 

vi ville ha svar på. Först och främst lät vi dock deltagarna prata fritt, inom ramen för vad för 

egenskaper en underklädesbutik bör ha, för att materialet ska vara trovärdigt och gediget. 

Dock uppstod även vissa tekniska problem under vår arbetsgång. Hårddisken på datorn i på 

Campus Varberg rensades och mycket av de timmar vi arbetat var förgäves. Vi hade ändå 

tänkt i förebyggande syfte då vi hade dokument i backup på olika datorer och portabla minnen 

vilket underlättade oerhört i detta tekniska strul.  

3.7 Utformning av analys 

Under vår arbetsprocess delade vi upp de olika avsnitten i olika rubriker. Empiri, analys och 

slutsats fick sina egna rubriker, och alla dessa hade underrubriker så som ”analys av 

benchmarking” respektive ”analys av fokusgruppsintervju 1”och så vidare. Denna uppdelning 

blev rörig och vi beslutade oss för att sammanfoga vissa stycken för att lättare kunna koppla 

ett sammanhang mellan de olika enheterna. Vi valde att sammanfoga alla 

fokusgruppsintervjuer i en empiridel, och lika så för benchmarkingen. Senare valde vi att 

sammanfoga empirin och analys i en del som vi kallar resultat och analys för att detta 

underlättar för läsaren samt vår arbetsprocess. Från detta stycke drog vi våra slutsatser i nästa 

rubrik. Att analysen och empirin smälter samman tror vi är till fördel för en rapport som vår 

med flera olika undersökningsenheter. I vår resultatdel jämför vi de olika svar och intryck vi 

har mottagit för att vi senare skulle kunna dra slutsatserna utifrån detta.  
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3.8 Validering av resultat 

Under insamlingen av vår empiri stötte vi på ett antal problem som vi nämnt tidigare i 

metodavsnittet. Dessa problem kan ha haft viss inverkan på vårt resultat. När det gäller 

fokusgruppsintervjuerna fick vi inte ihop så många konsumenter som vi från början hade 

hoppats på, trots ihärdiga försök. Detta har gjort att resultatet kanske blev annorlunda mot vad 

det hade blivit om vi hade intervjuat fler personer. Vi tror dock inte att ett större antal 

fokusgruppsdeltagare hade gjort att vi kommit fram till en annan slutsats än den vi har. Vi 

upplevde att de flesta konsumenter hade liknande åsikter och det mesta pekar på att om vi 

hade haft fler deltagare hade även dessa haft liknande åsikter. Vi upplever att vi har använt 

oss av en ändamålsenlig metod för att få fram våra slutsatser. Då vi antagit ett öppet 

förhållningssätt under diverse intervjuer under arbetets gång så har vi inte haft möjlighet att 

genom för valda svarsalternativ påverka vår slutsats och det resultat vi fått fram. Detta 

upplevde vi har gjort att vår slutsats är ärlig och håller ett vetenskapligt förhållningssätt. Det 

som eventuellt har påverkat resultatet att bli något missvisande är intervjuerna med våra 

benchmarkingbutiker. Eventuellt kan de frågor vi har ställt eller sättet vi ställt frågorna på 

gjort att butikscheferna har svarat på det sätt de tror är riktigt snarare än sanningsenligt. Detta 

är dock något vi inte kunnat påverka eller gjort bättre är vår upplevelse. Vi tycker att den 

interna giltigheten i rapporten är god då vi har använt oss av rätt metoder för att nå slutmålet 

med undersökningen. Vi har även genomfört dessa metoder på ett sätt så att resultatet inte ska 

påverkas av våra egna åsikter eller föreställningar. Vi upplever att vi har haft en objektiv 

ställning under arbetets gång, dels vid observationer av butikskommunikationen och vid de 

olika intervjuer som genomförts.  

3.9 Hur goda är våra slutsatser 

För att utvärdera hur goda våra slutsatser var behövde vi utgå dels från den interna giltigheten 

men även hur generaliserbara våra slutsatser var det vill säga den externa giltigheten.
77

  

För att ta reda hur god den interna giltigheten var så valde vi att utreda huruvida de källor vi 

använt oss av och den information vi fått fram är trovärdig, men även huruvida vi använt oss 

av rätt källor och rätt enheter i vårt arbete.  
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Vidare behövde vi ta reda på hur god den externa giltigheten var. Detta gjorde vi genom att 

kritiskt se på hur vi valt ut våra enheter, vårt undersökningsupplägg samt vår analys av den 

data vi samlat in. Alla dessa delar påverkar hur överförbar resultatet är och därav var det 

viktigt för oss att ta ställning till detta när vi skulle utvärdera våra slutsatser.  
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4. Resultat och analys 

I denna del av rapporten finnes resultatet av våra undersökningar samt en analys av dessa. Vi 

har valt att dela upp rubriken i tre underrubriker, resultat av intervjuer med butikschefer, 

resultat av fokusgruppsintervjuer samt sammanfattning av resultat. Detta gjorde vi för att 

läsaren lättare ska få en överblick över de olika typerna av undersökningsmetoderna och dess 

svar.  

4.1 Resultat och analys av benchmarking och fallstudie 
Under arbetets gång har vi genomfört intervjuer med fyra butikschefer och även gjort 

observationer i dessa butiker som är belägna på olika platser runt om i Sverige. De butiker vi 

besökt är följande; Feminina, Liselle, Korsetten och La Culotte. Vi ger här nedan kortare 

introduktion av butikerna innan vi går in på jämförelser de olika butikerna emellan.  

Feminina är en fristående underklädesbutik i centrala Varberg som drivs av butikschefen 

sedan nio år tillbaka. Butiken erbjuder ett sortiment med underkläder av varumärken så som 

Chantelle, Triumph, Sloggi med mera. Vidare innehåller sortimentet även nattkläder, 

badkläder, strandväskor och även underkläder till män. Butiken är belägen centralt i Varberg 

på stadens populära shoppingstråk och butiksytan ligger på 40 kvadratmeter. Enligt Elisabeth 

hade butiken, när hon tog över den, problem med att den hade för få varor och nu är 

problemet istället det omvända med för mycket varor på för liten yta.  

Liselle är en underklädesbutik på nygatan i Linköping. Butiken öppnades i oktober 2008 och 

drivs av butikschefen som är enda anställd i butiken. Liselle är belägen på nygatan i 

Linköping. Hela butiksytan är 60 kvadratmeter stor och försäljningsytan är 24 kvadratmeter 

stor.  

Korsetten är en underklädesbutik på Östra Hamngatan i Göteborg och har funnits där sedan  

1895. Butiken blev vald som årets underklädesbutik 2008 av tidningen Habit och drivs sedan 

2005 av butikschefen. Försäljningsytan på 70 kvadratmeter är väl besökt.  

La Culotte är en relativt nystartad butik i centrala Falkenberg. Mikaela Wide och hennes 

dotter Anna startade butiken år 2007 och är den enda renodlade underklädesbutiken i staden. 

Butiken som har en area på 80 kvadratmeter är belägen på Brogatan nära Stora Torget. La 

Culotte är franska och betyder underbyxa.  
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Bild 8 Kortfattad sammanfattning av det resultat vi fått fram från vår fallstudie samt 

benchmarkingstudier. Bilden syftar till att ge läsaren en snabb överblick över likheter och 

skillnader butikerna emellan.  

Segmenteringsprocess 

Segmenteringen är en uppdelning av målgrupper i undergrupper, segment.
78

 Detta är en 

nödvändig grundsten som behövs för att på ett fokuserat sätt kunna bygga sin verksamhet.
79

 

Butikerna har använt sig av olika metoder för att hitta sin målgrupp på marknaden. På Liselle 

i Linköping berättar butikschefen att då hon bott i staden i många år så hade hon redan en viss 

känsla för vad som saknades i staden i form av butiker. Butikschefen upplevde att hon själv 

hade haft problem med att hitta en ordentlig underklädesbutik i staden och funderade på att 

öppna en sådan butik. Detta var även fallet för La Culotte i Falkenberg där butikschefen såg 

att det saknades en underklädesbutik i staden och valde att starta upp en. För att hitta en 

målgrupp på marknaden så valde man på Liselle att göra en mindre marknadsundersökning 

för att undersöka vad invånarna i staden upplevde saknades Hon berättar att hon har ett stort 
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kontaktnät som hon använde sig av och genom att bjuda in bekanta på ”tjejkvällar” så tog hon 

reda på vad de tyckte saknades på den lokala marknaden och det framgick tydligt att en 

exklusiv underklädesbutik var något som fattades. Vid dessa tjejkvällar använde hon sig även 

av olika kataloger för att få en bild av ungefär vilket sortiment som efterfrågades. 

Butikschefen tog alltså reda på hur efterfrågan såg ut kring butiken innan hon startade upp den 

och tog redan från första början ett steg i segmenteringsprocessen genom att ta kontakt med 

de som skulle kunna bli hennes framtida kunder.  

Mc Donald och Dunbar utformade en modell över segmenteringsprocessen och i denna består 

första steget av att lära känna sin marknad.80 Detta gjorde butikschefen på Liselle genom att 

genomföra en mindre marknadsundersökning. La Culotte valde en annan metod där de resten 

runt i landet till olika underklädesbutiker för att hitta inspiration till deras butik. På detta sätt 

kunde de inte lära känna marknaden, men butikschefen hade ändå observerat en avsaknad av 

underklädesbutiker i staden och när det handlar om så pass små städer så behövs det kanske 

inte en omfattande marknadsundersökning för att veta vad som efterfrågas på marknaden. 

Man kan tänka sig att den ”inspirationsresa” som butikschefen för La Culotte gjorde även 

hjälpte när butiken skulle utforma sitt koncept och sin affärsidé. Detta var för La Culotte ett 

steg i segmenteringsprocessen då utformandet av en affärsidé innebär att en mer övergripande 

indelning i segment görs och butikschefen kunde bilda sig en uppfattning om vad det var för 

butik hon ville driva samt vilka hon ville rikta sig till.  

Butikschefen för Feminina tog över en befintlig butik och behövde inte starta upp från början 

så som butikscheferna på La Culotte och Liselle gjorde. Däremot ville Femininas butikschef 

göra vissa ändringar av butikens profil då hon upplevde att sortimentet var för litet bland 

annat. Hon tittade på Varbergmarknadens utbud gällande underkläder då hon tog över butiken 

för att se vad som saknades. Hon upptäckte att de butiker som sålde underkläder främst hade 

låg- eller mellanpriser och att en mer exklusiv underklädesbutik fattades i staden. 

Butikschefen valde därför att ta in ett mer exklusivt sortiment och även rikta sig till 

storbystade kvinnor som har svårt att hitta underkläder i de andra butikerna. Detta medförde 

att en viss segmentering gjordes utifrån exempelvis den beteendemässiga variabeln fördelar
81

 

då butiken riktade sig till kvinnor som sökte en högre grad av personlig service och såg detta 

som en konkurrensfördel för butiken. I och med att butiken antog en mer exklusiv nisch så 

borde detta även göra att en segmentering gjordes som påverkade den psykografiska 
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variabelns socialklass eller livsstil.
82

 Då butiken säljer lite dyrare och mer exklusiva 

varumärken borde detta attrahera konsumenter som har mer pengar eller som helt enkelt 

prioriterar att lägga pengarna på just underkläder. Dock menar butikschefen på Feminina att 

hon riktar sig till alla åldrar och det är svårt att försvara att man försöker rikta sig till yngre 

tjejer med ett så pass exklusivt sortiment då denna kundgrupp inte har samma resurser att 

lägga på just underkläder. 

Precis som i fallet med Feminina så tog butikschefen på Korsetten i Göteborg över en redan 

befintlig butik. Butiken hade i flera generationer drivits av en familj som sålde 

brudklänningar, underkläder och skor i lokalen. Grundtanken finns kvar än idag – att ge 

kvinnor det lilla extra i form av vackra och funktionella modeller som är så unika som möjligt 

även om butiken idag bara säljer underkläder, badkläder och även smycken. Då butikschefen 

för Korsetten tog över ett färdigt koncept så var en segmentering i stora drag redan klar för 

butiken. Marknaden har segmenterats in utefter de demografiska variablerna kön och ålder
83

 

till att börja med men även efter psykografiska variabler så som livsstil, social klass och 

personlighet
84

 då butiken riktar sig till kvinnor som har ett intresse av underkläder och är 

beredda att lägga ner lite mer pengar för att få det lilla extra. Butikschefen berättar att hon 

åker på mässor över hela världen för att hitta något som kan passa för deras butik. Vackert, 

kvalitet, funktionellt och unikt är variabler hon letar efter på mässorna, butiken brukar vara 

först med att introducera nya märken och produkter på den svenska marknaden. Butikens 

leverantörer är även hjälpsamma i det syftet att de säger vad andra butiker i området beställt, 

just för att varje butik ska kunna komplettera varandra genom att skilja sig från varandra i 

sortimentet.  

Målgrupp 

På Liselle bestämde man sig snart för att rikta sig till kvinnor från 25 år och uppåt, vilket 

innebär att butiken har använt sig av demografiska variabler så som ålder och kön
85

. Vidare 

består Liselles målgrupp av kunder som är beredda att lägga en större summa pengar på 

underkläder och som värdesätter personlig service. Butikschefen på Liselle har även 

segmenterat efter psykografiska variabler så som personlighet, livsstil, social klass
86

 då 

hennes kunder lägger ner lite mer pengar på sina underkläder. Vidare använder sig butiken 
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även av en beteendemässig variabel i form av fördelar
87

 då butiken vänder sig till kvinnor som 

söker efter personlig service. Att butiken inte riktar sig till yngre tjejer beror på att dessa 

konsumenter inte har någon egen inkomst och därmed inte kan lägga lika mycket pengar på 

underkläder menad butikschefen och här han hon en poäng. Värt att tillägga är även att 

konkurrensen om de yngre konsumenterna är mycket hård då kedjor som H&M och Lindex 

här stjäl stora marknadsandelar. 

Butiken Korsetten vänder sig först och främst till kvinnor i 30-60års åldern som behöver hitta 

sin rätta storlek samt vill och kan betala för kvalitet. La Culottes målgrupp är kvinnor i 

medelåldern som har svåra storlekar, dock skulle butikschefen vilja vända sig till alla kvinnor 

men anser att detta är omöjligt. Butiken har dock kunder i alla åldrar, med olika ekonomi och 

storlekar. Det kunderna har gemensamt är att de alla vill ha hjälp, kvalitet och service. Vi kan 

konstatera att samtliga benchmarkingbutiker använder sig av liknande segmenteringsvariabler 

och har mycket liknande målgrupper. Det vanligaste tycks vara att man segmenterar efter 

ålder, kön, fördelar och personlighet/livsstil/social klass.  

På Feminina är det i dagsläget mestadels kvinnor i åldrarna fyrtio till sextio år och som har det 

bättre ställt ekonomiskt som är kunder hos Feminina. Ett gemensamt behov för dessa kvinnor 

är den personliga service som butiken erbjuder. Sortimentet i butiken är till för både män och 

kvinnor i alla åldrar. Utifrån våra observationer har vi dock kunnat se att sortimentet till 

största delen tilltalar något äldre kvinnor. Elisabeth har som mål för butiken att rikta sig till 

fler konsumentgrupper på marknaden. Även om det mestadels är lite äldre kvinnor som 

handlar i butiken så vill Elisabeth gärna locka de yngre kunderna till Feminina såväl som 

män. Hon menar att det är riskabelt för butiken att rikta sig till en smal målgrupp i sämre tider 

när köpkraften går ner och därför vill hon gärna rikta sig till flera olika kundgrupper. Denna 

uppfattning stämmer in överens med McDonald och Dunbars uppfattning om att det är viktigt 

att kunderna i samma segment har liknande behov och önskemål.
88

  Genom att rikta sig till en 

så pass bred målgrupp så blir kunderna inom den valda gruppen är mycket olika.  Butiken 

riktar sig till män och kvinnor, yngre och äldre och dessa olika kundgrupper ställer olika krav. 

Detta gör att det blir svårt för butiken att attrahera de olika kundtyperna i målgruppen genom 

butikskommunikationen. I kontrast till detta så har Liselle, Korsetten och La Culotte 

identifierat en bestämd målgrupp och kunderna inom denna grupp har liknande behov och 

önskemål. Alla riktar sig till kvinnor som är beredda att lägga mer pengar på underkläder då 
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butikerna och deras sortiment har en mer exklusiv nisch, butikerna riktar sig även till något 

äldre kvinnor som vanligtvis har mer pengar att lägga på just underkläder. 

Exteriör miljö 

Vid utformningen av den exteriöra miljön lägger man på Liselle vikt vid att entrén ska se 

trevlig ut och att det ska vara städat och rent utanför butiken. Detta är även fallet hos La 

Culotte där butikschefen putsar fönstren och sopar trappan varje dag, även blommor ställs ut 

på trappen dagligen för ett ge ett trevligt och välkomnande intryck.  Vid utsmyckningen av 

skyltfönstret har butikschefen på Liselle inte målgruppen i största fokus utan bestämmer sig 

först för vilka produkter som ska exponeras i fönstret, vilken utsmyckning som kan passa till 

detta och anpassar även skyltningen utefter aktuell säsong. För butikschefen på La Culotte är 

det viktigt att skyltfönstret ska vara fullt med nyheter som lockar och inspirerar. Tony Morgan 

beskriver hur skyltfönstret är ett effektivt sätt att kommunicera butikens image ut till 

konsumenterna
89

. Därför kan det vara klokt att butikscheferna fokuserar på att visa upp 

produkter som är representativa för butikens image och använder sig av en skyltning som 

förmedlar butikens image. På Korsetten i Göteborg lägger man stor vikt vid butikens 

skyltfönster och ser skyltningen som butikens viktigaste marknadsföringskanal. Butiken har 

tre stora skyltfönster som är fyllda med spännande produkter. Exponeringsytorna är relativt 

kända i Göteborg och de har många beundrare som dagligen stannar och kikar i fönstren. 

Detta är ett bra exempel på hur ett skyltfönster kan väcka uppmärksamhet men även förmedla 

butikens image. Butikschefen och hennes personal försöker att inte göra skyltningen för 

ungdomlig med risk att skrämma bort deras målgrupp, men de vill heller inte göra den 

gammalmodig. En bra och smakfull blandning är alltid bra för att visa upp produkterna på 

bästa sätt till konsumenterna menar hon. Skyltfönstren får heller inte vara för feminina då de 

vill ha in män i butiken som kan handla presenter åt deras flickvänner eller fruar.  

Feminina har ett bra läge då butiken ligger på Varbergs mest trafikerade shoppingstråk där 

många konsumenter passerar förbi dagligen. Skyltfönstret har en stor roll i att fånga 

uppmärksamheten hos de förbipasserande. Elisabeth berättar att hon har målgruppen i åtanke 

vid utformning av skyltfönster och annonsering. Ibland använder hon sig av annonser som 

riktas till butikens äldre kunder och det är då viktigt att skyltfönstret anpassas till den 

annonsering som gjorts. På detta sätt påverkar målgruppen butikens exteriöra miljöer.  Vi har 

observerat att Feminina byter skyltning relativt ofta vilket bidrar till att väcka uppmärksamhet 
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och detta gör att skyltfönstret på ett bra sätt uppfyller sin funktion som marknadsföringskanal.  

Produktexponeringarna i skyltfönstret tycks dock mestadels rikta sig till äldre kvinnor, då de 

produkter som exponeras ofta är färggranna baddräkter och bomullsnattlinnen som inte 

tilltalar en yngre publik. Butikschefen menar att hon vill rikta sig till en yngre publik men 

skyltfönstret förmedlar inte detta. Butiken använder sig inte av någon övrig utsmyckning eller 

rekvisita i fönstret för att skapa ett enhetligt tema eller ytterligare framhäva produkterna. 

Feminina försöker skapa ett ”stängt” skyltfönster och hindra insyn i butiken genom att hänga 

upp ett skynke i fönstret bakom produktexponeringarna. Dessvärre fungerar detta endast om 

man tittar på fönstret rakt fram ifrån, kommer man istället från sidan så ser man delvis in i 

butiken. Kontentan av detta blir att skyltfönstret misslyckas i sin funktion som 

imageförmedlare. Butikens tillhandahåller ett exklusivt sortiment medan exteriören ger en 

tydlig känsla av lågpris. Utanför butiken använder sig Feminina av korgar och ställ som är 

fyllda med varor till nedsatt pris. Varorna som exponeras här är ofta strumpor, bomullslinnen 

och olika nattlinnen. Syftet med dessa korgar och ställ är att locka in besökare in i butiken. 

Interiör miljö 

Butikschefen på Liselle har ett stort intresse för inredning och lägger därav stor vikt vid hur 

butikens interiöra miljö ser ut med färgsättning och interiör. Genom Färgsättning är det 

möjligt för att till viss del påverka kundernas beteenden, en röd färg exempelvis attraherar 

ögat snabbare och kan uppfattas som provokativ och utmanande.
90

 Detta är ingenting som 

butikschefen på varken Liselle, Korsetten eller La Culotte arbetar efter. Fokus ligger istället 

på att skapa en trivsam och feminin miljö som passar ihop med det exklusiva sortimentet.  

Väggarna inne på Liselle är målade i en ljust rosa nyans och inventarierna går i vitfärgat trä, 

detaljer av vinrött sammetstyg används på stolar och skynken. Butikschefen berättar att hon 

vill skapa en mysig, personlig och avslappnad miljö där kunden kan känna sig trygg. Hon 

menar att tryggheten är extra viktig när det gäller just underkläder.  

Korsetten i Göteborg inreddes på slutet av åttiotalet men vissa saker i inredningen uppdateras 

för att det ska kännas någorlunda modernt, men miljön i butiken är ändå klassisk, fräsch och 

kvinnlig. Färgerna är ljusa och lugna för att produkterna är så färgglada. Först var inredarna 

inne på att göra butiken mörk och intim, men Lena tyckte att butiken borde stäva efter att vara 

ljus och fräsch samt lagom öppen. Och detta koncept har visat sig vara uppskattat av 

konsumenterna. Inne på La Culotte är väggarna vita och grå för att produkterna ska synas 
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ordentligt och för att det inte ska kännas kladdigt och plottrigt i butiken, och vitt är färgen för 

fräschhet. Annars vid högtider så får butiken lite mer färg, vid påsk blir det gult, 

dekorationerna som höll på att förberedas just då var gula citroner i höga glascylindrar. Vid 

jul blir det givetvis ett rött tema i butiken. Gemensamt för samtliga benchmarkingbutiker är 

att de vill skapa en ljus, feminin miljö. Att butikerna använder sig av ljusa färger i 

inredningen är ett smart drag då butiksytorna är små. Överlag ligger fokus som tidigare nämnt 

på att målgruppsanpassa färgsättningen snarare än att försöka påverka kundernas beteende. 

Visserligen kan man anta att kundernas beteende påverkas indirekt om de kliver in i en butik 

som de trivs i och som ger ett enhetligt intryck. Inne på Feminina är den grundläggande 

färgsättningen i lokalen är neutral och går i vitt eller naturvitt, dock ser färgen avskavd ut på 

både väggar, lister och ställ. Den vägg där varor från Triumph exponeras är rödmålad och 

väggen med varor från Sloggi är målad i blått.  När det gäller leverantörer så som Triumph 

finns ett krav från Triumphs sida att butiken måste ha en vägg i butiken där endast denna 

leverantörs varor får exponeras. Triumph brukar gå in och betala hälften av 

marknadsföringskostnaderna för exempelvis en annons i Hallands nyheter där Feminina 

annonserar för varumärket. Kassadisken är belägen längst in i butiken mittemot entrén. Denna 

är dekorerad med vit mosaik som är nedsliten och flera bitar har ramlat bort. Vidare är disken 

belamrad med förpackningar med strumpor och övriga merförsäljningsprodukter. Detta 

lämnar ett litet utrymme för personalen att jobba med samt för kunden att lägga varorna på 

Utifrån våra besök i butiker har vi kunnat observera att man inte lägger märke till vad det är 

för färg på väggarna inne på Feminina då detta är knappt synbart. Då varor exponeras från 

golv till tak är färgerna på produkterna allt man lägger märke till. Feminina arbetar inte med 

färgsättning i syfte att påverka kundernas beteende, egentligen kan man inte säga att de 

arbetar med färgsättning i något syfte alls. Färgen bara finns där. Detta innebär att Feminina 

går miste om en designfaktor som skulle kunna bidra till att skapa en mer trivsam butik för 

kunderna att vistas i.  

Det intryck man får när man kliver in på Liselle är att butiken är luftig och öppen. Varorna 

exponeras sparsamt längst med väggarna och plaggen hänger organiserat vilket ger ett rent 

och städat intryck. I mitten av butiken är ett litet bord beläget med pallar. I butikens högra 

hörn finns kassadisken som är vitmålad i huvudsak och även dekorerad med en stor blomma. 

Kassadisken är fri från plotter vilket även detta bidrar till det rena, fräscha intrycket man får 

när man kliver in i butiken.  På bordet finns lite broschyrer som kunderna kan bläddra i. 

Butikslayouten har en stor påverkan på hur lång tid kunderna kommer att spendera i butiken. 
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Det är eftersträvansvärt att få kunderna att stanna länge eftersom de tenderar att spendera mer 

pengar då.
91

  

För butiker med små försäljningsytor är det viktigt att använda ytorna smart och försöka 

skapa en öppen och luftig miljö så som exempelvis Liselle gör. Även Korsetten och La 

Culotte jobbar utefter att skapa en öppen och luftig interiör. På La Culotte är Interiören är 

minst lika viktig som exteriören. Butikschefen förklarar att leverantörernas ställ de har i 

butiken gör att sortimentet blir lättöverskådligt och butiken lyfts av den lite lyxigare tillvaron. 

Butikschefen på Korsetten vill gärna att butiken ska vara så hemtrevlig och egen som möjligt, 

därför har de inga ställ, väggar eller liknande från leverantörerna utan egna möbler och ställ 

för ett enhetligt uttryck. Skyltar och plakat används dock ibland direkt från leverantörerna. 

Produkterna exponeras i en storlek endast för att butiken ska vara så rymlig som möjligt. Men 

alla produkter finns i de flesta storlekar på lagret som personalen får hämta då kunden vill 

prova.  

När det gäller Femininas interiör så berättar butikschefen att hon inte är helt nöjd med denna 

men menar att det är svårt att göra något åt det på grund av den lilla butiksytan 

lagerutrymmet. Det första intrycket konsumenten får när denne kliver in i butiken är att den är 

rörig och trång. Den lilla ytan är fylld till det maximala med allt ifrån bikinis till 

morgonrockar, gummistövlar till korsetter, yllestrumpor till nattlinnen och allt där emellan. 

Butiken utnyttjar varenda vägg och varenda golvyta till att exponera sitt sortiment. Vid en 

första anblick känns butiksytan liten, men när vi tittar närmare observerar vi att lokalen är 

större än vad den ser ut att vara. Butikslayouten hindrar kunderna från att ta sig fram hur de 

vill i butiken och sättet på vilket varorna hänger tätt packade gör det svårt för kunderna att 

själva titta runt utan att riva ner någonting. Detta är ett bra exempel på ett dåligt exempel på 

en butikslayout. Trots att butiken har en mycket liten försäljningsyta att jobba med så väljer 

man att använda sig av stora ställ i mitten av butiken som hindrar kunderna från att röra sig 

fritt. Att det är så trångt i butiken gör att få kunder kan vistas i butiken samtidigt utan att det 

blir kaos. En butik bör aldrig sträva efter att förhindra för kunder att komma in i butiken. 

Även det faktum att varorna exponeras så tätt samman gör att det blir svårt för kunden att på 

egen hand titta runt utan att riva ner något och detta kan vara negativt för butiken då det 

försvårar för kunderna att befinna sig i butiken. Få kunder vill stå i en butik och trängas så om 
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man vill få kunderna att stanna länge är det troligtvis ett bättre val att satsa på en öppen och 

luftig butikslayout. 

Provhytterna på Liselle är belägna längre in i butiken, avskiljt från försäljningsytan. 

Butikschefen tror att kunderna uppskattar att provhytterna är placerade på det här viset 

eftersom det blir lite mer privat. Stora, vinröda sammetsskynken som går från golv till tak 

skyler kunderna medan de befinner sig i provhytterna. Belysningen från de stora 

kristallkronorna i hytterna är varmt och stämningsfullt ljus. Stora vackra speglar med 

guldramar pryder provhytterna och i hytterna finns även en liten pall och några krokar. 

Korsetten har sex stycken provrum som är strategiskt utplacerade i butiken. Personalen har 

uppsikt över dessa och ser lätt om kunderna behöver hjälp. Provrummen har speglar, stolar 

och bra ljus. De skiljs från omgivningen med ett tjockare rosa tyg. La Culotte har två stycken 

provrum belägna lite avskilt med ordentliga dörrar så man kan stänga om sig. Provrummen 

har ett klart och bra ljus, pallar och stora speglar. Butikschefen säger att hon alltid hjälper 

kunderna som står i provrummet med vad det än är de behöver. Paco Underhill skriver i sin 

bok why we buy om provhytterna och hur de i dagens läge överlag har en nedprioriterad 

ställning trots att detta kanske är den del av butiksytan som är viktigast när det gäller att 

övertyga kunden till köp.
92

 Men i de tre benchmarkingbutikerna har butikscheferna lagt ner 

mer tid och omsorg på provhytterna. Det Liselle, Korsetten och La Culotte har gemensamt är 

att deras provhytter håller samma standard som de övriga delarna av butikskommunikationen. 

Feminina har två stycken provrum som är små och ser slitna ut då mosaiken som finns på 

både kassadisken och provrummen fallit bort. Lite tunnare gräddvita och guldiga skynken har 

till syfte att skyla kunderna när de gör sina ombyten. Ljuset är bättre i provrummen än i resten 

av butiken, men ändå inte så ljus och klart som vore önskvärt. Provhytterna ligger lite avskilt i 

nere i högerhörnet av butiken och är sparsamt inredda med varsin spegel, ett par krokar och en 

pall i genomskinligplast. Feminina är ett exempel på en butik där inte tillräckliga resurser 

läggs på utformningen av provhytterna. Hytterna är trånga med en belysning som inte är helt 

ändamålsenlig och i likhet med resten av butiken så saknar de känsla av exklusivitet. Detta 

stämmer inte överens med det sortiment som butiken tillhandahåller med dyra 

kvalitetsprodukter och exklusiva varumärken  

Butikschefen på La Culotte berättar att lyx är nyckeln i inredningen med kristallkronor och 

ovanliga lampor i form av kvinnokroppar samt en varm och ljus belysning är faktorer som 
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tillsammans skapar helheten i den vackra lokalen. Belysningen i butiken kan bidra till att 

kommunicera butikens varumärke och de produkter som säljs.
93

  Genom att använda sig av 

kristallkronor kommunicerar butiken en känsla av lyx medan de lampor som är formade som 

kvinnokroppar passar ihop med butikens sortiment. Butikschefen är stolt över lokalens läge 

och utseende. Stora höga fönster och en härlig entré gör det mesta av jobbet säger hon. 

Belysningen inne på både Korsetten och Liselle är ljus och klar vilket ger butiken ett fräscht 

intryck. Inne på Feminina känns belysningen i lokalen relativt svag och ger ett något dunkelt 

sken över butiksytan. Butiken har både lysrör och lite spotlightsaktiga lampor i taket som 

trotts allt inte lyser upp den mörka butiken då kläderna absorberar det mesta av ljuset. 

Belysningens huvudsakliga syfte bör vara att förse konsumenternas ögon med tillräckligt 

mycket ljus för att de ska kunna se produkterna ordentligt
94

. I De tre butikerna vi besökt under 

vår benchmarkingsstudie har belysningen varit ljus och klar, det vill säga ändamålsenligt i det 

avseende att konsumenterna ska kunna se bra under sin vistelse i butiken. På Feminina 

används belysningen inte i syftet att kommunicera butikens varumärke på något sätt, utan det 

ljus som finns är där för att lysa upp produkterna. Dessvärre är belysningen relativt dunkel 

vilket får produkterna att se mindre attraktiva ut och gör butiken över huvud taget mindre 

lockande att stanna kvar i. Det är dessutom en nackdel att kunderna får svårare att se 

produkterna och detta gäller då främst de lite äldre kunderna.   

Psykosocial miljö  

När det gäller den psykosociala miljön så är just personalen och deras bemötande en viktig 

faktor enligt butikschefen på Liselle. Butikschefen menar att just den personliga servicen är 

ett viktigt konkurrensmedel för butiken som särskiljer Liselle från exempelvis Twilfit, H&M 

och KappAhl. På Liselle är det viktigt att vara serviceinriktad och ha god kunskap om 

sortimentet och olika storlekar.  Personalen är överlag en viktig faktor som påverkar butikens 

framgång
95

 och i just fallet med underklädesbutiker blir det ännu viktigare. Enskilda 

underklädesbutiker måste konkurrera med stora kedjor som kan erbjuda låga priser, men vad 

de stora kedjorna inte erbjuder är personlig service. Därför bli denna konkurrensfördel äkta 

viktig just i det här fallet. På Korsetten har man uppmärksammat den personliga servicen som 

ett viktigt konkurrensmedel för butiken. 7 av 10 kvinnor har idag fel storlek på sin behå och 

butikschefen menar att de flesta idag är medvetna om problemet, just därför söker kvinnorna 
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en butik som kan hjälpa dem hitta rätt storlek och få personlig hjälp med allt ifrån 

färgbedömning till justering eller sömnad av behåns omkrets samt band som personalen på 

Korsetten erbjuder kunden för en liten summa. Butikschefen berättar att de flesta kunder vill 

ha hjälp med precis allt, de kollar inte ens på vilka typer av baddräktsmodeller som finns utan 

ber personalen välja ut en åt dem. Det är därför det är viktigt att de små, enskilda butikerna 

finns menar butikschefen, då får kunderna möjlighet att få assistans med det mesta. 

Personalen på Korsetten måste vara serviceminded, säljinriktade, lätta och otvungna i sitt sätt 

att vara och inneha mycket kunskaper. Helst ska inte personalen vara för ung för att äldre 

kunder helst inte vill ha hjälp av en ung kvinna när de köper underkläder. Detta har varit 

butikens enda personalproblem, att den unga personalen inte får expediera de äldre kunderna. 

Butikschefen skickar iväg sina anställda på behå-skolor och liknande utbildningar från 

leverantörerna ibland, men önskar att det fanns fler utbildningar att välja bland då 

produktkunskap är viktig i branschen. På La Culotte är det viktigt att personalen har kunskap 

om branschen och detta är extra viktigt för butikschefen för att kunna driva en 

underklädesbutik. Just underkläder är väldigt känsligt bland kvinnor då många har dåligt 

självförtroende och man blir väldigt naken med expediten, därför krävs det mycket av just 

personalen. Öppenhet och professionalitet är viktiga egenskaper hos personalen menar 

butikschefen. I arbetet med den psykosociala miljön arbetar Feminina främst med personalen 

och hur de anställda ska bemöta kunderna. Butikschefen eftersöker ödmjuka, trevliga och 

snälla medarbetare medan kunskaper och erfarenhet av försäljning kommer i andra hand då 

detta är något som går att lära sig.  På Feminina är det är ett viktigt mål att kunderna känner 

sig väl omhändertagna när de befinner sig i butiken och även att de kan hitta vad de eftersöker 

i sortimentet. När det gäller personalen så är det endast kvinnliga anställda som arbetar i 

butiken, i varierande åldrar. Vanligtvis är det en eller två anställda som arbetar åt gången. 

Utifrån våra observationer har vi kunnat se att personalen är uppmärksam på de kunder som 

kliver in i butiken och hjälper dem med att plocka fram produkter och rätt storlekar och är 

även aktiva med att hjälpa de kunder som befinner sig i provhytterna. 

Samtliga butiker vi besökt har haft som gemensam faktor att de lägger stor vikt vid den 

personliga servicen och använder sig av detta som en konkurrensfördel. Den personliga 

servicen är svår att mäta, men det handlar om hur personalens bemötande och hur de möter 

kundens behov. Personalen på Feminina lägger stor vikt vid att möta kundernas behov och 

idén i butiken är att kunderna inte ska behöva leta själva bland sortimentet utan att personalen 

ska kunna bistå med denna hjälp.  
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På Liselle använder man sig till viss del av sinnesmarknadsföring i butiken. Man stimulerar 

kundernas hörselsinne genom att spela klassisk jazz men även klassisk musik i butiken vilket 

butikschefen upplever att kunderna uppskattar och som även butiksägarinnan själv tycker om. 

Musiken bidrar till den helhetsupplevelse som butiken erbjuder, menar butikschefen. Inne på 

Korsetten spelas lugn loungemusik. Butikschefen tycker att det är viktigt att musiken bara 

ligger som en matta i bakgrunden, därför blir sång ett störande moment i musiken och klassisk 

musik är för pompös och därför ratas denna musik helt. På La Culotte står alltid radion på 

svagt i bakgrunden, lugna favoriter är en bra kanal som ger ett lugnt intryck och passar alla 

åldrar anser butikschefen men om det kommer in en äldre dam som har svårt att höra stängs 

dock radion av helt. Butikschefen på Feminina väljer att spela lugn och avslappnad musik i 

butiken för att skapa en avstressad miljö, klassisk musik spelas ofta. Hon har även funderingar 

på att ta in en skiva med fågelkvitter i butiken för att skapa lite vårstämning. Musiken som 

spelas i butiken vid våra besök har varit antingen klassiskt eller franska ballader, alltid någon 

lugn musik. Volymen är dov men ändå hörbar. Användningen av musik i butik kan få 

kunderna att vilja stanna i butiken längre, vilket vi tidigare konstaterat är önskvärt.
96

 Samtliga 

butiker vi besökt använder sig av musik i någon form vilket är positivt. Men musiken kan 

även användas för att tilltala en specifik målgrupp eller bidra till butikens image
97

. Feminina 

använder sig av klassisk musik eller ballader vilket passar för butiken och dess sortiment. Det 

är dock svårt för butiken att anpassa sin musik utefter målgruppen då denna är så bred och 

kunderna inom segmentet har skilda behov. De yngre kunderna uppskattar kanske inte 

klassisk musik på samma sätt som de äldre kunderna och då kan musiken snarare uppfattas 

som störande. Feminina måste alltså bestämma sig för vilken målgrupp de vill rikta sig till 

och välja musiken utifrån detta. Både Korsetten och Liselle använder musik som ska passa för 

butikens image och skapa en lugn och avspänd miljö. De har även målgruppen i åtanke till 

viss del i valet av musiken och upplever att kunderna uppskattar musiken som spelas. La 

Culotte använder sig istället av radiokanalen lugna favoriter då hon upplever att musiken som 

spelas där är lugn och avspänd och passar för butikens målgrupp. En butik som använder sig 

av en radiokanal kan dock inte styra över den musik som spelas helt och hållet vilket gör det 

svårare att målgruppsanpassa musiken. Om radiokanalen dessutom har reklaminslag mellan 

låtarna så kan detta upplevas som något mer irriterande och störande för kunderna än som 

något positivt.  
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Liselle använder sig även av doftsättning i butiken som är säsongsbaserad. På vintern och runt 

jul används kardemumma medan en doftspray från Victoria’s Secret används framåt våren 

och sommaren. Butikschefen menar dock att man måste vara försiktig med doftsättningen, 

framför allt i provhytterna, då vissa kunder kan vara allergiska. På Korsetten används doftljus 

i butiken lite då och då, men det finns många med allergi som besöker butiken och därför är 

personalen väldigt noga med att inte tända dessa för ofta. Annars önskar de att de alltid kunde 

ha dem tända då det luktar fräscht och ger ett mysigt sken. Övrig belysning i butiken är ljus 

och klar. Doften i butiken är en viktig faktor berättar butikschefen på La Culotte, men dock 

har de haft svårt det sista året då huset är gammalt och avloppsrören har läckt. Nu är 

problemen åtgärdade och butikschefen är nöjd. Doftsinnet är starkt och påverkar oss utan att 

vi vet det berättar hon, vi har alltid doftpåsar vid våra produkter för att kunden ska uppleva att 

produkterna är fräscha och förhoppningsvis associera lukten med något bekant. En butik kan 

även använda sig av doftsättning för att uttrycka sin identitet och stärka sin image.
98

 En kund 

kan associera en viss doft till en viss butik, och om kunderna verkligen gillar doftsättningen i 

butiken kan de till och med besöka butiken endast för att få ta del av doften.  Friska blommor 

står alltid på i mitten av exponeringsytan på La Culotte för att sprida en god doft. När det 

gäller doftsättning i butiken så väljer man på Feminina att inte arbeta med detta då det finns 

många allergiker. Den doft som möter oss när vi kliver in i butiken är relativt neutral, det 

luktar varken fräscht eller ofräscht. Det luktar textil och kanske en aning instängt så ett litet 

doftljus vore inte fel. Det är viktigt att ha målgruppen i åtanke då olika dofter passar olika 

kundgrupper samt olika butikstyper.
99

 Samtliga benchmarkingbutiker menar att doftsättning i 

butiken är något som kan förhöja helhetsupplevelsen men att just problemet med allergiska 

kunder är något som begränsar användningen av doftsättning i butikerna.  

Sortiment  

Något som särskiljer samtliga butiker vi besökt från de stora kedjorna är deras sortiment utav 

exklusiva varumärken. Liselles sortiment innehåller varumärken så som La Perla, Chantelle, 

Malizia, Walford, Aubade, Simone Perele med mera. Butikschefen pekar på att det är viktigt 

att ha målgruppen i åtanke när man väljer ut sitt sortiment. Detta innebär att butikschefen bör 

genomföra en segmentering innan denne väljer ut det sortiment butiken vill använda sig av. 

Detta är i början svårt när man inte känner sina kunder så väl berättar butikschefen på Liselle. 

Hon har precis startat upp sin butik och vet inte riktigt vilka storlekar och modeller som säljer 
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bäst. Sortimentet på Liselle består i huvudsak av trosor och behåar mestadels i vacker design 

med spets och fina detaljer. På en liten vägg i butiken finns även badkläder. I Korsettens 

sortiment kan man finna varumärken så som exempelvis Pearl, Philippe Matignon, Chantelle 

och Vogue. Butiken säljer behåar, trosor, finare nattlinnen, badkläder och även nättare tunikor 

och badrockar. Då Korsetten inte är någon nystartad butik har butikschefen god kunskap om 

målgruppen och det sortiment som dessa efterfrågar och det blir därför lätt att anpassa sig 

efter kundernas önskemål. La Culotte använder sig av varumärken så som Chantelle, Abecita, 

Lovable med mera. Sortimentet innehåller huvudsakligen behåar och trosor men även 

badkläder och lättare basplagg. Gemensamt för samtliga benchmarkingbutiker är att deras 

sortiment endast innehåller det man förväntar sig att hitta i en underklädesbutik, det vill säga 

trosor, behåar och komplementprodukter så som skira nattlinnen, strumpbyxor och liknande. 

Detta står i kontrast till Femininas sortiment. Även Femininas sortiment innehåller produkter i 

en något högre prisklass med märken så som Calvin Klein och Chantelle exempelvis. Även 

produkter till så kallade mellanpriser går att hitta i form av Triumph och Sloggi. Sortimentet 

består dock inte bara av trosor och behåar, utan en stor del av butiksytan går åt till att 

exponera baddräkter i alla möjliga färger samt stora nattlinnen i bommull och 

frottémorgonrockar. Det går även att hitta strandväskor och basplagg från Marimekko och 

även ett och annat par skor exempelvis gummistövlar. Komplementprodukter så som 

strumpbyxor, sockor och så vidare tar även upp en hel del plats bland annat på kassadisken. 

Medan Liselle, Korsetten och La Culotte anpassar sortimentet efter den begränsade butiksytan 

så väljer man på Feminina att ta in så mycket produkter som möjligt på den lilla 

försäljningsytan då butikschefen oroar sig över att butiken inte ska gå runt om de inte har ett 

tillräckligt brett sortiment. Butikscheferna för benchmarkingbutikerna ser hellre att butiken 

ser öppen, luftig och fräsch ut för att kunna framhäva det sortiment som finns. På Feminina 

prioriterar butikschefen att ta in ett brett sortiment vilket resulterar i en belamrad 

exponeringsyta.   
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4.2 Resultat och analys av fokusgruppsintervjuer 

I detta avsnitt bearbetas resultaten av fokusgrupperna 1,2,3 och 4 som sedan jämförs med 

intervjumaterialet från Elisabeth Blomqvist på Feminina och våra egna observationer. 

Deltagarna i grupp 1,2 och 3 är konsumenter som handlar i olika butiker medan grupp fyra 

är stamkunder hos Feminina.  

Grupp 1 och 3 lade tyngdvikt på kvalitet och personlig service i deras samtal medan grupp 2 

ansåg att detta var mindre relevant vid köp av underkläder. Grupp 4 består av två kvinnor som 

har handlat hos Feminina i lite mer en ett decennium, dem liksom konsumenterna i grupp 1 

och 3 lade väldigt stor tyngdvikt vid service vid besök i butiken. Det den första, tredje och 

fjärde gruppen vill alla ha hjälp med är att hitta en behå som passar och sitter skönt och bra. 

Dessa är tjänster som Feminina erbjuder sina kunder. Det som var gemensamt för alla 

grupperna är att de vill ha ut något lite extra från ett besök i en underklädesbutik. Lyx och 

flärd var det som många deltagare sökte, vare sig om de blev bjudna på kaffe eller om 

underkläderna slogs in i silkespapper och lades ner i en fin papperspåse så är detta något som 

förhöjer shoppingupplevelsen. I dagens läge erbjuder inte butiken något likvärdigt till sina 

kunder. Alla grupper var även inne på att någonstans i butiken skulle de vara bra med en soffa 

eller liknande där man kan vänta på sin tur eller på sitt sällskap medan de befinner sig i 

provrummen. Kristallkronor och blomsterarrangemang var andra objekt som kunde tänkas 

förhöja butikens lyxkänsla. Detta är heller inget Feminina erbjuder idag.  

För första gruppen var det viktigt att exteriören speglar interiören och vice versa, och det är 

viktigt att alla butikskommunikationsdelar stämmar överrens, för att den ska bli lyckad. Dock 

ansåg 3A att detta vore spännande om utsidan och insidan var kontrasterade. Femininas 

interiör avspeglas idag i exteriören.  

Gemensamt för alla grupper är att de söker en butik med en medelprisklass på 

Varbergsmarknaden och att den inte har ett tillräckligt stort utbud på underkläder idag. 

Butiken Feminina skrämmer iväg de flesta fokusgruppsdeltagarna med sin röriga 

butiksinredning och trånga ytor men också med deras höga pris. De fyra grupperna, i 

synnerlighet första gruppen, ansåg att en luftig butiksinredning ger kunderna lust att köpa 

mer. Grupp fyra ansåg att en lägre prisklass skulle locka in fler kunder i butiken. Enligt våra 

observationer är Femininas lokaler inte särskilt luftiga och har bara ett fåtal produkter i 

medelprisklassen. 
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Grupp fyra anser att Femininas målgrupp är äldre damer som behöver extra hjälp, denna 

uppfattning har de fått utifrån butikens konsumenter samt deras sortiment. Denna åsikt delas 

även med de övriga fokusgruppsdeltagarna i de tre första grupperna. Feminina anser sig själva 

rikta sig kvinnor som behöver hjälp och extra service men inte att målgruppen är äldre damer, 

utan kvinnor från 15 år och uppåt samt till män. 

Precis som i våra observationer så ansåg vissa grupper att skyltfönstren hos Feminina är 

lockande medan andra grupper ansåg att de är lite för ålderdomliga. Skyltfönstren är dock 

enligt kvinnorna i grupp 4 till Femininas största fördel. Produkterna i fönstren lockar in 

kunderna i butiken trotts att ytan är liten. Teorin menar att skyltfönstret förmedlar butikens 

image
100

 och enligt våra observationer förmedlar Feminina till viss del en tydlig image, men 

den kan vara lite missvisande ibland. De ställ och korgar som finnes utanför butiken är till 

butikens nackdel, då de ser tråkiga ut säger grupp 4 men de har ändå full förståelse för varför 

de står där. De övriga grupperna tycker att Feminina framstår som en andrasorteringsbutik 

och inte den exklusiva butik de vill framstå sig vara på grund av dessa korgar och ställ. Detta 

såg vi även i våra observationer.   

Provrum i underklädesbutiker ska vara rymliga, enligt grupperna. De ska även finnas bra ljus 

och speglar, sittplatser och många krokar. Provrummen hos Feminina är inte tillräckligt 

tillfredställande i dagens läge anser kvinnorna i grupp 4, de är för små och ineffektiva, fler 

krokar och mer hjälp väl inne i provrummen är det kunderna söker. Provrummen måste 

dessutom vara rena för att man sätter ner fötter och kläder på golvet nämnde 4B. 3C nämnde 

även att de vore en bra idé med skohorn i provrummen och 1D tyckte de vore en bra idé med 

en silkesrock som man kan svepa om sig, istället för att ta på sig kläderna igen, då man måste 

hämta en annan storlek i butiken. Under våra observationer kunde vi se att provrummen är 

väldigt små och har inte de attribut som grupperna söker i ett provrum. Teorin nämner att 

provrummen är det viktigaste i butiken, men att detta ofta bli nedprioriterat
101

. Femininas 

provrum är ett tydligt exempel på detta. Teorin säger även att speglarna i ett provrum är 

väldigt viktiga
102

 och detta är något butiken bör uppmärksamma. 

I grupp ett och tre så värdesatte de personalen men ville ändå ha lite privathet i 

omklädningsrummen och vissa ville bara att personalen kom fram då man kallade på dem. I 

andra gruppen ville de ha någon slags ringklocka som signalerade att man behövde hjälp i 
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provrummen. Alla grupper var eniga om att personalen ska vara trevlig och villiga att hjälpa, 

de ska även ha respekt för sina kunder och besitta kunskap för att på bästa sätt kunna hjälpa 

sina konsumenter att fylla deras behov.  

Den manuella betjäningen, enligt teorin personlig service
103

, är anledningen till varför grupp 4 

handlar i butiken, personalen hjälper till och hittar oftast rätt produkter till rätt kund. Elisabeth 

menar även att detta är deras största konkurrensfördel bland Varbergsbutikerna då den 

personliga servicen står i centrum. Dock menar fokusgruppen att detta kan förbättras och 

utvecklas för att bli ännu mer starka. 

Sortimentet i butiken är viktigt sa alla grupper. Det ska finnas behåar i alla storlekar och 

modeller och även matchande trosor till det. Herrsortimentet som Feminina har tror grupperna 

inte är en bra idé då butiken har ett feminint namn och de flesta herrar köper sina underkläder 

i samband med att de köper kläder, fjärde gruppen nämnde att både kvinnor och män blev 

obekväma då män infann sig i butiken. Klädutbudet Feminina har tycks även det vara 

överflödigt då kunderna går dit för att köpa underkläder och eventuellt något tillhörande men 

inte för att köpa märkeskläder eller skor. Denna del av sortimentet bör tas bort ansåg alla 

grupperna. Dock anser Feminina att de bör ha detta utbud för att butiken ska gå runt. I övrigt 

tyckte de fyra grupperna att utbudet i butiken är för stort på den lilla ytan Feminina arbetar 

med. Elisabeth Blomqvist anser att det är nödvändigt att ha ett stort utbud just för att lokalen 

är så pass liten.  

Syn är det sinnet alla individer valt som det viktigaste i en butik. Detta är speciellt viktigt i en 

underklädesbutik då det ska se rent luftigt och fräscht ut, för att fokusgruppsdeltagarna vill att 

underkläderna ska ha samma egenskaper. 

Doften i butiken ska liksom synen vara fräsch, gärna lite blommig och ren. Tunga dofter 

passar inte med underkläder menar grupperna, kvinnorna i grupp fyra tyckte att doften är blad 

det viktigaste i en butik. Hos Feminina luktar det idag varken tungt eller fräscht i dagens läge, 

det doftar textiler, lite intetsägande. Teorin säger att doften uppfattas och påverkar olika av 

olika åldrar och kön
104

 och att doften kan stärka butikens image om man använder doften på 

rätt sätt
105

. Om doften är rätt kan den även leda till fler köp
106

. 
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Musik är något alla grupper nämnde att de vill ha i en butik. För en underklädesbutik föredras 

lugn och dov musik, gärna lite soft jazz eller loungemusik sa de flesta. Grupp fyra ansåg att 

musiken måste vara dov eller helst inte existera alls för det gör att butiken upplevs rörig. 

Femininas musik är dov, men en aning pompös, som franska ballader eller klassisk musik. 

Teorin berättar att valen av musik visar vilken typ av målgrupp man riktar sig till
107

 och att 

man kan påverka kunderna genom musiken
108

. 

Känsel var det näst viktigaste sinnet ansåg deltagarna. Det ska finnas möjlighet att känna och 

prova produkten, det var enbart 2E som tyckte sinnet syn var relevant vid inköp av 

underkläder. På Feminina har kunderna möjlighet att känna på produkterna. 

Sinnet smak är något som de flesta skulle vilja få tillfredställt vid ett besök i en butik. 

Lyxkänslan i butiken höjs och deltagarna sa att de skulle känna sig mer villiga att vilja handla 

och komma tillbaka till butiken om de fått något att äta eller dricka i butiken. Kaffe och vatten 

är bra då man är törstig, kall eller varm. Kaffe luktar dessutom gott och ”hemma” sa dem. 

Inne på Feminina idag så finns ingen möjlighet till att tillfredställa sinnet smak, de erbjuder 

inte något att äta eller att dricka till sina kunder. Detta anser kvinnorna i grupp fyra inte heller 

vara nödvändigt. Dessutom finns ingen plats för att kunna erbjuda tillfredställning av sinnet 

smak idag.  

Ljuset i butiken var en faktor som många inte reflekterat så mycket över, men ansåg vara 

viktigt. Ljust skulle det vara sa några medan andra ville ha lite dov ”mysbelysning” med tända 

ljus och lågt sken från lamporna. Feminina har en relativt mörk butik men med många lampor, 

den är varken ljus eller har en dov ”mysbelysning”. Denna åsikt delas även med grupp fyra 

som tyckte Femina har dåligt och mört ljus. De sa dessutom att det är viktigt för en butik att 

ha det ljust då äldre människor ser dåligt, detta nämner även teorin.
109

  

De båda kvinnorna i fjärde gruppen är stamkunder hos Feminina men saknar klubbförmåner 

så som rabatter och olika kundkvällar. Detta är något damerna skulle uppskatta och få dem att 

bli mer lojala till butiken. Elisabeth har nämnt att hon skulle önska att utveckla de register 

som redan finns.  
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Att handikapps- och barnvagnsanpassa butiken tror grupp 4 vore en mycket god idé då 

butiken blir tillgänglig för så många fler, idag är butiken för trång för att någon typ av 

transportmedel ska kunna komma förbi.  

4.3 Sammanfattning av resultat och analys 
Mycket av de åsikter och tankar fokusgruppsdeltagarna hade liknande varandras. Åsikterna 

de hade om Feminina och de tips de hade att ge har vi valt att kort sammanfatta nedan för en 

klar och tydlig överblick. Vi sammanfattar även de resultat vi fått fram utifrån de olika 

intervjuer vi genomfört med de fyra butikerna så att man ser skillnader och likheter mellan 

Feminina, konsumenter respektive andra butiker. 

Skyltfönstren hos Feminina upplevs av fokusgrupperna som en aning ”tantiga” och förmedlar 

inte rätt bild av butiken ut till förbipasserande, potentiella kunder. Benchmarkingbutikerna 

använder sig av skyltfönstren för att förmedla butikens sortiment till deras tänkta målgrupp 

samt väcka intresse hos andra.  

Ljuset hos Feminina är idag för mörkt och det är svårt att se produkterna för de äldre anser 

konsumenterna. I benchmarkingbutikerna så är det ljust och klart ljus. 

Musiken i butiken som idag spelas är dov, vilket konsumenterna och teorin anser är bra, men 

de spelar fransk musik eller klassiskmusik som inte passar kundernas önskemål och eventuellt 

inte passar butikens valda segment. I butikerna där vi gjorde vår benchmarking så valde de, i 

de flesta fall, ut musiken noga efter butikens kunder.  

Doften i butiken är intetsägande och för att konsumenterna ska trivas så måste den vara fräsch 

och ren, helst lite blommig och feminin ansåg fokusgruppsdeltagarna. Hos de övriga butiker 

vi besökt så lades det ändå rätt stor vikt vid doftsättningen i butiken, att den ska passa in med 

sortimentet och segmentet.  

Den första synen man möts av i butiken idag är kaos från golv till tak. Kunderna efterfrågar 

en luftig butik som ger känslan av fräschhet och lugn. Det benchmarkingbutikerna har 

gemensamt är att atmosfären är luftig och lagerkänslan inte alls infinner sig i butikerna.  

Sinnet känsel är viktigt för konsumenterna, de vill kunna prova och ta på produkterna, därför 

är det viktigt att denna möjlighet finns i butiken, vilket den idag gör hos alla fyra butiker vi 

besökt.  
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Smaksinnet i butiken är något som efterfrågas för den totala shoppingupplevelsen i butiken, 

Feminina erbjuder idag inget som kan tillfredställa kunderna. Detta är inget någon utav 

benchmarkingbutikerna arbetar med aktivt, men vid stora helgdagar så bjuds det oftast på 

något litet vid kassan.  

Personalen i butiken ska enligt teorin vara det som avgör ifall butiken är framgångsrik eller 

ej.
110

 Personalen hos Feminina har kunskap och de egenskaper som fokusgrupperna kräver. 

Dock kan en ung ålder hos personalen avskräcka de äldre kunderna till att uppsöka hjälp. 

Personalen bör besitta mycket kunskap inom deras områden, därför är kontinuerliga 

utbildningar viktiga. De tre butikerna från vår benchmarking instämmer i detta.  

Service är ytterligare något grupperna lade fokus vid. En butik av denna stort bör ha bra 

service och Feminina erbjuder idag bra service enligt deras kunder. 

Provrummen är butikens hjärta säger Underhill
111

. Fokusgruppsdeltagarna tycker även att 

detta är en av de viktigaste delarna i butiken. Feminina möter idag inte förväntningarna som 

kunderna idag har. Små förändringar som bättre ljus, fler och större speglar, mjuka mattor, 

dörrar, skohorn och silkesmorgonrockar är några av förslagen kunderna kom med för att 

förbättra. Butikerna från benchmarkingen har större, ljusare och fräschare provrum som 

används och uppskattas av deras konsumenter. 

Sortimentet i butiken är idag för stort och brett anser kunderna. Behåar, trosor, nattlinnen, 

badkläder och liknande plagg är enligt grupperna bra för butiken att ha i sitt sortiment. Dock 

är kläder, skor och likande något man inte söker i en underklädesbutik som Feminina. 

Benchmarkingbutikerna har ett lite smalare utbud och är mer renodlade underklädesbutiker, 

vilket verkar vara ett framgångsrikt koncept.  

En kundklubb är något som de existerande kunderna efterfrågar. Priset på sortimentet är högt 

och någon rabattcheck eller speciellt erbjudande för kundklubbsmedlemmar är något 

kunderna skulle uppskatta, och kanske få dem att handla mer i butiken då de blir mer lojala. 

Teorin säger även den att olika erbjudanden ger lojala kunder
112

. Feminina erbjuder inte sina 

stamkunder några speciella erbjudanden eller liknande men de registreras i en bok i butiken. 

Hos benchmarkingbutikerna så använder sig även de av kundklubbar för sina stamkunder, 

dock används informationen inte till något speciellt. 
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Att män handlar i butiken gör både de kvinnliga kunderna och männen lite obekväma. 

Kvinnorna vill inte testa underkläder i butiken då en man befinner sig i närheten. Dessutom är 

namnet Feminina väldigt feminint och detta kan avskräcka män från att handla där. Dessutom 

tror många fokusgruppsdeltagare att män som själva handlar sina underkläder köper dem i 

vanliga klädbutiker. I våra benchmarkingbutiker så är män välkomna att handla till deras fruar 

eller flickvänner, men ett sortiment för män finns ej. 

Många i fokusgrupperna efterfrågade någonstans att sitta och koppla av i samband med 

provning och väntande. En soffa eller några fåtöljer vid provrummen är önskvärt. Här kan 

sällskapet vänta medan kunden provar eller så kan kunder som väntar på sin tur koppla av. I 

samband med detta vore det bra med någon slags kaffeautomat eller något liknande. I 

benchmarkingbutikerna finns det endast någon pall eller liknande för sällskapet att vänta på. 

Målgruppen hos Feminina är idag oklar för kunderna då de upplever att butiken riktar sig till 

äldre damer och butikschefen anser att butiken riktar sig till alla kvinnor och män från femton 

år och uppåt. Benchmarkingbutiken riktar sig till medelålderskvinnor i första hand och detta 

verkar vara ett vinnande koncept, i synnerlighet om kunderna ska kunna ha pengar att lägga 

ner på dyra underkläder. 
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5. Slutsats och rekommendationer 

Vårt syfte med den här rapporten har varit att ta reda på vilka konsekvenser 

segmenteringsprocessen får på butikskommunikationen. Under denna rubrik kommer vi att 

presentera de slutsatser vi har kunnat dra utifrån vår undersökning och dessa slutsatser 

kommer att besvara vår problemformulering.  

Vi har tydligt kunnat se att en splittrad målgrupp även ger en splittrad butikskommunikation 

och konsekvenserna av en tydligt avgränsad segmenteringsgrupp ger en mer enhetlig 

butikskommunikation.  

För att undvika att hamna i sådan situation som Feminina, där man riktar sig till en splittrad 

och alldeles för bred målgrupp, så behöver man gå igenom en mindre segmenteringsprocess 

där butikschefen måste göra ett antal olika val. Segmenteringsprocessen behöver inte vara 

lång och invecklad och bestå av ett dussin olika marknadsundersökningar. Under vår 

benchmarkingstudie har vi besökt tre olika butiker som lyckat skapa framgångsrika koncept 

utan att ha behövt genomgå någon mer komplicerad segmenteringsprocess. Vi har själva 

utformat en mindre handlingsplan för hur en butik kan gå tillväga för att hitta sin målgrupp på 

marknaden. Bilden nedan illustrerar denna process: 

 

1. Marknadsundersökning 

2. Skapa affärsidé  

3. Segmentera utifrån segmenteringsvariabler 

4. Genomför kundundersökningar 
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Bild 9
113

 Hur en butik enkelt kan följa en handlingsplan för att utforma en segmentering. 

Denna segmenteringsprocess ska hjälpa butiken att hitta en fokuserad målgrupp på 

marknaden att aktivt rikta sig till.  

Vi tror att det är viktigt att butikschefen börjar med att undersöka marknaden för att se vilka 

företag som finns på marknaden och vad som saknas. Det handlar om att göra en mindre 

marknadsundersökning som resulterar i att butikschefen kan registrera olika behovsluckor på 

marknaden som behöver uppfyllas. När de olika behoven observerats så kan butikschefen 

utforma en affärsidé som syftar till att uppfylla luckan på marknaden. Samtliga butiker vi 

undersökt startades upp för att tillfredställa ett identifierat ett behov på marknaden. Strävan 

efter att uppfylla detta behov gjorde att en affärsidé kunde skapas som skulle kunna fylla hålet 

i marknadens utbud. När en affärsidé skapas så görs automatiskt en mindre segmentering, 

exempelvis i det här fallet kan den övergripande affärsidén vara att ”tillhandahålla ett 

exklusivt sortiment av underkläder och erbjuda en hög nivå av personlig service”. Detta 

medför att butiken automatiskt riktar sig till konsumenter som prioriterar att lägga mer pengar 

på just underkläder. Men det räcker inte med denna segmentering, utan butikschefen måste 

även ta ställning till andra segmenteringsvariabler så som exempelvis kön och ålder. När detta 

steg har uppfyllts så kommer butikschefen ha hittat ett tydligt segment på marknaden. Det 

fjärde och sista steget blir nu att genomföra olika kundundersökningar så som exempelvis 

fokusgrupper eller enkätundersökningar med konsumenter från det valda segmentet. Syftet 

med dessa undersökningar är att ta reda på den valda målgruppens behov och önskemål för att 

kunna erbjuda ett skräddarsytt koncept och för att kunna erbjuda det sortiment som 

konsumenterna eftersöker.  

Vi har kommit fram till hur en butik på ett relativt enkelt sätt kan utforma en segmentering 

som kommer bidra till att butiken hittar sin målgrupp på marknaden. Men vilken inverkan 

kommer detta att få på butikskommunikationen? 

Att de tre delarna av butikskommunikationen, interiör, exteriör och psykosocial miljö, bör 

passa ihop för att butikskommunikationen ska bli lyckad, anser vi vara sant när det gäller just 

butikskommunikationen, men vi vill gärna tillägga att detta endast är en liten del av den stora 

helheten det vill säga butiken och allt runt omkring. Vi har genom vår undersökning kunnat 

observera att det är tre olika delar som måste samspela för att skapa ett enhetligt intryck och 
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verkligen målgruppsanpassa sin verksamhet. Dessa delar som måste spegla varandra är; 

butikskommunikationen, sortimentet och målgruppen. För att tydligt illustrera hur dessa delar 

hänger samma så har vi skapat en modell.  

 

 

Bild 10
114

 Hur de olika delarna butikskommunikationen, sortimentet och målgruppen måste 

samspela för att skapa ett enhetligt och lyckat koncept. 

Thurow Nilsson och Schmidt skriver i sin bok att butikskommunikationen måste skapa ett 

helhetsintryck som stämmer överrens med butiken och dess koncept.
115

 Under vår 

benchmarkingstudie har vi kunnat observera att det är just sortimentet, målgruppen och 

butikskommunikationen som är de tre viktiga delarna som skapar butikens koncept. Därför 

anser vi att det är viktigt att butikskommunikationen speglar just målgruppen och sortimentet. 
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Bild 11 
116

 Sambandet mellan de olika delarna i butikskommunikationen och hur dessa måste 

samspela för att skapa ett enhetligt intryck.  

Segmenteringen har stor inverkan på butikskommunikationen. Om butikschefen inte vet vilka 

butiken riktar sig till blir det svårt att skräddarsy de olika delarna av butikskommunikationen. 

Huvudsaken är dock inte att de olika delarna, interiör, exteriör och psykosocial miljö 

samspelar väl med varandra. På Feminina exempelvis så fungerar dessa delar bra tillsammans, 

men butikskommunikationen kan ändå inte påstås fylla sitt syfte med att attrahera den valda 

målgruppen och skapa en trivsam miljö. En segmentering måste utföras innan butikschefen 

kan utforma butikskommunikationen. I vår undersökning har vi kunnat observera att de 

butiker som har en tydlig målgrupp har kunnat skräddarsy butikskommunikationen utefter 

kundernas behov och önskemål, men för Feminina blir det omöjligt att skräddarsy 

butikskommunikationen efter målgruppen då denna är alldeles för bred. Vad Feminina 

behöver göra är med andra ord att avgränsa sin målgrupp till att innefatta de kunder som 

faktiskt uppskattar butikens affärsidé. Butiken kommer aldrig kunna konkurrera med H&M 

och Lindex om de yngre tjejerna, inga män vill gå in och handla sina underkläder i en butik 

som ens heter ”feminina”.  Det är de äldre kvinnorna som prioriterar att lägga pengar på 

underkläder och som värderar den personliga servicenivån som Feminina borde rikta sig till. 

Den lärdom man kan dra utav detta är att en segmentering måste göras då en målgrupp måste 

finnas för att butikschefen ska kunna utforma butikskommunikationen på ett målinriktat sätt. 

Men det räcker inte med att butikskommunikationen speglar målgruppen. Även om Feminina 

skulle genomföra en tydlig segmentering och försöka anpassa butikskommunikationen efter 
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denna så är det en tredje och viktig faktor som kvarstår, nämligen sortimentet. En viktig 

lärdom vi tar med oss från vår undersökning är att när det gäller sortimentet så kan det vara så 

att ”less is more”. Butikschefen på Feminina har belamrat butiken med produkter från golv till 

tak. Många av produkterna i sortimentet är inte nödvändiga för en underklädesbutik att 

erbjuda. Exempelvis så innehåller sortimentet ett dussintal morgonrockar, bomullsnattlinnen, 

gummistövlar och så vidare som tar upp mycket plats och som drar ner intrycket av att 

sortimentets exklusivitet. Sortimentet blir svåröverskådligt och rörigt vilket går ut över 

butikslayouten. De benchmarkingbutiker som istället har valt att begränsa sitt sortiment för att 

passa butiksytan har kunnat skapa en öppen och luftig butikslayout och har även haft lättare 

att utforma sin butikskommunikation efter målgruppen. Våra fokusgrupper har även pekat på 

att en underklädesbutiks sortiment endast behöver innehålla det mest elimentära: trosor, 

behåar, skira nattlinnen, strumpbyxor och liknande. Att en underklädesbutik kan erbjuda 

femtio olika modeller på badkläder är inte nödvändigt, däremot uppskattar kunderna om 

sortimentet är välsorterat i den meningen av alla storlekar går att återfinna. Kontentan blir 

alltså att; målgruppen, butikskommunikationen och sortimentet är tre delar som påverkar 

varandra och som måste samspela för att ett tydligt butikskoncept ska kunna skapas.  

För att lyckas med att få målgruppen, butikskommunikationen och sortimentet att stämma 

överens så är det viktigt att veta vilken av de olika delarna man måste börja med. Det första 

steget måste utgöras av en segmentering, som vi tidigare presenterat en mindre handlingsplan 

för hur denna kan utformas. När butiken har hittat sin målgrupp på marknaden så kan de 

genomföra olika kundundersökningar för att ta reda på vilket sortiment som efterfrågas. Nästa 

steg blir alltså att skapa ett sortiment som tilltalar den valda målgruppen och som stämmer 

överens med butikens affärsidé. Som tidigare nämnt gäller det här att anpassa sortimentet 

efter butiksytans begränsningar. När dessa två steg har genomförts kan butikschefen börja 

utforma en butikskommunikation som ska spegla det valda sortimentet, tilltala den valda 

målgruppen och förmedla butikens identitet ut till kunderna så att en tydlig och klar image 

kan skapas för butiken.  
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Bild 12
117

 Hur en butik bör gå tillväga för att kunna skapa en tydlig och målinriktad 

butikskommunikation genom de olika delarna målgrupp, sortiment och butikskommunikation.  
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Bilaga 1 - Frågor till butiker för benchmarking 

 

1. Vilken målgrupp vänder sig butiken till? 

2. Varför tror du att just denna målgrupp söker sig till er butik?  

3. Hur arbetar er butik för att attrahera målgruppen?  

4. Hur gick ni tillväga för att hitta just denna målgrupp på marknaden? Använde ni er av 

någon specifik segmenteringsprocess? 

5. Vad har kunderna i målgruppen gemensamt i form av behov och önskemål?  

6. Utförde ni en segmentering för att hitta butikens målgrupp innan ni började sätta upp 

marknadsstrategier för att bygga verksamheten? 

7. På vilket sätt påverkar segmenteringen den exteriöra miljön i butiken med skyltfönster 

och liknande?  

8. På vilket sätt påverkar segmenteringen den interiöra miljön i butiken med 

varuexponeringar, skyltning, inredning, färger etc?  

9. På vilket sätt påverkar segmenteringen den psykosociala miljön med bemötandet från 

personal, musik som spelas i butiken, doftsättning och liknande?   

10. Gör ni kontinuerliga kundundersökningar? Vad frågar ni isåfall? Påverkar svaren 

eventuella förändringar som kan tänkas göras i butiken och liknande?  

11. Hur mycket påverkar kunderna utformningen av butikens miljöer, sortiment osv. 
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Bilaga 2 - Diskussionspunkter till fokusgruppsintervjuer 

 

Diskussionspunkter till fokusgrupp 1,2 & 3 - Konsumenter 

1. I vilka butiker brukar ni handla underkläder? 

2. Tycker ni att något saknas i form av underklädesbutiker på Varbergsmarknaden?  

3. Vilka behov och önskemål vill ni få uppfyllda när ni besöker en underklädesbutik? 

4. Hur bör en underklädesbutik se ut? (interiör, exteriör, psykosocial miljö)  

5. Hur ska personalen i en underklädesbutik vara? Vilka kvalitéer bör de ha? 

6. Vad är viktigt för en underklädesbutik att ha med i sitt sortiment?  

7. Vi har läst om hur butiker kan tillfredställa människans fem sinnen (lukt, känsel, hörsel, 

smak, syn). Vilka av dessa sinnen är viktiga att få tillfredställda i en underklädesbutik?  

8. Hur skulle du beskriva din drömunderklädesbutik?  

Diskussionspunkter till fokusgrupp 4 – Existerande kunder 

1. Varför handlar du på Feminina?  

2. Vilka behov och önskemål vill ni få uppfyllda när ni besöker en underklädesbutik? 

3. Vad är det som skiljer Feminina från andra underklädesbutiker? 

4. Är det något ni upplever saknas i butiken?  

5. Vad tycker ni om butikens utseende?  

(Interiör, exteriör, psykosocial)  

6. Vad tycker ni om bemötandet från personalen i butiken? 

7. Hur ska personalen i en underklädesbutik vara? Vilka kvalitéer bör de ha? 

8. Vad tycker ni om butikens sortiment? (Är det något som saknas eller för mycket av 

något?)   

9. Vi har läst om hur butiker kan tillfredställa människans fem sinnen (lukt, känsel, 

hörsel, smak, syn). Vilka av dessa sinnen är viktiga att få tillfredställda i en 

underklädesbutik? Uppfyller Feminina några av dessa sinnen för er?  


