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Sammanfattning 
 
I dagens samhälle är det flera faktorer som utgör en butiks överlevnad på den i många fall hårt 

konkurrensutsatta marknaden. En av dessa faktorer är butikens miljö, vilken kan delas in i tre 

stycken olika byggstenar. Dessa är den interiöra, externa och psykosociala butiksmiljön. Det 

är dessa faktorer som vi i den här rapporten valt att studera. Arbetar butikschefer i 

herrklädesbranschen aktivt med butiksmiljöerna? Vi har studerat fyra stycken butiker där vi 

genomfört intervjuer samt observationer. Använder sig butikscheferna medvetet av 

butiksmiljöerna för att differentiera sig, det vill säga sticka ut på marknaden och erbjuda något 

som kunderna är villiga att betala extra för? Detta var den främsta fråga som vi ville ha svar 

på och som drev oss ut i butikerna för att undersöka. 

 

Butiksmiljö är alltså något som butikerna kan arbeta med för att till exempel differentiera sig, 

men vad menas egentligen med butiksmiljö? För det första kan man som nämnts ovan dela in 

miljön i tre stycken byggstenar, och dessa byggstenar kan i sin tur delas in i olika underdelar. 

De delar som den här undersökningen behandlar är butikens skyltfönster, entré, lokal, 

exponeringar, skyltar, kassa, övergångszon, samt hur butikerna arbetar för att stimulera 

kunders fem sinnen i termer av exempelvis olika dofter, smaker, och synintryck. Dessa 

parametrar utgör den teoribas som ligger till grund för undersökningen och som även 

analyseras genom en jämförelse med de empiriska resultat vi fick fram genom intervjuer och 

observationer. För att konkretisera innehållet i rapporten finns ett antal foton tagna i och 

utanför butikerna bifogade i bilaga, med löpande refereringar i empiri-, samt analyskapitlen. 

 

De slutsatser vi kunnat dra av vår undersökning är att butikerna inte medvetet använder sig av 

butiksmiljön för att differentiera sig utan de anpassar miljön dels till deras respektive 

kundsegment men framförallt för att profilera sig. Vi kan därmed komma med slutsatsen att 

differentiering snarare sker per automatik än en medveten strategi. Men detta är endast det 

korta svaret, och för att verkligen få en inblick i hur de fyra herrklädesbutikerna faktiskt 

arbetar med sina respektive butiksmiljöer, samt hur de är utformade hoppas vi att rapporten 

ger svar på och lyckas förmedla detta. 
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1. Inledning 

Den här rapporten handlar om hur fyra olika herrklädesbutiker differentierar sig utifrån de 

olika butiksmiljöerna. Det förhåller sig nämligen som så att butiksmiljön kan delas in i tre 

huvudsakliga delar, dessa är exteriör, interiör samt psykosocial miljö. Dessa tre delar omfattar 

allt som finns inne i och utanför butiken, samt vad kunden upplever vid butiksbesöket. Det är 

viktigt för butiker att konkurrera och sticka ut på marknaden och med hjälp av en god 

butiksmiljöutformning ökar chanserna till att attrahera kunderna, vilket är av väsentlig vikt för 

den enskilda butiken.  

 

Det vi studerat i den här uppsatsen är huruvida butikerna använder sig av de olika delarna i 

butiksmiljön för att differentiera sig på marknaden. Har butikerna utformat butiksmiljöerna 

för att matcha det valda kundsegmentet? Vi anser även att det vore intressant att studera 

huruvida det finns någon skillnad i butikschefernas förmåga att påverka de olika delarna i 

butiksmiljön i fristående butiker kontra butiker som ingår i en kedja. Hur stor möjlighet har 

butikscheferna att påverka utformningen av de olika delarna i butiksmiljön? I rapporten tas 

det även upp bakgrunden till varför ämnet är intressant att studera, samt en analys- och en 

slutsatsdel om butikernas miljöer.  

 

1.1 Bakgrund/Problemdiskussion 

I dagens samhälle råder det en stor konkurrens på de flesta marknader. På grund av detta är 

det av största vikt att särskilja sig från sina konkurrenter, att via exempelvis differentiering 

erbjuda något som konkurrenterna saknar.  Detta är viktigt då varje enskild butik strävar efter 

lönsamhet genom att vara ”det bästa alternativet” för kunderna och på så sätt få fler lojala 

kunder, vilket kan innebära mer lönsamhet för verksamheten. Lojala kunder är dock långt 

ifrån någon garanti för en ökad lönsamhet för butiken, men vad vi vill poängtera är att en god 

utformning av butiksmiljön främjar chanserna att attrahera fler kunder och även att generera 

nöjdare kunder.1  

 

För att differentiera sig effektivt måste butikerna emellertid segmentera kunderna. 

Anledningen till att detta måste göras är för att en butik som vill tillfredsställa precis varenda 

                                                 
1 Nordfält (2008) 
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kunds behov blir sällan särskilt lyckat.2 Genom att anpassa butikens miljöer till det valda 

segmentet, kan man göra kunderna nöjdare, och förhoppningsvis öka lönsamheten. En nöjd 

kund kan dessutom engagera sig i word of mouth3, vilket innebär att han eller hon helt enkelt 

talar varmt om butiken för sina bekanta. I herrklädesbranschen, som är den bransch vi valt ut 

att fokusera på och studera närmare i och med den här uppsatsen, finns det många olika 

aktörer med snarlika affärsidéer, varför just differentiering är oerhört viktigt för att sticka ut 

och profilera sig. 

 

Som redan nämnt kan den övergripande butiksmiljön delas in i tre stycken huvudgrupper. 

Dessa är den externa, det vill säga den utvändiga, butiksmiljön, vilket innebär att kundernas 

upplevelse startar utanför butiken genom att kunden uppmärksammar skyltar, butikens fasad, 

skyltfönster samt området kring butiken. Detta medför att även dessa faktorer skall vara 

genomtänkt utformade och stämma överrens med det valda segmentet. Allt det som finns 

utanför butiken ingår i den externa miljön. Utöver denna del i butikens fullständiga miljö är 

den interiöra, det vill säga allt det som finns inom butikens fyra väggar i termer av 

exponeringar, färger och liknande, viktiga att utforma efter segmentet. Det finns även en 

tredje miljö som kallas den psykosociala, här ingår det som kunden känner och tycker om 

butiken.4 Miljöerna är viktigt att titta på då de spelar en stor roll för kundernas upplevelse och 

köpvilja, beteende, samt tillfredsställelse. Dessa tre begrepp, den externa, den interiöra samt 

den psykosociala butiksmiljön, kommer att följa genom hela rapporten och utgör grunden för 

hela uppsatsen.  

 

Med detta i åtanke lyder vår problemformulering som följer. 

 

1.2 Problemformulering 

Hur använder sig herrklädesbutiker av butiksmiljön i syfte att differentiera sig på marknaden? 

 

1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet är att beskriva hur de olika butiksmiljöerna i fyra herrklädesbutiker är utformade, samt 

att visa hur de kan användas för att differentiera sig gentemot konkurrerande butiker och 

                                                 
2 Andersson, Jansson, Nilsson, Pihlsgård (2001)  
3 Mossberg (2008)  
4 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
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tillfredställa det valda kundsegmentet. Uppsatsen berör även i vilken omfattning 

butikscheferna i fristående butiker kontra kedjebutiker har möjlighet att påverka utformningen 

av butiksmiljöerna. 

 

1.4 Perspektiv och avgränsningar 

Den här uppsatsen tar avstamp i Anders Pihlsgårds uppdelning av butiksmiljön i tre 

byggstenar; exteriör, interiör och psykosocial miljö. Pihlsgård är emellertid inte ensam om att 

diskutera butiksmiljöns inverkan på kunderna. Ett annat begrepp som Jens Nordfält beskriver 

i boken ”Marknadsföring i butik” är ”butiksatmosfär”. Detta, menar Nordfält, handlar om 

fysiska och icke fysiska element i butikens miljö i syfte att påverka kunderna. En stor fokus 

ligger på kundernas känslor, och hur butikens miljö och atmosfär stimulerar de olika sinnena 

hos kunderna.  

 

Vi har valt att främst rikta vår uppmärksamhet mot Pihlsgårds beskrivning av butiksmiljön i 

tre byggstenar, som med sin mer lättöverskådliga och påtagliga definition gör det enklare och 

smidigare att utföra en ändamålsenlig studie i butikerna. Alternativet hade varit att utgå från 

Nordfälts beskrivning, men då sistnämnde teoretiker inte lägger någon större vikt vid 

butikernas exteriör och interiör, utan mest vid kundernas känslor och hela den psykosociala 

biten är Pihlsgårds teorier mer heltäckande för vårt ändamål. 

 

Nordfält presenterar dock ett par bra kapitel om exponeringar, dofter och ljud i butiken, varför 

vi inte uteslutande kommer att välja Pihlsgård framför Nordfält. En kombination av de båda 

författarnas teorier görs därmed, men Pihlsgårds uppdelning av miljön i tre delar ser vi ändå 

som ett mer heltäckande och lättarbetat verktyg att ha som grund i rapporten, och som mall 

vid utformning av observationschecklistor och intervjufrågor. 

 

Den externa miljön handlar om allt som finns utanför butiken, men den här uppsatsen 

angränsar sig emellertid till att främst se hur butikerna arbetar med sina respektive 

skyltfönster och entréer, då dessa är de två faktorer som de lättast har möjlighet till att 

påverka. Den psykosociala butiksmiljön kommer i den här rapporten främst att behandlas i 

form av butikernas personliga bemötanden, samt hur kundernas fem sinnen stimuleras. Vad 

gäller den interiöra butiksmiljön så begränsar sig rapporten till övergångszonen, lokalen, 

skyltar, kassan samt exponeringar. 
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Vi kommer inte att lägga någon fokus på att ge rekommendationer på hur butikerna skulle 

kunna förbättra arbetet med miljöerna utan nöja oss med butikens syn på de olika miljöerna. I 

bakgrunden nämnde vi att lojalitet inte nödvändigtvis medför en ökad lönsamhet. Begreppet 

lojalitet är dock något inte berörs djupare i den här uppsatsen. Perspektivet läggs istället 

utifrån butikschefens, och inte konsumenternas, synvinkel. Vi väljer därmed att avgränsa oss 

till faktorer som butikscheferna enklare och billigare kan ändra på i sin utformning, och 

utelämnar övriga faktorer såsom läge, omgivning, parkeringsplatser, och så vidare. Teorin om 

butiksmiljön kommer med andra ord att utgöra absoluta fundamentet i rapporten.  

 

Härnäst följer en begreppslista med väsentliga begrepp som genomsyrar hela rapporten. 

 

1.5 Definitioner av begrepp 

Följande kapitel har till avsikt att reda ut ett antal viktiga begrepp som läsaren kommer att 

stöta på vid flertalet tillfällen i uppsatsen. Det är därför angeläget att läsaren inte missförstår 

några definitioner, och med hjälp av nedanstående begreppslista är förhoppningen att hjälpa 

till i läsandet av rapporten: 

 

Segment Tydlig indelning av konsumenterna i grupper med likartade behov, 

värderingar och krav. 

 

Respondent Den utvalda personen som svarar på ställda intervjufrågor.  

 

Köpupplevelse Kundens totala upplevelse vid hans eller hennes butiksbesök. 

Upplevelsen påverkas av bland annat butikens image, personalen, 

samt andra kunder. 

 

Differentiering  Någon åtgärd som företaget vidtar för att särskilja sig från 

konkurrenterna på marknaden. 

 

Interiör miljö  Allt som finns inom butikens fyra väggar, såsom exponeringar, 

färgsättning samt belysning. 
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Exteriör miljö  Allt som finns utanför butiken. Den här rapporten inriktar sig dock 

på butikens skyltfönster samt entré. 

 

Psykosocial miljö De intryck och känslor som kunden får av butiksmiljön samt 

personalens bemötande. 

 

1.6 Uppsatsens disposition 
 
 

1. Kapitel 1 Inledning 

2. Kapitel 2 Teoretisk referensram 

3. Kapitel 3 Metod 

4. Kapitel 4 Resultat 

5. Kapitel 5 Analys 

6. Kapitel 6 Slutsatser/Diskussion 

Referenslista 

Bilagor 

 
Figur 1: Uppsatsens disposition. 

 

Kapitel 1 – Inledning: Under uppsatsens inledande kapitel presenteras bakgrund till det valda 

studerade området, problemställning, uppsatsens syfte, avgränsningar samt 

problemformuleringen. 

 

Kapitel 2 – Teoretisk referensram: Här presenteras de teorier som ligger till grund för 

undersökningens utformning. De huvudsakliga teorierna är Anders Pihlsgårds tre byggstenar 

inom butiksmiljön; interiör, exteriör samt psykosocial miljö. 

 

Kapitel 3 – Metod: Uppsatsens tredje kapitel beskriver vilka metoder vi använt oss av för att 

genomföra undersökningen. Här presenteras även metodkritik samt urval av litteratur. 

 

Kapitel 4 – Resultat: Här presenteras vad vi kommit fram till genom våra intervjuer med 

butikscheferna och observationer av butikerna. 

 



6 

Kapitel 5 – Analys: I detta kapitel analyseras våra empiriska resultat genom att jämföras med 

den teoretiska referensramen. 

 

Kapitel 6 – Slutsatser/Diskussion: I uppsatsens sjätte kapitel dras slutsatser kring vad vi 

kommit fram till i undersökningen. Här presenteras svaret på problemformuleringen och 

diskussioner kring slutsatserna. 
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2. Teoretisk referensram 

Följande kapitel kommer att i detalj beskriva butiksmiljöns tre byggstenar, redogöra för vad 

dessa innefattar, samt varför de är av betydelse för butiken. Illustrationen nedan visar de olika 

delarna som ingår under respektive butiksmiljödel. Kursiverade miljödelar är de som kommer 

behandlas i rapporten. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 2: Överblick över butiksmiljöernas olika byggstenar.5 
 
 

2.1 Exteriör butiksmiljö 

Kundens butiksupplevelse börjar inte nödvändigtvis så fort som han eller hon sätter sin fot 

innanför butikens fyra väggar, utan redan flera hundra meter ifrån butiken kan kunden komma 

att bilda sig en uppfattning om butiken.6 Dessa utanför liggande faktorer som bildar en känsla 

hos kunderna brukar kallas för butikens externa miljö, och har alltså en stor påverkan på 

konsumenterna, och deras intryck av butiken.7 

 

Med exteriör butiksmiljö avses som nämnt ovan allt sådant som finns utanför butiken i termer 

av exempelvis butikens fasad, butikens läge, byggnaden i sig, entrén, butiker och andra 

                                                 
5 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
6 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
7 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 

Butiksmiljö 

Exteriör  Interiör 
 

Psykosocial 

Skyltfönster 
Entré 
Fasad 
Läge 
Omgivning 
Byggnad 
Osv. 

Ljus 
Exponering 
Layout 
Färger 
Golv 
Tak 
Osv. 
 

Ljud 
Doft 
Syn 
Smak 
Känsel 
Mottagande 
Osv. 
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platser i omgivningen samt butikens skyltfönster.8 Samtliga av dessa parametrar skall vara i 

korrelation med vad butiken vill förmedla.9 

 

Ett exempel på ett fall i praktiken som avspeglar vikten av den externa miljön i termer av att 

ha ett bra läge är butiken Åsélls Möbler flytt till nya lokaler, vilket innebar ett stort lyft för 

hela verksamheten.10 

 

Nedan följer en beskrivning av skyltfönster och dess vikt för butiken. 

 

2.1.1 Skyltfönster 

Att använda skyltfönster som verktyg för marknadskommunikation är smart, och det är inte 

för intet som skyltfönstret ibland kallas för butikens ansikte utåt.11 Det är med andra ord 

väldigt viktigt med ett väl genomtänkt och planerat skyltfönster, som skall locka in kunder i 

butiken. Det är givetvis så att det är varorna i skyltfönstret som skall stå i fokus, och att 

krångla till det med överflödig dekor kan vara vilseledande. Det är viktigt att budskapet 

kommuniceras till förbipasserande konsumenter på ett så effektivt sätt som möjligt.12 

 

Ett knep för att uppnå detta är att med hjälp av varma eller starka färger få kunderna att stanna 

upp och uppmärksamma skyltfönstret. Rött och gult är två färger som visat sig dra till sig 

folks intresse, och genom att använda sig av dessa i skyltfönstret kan alltså chanserna för att 

folk uppmärksammar det ökas.13 Men det gäller samtidigt att använda färgerna klokt, och en 

tumregel är att det aldrig skall förekomma fler än tre färger i fönstret14, då för många färger 

kan uppfattas som rörigt och icke sammanhängande. 

 

Att använda sig av någon form av rörelse i skyltfönstret är ett annat bra knep för att få folk att 

stanna upp och uppmärksamma skyltfönstret. Med hjälp av exempelvis en TV-skärm eller 

mekaniska figurer kan alltså chanserna för att folk stannar upp förhöjas.15 Skyltfönstret måste 

                                                 
8 Schmidt Thurow, Sköld Nilsson (2004) 
9 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
10 Charlotte Brundin, (2008) 
11 Schmidt Thurow, Sköld Nilsson (2004) 
12 Pihlsgård, Eek, Andersson (2001) 
13 Nordfält (2007) 
14 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
15 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
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även stämma överens med företagets grafiska profil i termer av färgval, symboler, typografi 

och så vidare.16 

 

Vidare skall skyltfönstret vara väl upplyst (förslagsvis så bör belysningen vara omsorgsfullt 

riktad på exponeringen17), inte bara under butikens öppettider, utan även efter stängning.18 

För bästa effekt bör fönstret ha ett tillräckligt starkt så kallat allmänljus, det vill säga 

grundbelysning, så att skyltningen syns väl även dagtid. Ett starkt ljus eliminerar till exempel 

reflexer i solljuset, vilket givetvis är önskvärt för att exponeringen skall synas så bra som 

möjligt. Belysningen bör även anpassas efter tid på dygnet för en optimal sikt från gatan 

utanför. Forskning har även visat att folks blick gärna styrs mot upplysta områden, och detta 

är något som kan användas i skyltfönstren, exempelvis genom punktbelysning, att lysa upp 

vissa områden mer än andra för att på så vis få folk att uppmärksamma till exempel en viss 

produkt.19 

 

De produkter som exponeras i skyltfönstret bör inte vara för små, utan kunden skall lätt kunna 

få en överskådlig blick över hela exponeringen.20 Viktigt är också att fönstren (och även 

butikens fasad) är hela och rena så att det ger ett fräscht intryck. För att exponera varorna på 

bästa sätt behövs även någon form av rekvisita, till exempel ett podium, skyltdockor eller 

blommor.21 

 

2.1.2 Entré 

Butikens ingång skall fungera som en slags yta där kunden har möjlighet att stanna upp i sitt 

tempo innan de kliver in i butiken. Det är inte ovanligt att ingången fungerar som en slags 

landningsbana för kunderna där de ofta passerar alldeles för fort och i ett så högt tempo för att 

hinna registrera eventuella skyltar och exponerade varor. Det kan vara lockande att ställa upp 

en mängd varor vid entrén, men risken finns att kunden inte ens går in i butiken på grund av 

att den ser överbelamrad ut om det första som den möts av är ett berg med uppställda varor.22 

 

                                                 
16 Pihlsgård, Eek, Andersson (2001)  
17 Pihlsgård, Eek, Andersson (2001)  
18 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
19 Pihlsgård, Eek, Andersson (2001)  
20 Underhill (2009) 
21 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
22 Pihlsgård, Eek, Andersson (2001)  
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Butikernas dörr och ingång bör överensstämma med butikens profil. En mindre, exklusiv 

butik bör exempelvis ha en genuin ytterdörr, medan lågprisbutiken vanligtvis använder sig av 

automatiska dörrar. Genom att använda entrén som en slags gränsöverskridande passage så att 

kunderna lätt vet vad som är inne respektive ute kan till exempel speciell belysning fungera 

som en subtil men ändå tydlig signal.23 

 

Vi har nu redogjort för innebörden av den externa butiksmiljön och kommer att fortsätta med 

en redovisning av den interiöra butiksmiljön. 

  

2.2 Interiör butiksmiljö 

Interiör butiksmiljö kan ses som allt inom en butiks fyra väggar som på något sätt påverkar 

konsumentens upplevelser. Det kan vara faktorer så som övergångszonen, exponeringar, 

skyltar, kassan och lokalen i sig, vilket innefattar bland annat inredningen, färg- och 

ljussättningen, samt hur kunderna rör sig i butiken. 

 

2.2.1 Övergångszonen 

Övergångzonen är zonen där kunden inte riktigt är inne i butiken, men ändå har klivit in 

genom butikens entré. Exempelvis i en livsmedelsbutik, där kunden går in genom entrén men 

det är fortfarande ett par meter kvar tills den väl är inne i butiken, det vill säga att kunden har 

gått igenom "bommarna" men ännu inte kommit in till butikens sortiment. Underhill (2009) 

menar att kunden ofta inte uppmärksammar de exponeringar som butiken visar i 

övergångszonen på grund av att kunden behöver tid på sig för att "ta in" alla de upplevelser 

som butiken ger direkt när en kund äntrar butiken, och därmed inte uppmärksammar varorna i 

början. Viktigt är därför att butiken tänker på att varorna i övergångzonen inte är placerade 

allt för nära entrén och att övergånszonen skall vara som en sorts landningsbana för kunden.24  

 

2.2.2 Exponeringar 

En viktig och avgörande del för butiken är att på bästa sätt exponera produkter för sina kunder 

samt att lyckas med att dra kundens uppmärksamhet till dessa varor. Exponering är med andra 

                                                 
23 Underhill (2009) 
24 Underhill (2009)  
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ord allt det som butiken gör för att visa sina varor.25 Exponeringar kan delas in i olika 

kategorier, till exempel sambandsexponeringar, specialexponeringar samt hyllexponeringar. 

Hyllexponeringar presenterar olika slags varumärken inom en viss produktkategori som visas 

på sin normala plats i butiken. En bra effekt som hyllexponeringar uppfyller i butiken är att de 

varor som placeras i ögonhöjd ökar försäljningen av den aktuella varan med upp till hela 80 

procent i jämförelse med om butiken skulle ha placerat varan längre ner26, eller längst ner mot 

golvet. Produkter som placeras från knä- till axelhöjd har snarlik effekt med produkterna som 

placeras i ögonhöjd. 

 

Specialexponeringar är de extra platser i butiken där olika produkter presenteras, det kan vara 

speciella varor som ställs ut under en viss årstid, exempelvis drycker under sommaren eller 

någon form av exponering på ett ställe där det vanligtvis inte exponeras något. De flesta 

butiker har dessa speciellt utvalda platser där produkter kan exponeras. De effekter som 

specialexponeringar ger, kan man se genom att flytta ut en vara från den ursprungliga hyllan 

till en av dessa utvalda platser i butiken.  Specialexponering27 är den mest effektiva metoden 

för att öka försäljningen av en produkt. Studier har visat att specialexponeringar kan öka 

försäljningen avsevärt och därför är det av stor vikt att ansvarig för exponeringar i butiken 

känner till specialexponeringar. Genom att endast byta plats på en vara kan försäljningen öka 

på just den varan och därmed behövs inga nedskärningar på varans pris. Kunderna uppfattar 

den specialexponering som en prispromotion utifrån tidigare erfarenheter och därför bör 

butiken inte endast specialexponera produkter utan en prissänkning eftersom kunderna lär sig 

detta efter ett tag. Exponeringseffekten är så pass stor att det endast behövs en liten 

prissänkning.28 

 

Ytterligare en vanligt förekommande form av exponering är sambandsexponering, vilket 

innebär att exponera produkter som på något sätt hör ihop intill varandra så att de skall få en 

effekt av att ”smitta av sig”.29 Det handlar alltså om exponering av lämpliga tillbehörsvaror 

eller kombinationsvaror, som skall ”påminna” kunden och inspirera denne om att handla 

närliggande varor.30 

 
                                                 
25 Andersson, Jansson, Nilsson, Pihlsgård (2001) 
26 Nordfält (2007) 
27 Nordfält (2007) 
28 Dahlén, Lange (2008) 
29 Nordfält (2007) 
30 Karlsson, Malm, Movack, Norman (2000) 
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Beroende på vilken bransch en butik tillhör så finns det olika sätt att exponera på. Vissa 

butiker väljer att exponera funktionellt, med tydlig och synlig exponering och andra butiker 

försöker exponera mer fantasirikt och överraskande. Butikerna kan välja att gruppera varor i 

så kallade produktgrupper eller kategorier. Dessa kan vara exempelvis efter funktion, teman, 

färg eller storlekar. Allt detta beror förstås på vad butikerna har för koncept och sortiment.31 

 

En snygg exponeringsyta skapar ett positivt och fräscht intryck av butiken. Dessutom går det 

att kundanpassa de ytorna som tilltalar kunderna. Givetvis är exponeringsytor en plats där 

exponeringen av produkter är en viktig del av butikens framtoning gentemot kunden och 

samtidigt betyder mycket för helhetsintrycket samt för den uppfattningen som kunden 

egentligen får av butiken. Exponeringsyta handlar i det stora hela om hyllplacering och där 

produkterna har valt att visas. Vidare skall butikshyllorna alltid vara välfyllda då butiksytor 

för det första är dyra varför man bör nyttja dem väl, och för det andra så tenderar kunder att 

uppfatta varor i halvtomma hyllor som gamla och överblivna. Detta medför att kunder inte 

plockar dessa.32 

 

2.2.3 Skyltar 

Skyltningen i en butik skall anpassas efter bransch och butiksprofilen. Ingår butiken i en kedja 

bör teman och stilar följas strikt. En säljande skylt bör innehålla tema (exempelvis 

modevecka), produkt (till exempel t-shirt), samt extrapris och ordinarie pris.33 Vikigt är dock 

även att skyltarna inte ger för mycket information för läsaren att ta in, utan det skall vara 

lättläst. Är det för mycket text och information på skylten så får den motsatt effekt, det vill 

säga att läsaren inte tar in budskapet på skylten.34 

 

En skylts syfte är att först dra till sig kundens uppmärksamhet och när man har åstadkommit 

detta måste budskapet vara tydligt och logiskt, lyckas man inte fånga uppmärksamheten 

kommer inte kunden att registrera skylten. Skyltar hjälper även till att kommunicera med 

kunden.35  

 

                                                 
31 Thurow, Nilsson (2004)  
32 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
33 Andersson, Jansson, Nilsson, Pihlsgård (2001)  
34 Andersson, Jansson, Nilsson, Pihlsgård (2001) 
35 Nordfält (2007) 
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2.2.4 Kassan 

Ett effektivt kassasystem påverkar kundernas hela shoppingupplevelse och därför måste 

kassaområdet vara rätt placerat i butiken för att det har effekter på den övriga butiken. Det 

mest logiska valet är nära dörrarna, då kunden kommer in i butiken, går omkring och väljer ut 

några varor för att sedan vända tillbaka mot dörren där kassorna är placerade. Det är även bra 

för att undvika snatteri. Är kassan placerad för nära entrén kan det dock få konsekvenser. Är 

det mycket folk i kön kan det på så vis skrämma bort förbipasserande kunder från att gå in i 

butiken. Kassan bör inte heller vara i mitten av butiken då det kan upplevas som förvirrande. 

Skulle kunderna då även ha kundvagnar skulle detta vara ett väldigt stort hinder.36 

 

Butiker bör hjälpa kunderna med olika tidsfördriv när de väntar i kö. Dock behöver inte den 

som står först i kön ha någon förströelse utan den bör riktas till alla efter den första kunden. 

En sätt för butiken att skapa tidsfördriv till kunderna är att ha spännande exponeringar vid 

kassan som uppmärksammas av kunderna.37 Förströelse för kunder i butik kan exempelvis 

vara tidningar vilket får kunden att läsa och bli intresserad, TV-skärmar eller musik. 

 

Kassaområdet är dessutom ett ypperligt tillfälle för butiken att skapa merförsäljning och 

impulsköp; en ren och tydlig exponering vid kassan som kunden kan få inspiration ifrån säljer 

bra eftersom kundens blick ofta är vänd mot kassaområdet. Det är därför bra om butiken 

faktiskt använder kassaområdet som den försäljningsyta som det de facto är, snarare än att 

använda det som en avlastningszon för personalen.38 

 

Viktigt att tänka på vid exponeringar av varor i kassan är att det inte få bli så mycket 

exponeringar så det hindrar kassaarbetet. Kassan bör även vara välstädad och attraktiv för 

kunden för att undvika negativa känslor samt för att kunden själv skall kunna lasta av sina 

varor eller kassar.39 

 

2.2.5 Lokalen 

När en butikslokal utformas så är det viktigt att veta vilken typ av upplevelser man vill 

förmedla till sina kunder och därefter utforma butikslokalen, i form av tak, golv, och väggar 

                                                 
36 Underhill (2009)  
37 Underhill (2009)  
38 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
39 Andersson, Eek, Erasmie, Feldt, Leijonmalm, Pihlsgård (2007) 
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anpassade efter det valda kundsegmentet.40 Det är även viktigt med en trivsam miljö, vilket 

skall skapas av ordning och reda, renhet samt fräschör i butiken. De absolut viktigaste och 

känsligaste områdena i butiken är bland annat entrén, provrummen, och området kring 

kassan.41 

 

Butiken erhåller en fördel i att använda sig av flexibel inredning vilket gör det lättare att 

möblera om. Ommöblering kan nämligen leda till att kunden oftare besöker butiken, samt att 

den känner att det alltid händer något i butiken, och kan därmed inspireras till konsumtion i 

den nya miljön. Därför är det en god idé om butiken med jämna mellanrum möblerar om.42 

 
Lokalen fungerar även som en visuell metafor för att kommunicera vad det är som erbjuds. 

Lokalens olika egenskaper, vilka till exempel är dekorationer i lokalen, dämpad eller livlig 

ljudnivå, starka färger, material och belysning är attribut som stärker lokalens uppfattning och 

kommunikation till konsumenter. Det kan ses som en image, vilket verksamheten måste 

försöka att styra och anpassa till den önskade målgruppen. Exempelvis så kan lokalen i en 

kinesisk restaurang anpassas genom att använda kinesiska målningar på väggar och tak, röda 

färger samt inslag från Kina. På så vis lockar lokalen människor som är intresserade av den 

kinesiska kulturen. I en leksaksbutik används hårt material, lekfulla motiv och design 

anpassad för barn. Lokalens uppgift är alltså att skapa upplevelser, trivsel, känslor och 

erbjudande till konsumenter.43 

 

Provrummet kan vara betydelsefullt för butiken. Ett provrum med annonser och bilder på 

varupresentationer kan ge en ökad försäljning. Ofta när en kund provar ett plagg leder detta 

till ett köp och det är därför viktigt att kunden känner sig bekväm. Personalen har en stor roll 

för kundens bekvämlighet då de bör göra sitt bästa för kunden genom att erbjuda en så bra 

service som möjligt. Om en shoppare pratar med butikspersonalen och provar någonting är 

det dubbelt så stor chans att denne köper något.44 Det måste finnas tillräckligt med provrum 

och de skall vara lätta att få syn på för en kund även på långt håll. Provrummen bör helst vara 

placerade i butikens utkant, då provande kunder inte skall behöva känna sig uttittade av andra 

kunder i butiken, vid exempelvis speglande och provande av varor. Enligt studier så har det 

visat sig att kunderna värdesätter provrum med bra belysning, temperatur, speglar, 
                                                 
40 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
41 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
42 Pihlsgård, Eek, Andersson (2001)  
43 Mossberg (2008)  
44 Underhill (2009)  
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upphängningsmöjligheter, och yta. Fräschhet och renlighet var även en viktig del, då det 

visade sig att brist på detta kan leda till sänkt köplust hos kunden. Ett plus i kanten visade sig 

även vara att provrummen var utrustade med någon form av pall eller sittplats.45 

 

På grund av att de flesta är högerhänta, samt att vi i Sverige har högerregeln, visar det sig att 

kunder oftare väljer att gå direkt till höger när de kommer in i en butik.46 Butikens 

huvudslinga brukar då vanligtvis löpa i motsols riktning, så att kunden går in till höger och 

avslutar sitt köp i kassan som är placerad på vänster sida i butiken. Huvudslingan har 

dessutom som syfte att få runt kunden genom hela butiken som därigenom exponeras för hela 

sortimentet.47 

 

Belysningen i en butik kan ha inverkan på kunders inköp och butikens karaktär.48 Genom att 

använda sig av ett starkt ljus, exempelvis lysrör, så ger det ett intryck av en lågprisbutik, 

medan en dovare belysning är lämpligare i exklusiva butiker. Starkt ljus kan för kunden 

upplevas som att varorna känns fräschare och medvetenheten hos kunderna tenderar att öka ju 

ljusare det är. Detta kan leda till mindre strosande och därmed mindre tid spenderad i butiken. 

En nackdel med dovt ljus kan vara att en produkt misstolkas. Till exempel vid köp av en tröja 

så är det ytterst viktigt att tröjans färg syns tydligt, är det för mörkt kan exempelvis en 

mörkblå tröja se ut att vara svart.49 

 

Färgers olika betydelse har även en viss påverkan på kunderna.50 Varma färger, såsom rött, 

har visat sig ha en pulshöjande effekt som kan få kunderna att skynda på sina beslut genom 

exempelvis stress. Varma färger kan därför användas för att locka in kunder i butiken. Rött 

signalerar dessutom ofta att något är billigt51, och det är därför en anledning för butiker att 

använda sig just av rött vid prisskyltningar och reor för att locka kunderna. Kalla färger, 

exempelvis grönt och blått, signalerar istället lugn och ro hos kunden och används därför i 

mer exklusiva butiker, såsom juvelerare, bilaffärer eller andra butiker med varor som kräver 

lite längre tid för kunden att bestämma sig för köp. 

 

                                                 
45 Karin Ström (2008) 
46 Schmidt Thurow, Sköld Nilsson (2004) 
47 Underhill (2009) 
48 Mossberg (2008) 
49 Nordfält (2007) 
50 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
51 Charlotta von Shutz (2007) 
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Detta kapitel behandlade den interiöra butiksmiljöns olika delar och härnäst följer en 

genomgång av den psykosociala butiksmiljön. 

 

2.3 Psykosocial butiksmiljö 

De intryck och känslor kunderna får i butiken beskrivs med hjälp av den psykosociala miljön, 

och denna skapas i samspelet mellan människan och miljön.52 Exempel på dessa kan vara 

fräschör, trivsel, dofter och ljud. Kunden kan antingen få negativa eller positiva känslor från 

butiksmiljön, negativa känslor är lättare att komma ihåg och gör att kunder vill dra sig tillbaka 

och inte fullfölja den ursprungliga avsikten.53 Positiva känslor och trivsel kan däremot leda till 

att kunderna stannar längre och spenderar mer pengar och tid i butiken. En omgivning som 

skapar välbehagskänslor tenderar att leda till kunder som söker sig dit.54 Ju fler av kundens 

fem sinnen som stimuleras på ett positivt sätt, desto bättre är det. I butiken spelar även 

personalen en stor roll för kundens trivsel och deras känsla av att bli sedda och 

uppmärksammade. Vad personalen gör eller inte gör har även den största påverkan på om 

kunderna kommer att uppfatta butiksmiljön som irriterande.55 

 

Upplevelserummet kan bidraga till att kundens känslor påverkas negativt, detta genom att de 

blir utsatta fysiskt; ljudnivån i butiken kan exempelvis medföra att huvudvärk uppkommer 

och temperaturen i butiken kan göra att kunden svettas eller fryser. Kunderna kan även känna 

trötthet då köer uppstår. Alla dessa faktorer kan påverka hur länge kunderna stannar i butiken 

och deras vilja att fullfölja sina köp.56 

 

2.3.1 Musik 

Musik kan användas som stimuli för att skapa positiva eller negativa känslor hos kunden.57 

Det är viktigt att välja rätt typ av musik som passar målgruppen för att inte skapa onödig 

negativitet till köpupplevelsen, ett felaktigt val kan innebära en irriterande plåga.58 Musik i 

butiken kan även påverka kundernas känsla av hur lång tid de spenderar på att vistas i 

                                                 
52 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
53 Babin, B och Attaway, J (2000) 
54 Mossberg (2008)  
55 Nordfält (2007)  
56 Mossberg (2008)  
57 Nordfält (2007) 
58 Nadia Dyberg (2007) 
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butiken, vilket är bra då tid uppfattas som en bristvara hos de flesta människor.59 Långsam 

musik kan göra att kunden går saktare och även handlar mer än vid användande av snabb 

musik, vilken leder till att kunden skyndar sig och butiken får en högre genomströmning.60 

Musik och dess tempo kan även påverka upplevelsen av väntetid i köer. Musiken gör att 

upplevelsen av spenderad tid i kön minskar, men om musik med högt tempo spelas upplevs 

tiden som längre, så idealet är lågt tempo på musiken vid köer.61 

 

2.3.2 Dofter 

Dofter är också ett verktyg att jobba med i strävan efter en kund som trivs.62 Om man väljer 

att introducera dofter i butiken är det viktigt att man anpassar dem till målgruppen. Det har 

visat sig att det är skillnader i hur män och kvinnor blir påverkade av dofterna. Till exempel 

så har lavendeldoft visat sig lugnande på kvinnor, men hos män kan samma doft leda till ökad 

upprymdhet.63 

 

Dofter har också visat sig påverka konsumenters attityder till butiken, tycket för miljön i 

butiken ökar när det finns positiva dofter. Negativa dofter som svett hos personalen har också 

visat sig påverka konsumentens utvärdering av butiken negativt.64  

 

Med olika dofter kan man även påverka kunders tidsuppfattning när de står i kö, samt väntar 

på hjälp. Lukter har även visat sig hjälpa kunderna vid val av produkt.65 Anledningen till att 

dofter fungerar så effektivt är att de ofta påverkar kunderna utan att de är medvetna om det.66 

 

2.3.3 Känsel 

Genom att kunderna får möjlighet att klämma på och hålla i produkterna aktiveras sinnet 

känsel. Att kunden har möjlighet att ta i produkten och känna om den passar medför att 

chansen att produkten köps ökar. Men känseln används även som ett utvärderingskriterium 

för den känsla som kunden får av butiken. Något som kan påverka denna känsla är om 

                                                 
59 Nordfält (2007) 
60 Mossberg (2008)  
61 Nordfält (2007)  
62 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
63 Nordfält (2007)  
64 Dahlén, Lange (2008) 
65 Mossberg (2008)  
66 Nordfält (2007)  
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butiken känns trång på grund av layouten, detta påverkar butikens utvärdering negativt då det 

är butiken själv som orsakat trängseln. Trängsel på grund av att det är mycket folk däremot 

påverkar inte kundernas upplevelse negativt på samma sätt som en oplanerad butikslayout 

gör.67 

 

2.3.4 Syn 

Synen står för ca 80 procent av de intryck kunderna tar in i butiken, därför är detta ett viktigt 

sinne att använda för att kommunicera med kunderna. Genom användande av exponeringar, 

skyltfönster, färgsättning och ljussättning kan kunderna påverkas i sin utvärdering av butiken. 

Skyltar är också ett bra hjälpmedel för att få kunderna att uppmärksamma varor och kan leda 

till ökad försäljning. Informationstrycket får dock inte ökas för mycket då kunderna kan 

behöva ”stänga av” för att orka vistas i butiken.68 Mer om skyltar och exponeringar 

presenterades tidigare i kapitlet om interiör butiksmiljö. 

 

2.3.5 Smak 

Smaksinnet kan väckas till liv i butiken genom att man bjuder på till exempel godis eller de 

varor som exponeras i butiken. Men när butiken bjuder kunden på något måste det göras 

ordentligt och hållas snyggt och fräscht. När man bjuder på något är det inte bara smaksinnet 

som väcks till liv, utan även reciprocitetsregeln69 aktiveras, det vill säga att kunderna handlar 

på grund av att de känner tacksamhetsskuld. Butiken kan även få kunderna som tänker lämna 

butiken för att de till exempel är törstiga att stanna kvar, genom att ha en vattenapparat i ett 

hörn där kunderna gratis kan förfriska sig.  

 

Ovan har det beskrivits hur butiken kan arbeta med de fem sinnen för att väcka olika känslor 

hos kunderna då de besöker butiken. Vi kommer att fortsätta med att presentera hur 

personalen påverkar kundernas upplevelser i butiken och hur viktig den är för att kunden skall 

trivas. 

                                                 
67 Nordfält (2007)  
68 Nordfält (2007)  
69 Cialdini (2007)  
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2.3.6 Personal 

Personalens bemötande är en stor del av den tillfredställelse konsumenten upplever av sitt 

besök i butiken, och ett bra bemötande kan kompensera för brister i till exempel sortimentet. 

Kundens första intryck av säljaren påverkar till stor del kundens framtida uppfattning om 

butiken. Detta är viktigt att tänka på för säljaren; ett första intryck är svårt att ändra på senare, 

de får bara en chans.70 Något av det viktigaste för konsumenterna är att personalen är 

tillgänglig för att lösa konsumentens behov under och efter köpprocessen.71 Det är framförallt 

hur personalen kan uppvisa empati, villighet att betjäna, vänlighet och professionalitet som 

påverkar kundernas uppfattning om köpupplevelsen.72 Faktorer som kläder, utbildning och 

expertis ingår i professionalitet.73 Personalen behöver även en god produktkännedom samt 

intervjuteknik för att kunna få reda på önskemål och behov som kunden har för att kunna 

erbjuda den rätta produkten.74 Säljaren skall alltså i första hand se till kundens bästa, och 

försöka erbjuda en tillfredsställande lösning på dennes problem. Detta gör säljaren genom att 

ställa frågor, lyssna samt göra en bedömning om vem kunden är.75 Kunderna måste även 

kunna lita på personalen då en kund utan tidigare erfarenhet av en produkt i många fall väljer 

det personalen rekommenderar.76 Det första intrycket som kunden får av personalen är viktigt 

för dennes framtida förtroende, och genom att säljaren uppvisar bland annat ämneskunskap, 

nyfikenhet, naturlighet samt artighet ökar chanserna för ett gott första intryck.77 Men även 

icke-verbala kommunikationsmedel, såsom kroppsrörelser, kroppspositioner och gester78 

påverkar kunderna samt personalens möjlighet att läsa av kunderna och deras intentioner. 

Vidare är säljarens klädsel, språkbruk samt ögonkontakt mellan kund och säljare avgörande 

för ett bra första intryck.79 Men även en så enkel sak som ett äkta leende kan räcka långt. 

Enligt en undersökning gjord på Handelshögskolan i Stockholm har ett äkta leende en tendens 

att smitta av sig på kunden och deras omdöme om butiken. Dock så leder ett påklistrat leende 

till det motsatta, vilket medför att det är bättre för personalen att vara neutral om man inte kan 

framkalla ett äkta leende.80 

 

                                                 
70 Andersson, Eek, Erasmie, Feldt, Leijonmalm, Pihlsgård (2007)  
71 Arun Sharma (2001) 
72 Echeverri och Edvardsson (2002) 
73 Cialdini (2007) 
74 Albertsson, Lundqvist (2007)  
75 Andersson, Eek, Erasmie, Feldt, Leijonmalm, Pihlsgård (2007)  
76 Albertsson, Lundqvist (2007) 
77 Andersson, Eek, Erasmie, Feldt, Leijonmalm, Pihlsgård (2007) 
78 Echeverri och Edvardsson (2002) 
79 Andersson, Eek, Erasmie, Feldt, Leijonmalm, Pihlsgård (2007)  
80 Ulrica Widsell (2008) 
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Detta var en redogörelse av den psykosociala butiksmiljön och vi kommer nu att lämna 

butiksmiljöerna för att gå vidare till en genomgång av vad kundsegment och differentiering 

innebär. 

 

2.4 Kundsegment 

Att som butik försöka tillfredsställa varenda enskild individs behov är inte någon bra idé. Alla 

kunder är unika, och det vore en omöjlighet att utforma butikens erbjudande på så vis att alla 

blir nöjda.81 Det är därför viktigt med segmentering, eller selektering som det ibland kallas.82 

Vad detta innebär är att konsumenterna delas in i grupper med likartade behov, värderingar 

och krav. Därefter skall butiken skapa ett erbjudande och kommunicera detta till det valda 

segmentet83, på ett för dessa tillfredsställande sätt. Genom att dela in konsumenterna i dessa 

små ”minimarknader” ökar även chanserna för en mindre frän konkurrens (som idag präglar 

många branscher), och därmed en större chans till framgång för butiken.84 Nyckeln är med 

andra ord att identifiera och rikta in sig på de mest lönsamma kundsegmenten, och rikta sina 

försäljningsåtgärder till dessa kunder. Det viktiga är inte hur många kunder företaget riktar sig 

mot, utan vilka de är.85 

 

Konsumenterna delas vanligen in efter geografiska (var konsumenterna bor), demografiska 

(ekonomi, ålder, civilstånd etc.) samt psykografiska faktorer (den typiske konsumentens 

personlighetsprofil)86, och det främsta syftet med att segmentera är att anpassa erbjudandet så 

att det på bästa tänkbara vis tillfredsställer de enskilda delmarknaderna.87 

 

2.5 Differentiering 

Att differentiera innebär att butiken gör något för att skilja ut sig från mängden. Det handlar 

om att erbjuda något som konsumenten uppskattar och är villig att betala extra för, och som 

konkurrenterna är utan.88 Exempelvis så kan det röra sig om en unik design, en hög 

säkerhetsstandard eller parametrar i butiksmiljön som konsumenterna är villiga att betala 

                                                 
81 Andersson, Jansson, Nilsson, Pihlsgård (2001)  
82 Lundén, Svensson (2006) 
83 Aaker (2005) 
84 Albertsson, Lundqvist (2007)  
85 Rosell (2006) 
86 Knee, Walters (1990)  
87 Albertsson, Lundqvist (2007)  
88 Albertsson, Lundqvist (2007)  
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extra för. Vid differentiering som strategi är det vitalt att kunderna verkligen upplever fördelar 

med butiken (eller varumärket), varför en god kännedom om marknaden och marknadsföring 

är ytterst viktigt.89 

 

I och med detta är härmed den teoretiska referensramen avslutad och vi kommer att gå vidare 

i rapporten med att redogöra för metoden. 

 

                                                 
89 Andersson, Jansson, Nilsson, Pihlsgård (2001)  
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3. Metod 

De metoder som vi använde oss av i den här uppsatsen är observationer av butikerna samt 

intervjuer med butikschefer.90 Detta bör enligt oss vara tillräckligt som underlag för att skriva 

en kvalitativ rapport. De metoder vi valt att använda hamnar under kategorin för en intensiv 

undersökningsmetod91, eftersom att vi vill få fram ett resultat som avspeglar situationen som 

den ser ut i nuläget i våra studerade butiker. För att få det var vi tvungna att intervjua få 

enheter med många variabler, det vill säga ett fåtal butikschefer samt med många och 

övergripande frågor. Vi ämnade med andra ord att få fram information om butikernas miljöer 

och butikschefernas sätt att använda dem på.  

 

Vi kommer endast att fokusera på fyra olika herrklädesbutiker (Mën, Oscar’s, Dressmann och 

Brothers), som alla är lokaliserade i samma stad med utgång från deras herrinriktade 

butiksorientering. Två av dessa butiker, Dressmann samt Brothers, ingår i kedja, och 

resterande två är fristående butiker. Detta för att kunna jämföra butikschefernas möjlighet till 

påverkan av miljöerna. 

 

3.1 Val av undersökningsmetod 

Undersökningen som ligger till grund för den här uppsatsen är intensiv, vilket innebär att 

uppsatsen blir detaljrik och nyanserad. Resultaten vi får fram genom intervjuerna och 

observationerna är inte generaliserbara, och detta var inte heller något som vi eftersträvade. 

Intensiva undersökningar och kvalitativ metod hör ofta ihop eftersom att båda går på djupet. 

Varför vi anser att vi själva är lämpade för att utföra en sådan undersökning snarare än att 

intervjua exempelvis kunder är för att det krävs viss förkunskap om ämnet butiksmiljöer. 

Detta är inte något som gemene kund besitter varför vi som studerar till butikschefer är bättre 

lämpade för att göra subjektiva bedömningar.  

 

En kvalitativ metod undersöker få enheter med många variabler. Vad detta betyder är att det 

inte är möjligt att överföra undersökningens resultat till andra sammanhang, men däremot så 

kommer metoden att medföra att resultaten blir nyanserade och detaljrika, vilket medför att 

                                                 
90 Jacobsen (2009) 
91 Jacobsen (2009) 
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den interna giltigheten är hög.92 De metoder vi kom att använda för att samla in data till 

undersökningen var öppna individuella intervjuer samt observationer. 

 

3.2 Val av datainsamlingsmetod 

Öppen individuell intervju innebär att man är öppen och villig för att få in oväntad och ny 

information till undersökning, snarare än att exempelvis ha ett strikt manus att förhålla sig 

till. 93 Intervjun skall alltså inte på förhand struktureras och kategoriseras, utan endast ha en 

grov dagordning så att den blir ändamålsenlig. Vi intervjuade butikscheferna individuellt i 

deras respektive butiker, vilket innebar att vi befann oss i deras naturliga miljö.94 Detta 

medförde att butikscheferna kunde känna sig som hemma och förhoppningen var att detta 

skulle bidra till en mer avslappnad intervju med bättre och mer uttömmande svar. Intervjuerna 

med butikscheferna tog ungefär 45-55 minuter per butikschef. 

 

Utöver öppen individuell intervju med butikscheferna utförde vi observationer95 av 

butiksmiljöerna i respektive butik. Observationerna genomfördes efter intervjuerna då vi ville 

kunna jämföra observationerna med butikschefernas svar. Till hjälpmedel under 

observationerna använde vi oss av en ”checklista” där vi kategoriskt förde in vad vi 

observerade i termer av exempelvis exponeringar och belysning under vårt besök. Vi 

kompletterade detta tillvägagångssätt med att fotografera både i och utanför butikerna för att 

på ett påtagligt plan kunna förmedla till läsarna exakt hur det ser ut. Observationerna tog cirka 

30 minuter i varje butik. 

 

3.3 Observationsformulär och intervjufrågorna 

Vid utformning av både intervjufrågorna och observationsformuläret utgick vi från den 

teoretiska referensramen för att på så vis kunna få fram frågor som vi på bästa sätt trodde 

skulle bidra till ändamålsenliga svar i linje med vår problemformulering. Vi gick med andra 

ord först igenom den interiöra butiksmiljön och utformade 26 frågor som täckte både lokalen, 

exponeringar, skyltar, kassan samt övergångszonen. Till den externa butiksmiljön utformade 

vi 15 frågor om butikernas skyltfönster och entré, och om den psykosociala butiksmiljön 

                                                 
92 Jacobsen (2009) 
93 Jacobsen (2009) 
94 Jacobsen (2009) 
95 Jacobsen (2009) 
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utformades sju frågor. Utöver dessa frågor utformades åtta kompletterande, mer övergripande, 

frågor om butikerna och hur de arbetar med butiksmiljöerna. 

 

3.4 Val av enheter 

Anledningen till att vi valt att intervjua butikscheferna för respektive butik är för att det är de 

som är ansvariga för butiken och därmed torde ha störst möjlighet att påverka utformningen 

av butiksmiljön, i synnerhet i de fristående butikerna. Vi besökte helt sonika butikerna och 

frågade butikscheferna om de kunde tänka sig att ställa upp på intervjuer, varför man kan säga 

att vi gjorde ett bekvämlighetsurval.96 Om det under undersökningens gång skulle ha visat sig 

att butikscheferna i kedjebutikerna faktiskt inte har så stora påverkansmöjligheter i detta 

avseende, var tanken att vi skulle försöka kontakta någon på huvudkontoret för att få en bättre 

bild av deras planering och användning av butiksmiljön. Detta blev emellertid aldrig en 

nödvändighet, då även intervjusvaren från kedjebutikerna var givande. 

 

3.5 Analys 

Jacobsen presenterar i boken ”Vad, hur och varför?” en trefasig process för att analysera data: 

a) Beskrivning 

Här handlar det om att omvandla råmaterialet, det vill säga det material som vi fått i form av 

intervjuer och observationer, till nedskriven data utan att manipulera den. 

 

b) Systematisering och kategorisering 

Den andra fasen innebär att göra informationen mer överskådlig och lätthanterlig genom att sålla 

bort irrelevant information.  

 

c) Kombination 

Här handlar det om att studera och tolka samband mellan kategorierna och enheterna. 

 

Det första steget i vår analysfas bestod av att omvandla råmaterialet bestående av intervju- och 

observationsanteckningar till nedskriven data.  Sedan gjorde vi texten mer överskådlig och sållade 

bort irrelevant information. Slutligen jämfördes och tolkades samband mellan den teoretiska 

referensramen med empirin. Vi följde med andra ord mallen ovan. 

                                                 
96 Jacobsen (2009) 
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3.6 Slutsats 

Vi har under hela undersökningens gång försökt att ha en så stark intern giltighet som möjligt 

då vi under intervjutillfällena inte har försökt att på något sätt påverka respondenterna genom 

att ställa ledande frågor. Dock så krävdes det att vissa frågor behövdes vara lite i styrande 

riktning för att inte glida ifrån ämnet, men överlag så har vi ändå försökt att ställa så öppna 

frågor som möjligt. Hade vi inte gjort på detta viset så hade förmodligen intervjuerna blivit 

mindre ändamålsenliga och risken hade även funnits att vi inte hade fått tillräckligt givande 

svar.  

 

Våra slutsatser är de övergripande reslutat som framgått från vår analysdel där vi ställde teori 

mot empiri för att urskilja likheter och skillnader. Detta användes sedan för att besvara den 

problemformulering som ligger till grund för vår undersökning.  

 

3.7 Val av litteratur 

Vid våra val av litteratur utgick vi ifrån kurslitteraturen som ingått i utbildningen på 

Butikschefsprogrammet och genom en så kallad kedjesökning97 letade vi oss vidare till vad 

andra författare skrivit om. På så sätt fick vi ett brett perspektiv inom ämnet, samt många 

källor. Vi utförde även en systematisk litteratursökning vilket innebar att vi använde 

genomtänkta sökord på biblioteks databaser för att hitta lämplig litteratur. Utöver detta har vi 

använt artikelsökfunktionen på Högskolan i Skövdes bibliotek för att finna relevanta artiklar 

inom ämnesområdet. Vi hade även turen att komma i kontakt med en lärare inom 

marknadsföring vid Handelsprogrammet på ett lokalt gymnasium, som var vänlig nog att 

förse oss med en del användbar litteratur. 

 

Detta avslutar metodkapitlet och nedan följer empirikapitlet som presenterar den rådata som 

vi fått fram genom våra intervjuer och som sedan har sammanställts i form av flytande och 

renskriven text. 

 

                                                 
97 Rienecker, Jörgensen (2008) 
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4. Resultat 

Nedan presenteras de empiriska data vi fått fram genom intervjuerna med butikscheferna för 

butikerna MëN, Brothers, Dressmann samt Oscar’s. Resultaten struktureras enligt rubrikerna 

Butikspresentation, följt av Interiör butiksmiljö , Exteriör butiksmiljö  samt Psykosocial 

butiksmiljö , snarare än enligt en uppdelning med butik för butik. Detta för att enklare kunna 

avläsa och se skillnader och likheter i de olika miljöerna mellan de olika butikerna under 

läsandets gång. I texten förekommer även hänvisningar till foton tagna i butikerna, vilka finns 

placerade i bilagan längst bak i rapporten. 

 

4.1 Butikspresentation 
 
MëN är en fristående herrklädesbutik i centrala Motala för killar och män. Butiken öppnade 

den 25 augusti 200998, och det från början tilltänkta åldersspannet på kunderna var 15 till 45 

år, men detta har kommit att ändrats till 10 till 75 år. Butiken drivs av två män. Deras 

intentioner är att erbjuda kunderna en stor bredd i sortimentet, allt för att ge kunderna en 

helhetslösning och en möjlighet att handla allt på ett och samma ställe, såväl kläder som 

smycken och accessoarer. Butikscheferna har full påverkansmöjlighet vid utformningen av 

butiksmiljön, då butiken är fristående och har således inga krav från något huvudkontor att ta 

hänsyn till. De arbetar med butiksmiljön medvetet, och de anser att de försöker ha en 

tydligare och mer öppen butik än andra herrklädesbutiker. Det händer även att de besöker 

andra butiker för att låta sig inspireras av deras exponeringar och uppsättningar. Utöver 

butiksmiljön försöker butikscheferna särskilja sig från andra herrklädesbutiker genom att hålla 

ett lägre pris och en högre servicenivå. De försöker även att synas på diverse jippon för att på 

så vis marknadsföra sig. 

 

Brothers öppnade första butiken år 1992 och har idag 73 butiker i Sverige, och 7 butiker i 

Finland. Deras koncept är att erbjuda en komplett garderob för män99 i åldrarna 18 år och 

uppåt, men den främsta målgruppen är 25 år och uppåt, enligt butikschefen för Brothers i 

Motala. Butikschefen utformar butiksmiljön själv, men får vissa direktiv från ägaren av 

butiken. Han låter sig även inspireras av utskick från kedjan, men detta är inte något som han 

måste följa till punkt och pricka. Butikschefen angav att de jobbar med butiksmiljön på så vis 

                                                 
98 http://www.menmode.se/ 
99 http://www.brothers.se/  
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att butiken alltid skall kännas ”fräsch” och skapa bättre känslor hos kunderna. Han använder 

sig inte av butiksmiljön för att direkt särskilja sig från andra herrklädesbutiker, utan han tror 

att butikens sortiment och möjlighet att tillhandahålla unika plagg är deras främsta 

konkurrensmedel. Butikschefen genomför själv inte några inspektioner bland andra butiker, 

men han angav dock att han visst kan låta sig inspireras av andra butikers miljöer om han 

skulle se något som han tycker är snyggt. 

 

Dressmann har 400 butiker i länderna Norge, Sverige, Finland, Danmark, Lettland, Island 

och Tyskland. Dressmanns främsta avsikt är att täcka klädbehovet för alla kvalitets- och 

prismedvetna män. Tack vare deras stora urval av kläder tillför de konceptet ”value for 

money”, det vill säga ”värde för pengarna”, till deras kunder. Butikskedjan föddes så tidigt 

som 1962 med en liten butik i Oslo.100 Enligt butikschefen i Motala är den främsta 

kundinriktningen män i åldern 25 år och uppåt. Den vanligaste kunden är mellan 40 och 50 år 

gammal. Butikschefen för butiken i Motala menar att män under 25 år är mer 

märkesfokuserade, medan äldre män och herrar är mer prismedvetna. Butikschefen har 

möjlighet att påverka exponeringarna i butiken, men mycket sköts centralt. Butikschefen 

anser att det är av stor betydelse hur butiken ser ut, och han menade att det alltid skall vara 

ordning och reda i butiken. Dressmann vill genom utformningen av deras butiksmiljöer bilda 

sig en egen stil gentemot andra herrklädesbutiker, och på så sätt särskilja sig. Det händer att 

butikschefen inspekterar andra butikers miljöer, men då främst när han besöker större butiker 

i större städer. 

 
 
Oscar’s styrka är enligt butikschefen deras bredd i prisklasser samt märken och modeller, så 

att nagla fast ett särskilt kundsegment som de riktar sig till är inte direkt möjligt. Från början 

var butiken en klassisk herrbutik, men de har allt eftersom expanderat sortimentet och 

erbjuder idag produkter till såväl yngre tjejer som äldre herrar. Butikschefen på Oscar’s menar 

att andra butiker i klädesbranschen ofta är mer nischade med en tydlig uttalad målgrupp, 

medan Oscar’s själva anpassar sitt kundsegment efter aktuella kampanjer. Dessutom har 

butiken en tydlig prisstege bland deras kläder, så att så många som möjligt skall ha råd att 

handla i butiken. Oscar’s skjuter alltså, så att säga, brett vad gäller deras utvalda 

kundsegment. Butikens främsta konkurrenter är enligt butikschefen de butiker som saluför 

samma märken, lokalt är det främst Brothers och MQ. Men butikschefen är även medveten 
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om att nätbutiker såsom Zoovillage101 och Nelly102, tillsammans med så kallade Outlets där 

kunderna kan köpa en hel garderob, kan utgöra en viss konkurrens. Butikschefen själv har 

möjlighet att påverka vad han vill när det gäller butiksmiljön, och butiken jobbar i dagsläget 

mer med butiksmiljön än vad tidigare ägare gjort. Nuvarande butikschefen menar att miljön, 

som i stor grad bidrar till kundens helhetsupplevelse, är oerhört viktigt att arbeta med på ett 

genomtänkt sätt. Utöver miljön som ett konkurrensmedel är servicen något som butiken ser 

som ett stort konkurrensmedel. Butikschefen uppgav att de i allra högsta grad reflekterar över 

hur andra butiker arbetar med butiksmiljöerna, reflektioner som ventileras personalen 

emellan. Det är betydelsefullt att hålla sig ”up to date”, annars finns det risk för 

hemmablindhet. Dock så görs inte några regelbundna, organiserade kontroller, men samtliga i 

personalstaben har ögonen öppna när de själva är ute på stan. 

 

4.2 Exteriör butiksmiljö 

Nedan uppvisas intervjusvaren som rör butikernas delar i den externa butiksmiljön från 

samtliga intervjuade butikschefer. 

 

4.2.1 Skyltfönster 

Skyltfönstret på MëN är som bild 1A i bilagan visar väldigt litet, varför butikscheferna menar 

att det är nödvändigt att kompromissa. Vad de emellertid främst försöker ta hänsyn till när de 

strukturerat sitt skyltfönster är att det skall vara någon form av genomgående tema i hela 

fönstret, som skall skapa en viss känsla i skyltningen. Någon maxgräns för hur många färger 

som skall finnas i fönstret har inte butikscheferna satt upp, utan färgvalen beror helt på det 

klädestema som skyltas. Ansvaret för skyltningen bärs av båda butikscheferna, varav den ena 

har viss utbildning inom området, men enligt honom själv inte tillräckligt. Butiken får även 

hjälp av en butikscoach från Östgötapapper, som kommer någon gång ibland.  

 

I skyltfönstret finns det två stycken strålkastare placerade på golvet som hela tiden skiftar 

färger, detta för att det skall skapas en känsla av att något händer i fönstret. Lamporna är 

igång varje dag fram till midnatt, som ett sätt att marknadsföra sig och synas även när butiken 

är stängd. Utöver nämnda två strålkastare använder sig butiken av punktbelysning från 
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spotlights i taket, men respondenterna menade att på grund av skyltfönstrets begränsade 

storlek behövs inte särskilt många fler lampor. På alla skyltar som förekommer i skyltfönstret 

har man valt ett visst typsnitt, som även förekommer genomgående i butiken. På frågan om 

det är viktigt för butikscheferna att hålla fönstret och fasaden i rent skick är svaret att det är 

det givetvis. De ser till att städa och rengöra fönstret och fasaden minst en gång varje månad. 

Butiken använder rekvisita i skyltfönstren, och butikscheferna menade att de jobbar mycket 

med just detta. De påpekade vikten av att ha nya och fina skyltdockor, och deras egen 

notering var att många andra butiker är dåliga på den fronten. Utöver skyltdockor använder de 

sig även av podier, väskor samt dekorativa kuber, allt för att göra det så snyggt som möjligt 

och att exponera varorna på bästa sätt. Butikscheferna ansåg att man bör skylta om ofta då det 

är ansiktet utåt, och själva gör dem det varannan vecka, framför allt på onsdagar eller 

torsdagar för att göra det snyggt till helgen. Respondenterna menade vidare att de strävade 

efter att skapa en viss image genom sitt skyltfönster, och på så vis särskilja sig från andra 

herrklädesbutiker. 

 

Butikschefen på Brothers använder sig av två välklädda skyltdockor i sitt skyltfönster, som 

bild 1B visar. Han ansvarar själv för skyltningen och har inte har någon utbildning på 

området, utan går dels efter en förslagskatalog som skickas ut till samtliga Brothers-butiker, 

dels efter eget tycke och smak. De har inte satt upp någon gräns för hur många färger som 

butiken använder sig av i skyltfönstret, utan det beror helt på hur modet är för säsongen. Det 

främsta butikschefen tänker på är att alla plagg som exponeras på skyltdockorna skall passa 

ihop färg- och stilmässigt. De använder sig inte av några rörelsemoment i skyltfönstret, utan 

håller det på en mer klassisk nivå. Butikschefen spekulerade i om ekonomiska faktorer är 

avgörande i frågan om varför de till exempel inte har några TV-monitorer, men då han själv 

inte har hand om den ekonomiska biten i butiken kunde han inte säga något säkert. Allt 

skyltmaterial som används i fönstret får butiken skickat till sig, och vad gäller typsnitt på 

skyltarna kände inte respondenten själv till huruvida det fanns någon direkt tanke bakom eller 

inte. Butiken punktbelyser varorna i skyltfönstret dygnet runt, men då det inte finns någon 

vägg bakom dockorna, utan sikten från gatan in i butiken är helt fri, så punktbelyses även 

vissa varor på bord inne i butiken dygnet runt så att dessa syns utifrån gatan även efter 

stängning. Respondenten ansåg att det är väldigt viktigt att fönstren och fasaden kontinuerligt 

hålls rent och ”fräscht”. Under vinterhalvåret så rengörs dessa cirka en gång i månaden, 

medan det under sommarhalvåret krävs rengöringsinsatser betydligt oftare.  
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Den enda rekvisita som butikschefen på Brothers vittnade om att butiken använder sig av i sitt 

skyltfönster är skyltdockor, men i övriga fönster som inte används för skyltning har man 

placerat två stycken större plantor. Någon viss känsla har inte butikschefen direkt tänkt på om 

han vill skapa, utan han menar att han främst strävar efter att skylta årstidsanpassade kläder, 

och helst vara steget före med vilka plagg som kommer att bli populära. Butikschefen skyltar 

om i skyltfönstret ungefär var tredje vecka, men det hänger mycket på vädret vilka plagg som 

exponeras. Om vintersäsongen till exempel är extra lång så låter han dockorna vara klädda i 

vinterjackor längre än tre veckor. Butikschefen har inga avsikter att särskilja sitt skyltfönster 

gentemot andra herrklädesbutiker, och han genomför aldrig några kontroller där han går till 

andra butiker för att se hur de jobbar med sina respektive skyltfönster. Han framhävde 

återigen att han mest går på eget tycke och smak, och till viss del tar inspiration från de 

utskickade kataloger han med jämna mellanrum får av huvudkontoret. 

 

Dressmann är lite speciellt i avseendet på skyltfönster, då butiken saknar några utpräglade 

sådana, vilket kan ses i bild 1C. Butikschefens förklaring till varför de inte har det var främst 

att det av utrymmesskäl vore svårt att ha ett tillräckligt stort skyltfönster, samt att de istället 

har ställ utanför lokalen som skall göra det lättare för kunderna att uppmärksamma butiken. 

Butikschefen menade även att det medför kostnader att ha ett skyltfönster, och han trodde inte 

att butiken skulle generera tillräckliga extra inkomster via ett skyltfönster för att täcka de 

kostnader som det medför. Dessutom menade respondenten att då butiken är så pass 

väletablerad och har en trogen kundskara, så behövs inte något skyltfönster. Han medgav 

dock att ett skyltfönster möjligtvis skulle kunna medföra nya kunder, men han trodde inte att 

ett skyltfönster är en avgörande faktor som bestämmer om en kund stiger in i butiken eller 

inte. I andra Dressmann-butiker i landet som har skyltfönster är det inte butikschefen som har 

ansvaret för dessa, utan utformningen är helt centralstyrd. 

 

På Oscar’s är främsta syftet med skyltfönstret att fånga intresset hos förbipasserande 

personer. Utformningen av skyltfönstret (se bild 1D) är något som butikschefen själv ansvarar 

för, men samtliga i personalstaben bidrar med åsikter om utformningen. Alla i personalen har 

en mechandisingutbildning i bagaget som de har nytta av när de bedömer skyltningen. De 

ändrar om i skyltfönstret en gång i kvartalet, och då gör de om helt och hållet så att det skall 

se nytt ut. Skyltdockorna klär de ofta med lite mer utstickande och ovanliga plagg för att på så 

vis fånga kundernas intresse och locka in dem i butiken. Dockornas klädsel ändras cirka en 

gång i månaden, men ibland även spontant om kunden vill ha plagget i fönstren och det inte 
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finns i butiken. Färgerna i skyltfönstret skall bestå av neutrala färger som inte stjäl någon 

uppmärksamhet från plaggen. Skyltfönstret måste även visa vem man är, menar butikschefen, 

varför det är oerhört viktigt att ha en kontinuitet i valet av typografi och symboler. Att 

använda sig av rörelse i skyltfönstret, i form av exempelvis en TV-skärm, tyckte butikschefen 

var en god idé, men detta är inget som de själva infört. Belysningen i skyltfönstret skall vara 

väldigt ljus och belysa skyltdockorna, varför de har extra starka spotlights här. Med tanke på 

att Oscar’s ligger i en galleria stängs belysningen av på kvällen, då chansen för att potentiella 

kunder passerar där ändå är obefintlig. Skyltfönstret städas kontinuerligt, men då det vätter ut 

mot galleriagången (istället för ut mot en bilväg eller gågata) blir det sällan särskilt smutsigt. 

Rekvisita i fönstret används i form av exempelvis tavlor med imagebilder från leverantörerna, 

skyltdockor och ibland även blommor, dessutom är väggen i skyltfönstret tapetserad. Oscar’s 

vill med sitt skyltfönster skapa en viss känsla. Det kan till exempel vara känslor som följer 

årstiderna; till våren används exempelvis ljusare färger och blommor. Butikschefen menade 

att det är viktigt att profilera sig samt sticka ut och göra ”sin grej”, och skyltfönstret är ett 

användbart medel att använda sig av. 

 

4.2.2 Entré 

På MëN var butikscheferna inte alls särskilt nöjda med den nuvarande entrédörren (se bild 

2A), de var tvungna att finna sig i den dörr som fanns när butiken flyttade in i lokalen, och att 

byta dörr får de inte göra utan lov från hyresvärden. De för dock en diskussion med denne, 

och har förhoppningar om att kunna byta ut dörren, som i nuläget är både för låg och för smal. 

Dock så är det även en kostnadsfråga; det skulle kosta butiken många tusenlappar att bygga 

om entrén så som de skulle vilja ha den. 

 

Butikschefen på Brothers var inte heller helt tillfreds med butikens entré (se bild 2B), främst 

på grund av att dörren är något snedmonterad och fastnar i mattan när den skall stängas. I sin 

helhet är han dock nöjd med dörren och entrén då den är stor och välplacerad. Dessutom har 

butiken, som sitter sammankopplad med en JC-butik, en extra entré in mot just den butiken, 

vilket butikschefen ansåg bara var bra då Brothers sortiment även syns inifrån JC. 

 

Dressmann har en automatisk dörr (se bild 1C) som butikschefen är nöjd med då han anser 

att det underlättar för kunden att ta sig in i butiken. Dessutom står dörren vidöppen på 

sommaren, vilket butikschefen menar ger ett välkomnande intryck. 
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Entrén på Oscar’s består av en bred öppning och ger därmed möjlighet till skyltning samt att 

exponera varor i området där omkring, vilket bild 2C visar. Valet av entréport kan inte sägas 

vara medvetet, och eftersom att butiken ligger i en galleria har de tagit vad som finns. Men 

butikschefen är hur som helst nöjd med entrén. 

 

4.3 Interiör butiksmiljö 

Härnäst följer en presentation av intervjusvaren om den interiöra butiksmiljön från samtliga 

intervjuade butikschefer. 

 

4.3.1 Övergångszon 

MëN försöker se till så att övergångszonen, vilket innebär området precis efter entrén, är så 

öppen som möjligt, och att ingenting blockerar vägen för kunden. Vid övergångszonen 

exponerar butiken säsongsbetonade produkter, både inne i och utanför butiken, med avsikt att 

locka in kunder i butiken. Dessa produkter skall synas på håll och skapa en känsla av att det 

”händer något” inte bara i, utan även utanför butikslokalen.  

 

Brothers använder övergångszonen främst som en yta för att locka in kunder i butiken. Detta 

gör de genom att ställa fram nyheter, samt plagg som butikschefen själv tycker är ”fräscha”. 

De försöker ha ett blandat sortiment, och även lite billigare plagg vid övergångszonen i ett 

ytterligare försök att attrahera kunderna och få dem att stiga in i butiken. 

 

På Dressmann används övergångszonen som en yta för att exponera kampanjvaror, gärna 

sådana som kunden förhoppningsvis redan uppmärksammat i TV-reklam. Reklamen skall så 

att säga följas upp in i butiken så att kunden känner igen sig. Butikschefen tyckte även att 

övergångszonen är en viktig plats i butiken som måste hållas snygg och inbjudande. 

 

Butikschefen på Oscar’s ser butikens övergångszon som en bra plats att skapa 

merförsäljning, samt för att fånga kundernas intresse och genom attraktiva varor som syns 

utifrån kunna locka in kunderna i butiken. I övergångszonen exponeras billigare varor, samt 

plagg som skall representera vad kunden kan förvänta sig att hitta längre in i butiken. 

Butikschefen menade dessutom att det måste vara en tydlig skyltning i övergångszonen, så att 
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förbipasserande potentiella köpare skall uppmärksamma varorna och lockas in i butiken. 

 

4.3.2 Exponeringar 

På MëN är det den ena butikschefen av två som ansvarar för exponeringarna i butiken. Han 

har en tidigare internutbildning om exponeringar från tiden då han arbetade för sportkedjan 

Team Sportia. Denna kunskap har han haft användning av även i MëN-butiken vid 

utformningen av exponeringarna. Det främsta han tänker på vid exponeringarna är att det 

skall vara symmetriskt, lätt att hitta, lättöverskådligt samt temaorganiserat. Varusortimentet 

grupperas efter olika matchande teman som bestäms vid inköp av varor, exempelvis rockiga 

teman, eller grupperingar efter färger (se bild 3A). Dessutom menar han att män ofta inte vill 

bläddra bland kläder lika mycket som kvinnor, varför det skall se stilrent ut. Exempelvis 

hängs plagg med 80-talsfärger för sig, en viss typ av kavaj för sig, och så vidare. De arbetar 

också mycket med blickfång, att ha färger som sticker ut och som drar kundens blickar till sig. 

Då det är lågt till tak medför detta att det blir svårt att ha varor i kundernas ögonhöjd. Istället 

har de två sektioner, en upptill och en lite längre ned (se bild 3B). Takhöjden är den största 

anledningen till att de jobbar på det här sättet. För att butiken skall kännas ny och levande 

ändrar MëN om i exponeringarna och möblemanget ungefär en gång i månaden. Vidare 

menar butikscheferna att det är helt nödvändigt att med jämna mellanrum genomföra rockader 

i butiken, annars tröttnar kunderna. Det är även mycket viktigt var kläderna hänger, samt 

vilka plagg de exponeras med. Butikschefen är medveten om att specialexponeringar är ett 

utmärkt sätt att öka försäljningen av en viss vara, enbart genom att flytta på den till en annan 

exponeringsyta. Därför använder sig MëN av specialexponeringar i form av ställ och bord, 

och de vittnar själva om att detta faktiskt fungerar mycket bra.  

 

På Brothers är det butikschefen som ansvarar för utformningen av exponeringarna i butiken. 

Han har ingen utbildning på området, utan går på eget tycke och smak. Dock så får han 

utskick från Brothers huvudkontor med vissa förslag på hur det kan se ut, men det är 

butikschefen själv som har sista ordet. Butikschefen försöker genom exponeringar att 

framhäva de plagg som han själv tycker är ”fräscha” och snygga, och för honom är det viktigt 

att samtliga varor är lättillgängliga och kan nås av kunderna. Varorna sorteras mycket efter 

färg, vilket bild 3C visar. Huruvida vilka varor som är i kundens ögonhöjd är inte något som 

butikschefen direkt reflekterat över. Butikschefen flyttar på varorna ungefär med tre eller fyra 

veckors mellanrum, för att det skall kännas nytt. Dessutom menar han att försäljningen kan 
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ökas på vissa plagg enbart genom att flytta på dem till speciella ytor, vilket med andra ord är 

vad specialexponering innebär. Detta används även praktiskt i butiken, genom att 

butikschefen placerar utvalda varor på speciella bord, ställ och vägghyllor i butiken samt nära 

entrén som skall synas från flera håll. Varorna grupperas på så vis att de minsta storlekarna 

hängs lägst fram på ställen, följt av större storlekar. Detta ger enligt butikschefen en ”tripp-

trapp-trull-effekt” vilket underlättar för kunden att hitta rätt storlek samt ger en snygg visuell 

uppenbarelse. Dessutom grupperas varorna efter matchande uppsättningar, exempelvis via en 

skjorta på det övre spjutet och ett kompletterande par byxor nedtill (se bild 3D). 

 

På Dressmann är det framför allt butikspersonalen som har ett gemensamt ansvar för 

exponeringarna i butiken, men då butiken ingår i en kedja får de även hjälp av en central 

dekoratör med expertis inom området. Denne dekoratör besöker dock inte butiken särskilt 

ofta. Vad de tänker på när de utformar exponeringarna beror på typ av varor. Dels kan 

kläderna exponeras i exempelvis ett ställ med lite billigare tröjor i varierande färger, eller så 

exponeras kläderna i färdiga uppsättningar komplett med skjorta, slips samt kavaj (se bild 

3E). Butikschefen är även noga på punkten att det alltid skall vara perfekt ordning och 

välstädat i butiken. Utöver denna form av exponering väljer butikschefen att gruppera 

varusortimentet efter plaggindelning, det vill säga en yta på väggen eller ett bord helt 

dedikerat till exempelvis jeans eller jackor i olika färger och storlekar, vilket bild 3F 

demonstrerar. Varför butikschefen inte valt att gruppera sitt varusortiment helt efter färg är att 

han anser att män inte vill gå runt och leta alltför mycket. Om en manlig kund eftersöker 

exempelvis en jacka skall personalen enkelt kunna dirigera honom till en viss plats i butiken 

som tillhandahåller alla olika modeller och kulörer, snarare än att låta kunden förvirrat irra 

omkring på en massa olika platser i butiken. Om sortimentet hade varit kvinnoinriktat medger 

emellertid respondenten att han hade exponerat annorlunda. Butikschefen tänker inte 

nämnvärt på vilka produkter som exponeras i kundernas ögonhöjd, han menar att sådant är 

mer att ta hänsyn till inom livsmedelsbranschen. Butiken ändrar om i sin exponering beroende 

på årstiderna; på sommaren frontar de inte med exempelvis vinterjackor och på vintern frontar 

de inte med badbyxor. Butiken använder specialexponeringar, och butikschefen känner till att 

specialexponeringar kan användas för att öka försäljningen. 

 

Inne på Oscar’s är det butikschefen samt butikens ägare som ansvarar för exponeringarna i 

butiken. Samtliga i personalstaben har dock givits en utbildning i merchandising både i teori 

och praktik, så att även de har kunskap om hur man lämpligen klär en skyltdocka och skapar 
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intresse för plaggen. Butikschefen menade att alla plagg i butiken har sina egna fördelar, och 

han väljer att lyfta fram utmärkande plagg snarare än vanliga basplagg i sina exponeringar. 

Dessutom arbetar butiken mycket med samexponeringar där kläderna presenteras i färdiga kit, 

det vill säga att en jacka exempelvis exponeras tillsammans med matchande skjorta och 

byxor. Butikschefen framhävde även vikten av att kläderna som exponeras även skall finnas i 

närheten i alla storlekar så att kunden lätt kan hitta dessa (se bild 3G). Butikschefen på 

Oscar’s angav att de arbetar med så kallad ”first, second and third look”, vilket innebär att 

kläder som hänger i ögonhöjd, i first look, är plagget som skall utgöra blickfånget för att 

sedan i second och third look uppmärksammas i andra hand. Ett exempel på detta kan vara att 

hänga en ljus skjorta i ögonhöjd med starka kontraster som kundernas blickfång 

uppmärksammas på, för att sedan kunna uppmärksamma mörkare underhängande plagg. 

Eftersom att kollektionerna kommer efter årstiderna så angav butikschefen att det sker en 

ordentlig ändring i exponeringarna och hela butiksprofilen en gång i kvartalet, med andra ord 

efter årstiderna. Utöver detta så menade han att de även ständigt ändrar i exponeringarna, och 

här var vädret en stor faktor som påverkar vilka varor som skall placeras i butikens A-läge, 

det läge som butiken anser som viktigast. Detta sker vanligen med cirka två till tre veckors 

mellanrum. Butikschefen framhävde hur viktigt det är att kunderna skall få nya synintryck, då 

kunderna enligt honom handlar 80-90 % på impuls. Butiken använder sig av 

specialexponeringar på så vis att de varor som annonseras flyttas till butikens A-lägen så att 

de enkelt skall uppmärksammas av kunderna. De utformar även skyltarna i butiken så att de 

skall gå i samma linje som annonserna. Anledningen till detta var enligt butikschefen att 

kunderna på så vis blir påminda om annonserna om skyltarna är i liknande utförande. 

Butikschefen kände till att specialexponeringar kan öka försäljningen, och han vittnade även 

själv om att det är ett bra sätt att aktivera varor som stått still i försäljningen under en tid. 

 

En annan form av varugruppering som Oscar’s använder sig av är så kallad ”shop-in-shop”, 

vilket innebär att de har olika sektioner i butiken där olika varor med samma tema exponeras 

på samma ställe. Detta demonstreras i bild 3H. I Oscar’s fall handlar det främst om sektioner 

med ett visst varumärke, för att på så sätt få en röd tråd genom hela kollektionen. Utöver 

”shop-in-shop” använder sig Oscar’s av färg- och prismatchning vid gruppering av 

varusortimentet. Butikschefen menade att det inte är någon bra idé att exponera billiga plagg 

tillsammans med exklusivare märkesvaror, då det tenderar att leda till att kunden uppfattar de 

billiga produkterna som något dyrare. Exponeringar handlar mycket om psykologi, menar 

butikschefen. 
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4.3.3 Skyltar 

MëN använder sig av skyltar i butiken, för att påvisa var nyinkomna kläder finns placerade i 

butiken. Skyltar används även för att visa vad varorna kostar, samt om det är några nedsatta 

priser. Dessa skyltar placeras alltid i närhet av berörda varor. Exempel på skyltning i MëN 

uppvisas i bild 3A. 

 

Även Brothers använder sig av skyltar i butiken, och även dessa placeras nära de varor som 

skyltarna gäller. Dels använder de sig av prisskyltar, men butikschefen poängterar även vikten 

av att ha skyltar med bilder för att se hur plaggen sitter på personer, vilket kan ses i bild 3D. 

 

Dressmann använder skyltar för att följa upp butikskedjans TV-reklam i butiken så att 

kunden skall känna igen sig (se bild 4A). Detta är något som butikschefen menar är viktigt; att 

med skyltarnas hjälp göra det lätt för kunderna att hitta vad de söker. Det är butikschefen själv 

som placerar skyltarna i butiken, men själva skyltarna får han skickat till sig.  

 

Butikschefen på Oscar’s använder sig av skyltar dels för att locka in folk i butiken, dels för 

att visa kunderna var olika varor finns i butiken. Skyltarnas utformning präglas av 

tidningsannonsernas utseende, så att kunderna skall känna igen sig. Butikschefen uppgav att 

man inte nog kan underskatta skyltars betydelse i butiken, då de enligt honom till stor del 

driver kunderna. Skyltning kräver också en mycket noggrann planering om var de skall 

placeras, hur de skall se ut, vilken färg de skall ha samt att de är tillverkade i tid. Exempel på 

hur skyltarna ser ut på Oscars finner du i bild 4B. 

 

4.3.4 Kassan 

På MëN menar butikscheferna att kassans placering är oerhört betydelsefull. De anser att 

kassans placering skall göra det möjligt för personalen att direkt kunna få ögonkontakt med 

inkommande kunder, samt att personalen har en god översikt av butiken och provrummen. 

Angående de varor som placeras vid kassan menar butikscheferna att de är lite dåliga på just 

det området; de har inte lyckats komma på någon bra lösning, och i dagsläget exponeras 

främst smycken, solglasögon och klockor (se bild 5A). De vill exponera fler bälten och slipsar 

intill kassan för att skapa merförsäljning, men de har alltså inte funnit någon bra lösning eller 
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några bra ställ för detta. Dessutom anser butikscheferna att det kan bli svårt att ha en bra 

arbetsyta om för mycket varor exponeras vid kassan. MëN erbjuder förströelse för sina 

väntande kunder i form av musik, tidningar samt fåtöljer som kunden eller dess sällskap kan 

sitta i.  

 

Butikschefen på Brothers var inte med när butiken byggdes, och hade således inget 

inflytande på kassans placering. Han antar dock att kassans placering centralt i butiken är för 

att personalen skall få en bra överblick över hela butiken Vid val av de varor som skall 

exponeras vid kassaområdet handlar det främst om tilläggsprodukter och mindre produkter 

såsom kalsonger, strumpor samt plånböcker (se bild 5B). Dels är tanken att skapa 

merförsäljning, exempelvis att försöka sälja en passande slips till skjortan, men syftet med att 

ha små varor vid kassan är även att minska stöldrisken. Förströelse erbjuder butiken i form av 

radiomusik, vilket butikschefen menar skall öka kundernas köplust. 

 

Dressmanns butikschef medger att det kan finnas olika åsikter kring hur kassan i en butik 

lämpligen skall vara placerad. På Dressmann ligger dock kassan placerad centralt i butiken, 

vilket gör att personalen får en god sikt över lokalen. De produkter som skall exponeras vid 

kassan är främst små varor, exempelvis strumpor och manschettknappar, som skall leda till 

merförsäljning och impulsköp (se bild 5C). Liksom MëN och Brothers erbjuder även 

Dressmann förströelse för sina väntande kunder i form av musik. Utan musik menar 

respondenten att butiken känns livlös och tråkig, och risken finns att kundens besök blir 

kortare.  

 

Kassan på Oscar’s är placerad vid entrén så att personalen skall ha möjlighet att hälsa på alla 

inkommande kunder, samt kunna välkomna de åter när de lämnar butiken (se bild 5D). 

Dessutom ger kassans placering en god översikt av butiken för att kunna uppmärksamma 

kunder som behöver hjälp, eller skumma typer som försöker sig på snatteri. Tanken bakom de 

varor som exponeras vid kassan är att de skall bidra till merförsäljning. Därför är det främst 

mindre tillbehörsprodukter, såsom strumpor, underkläder, bälten samt plånböcker. Dessa 

varor är enkla att föreslå för kunderna, och det ger dessutom personalen och kunderna något 

att samtala om. Vid kassan skall det dessutom vara rent och snyggt, menar butikschefen. Vid 

kassan erbjuder även Oscar’s förströelse för sina väntande kunder i form av en platt-TV som 

hänger bakom kassan, senaste modetidningarna, skinnfåtöljer samt musik. TV:n och musiken 

bidrar även till en levande stämning i butiken, menar butikschefen. Detta är oerhört viktigt då 
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nio av tio kunder enligt butikschefen inte stiger in i en ”död” butik. Butikschefen hoppas att 

TV:n skall få kunder att stanna kvar ett par minuter extra i butiken, vilket alltså kan locka in 

fler kunder. 

 

4.3.5 Lokalen 

MëN möblerar ofta om i butiken för att höja pulsen och förnya sig så att inte kunderna skall 

tröttna, och då flyttar de inte bara runt på själva varorna, utan de ser även till att omplacera 

bord och de spjut som galgarna hänger på. Vad gäller provrummen, som demonstreras i bild 

6A, så är dessa något större än vad som brukar vara standard i klädbutiker. Förr, när Brothers 

hade sin butik i samma lokal, fanns det fyra stycken provrum i lokalen, numera efter 

ombyggnation har man utökat storleken på provrummen men minskat antalet till två stycken. 

Storleken på provrummen var förr 95 cm i bredd, medan de i dag uppmäter 130 cm. 

Provrummen är placerade nära kassan så att personalen skall kunna ha en god översyn och 

enkelt kunna finnas till hands för kunden vid behov av hjälp. Belysningen i provrummen 

anses av butikscheferna som ”helt okej”; de använder den befintliga belysningen som fanns 

där när butiken flyttade in i lokalen. Dock så tycker butikscheferna att belysningen skulle 

kunna vara bättre, men den är svårt att byta ut då den är fastmonterad i taket. Provrummen är 

idag enbart försedda med en spegel, men butikscheferna för diskussioner kring huruvida de 

skall utöka antalet speglar, alternativt ordna någon form av reglerbar spegel så att kunden kan 

spegla sig från flera vinklar. Dock så skulle detta enligt butikscheferna kosta för mycket. 

 

Butikscheferna på MëN menar vidare att man kan styra kunder till att gå i en viss önskad 

riktning genom butiken, exempelvis genom att ställa varor ”i vägen” så att kunden måste gå åt 

ett visst håll. MëN är dock en så pass liten butik att detta enligt respondenterna inte är 

nödvändigt, då kunder enkelt ändå går igenom hela butiken. Butikscheferna strävar efter att ha 

en så ljus butik som möjligt, varför användandet av spotlights är vitalt. Man försöker främst 

att punktbelysa de mörka plaggen så att deras färger skall synas klart och tydligt. Men även 

andra plagg skall givetvis inte kunna misstolkas vad gäller dess färg och form. Därför 

punktbelyses även dessa, samtidigt som grundbelysning i butiken enligt butikscheferna måste 

vara god. Färgvalen i lokalen är också ljusa, då plaggen skall lyftas fram och stå i centrum. 

Vitt och grått med inslag av svart är huvudfärgerna, vilket bidrar till en ljus lokal. 

Butikscheferna har i övrigt en viss kunskap om färgers olika betydelse, då främst på skyltar 

men det är inget som de lägger någon större vikt vid. Golvet i butiken anses av 
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respondenterna vara ”helt okej” för att passa segmentet, och även golvet fanns redan innan 

butiken övertog lokalen. Dock så har det renoverats till viss del.  

 

På Brothers görs en ommöblering cirka en till två gånger i kvartalet då bord och 

exponeringar flyttas runt i butiken. Detta görs bland annat på grund av ändringar i sortimentet, 

men även för att skapa en ny och ”fräsch” känsla för kunden. Provrummen i butiken (se bild 

6B) är framför allt placerade för att skymma lagret, men även för att personalen skall ha en 

god överblick från kassan. Men detta är endast den nuvarande butikschefens spekulationer 

och antaganden eftersom han inte var med vid utformningen av butikslayouten och vet 

därmed inte hur den ursprungliga tankebanan löd. Ljuset i provhytterna skall vara klart och 

välupplyst så att kunden lätt kan se plaggen. Det skall vara ett bra avstånd mellan kunden och 

den enda spegeln som finns i provrummen. Butikschefen medger att det kanske borde finnas 

fler än en enda spegel, men i dagsläget finns inga planer på att införskaffa fler.  

 

Butikschefen på Brothers hade inte reflekterat något över i vilken riktning kunderna rör sig 

genom butiken, men då även Brothers lokal är så liten ser inte butikschefen att det spelar 

någon större roll. Den huvudsakliga belysningen i butiken skall enligt respondenten vara 

mycket ljus, och genom att butiken även har många skyltfönster bidrar det till ett naturligt ljus 

i butiken. De använder sig även av spotlights för att punktbelysa vissa plagg och bord. 

Färgerna i butiken, mestadels svart och brunt, är neutrala för att passa alla och inte vara 

skrikiga. Butikschefen hade ingen kunskap om färgers olika betydelse, men han menade att 

svart alltid är en bra grundfärg då det är lätt att exponera kläder mot. Vad gäller golvet så vet 

inte butikschefen den ursprungliga tanken bakom det, men han själv anser att ett brunt trägolv 

passar bra överens med segmentet. Det märktes dock att butikschefen var trött på att golvet 

ständigt behövde rengöras, då det lätt blev smutsigt och repigt från grus under vintern. 

 

Butikschefen på Dressmann menade att det är bra för butiken att med jämna mellanrum 

rotera möblemanget och varorna så att kunderna ej uppfattar butiken som likadan hela tiden. 

Provrummen (se bild 6C) skall enligt butikscheferna vara ”hyggligt” bekväma med någon 

form av pall eller stol samt upphängningskrokar. Dressmann har två sektioner med provhytter 

där den ena sektionen med två provrum ligger placerad intill kassan, och den andra med tre 

provrum ligger längst ner i butikens hörn. Tanken bakom dessa placeringar är att kunderna 

inte skall behöva gå så långt beroende på vilka varor som de är intresserade av. Belysningen i 

provrummen jobbar inte butikschefen mycket med, så länge som ljuset är någorlunda OK är 
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butikschefen nöjd, och baktanken med att ha endast en hyfsad belysning är att kunderna skall 

gå ut i butiken och på så vis uppmärksammas av personalen. Dessutom saknas speglar helt i 

provrummen och kunderna är tvingade till att gå ut i butiken och spegla sig vid ett par stora 

flyttbara speglar placerade strax utanför provrummen. Butikschefens förklaring till detta är att 

personalen på så vis inte skall behöva intränga på provande kunder i provrummen, utan lättare 

kunna se när och om de behöver assistans. Detta är inte något som butikschefen själv har 

bestämt, utan fått order om från Dressmanns huvudkontor. 

 

Dressmann-butiken är uppbyggd på så vis att kunderna med hjälp av gångstråk och 

exponeringsbord helst skall röra sig genom hela lokalen i högervarv. Butikschefen anser att 

detta är mycket viktigt. Grundbelysningen i butiken skall vara bra, och man använder sig 

mycket av spotlights som riktas mot olika exponeringar för att dessa skall uppmärksammas 

lite extra. Färgerna ansåg butikschefen skall vara diskreta och brytas av med skyltar. Grått och 

vitt menade respondenten är lämpliga och diskreta färger. I övrigt hade inte respondenten 

någon direkt kunskap om färgers olika betydelser, men menade att färgvalen givetvis beror 

mycket på butik och segment. Golven i lokalen måste enligt butikschefen stämma överens 

med övriga delar av butiken, men viktigt var även att golvet är starkt, lättstädat och snyggt. 

 

Den främsta tanken bakom lokalens layout på Oscar’s är att kunderna lätt skall kunna finna 

vad de söker. För att förenkla i kundernas letande är butiken uppdelad i tre avdelningar; en 

tjejavdelning, en tuffare killavdelning samt en herravdelning. Färgerna i butiken stämmer 

överens med Oscar’s logga, varför främst svart, vitt och grått genomsyrar butikens interiör. I 

samband med omexponeringar, cirka en gång i månaden, sker det även små ommöbleringar 

där de flyttar på skepp och bord. Detta görs för att skapa ett nyhetsvärde, vilket innebär att 

kunden skall känna att det händer något i butiken, och att gamla plagg får en nytändning. 

Dock så menade butikschefen att det är en balansgång mellan att förnya i butiken och att röra 

till det för kunderna.  

 

Tanken bakom provrummen inne på Oscar’s (se bild 6D) är att de skall vara lättillgängliga. 

Det skall även finnas ett bra ljus som inte bländar kunderna, men butikschefen påpekade att 

ljuset inte heller får vara för starkt så att kundernas eventuella blessyrer syns; kunderna skall 

känna sig snygga när de provar kläder. Dessutom skall provrummen vara svala och ha bra 

krokar; det skall inte innebära något besvär för kunderna att prova kläder. Provrummen är fyra 

till antalet, och eftersom att butiken är uppdelad i tre avdelningar är tanken att två av 
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provrummen skall ligga nära tjej- och herravdelningen, medan de resterande två är lämpliga 

för killar att prova i. Placeringen beror även på att personalen skall ha en god uppsikt över 

provrummen, så att de kan se om kunderna behöver hjälp, samt hur många plagg de bär med 

sig in i provrummen. Provrummen är försedda med en stor frontspegel per hytt, men 

butikschefen själv tyckte egentligen att de borde ha två speglar, varav en vridbar.   

 

Någon tanke kring att kunderna skall gå i en önskad riktning genom butiken kunde inte 

butikschefen svara på att det finns. Dock så menade han att det alltid skall vara tydligt 

utmärkt vad som finns var i butiken. Belysningen i butiken består främst av en stor mängd 

spotlights, kompletterat med viss allmänbelysning, vilken är lite starkare. Alla butikens plagg 

är belysta med spotlights, vilket medfört den talrika mängden spotlights. Dock så menade 

respondenten att den goda punktbelysningen bidrar till att samtliga plagg och modeller livas 

upp, vilket han givetvis ansåg vara något positivt. Butikschefen menade även att belysningen 

måste följa ändringarna i exponeringarna, så att inga plagg blir utan ljus då de flyttar om. 

Ljus, och även ljusa färger på kläderna, menade butikschefen är sådant som lockar ögats 

intresse, varför det är mycket viktigt att arbeta medvetet med.  Färgers olika betydelse är dock 

inte något som de jobbar aktivt med när det kommer till butikslokalen, utan där satsade de 

snarare på att ha neutrala färger som stämmer överens med butikens logga; nämligen grått, 

vitt och svart. Anledningen till ett neutralt färgval är att det är varorna som gör butiken, och 

lokalens färger skall därmed inte förta något från produkterna själva. Ett exempel som 

butikschefen gav var att tidigare ägare målade en vägg rosa vid tjejavdelningen, men detta var 

något som han planerade att ändra då det enligt honom ”åt upp” plaggens uppmärksamhet. 

Butikens golvmaterial är anpassat till butikens olika avdelningar så att de på bästa sätt skall 

stämma överens med segmentet. På tjejavdelningen har de ett ljusare trägolv och på den lite 

exklusivare herravdelningen ligger det en heltäckningsmatta. På killavdelningen består golvet 

av en stryktålig svart linoleummatta, då det är där flest kunder vistas. 

 

4.4 Psykosocial butiksmiljö 

Nedan presenteras de intervjusvar som rör butikernas psykosociala butiksmiljö från samtliga 

intervjuade butikschefer. 
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4.4.1 Musik 

Inne på MëN spelas det musik via Spotify103 (streamad musik över Internet) kontinuerligt 

under hela dagen. Musiken anpassas dels efter vilka teman som exponeras i butiken, 

exempelvis då butiken har mer rockiga kläder så spelas rockmusik. Men musiken anpassas 

även efter om det är helg eller vardag; när helgen analkas spelas det musik med högre tempo i 

butiken. Butikscheferna var noga med att poängtera att det aldrig får vara helt tyst i butiken; 

när det är lite folk i butiken höjs volymen, och när butiken är välbesökt spelas musiken på lite 

lägre volym. Musiken anpassas även efter diverse högtider, vid jul spelas exempelvis 

julmusik. 

 

Inne på Brothers har butikschefen valt att spela radiomusik från Mix Megapol, vilket han 

anser passar alla. Det finns ingen annan direkt baktanke bakom valet av musik annat än att det 

inte skall kännas helt dött i butiken. 

 

Butikschefen på Dressmann har valt att spela ”vanlig radiomusik” av blandad karaktär som 

spelas upp via CD. Han ansåg att musiken skall vara någorlunda anpassad till kundsegmentet, 

och kunna falla de flesta i smaken. Den främsta tanken med att överhuvudtaget spela musik i 

butiken är att det inte skall kännas livlöst och trist. 

 

Inne på Oscar’s spelas det oftast lugn loungemusik, för att kunderna skall känna sig 

avslappnade och få ökad köplust. När det är lugnt i butiken spelas dock svängigare musik för 

att liva upp stämningen. Volymen, menar butikschefen, måste vara anpassad, det vill säga inte 

för låg och inte för hög. 

 

4.4.2 Dofter 

Varken MëN, Brothers, Dressmann eller Oscar’s använder sig avsiktligt av några dofter i 

butiken för att stimulera kundens doftsinne, utan de eftersträvade en neutral doft i butiken. 

Butikschefen på Brothers menade dock att det rengöringsmedel som de använder ger ifrån sig 

en ”fräsch” doft av citrus som kunderna förhoppningsvis uppskattar. 

 

                                                 
103 http://www.spotify.com/se/ 
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4.4.3 Känsel 

Samtliga butikschefer ansåg att det är viktigt att alla kunder har möjlighet att ”klämma och 

känna” på samtliga varor i sortimentet. De varor som kunden inte har möjlighet att själv ta på, 

som exempelvis smyckena i MëN:s skåp, hjälper personalen givetvis kunden att plocka fram 

dessa varor vid önskemål. Alla respondenter såg till så att varorna inte hängde för högt upp, 

och om någon vara mot förmodan vore inplastad öppnades givetvis dessa åt kunden.  

 

4.4.4 Smak 

Alla butikschefer angav att de vid speciella tillfällen såsom jul och påsk serverar godis för att 

skapa en trevligare känsla hos kunderna. På MëN ansåg respondenterna att bjuda på något 

dessutom medförde ett ypperligt tillfälle för att inleda en konversation med kunden. På 

Dressmann bjuder de på tilltugg vid kvällar då butiken har långöppet för att göra stämningen 

ännu festligare. På Oscar’s har de ofta en godisskål på disken vilket butikschefen uppgav är 

en uppskattad gest. Detta har de för att skapa en positiv känsla hos kunden, samt att visa 

gästfrihet. Dessutom anordnar Oscar’s med jämna mellanrum VIP-kvällar där de bjuder på 

exempelvis snacks och nötter. 

 

4.4.5 Personal 

För att få kontakt med kunden så angav samtliga butikschefer att det absolut viktigaste vid 

första mötet med en kund är att skapa ögonkontakt och hälsa på kunden för att den skall 

känna sig välkommen och sedd. Butikschefen på Brothers menade att det är en god idé att 

skapa en sorts relation med kunden, och att alltid identifiera kundernas behov för att på så vis 

tillfredsställa denne på bästa möjliga sätt. Butikscheferna på Dressmann och Oscar’s ansåg 

även att det är viktigt att ”känna av” kunden, och anpassa sitt beteende. De menade att olika 

kunder vill bli behandlade på olika sätt, och en god fingertoppskänsla är att föredra. All 

personal i de undersökta butikerna strävar dessutom efter att alltid vara tillgängliga, och 

kunna erbjuda kunderna den hjälp de behöver. Personalen i samtliga butiker var tvungna att 

ha kläder från butikens sortiment, och på Dressmann, där de även har kvinnor i 

personalstaben, var kravet att klädseln skall vara snygg och proper. På Oscar’s är kraven 

dessutom att personalen skall vara välfriserad, ha vita tänder, välklippta naglar och en god 

allmänhygien. 
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Härmed lämnar vi intervjusvaren och går vidare i rapporten med att redovisa resultaten från 

våra observationer. 

 

4.5 Observationsresultat 

I tabellen nedan redovisas resultaten av den checklista som fylldes i vid observationstillfällena 

i de fyra studerade butikerna. Med den här uppställningen är förhoppningen att kunna 

förmedla svaren på ett sätt som gör det enkelt och smidigt att kunna jämföra och skönja 

likheter samt skillnader mellan de olika butikerna under läsandets gång, utan att det skall vara 

nödvändigt att behöva bläddra fram och tillbaka i rapporten.  

 

 
 MëN Brothers Dressmann Oscar’s 
Exteriör miljö      
Skyltfönster:     
1. Fler än tre färger? Ja Ja, på 

produkterna 
- 
 

Ja 

2. Vilka är 
grundfärgerna? 

Vitt och svart Vitt och 
svart 

- Vitt, blått, 
svart 

3. Används rörelse? Ja, 
strålkastare 
som ändrar 
färg 

Nej - Nej 

4. Skyltningen i 
korrelation med 
butikens profil? 
(symboler, färgval, 
typografi) 

Ja Ja, stilrent, 
dock skor 
samt 
reklamskylt 
från DinSko 
i fönstret 

- Ja, skyltar med 
anpassade 
märken till 
exempel 

5. Skyltningen i 
korrelation med 
kundsegmentet? 

Ja Ja - Ja 

6. God 
grundbelysning? 

Ja Inte så god, 
ganska 
mörkt 

- Ja, spotlights 

7. Används 
punktbelysning? 

Ja Ja, en 
spotlight, 
ena dockan 
syns mer 

- Ja 

8. Är varorna 
”lagom” stora? 

Ja, dock så 
förekommer 
det vissa små 
produkter 

Inget smått - Ja 

9. Är fasaden och 
fönstren rena? 

Ja, så gott 
som 

Ja - Ja 
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10. Används 
rekvisita? 

Ja, 
skyltdocka 
och 
dekorativa 
kuber 

Skyltdockor 
samt skyltar 

- Skyltdockor, 
tavlor samt 
tapet 

11. Uppfattas 
skyltfönstret olika 
beroende på vilket 
håll man kommer 
från? 

Ja, man 
exponeras 
för olika 
varor 
beroende på 
varifrån man 
kommer 

Ja, ser olika 
kläder först 

- Ja, ser olika 
kläder först 

Entré:     
12. Belamrat med 
varor? 

Nej, området 
vid entrén är 
öppet och 
luftigt 

Nej, öppet Ja, bord mitt framför. Nej 

13. Entrén i 
korrelation med 
butikens profil? 

Inte till fullo 
– dörren är 
inte den 
bästa 

Ja Ja Ja 

14. Typ av port? Vanlig dörr, 
ganska trist 
samt smal 
och låg 

Stor vanlig 
dörr 

Automatisk dörr, 
modell bredare 

Stor, öppen 

15. Speciell belysning 
vid entrén? 

Nej Nej Ja, spotlights över 
entrén 

Ja, sex 
spotlights 

Interiör miljö      
Exponeringar:     
16. Används 
hyllexponeringar? 

Ja Ja Ja Ja 

17. Används sam-
exponeringar? 

Till viss del, 
strumpor och 
kalsonger 

Ja Ja Ja 

18. Används 
specialexponeringar? 

Ja Ja Ja Ja 

19. Används andra 
exponeringar? 

Ställ + bord 
+ spjut 

Ställ + 
väggspjut 

Korgar samt runda 
bord 

Bord + spjut 

20. Är 
exponeringsytorna 
rena, prydliga och 
välfyllda? 

Ja, mycket 
rent 

Ja Ja Ja 

Skyltar:     
21. Är skyltarna lätta 
att uppmärksamma? 

Ja Ja, men 
vissa skyltar 
har bara text 
på en sida 

Ja, går ej att missa. Ja 

22. Finns det många 
eller få skyltar? 

Få Hyfsat 
många vid 
de flesta 

Många Få 
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hyllorna  
23. Hur detaljerade 
är skyltarna? 

Inte så 
tydliga med 
text 

Främst 
priser och 
erbjudanden, 
men även 
modeller 

Ja, modeller, 
prisskyltar, bilder och 
produktbeskrivningar. 

Inte så 
detaljerade, 
främst enkel 
text och pris. 
Dock vissa 
skyltar med 
bilder. 

24. Är skyltarna 
anpassade efter 
segmentet? 

Nej, röd 
reatext 

Ja, modeller 
som visar 
kläderna, 
vanliga 
skyltar med 
pris 

Ja Delvis, de med 
bild och märke 
är anpassade. 
Prisskyltarna 
”vanliga”. 

Kassan:     
25. Var är kassan 
placerad? 

Rakt in Mitten av 
butiken 

Centralt till vänster Vid entrén till 
höger 

26. Finns det 
exponeringar vid 
kassan? 

Glasögon, 
klockor, 
smycken 

Ja, 
plånböcker 
och 
kalsonger 

Ja, 
tillbehörsprodukter 

Ja 

27. Finns det 
förströelse vid 
kassan? 

Musik, 
folders, 
tidningar 
samt fåtöljer 

Folders, 
reklamblad 
samt musik 

Broschyrer, musik TV, musik, 
tidningar samt 
fåtöljer 

28. Är kassan 
välstädad? 

Ja mycket Ja i stort 
sett, ligger 
lite onödiga 
saker 
framme 

Ja Ja i stort sett, 
ligger dock lite 
onödiga plagg 
samt en 
vattenflaska 
vid kassan 

Lokalen:     
29. Stämmer lokalens 
utformning överens 
med segmentet? 

Ja Ja Ja Ja 

30. Går 
huvudslingan i 
motsols riktning? 
(Högervarv?) 

Mer vänster, 
dock liten 
lokal 

Finns ej 
huvudslinga, 
liten butik 

Ja Finns ej direkt 
huvudslinga 

31. Vilken typ av 
belysning i lokalen? 

Bra grund- 
belysning, 
spotlights, 
känns 
exklusivt 

Lysrör och 
spotlights, 
vissa rör är 
trasiga 

Lysrör och många 
spotlights 

Många 
spotlights + 
grundbelysning 
(lampor i 
krona) 

32. Är belysningen 
tillräcklig? 

Ja Ja Ja, ljus samt 
spotlights på 
exponeringarna 

Ja 

33. Finns det 
punktbelysning på 
vissa varor? 

Ja Ja Ja, alla väggar och 
hyllor, mycket 
punktbelysning 

Ja 
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34. Vilka är 
huvudfärgerna i 
butikens lokal? 

Svart, vitt, 
grått och 
träfärg 

Svart samt 
träfärg 

Vitt, svart, grått och 
träfärg 

Svart, vitt, 
träfärg 

Provrum:     
35. Hur många 
provrum finns det? 

2 3 5 4 

36. Finns det 
annonser eller bilder 
i provrummen? 

Nej Nej Nej Nej 

37. Är det lätt att 
hitta provrummen? 

Ja Ja Ja, inte jätte tydligt 
dock 

Ja 

38. Är belysningen 
bra? 

Ok, något 
mörkt 

Fin 
belysning,  
dock lite 
mörkt 

Nej Ja 

39. Finns det 
speglar? Hur 
många? 

Ja, 1 stor Ja, 1 stor Nej En stor 
frontspegel 

40. Är temperaturen 
behaglig? 

Behaglig Behaglig Svalt i vissa, pga. Air 
Conditioner 

Behaglig 

41. Är det städat? Ja Någorlunda, 
lite grus 
samt 
plastskräp 
på golvet 

Någorlunda, lite 
pappers skräp. 

Ja 

42. Finns det 
sittplats? 

Ja, i samtliga Ja, i 
samtliga 

I tre av fem I två av fyra 

43. Finns 
upphängnings- 
Möjligheter? 

Ja, 3 krokar Ja, 2 krokar Ja, 2 krokar Ja, 2 krokar 

44. Hur stora är 
provrummen? 

Stora Lagom Lagom, rätt stora Lagom 

Psykosocial     
45. Spelas musik i 
lokalen? Typ av 
musik? 

Ja, blandad Ja, blandad Ja, blandad popmusik Ja, blandad 
radiopop 

46. Hur är 
ljudnivån? 
Förekommer 
störande ljud? 

Behaglig, 
inget 
störande 

Behaglig, 
inget 
störande 

Nej, lagom högt Lagom nivå, ej 
störande ljud 

47. Finns det några 
specifika dofter? 

Neutralt Neutralt Neutralt Neutralt 

48. Har man 
möjlighet att 
”klämma och känna” 
på alla varor? 

Ja, utom i 
skåp där 
klockorna 
finns 

Ja Ja Ja 

49. Upplevs butiken 
som trång? 

Nej, öppet Lite, 
högersidan 
av butiken 
är belamrad 

Ja Nej 
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med bord 
50. Finns det för 
många synintryck att 
ta in? (Risk för 
”avstängning”?) 

Nej, stilrent Nej Ja, mycket varor Nej 

51. Bjuds det på 
något ät- eller 
drickbart? 

Inte just nu Inte just nu Inte just nu Inte just nu 

52. Är det många 
kunder inne i 
butiken vid 
observationstillfället? 

Butiken var 
stängd när 
observationer 
gjordes. 

Cirka 5 st. Cirka 10 st. Ett par 

53. Finns det 
tillgänglig personal? 

Ja Ja Ja Ja 

54. Hur är 
personalen klädd? 

Använder 
butikens 
sortiment 

Använder 
butikens 
sortiment 

Använder butikens 
sortiment, kvinnlig 
personal propert 
klädda 

Använder 
butikens 
sortiment, 
ordentligt 
klädda 

55. Ser personalen 
glad ut? 

Ja Ja Ja Ja 

56. Andra 
anmärkningar på 
personalen, hur de 
bemöter andra 
kunder: 

- Lämnade 
kund som 
han hjälpte, 
för att ta 
betalt av 
annan kund i 
kassan 

Eventuellt lite 
påstridiga, hälsar 
dock på alla kunder 

Hälsar på alla 
kunder 
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5. Analys 

Den här delen av rapporten ämnar analysera de data vi samlat in från butikschefsintervjuerna 

samt observationerna genom att jämföra dessa med den teoretiska referensramen som 

presenterades under kapitel två.  

 

5.1 Exteriör butiksmiljö 

I följande kapitel analyseras hur butikerna arbetar med den externa butiksmiljön. 

 

5.1.1 Skyltfönster 

Skyltfönster är enligt Thurow och Nilsson butikens ansikte utåt104, och därför ett smart 

verktyg för marknadskommunikation. Skyltfönstret skall locka in kunder i butiken, och vad vi 

kan konstatera är att alla studerade butiker förutom Dressmann använder sig av skyltfönster i 

detta syfte. Butikschefen på Dressmann ansåg att butiken inte behövde något skyltfönster på 

grund av att butiken dels är så pass väletablerad, men även att det kostar att underhålla och 

utforma ett skyltfönster. Han trodde med andra ord inte att ett skyltfönster skulle locka in 

märkbart mycket mer folk i butiken. Vidare är det varorna i skyltningen som skall stå i fokus, 

och onödig dekor kan stjäla uppmärksamheten och vara mer i vägen än vad det kan göra 

nytta.105 När vi har undersökt butikerna har vi kommit fram till att de butiker som har ett 

skyltfönster håller dem i ett stilrent skick. Dock så är MëN:s skyltfönster på gränsen till 

överflödigt exponerat gentemot dess storlek (se bild 1A). Risken finns att kunderna istället för 

att uppmärksamma de kläder och accessoarer som exponeras lägger märke till den rikliga 

mängd dekor. Något som MëN däremot har som inte någon annan av de studerade butikerna 

har är användandet av rörelse i skyltfönstret, vilket är ett knep för att få folk att stanna upp 

och uppmärksamma skyltfönstret.106  

 

Enligt Pihlsgård kan skyltfönstret uppfattas som rörigt och osammanhängande om för många 

färger används. Det vi kan se från vår undersökning är att ingen av butikscheferna har lagt 

någon vikt vid användandet av färger i skyltfönstret, utan vid exponeringarna är det framför 

allt årstider och teman som styr de exponerade klädernas färger. Butikschefen på Oscar’s 

                                                 
104 Scmidt Thurow och Sköld Nilsson (2004) 
105 Pihlsgård, Eek, Andersson (2001)  
106 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
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menade dock att färgerna i skyltfönstret måste vara neutrala och inte stjäla någon 

uppmärksamhet från plaggen (se bild 1D). Någon tanke om att använda varma färger, som 

enligt Nordfält drar blickar till sig107, finns alltså inte hos någon av butikernas skyltfönster. En 

annan viktig faktor att tänka på är att skyltfönstret skall stämma överens med butikens 

grafiska profil i termer av typografi, färger samt symboler.108 Detta var något som 

butikscheferna för Oscar’s och MëN beaktade och använde sig av. Båda butikerna såg till så 

att typsnitt och symboler i skyltningen stämde överens med butikens profil. Framför allt 

butikschefen på Oscar’s underströk vikten av att vara konsekvent för att visa vem man är. På 

Brothers hade inte butikschefen själv någon direkt uppfattning om användandet av symboler, 

färgval och typografi, men då han får skyltar skickat till sig är detta inte heller något som han 

behöver tänka på.  

 

Belysningen i skyltfönstret bör vara riktat mot exponeringen, samt påslaget även efter 

butikens stängning. Detta för att använda skyltningen i marknadsföringssyfte även kvällstid 

då förbipasserande, potentiella kunder kan gå förbi butiken.109 Ett väl upplyst skyltfönster kan 

enligt studier medföra att folks blick styrs mot det upplysta området, och punktbelysning är 

ett bra sätt att rikta uppmärksamheten mot en viss produkt eller exponering.110 Samtliga 

studerade butiker som har ett skyltfönster arbetar med belysningen på ett genomtänkt sätt, och 

samtliga butiker använder sig av spotlights för att punktbelysa exponeringarna. Hur länge 

butikerna har belysningen påslagen varierar från butik till butik. På MëN låter man 

belysningen i skyltfönstret vara påslaget fram till midnatt varje dag, detta för att ha möjlighet 

att locka kunder även efter stängning. Även Brothers låter belysningen vara på efter stängning 

för att exponeringen skall synas utifrån gatan. De jobbar även med att låta viss 

punktbelysning inne i butiken vara på dygnet runt för att exponeringarna lättare skall synas 

utifrån. Oscar’s är belägen i en galleria, och stänger således av belysningen i skyltfönstret 

efter stängning då det ändå inte finns några potentiella konsumenter som passerar butiken 

kvällstid. Oscar’s har även valt att använda sig av en extra stark lampa för att förtydliga 

exponeringarna.  

 

                                                 
107 Nordfält (2007) 
108 Pihlsgård, Eek, Andersson (2001) 
109 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
110 Nordfält (2007) 
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Rekvisita, såsom skyltdockor, podier eller blommor, är användbara verktyg för att exponera 

varorna på bästa sätt i skyltfönstret.111 Samtliga studerade butiker som hade skyltfönster 

använder sig av rekvisita för att lyfta fram de skyltade plaggen, och i MëN:s fall även 

accessoarerna. Brothers använde enbart skyltdockor och skyltar (se bild 1B), medan Oscar’s 

och MëN även använde annan rekvisita såsom tavlor och dekorationskuber för att göra det så 

snyggt som möjligt och exponera varorna på bästa sätt. Fasaden och skyltfönstret måste vara 

snyggt och prydligt, och samtliga studerade butiker angav att de rengjorde fönstret 

regelbundet, och alltid såg till att hålla det välvårdat. Våra observationer visade dessutom att 

fönstren och fasaden i samtliga butiker var rena och fina. Den enda skillnaden i frågan om 

huruvida skyltfönstret uppfattas olika beroende på vilket håll man kommer ifrån var att man 

helt enkelt ser varorna i olika ordning.  

 

Brothers skylfönster är ett kapitel för sig. Butiken har två stora skyltfönster som vätter ut mot 

ett av stadens mest vältrafikerade gångstråk, men istället för att ta vara på den potential som 

dessa fönster har, har butikschefen valt att placera två stora plantor istället för att exponera 

varor där, vilket bild 7A visar. Detta är något som helt går emot var teorierna säger om hur ett 

bra skyltfönster skall vara utformat för att locka kunder, och det skyltfönster som de faktiskt 

exponerar plagg i är vänt mot en gata som inte alls är lika välbesökt. 

 

5.1.2 Entré 

En butiks entré kan förmedla en butiks profil. En genuin ytterdörr signalerar exempelvis 

exklusivitet, medan en automatisk antyder lågprisbutik. Detta är ingenting som någon av de 

studerade butikerna arbetat medvetet med, utan de har fått använda sig av de dörrar som redan 

fanns på byggnaden. På Dressmann har de en automatisk dörr som alltså kan ge ett intryck av 

lågprisbutik (se bild 2C). Bland våra studerade butiker är dessutom Dressmann den butik som 

har en utpräglad lågprisinriktning, varför entrén är väl överensstämmande med butiksprofilen. 

Även butikschefen själv var nöjd med entrén, då han menade att dess storlek gör det lätt för 

kunder att stiga in i butiken. Butikscheferna på MëN var inte särskilt nöjda med sin entré då 

den är dels för låg och dels för smal (se bild 2A). Själva porten är dock acceptabel i sitt 

utförande då den känns genuin och därmed godtagbar för deras profil. Brothers och Oscar’s 

butikschefer var dock nöjda med sina respektive entréportar (bortsett från att Brothers dörr 

fastnade i mattan). Brothers har en genuinare dörr (se bild 2B), vilket pekar på att butiken är 

                                                 
111 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
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av exklusivare slag, och Oscar’s å andra sidan ligger som bekant i en galleria, och har därmed 

ingen genuinare port (se bild 2D), trots butikens exklusivare profil. Men entrén är ändå i sin 

ordning då alla butiker i gallerian har samma sorts entré. Butikschefen är även nöjd med den 

då den är stor och bred, och det finns goda möjligheter att exponera varor. Men man bör dock 

enligt Pihlsgård inte exponera för mycket varor vid butikens entré112, folk som går in i butiken 

har ofta ett så högt tempo att de riskerar att missa varorna. Samtliga butiker exponerade mer 

eller mindre varor vid entrén, men det var inte på tal om att det att det var överbelamrat 

förutom på Dressmann där det första inkommande kunder möts av är ett stort bord med varor. 

Här finns alltså en viss risk för att kunder missar dessa varor, och en viss ommöblering 

kanske skulle vara till det bättre. Angående belysningen vid entrén så visade våra 

observationer att Oscar’s och Dressmann hade spotlights över entrén vilket kan ses som en 

avgränsning mellan inne och ute113, vilket Brothers och MëN saknade. Dock så är detta enligt 

oss inte en stor sak och det råder inga tvivel om när man är inne i butiken, eller utanför den. 

 

5.2 Interiör butiksmiljö 

Nedan följer en analys kring hur butikerna arbetar med den interiöra butiksmiljön. 

 

5.2.1 Övergångszonen 

Många kunder stannar inte upp i butikernas övergångszon, som kan sägas vara området precis 

innanför entrén, varför det ofta inte är lönt att exponera varor där då kunderna ändå inte 

uppmärksammar dem. Kunder behöver helt enkelt en ”landningsbana” innan de kan börja 

ställa in sig på att shoppa.114 Vad vi kan se i vår undersökning är att MëN strävar efter att ha 

en öppen övergångszon så att ingenting blockerar kundernas väg. Butiken exponerar dock 

vissa säsongsbetonade varor här, men dessa skall främst synas på håll och locka in kunder i 

butiken. Dock så är det tveksamt om förbipasserande personer verkligen ser dessa varor som 

avsett från butikscheferna, då reflektioner i dörrens glas gör det näst intill omöjligt. 

Sommartid kan denna strategi dock tänkas vara lämpligare, när dörren kan hållas öppen. Även 

Brothers ser övergångszonen som en yta att exponera ”fräscha” plagg för att i första hand 

locka in kunder i butiken, men även här kan samma problematik med reflektioner i glaset 

komma att spela in. På Dressmann exponeras varor som kunderna förhoppningsvis 

                                                 
112 Pihlsgård, Eek, Andersson (2001) 
113 Underhill (2009) 
114 Pihlsgård, Eek, Andersson (2001)  
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uppmärksammat via deras TV-reklam, men detta kan alltså enligt Pihlsgård (2007) innebära 

en risk, då kunderna inte alltid uppmärksammar dessa varor. Även Oscar’s använder 

övergångszonen som en yta att exponera varor, dels genom att skapa merförsäljning men även 

för att locka in kunder i butiken. I Oscar’s fall torde denna strategi dock fungera bättre då 

butiken inte har någon glasdörr utan istället en öppen port, varför några reflektioner som 

hindrar genomsynen inte förekommer. Alla butiker utom MeN borde tänka sig för innan de 

exponerar för många produkter vid övergångszonen då kunder har lätt för att missa dessa 

varor. Den butik som verkligen överbelamrat övergångszonen är Dressmann, vilket alltså inte 

är att rekommendera. Här är det första som kunden möts av ett stort bord samt ställ med 

varor. 

 

5.2.2 Exponeringar 

Avgörande för en butik är att exponera produkterna på ett sådant sätt att de lyckas attrahera 

kundernas uppmärksamhet.115 Detta är något som de studerade herrklädesbutikerna även tagit 

fasta på. MëN jobbar exempelvis mycket med utstickande färger för att dra kundernas blickar 

till särskilda plagg. Butikschefen på Brothers försöker exponera varorna så att de plagg som 

han själv vill framhäva även uppmärksammas av kunderna. Dressmann arbetar bland annat 

med att utforma ”kit” med färdiga kläduppsättningar, vilket får ses som en samexponering, 

för att dra uppmärksamheten till sig (se bild 3E). På Oscar’s är tanken att varor som skall 

framhävas placeras i ögonhöjd, begreppet ”first look” är något som butikschefen flitigt låter 

genomsyra exponeringarna.  

 

Varugrupperingar beror på butikens profil och sortiment, och exempel på hur 

produktsortimentet kan grupperas är via färg, funktion, teman eller storlekar.116 MëN:s 

främsta tanke vid utformning av varugrupperingarna är att de skall göra det lätt för kunden att 

finna vad de söker, och för att uppnå detta arbetar de mycket med symmetri, temaorganisation 

samt färggrupperingar. Även Brothers sorterar kläderna mycket efter färg (se bild 3C), men 

även i storlekar för att skapa en snygg ”tripp-trapp-trull-effekt”. Dressmann grupperar varorna 

främst efter plaggindelning, exempelvis en hel vägg med jackor. Oscar’s grupperar sina varor 

mycket efter ”shop-in-shop” (se bild 3H), det vill säga en sektion i butiken med ett visst 

varumärke. Vi kan därför konstatera att de studerade butikerna jobbar medvetet med 

                                                 
115 Nordfält (2007) 
116 Thurow och Nilsson (2004) 
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varugrupperingar, men på olika sätt. I butikerna MëN och Brothers används dock 

färggrupperingar, men Dressmanns butikschef hade en spännande invändning mot denna typ 

av varugruppering då han menade att män generellt inte vill springa runt genom hela butiken 

och leta efter varor, varför användandet av plaggindelning enligt honom är överlägset. Enligt 

våra observationer så var hyllorna och borden välfyllda i samtliga butiker, detta är bra då 

Pihlsgård (2003) menar att halvtomma hyllor kan få kunder att undvika köp.117 

 

5.2.3 Skyltar 

Skyltars främsta syfte i en butik är att dra till sig kundens uppmärksamhet och kommunicera 

ett budskap till kunden118, och i de butiker vi genomfört observationer så visade det sig att alla 

skyltar var lätta att uppmärksamma. Samtliga studerade butiker använder sig alltså av skyltar 

– den största anledningen till detta som alla butikschefer tillstod var att visa var olika varor 

finns i butiken. Dressmann och Oscar’s jobbar dock lite mer med skyltning än MëN och 

Brothers då de strävar efter att följa upp sina respektive reklamkampanjer i butikens skyltar 

för att kunderna skall känna igen sig. Skyltarna i båda sistnämnda butikerna var emellertid 

ganska trista i sina utformningar, och på Brothers saknade flera av skyltarna tryck på båda 

sidorna varför de från vissa håll såg ut att vara helt blanka (se inringat område på bild 7B).  

 

Butikschefen på Oscar’s var den som tycktes ha störst kunskap och medvetenhet om hur 

betydelsefulla skyltar är i butiken, han menade att en god planering både vad gäller 

utformning och placering är avgörande för att påverka kunderna. Vår observation visade att 

butiken hade flera fint utformade skyltar. De butiker som ingår i kedja bör följa teman och 

stilar strikt så att kunden skall känna igen butikens koncept, och av de kedjebutiker som vi 

undersökt, Dressmann och Brothers, kan vi se att åtminstone Dressmann har väldigt tydligt 

tema och stil. Brothers skyltar känns däremot mindre genomarbetade då de exempelvis endast 

har tryck på en sida, och rent generellt ser flera av skyltarna amatörmässiga ut. De bästa 

skyltarna fann vi inne på Dressmann då dessa bättre än de andra butikerna uppfyllde kraven 

för en bra säljande skylt, det vill säga att skyltarna bestod av både produkt, ordinarie pris och 

på vissa även extrapris. Dessutom gick alla skyltar i samma tema och kändes lätt igen från 

deras reklamfilmer, men sägas bör dock att skyltarna var så många till antalet att flera av dem 

skymde sikten in i butiken (se bild 4C).  

                                                 
117 Gustafsson, Eek, Pihlsgård, Walldenheid (2003) 
118 Nordfält (2007) 
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5.2.4 Kassan 

Enligt Underhill (2009) bör kassan vara placerad nära entrén därför att kunderna då kan 

avsluta sitt köp där de kom in, dessutom tenderar antalet snatteriförsök att minska. Underhill 

(2009) menar vidare att kassan inte skall vara placerad för nära entrén då det kan orsaka 

trängsel och avskräcka kunder från att äntra butiken, och även att ha kassan mitt i butiken är 

ej att rekommendera då det kan medföra trängsel, främst i butiker där kunderna har 

kundvagnar.119 På MëN är kassan placerad rakt in i butiken (se bild 7C), vilket möjliggör att 

personalen enkelt kan hälsa och ta ögonkontakt med kunden. Dessutom gör kassans placering 

så att personalen får en överblick av den lilla butikslokalen. Brothers kassa däremot är 

placerad mitt i butiken, så att personalen skall få en överblick av butiken. Detta menar 

Underhill (2009) som sagt var inte är det ideala, men då Brothers är en liten butik till ytan, 

samt att kunderna inte går runt med kundvagnar medför inte detta några större problem. 

Dressmanns kassa är centralt belägen på lokalens vänstra sida, och denna placering medför att 

personalen får en god överblick av butiken. Oscar’s är den butik som stämmer bäst överens 

med vad Underhill (2009) menar är en lämplig placering, då kassan ligger placerad nära 

entrén vilket ger en god överblick samt möjlighet för personalen att dels få ögonkontakt och 

kunna hälsa på nyinkomna kunder, men även att välkomna dem åter när de lämnar butiken.  

Kassans placering och funktion i samtliga studerade butiker var främst för att personalen skall 

få en överblick av butiken, och då alla butikerna är till ytan sett små så torde ändå inte kassans 

placering ha någon enorm betydelse, men det är viktigt att den inte har en position som skapar 

trängsel. 

 

Att ha spännande exponeringar vid kassan som uppmärksammas av kunderna är ett sätt för 

butiken att skapa tidsfördriv åt sina väntande kunder. Andra exempel på förströelseåtgärder 

som butiken kan vidta är tidningar för kunden att bläddra i, musik att lyssna på, eller TV-

skärmar för kunden att titta på. Alla butiker arbetar mer eller mindre med att erbjuda 

förströelse för sina väntande kunder; Brothers och Dressmanns kunder erbjuds förströelse i 

form av radiomusik, folders samt exponeringar, medan Oscar’s och MëN går ett steg längre 

och även erbjuder sittplatser och tidningar (se bild 7D och 7E). Oscar’s har därtill en platt-TV 

placerad bakom kassan (se bild 5D), vilken kunderna kan titta på. Därmed kan vi konstatera 
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att samtliga butiker tar vara på att väntande kunder inte skall bli uttråkade och riskera att 

lämna butiken, men att MëN och i synnerhet Oscar’s är extra duktiga på detta. 

 

Området kring kassan är ett bra tillfälle för butiken att skapa impulsköp och merförsäljning.120 

Detta är något som samtliga studerade butiker även tagit tillvara på; alla butikschefer angav 

detta som det största skälet till att exponera varor vid kassan, men Brothers butikschef 

menade även att anledningen till att ha små varor där är att ha en bättre uppsyn över dem för 

att undvika snatteri. De vanligaste produkterna som butikerna främst exponerar vid 

kassaområdet är mindre tilläggsprodukter såsom strumpor och kalsonger, men även 

exponering av plånböcker, solglasögon, smycken samt bälten förekommer. Butikscheferna på 

MëN ansåg att det var svårt att hitta en bra lösning för exponeringarna kring kassan, men de 

försökte arbeta fram en lösning. De är med andra ord medvetna om kassans potential till att 

skapa merförsäljning genom välplanerade exponeringar vid kassan.  

 

En annan aspekt av kassaområdet är att det bör vara attraktivt och välstädat, samt att 

exponeringarna inte hindrar kassaarbetet, och detta är främst något som butikschefen för 

Oscar’s lyfte fram. Våra observationer visade att det var välstädat i butikerna, dock så låg det 

lite småsaker framme på Oscar’s och Brothers tillfälligt då butikspersonalen höll på att plocka 

upp varor. I det stora hela var det dock välstädat. 

 

5.2.5 Lokalen 

Vid utformning av butikslokalen skall butikens valda kundsegment hela tiden finnas framför 

ögonen. Det vill säga att butikens väggar, golv, tak och layout skall överensstämma med 

segmentet.121 Det vi kan se utifrån vår undersökning är att samtliga butiker inte medvetet valt 

att utforma lokalen så att det på bästa sätt skall stämma överens med segmentet. Det butikerna 

istället gjorde var att de försökte ha en neutral layout som inte överglänste kläderna och som 

passade en så bred målgrupp som möjligt. Man ville inte att lokalens egenskaper skall sticka 

ut. Dock så skiljer sig Oscar’s en aning från de andra butikerna då deras val av golvmaterial är 

medvetet anpassat efter kundsegmentet då de exempelvis har exklusivare golv där de har 

exklusivare varor. Utöver att lokalen skall vara anpassad till segmentet skall även butikens 
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lokal vara ren och ordningssam, detta är något som butikerna tagit fasta på då det var rent och 

snyggt.  

 

En butik kan tjäna på att med jämna mellanrum möblera om i butiken då det tenderar att leda 

till att kunderna oftare besöker den. Om kunden känner att det alltid händer något i butiken 

kan dennes köplusta öka. Det är därför bra om butikerna ibland möblerar om.122 Detta är 

något som samtliga butiker också gör för att skapa ett nyhetsvärde för kunderna, och att öka 

pulsen i butiken. 

 

I en klädesbutik spelar provrummen en stor roll. De bör helst vara placerade i butikens utkant 

då provande kunder inte skall behöva känna sig uttittade, och detta är något som butikerna 

enligt våra observationer uppfyller. Kunderna uppskattar också om provrummen har bra 

belysning, behaglig temperatur, speglar, upphängningsmöjligheter, sittplatser samt god yta.123 

Dessa parametrar är något som alla butiker i vår undersökning på olika bra sätt uppfyller, 

bortsett från Dressmann som saknar speglar (se bild 6C). De har valt en annorlunda strategi 

genom att inte ha några speglar där då de vill att kunderna skall gå ut i affären och spegla sig. 

Belysningen i butikernas provrum är något som alla butiker utan Oscar’s behöver förbättra då 

våra observationer visade att de är något mörka. Bra ljus är ju en förutsättning för att kunden 

skall se hur plaggen sitter och ser ut. Butikschefen på Oscar’s hade en intressant anmärkning 

om provrummens belysning; han menade att ljuset inte heller får vara för starkt ty då blottas 

kundernas eventuella blessyrer och andra hudrelaterade besvär. Bilder och annonser i 

provrummen kan även inspirera kunder och ge en ökad försäljning. Våra observationer visar 

dock att det sistnämnda inte är något som någon av de studerade butikerna använder sig av. 

Provrummen är dock överlag helt okej i butikerna, men vissa saker kan förbättras, till 

exempel så var provrummen i Brothers och Dressmann lite småskräpiga, och som Karin 

Ström (2008) skriver så uppskattar kunder rena och fräscha provrum. 

 

Underhill (2009) menar att det går att styra kunder i en önskad riktning genom butiken för att 

på så sätt kunna exponera dem för hela sortimentet.124 Detta är inte något som någon av 

butikerna förutom Dressmann arbetar med. Där ansåg butikschefen att det är mycket viktigt 

att få runt kunden genom hela butiken. Sägas bör dock att Dressmann hör till de större 
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butikerna, medan MëN och Brothers är till ytan inte särskilt stora, och det är därför inte 

nödvändigt för de sistnämna butikerna att tänka på detta vid utformningen av lokalen. Oscar’s 

butikschef uppgav att de inte arbetar med att få runt kunden i en viss riktning, men eftersom 

att den butiken är i Dressmanns storlek är kanske detta något som de skulle kunna jobba med, 

för att på så sätt få runt kunderna genom hela butiken.  

 

Det går att genom belysningen i en butik att skapa ett intryck till kunderna, till exempel att 

använda sig av dov belysning, för en känsla av exklusivitet.125 Detta är dock inte något som 

de undersökta butikerna jobbar med utan riktar istället sin fulla fokus på att belysa butikens 

varor genom punktbelysning så att de syns tydligt och inte misstolkas. På MëN har 

butikscheferna dessutom valt att punktbelysa extra på mörka plagg därför att dessa färger är 

lättare att misstolka (se bild 4A), och det är viktigt att kunden tydligt ser vilken kulör kläderna 

har. En annan sak som våra undersökningar har visat är att den butik som är minst exklusiv, 

det vill säga Dressmann, använder lysrörsbelysning, vilket kan ge ett intryck av en billigare 

butik. Även Brothers har lysrör i sin butik vilket gör att de kan framstå som mindre exklusiva 

än vad de egentligen är, vilket inte stämmer överens med deras profil. Därmed inte sagt att 

Brothers är en exklusiv butik, snarare att de ligger någonstans mittemellan, men lysrören kan 

ge ett intryck av en lågprisbutik. Oscar’s och MëN:s grundbelysning består å andra sidan av 

finare taklampor som utstrålar exklusivitet och därmed passar de båda butikernas exklusivare 

profil.126 Men som tidigare nämnt så används spotlights flitigt i samtliga butiker (om än i 

vissa butiker mer än andra), så alla butikschefer verkar ändå ha insett vikten av att verkligen 

belysa exponeringar och dra folks uppmärksamhet till utvalda platser i butiken. Inte minst 

användes punktbelysning i skyltfönstren, vilket redan diskuterats i kapitel 5.1.1. 

 

Alla butiker påminde om varandra vad gäller deras val av färger i butikerna. Återkommande 

färger var svart, vitt, grått samt träfärg - neutrala färger som passar alla och som inte stjäl 

uppmärksamheten från produkterna. På frågan om anledningen till detta var butikscheferna 

eniga om att färgerna för det första inte skall stjäla uppmärksamhet från plaggen och för det 

andra så skall färgerna passa alla. Butikschefen på Dressmann menade dessutom att färgvalen 

i butiken alltid skall vara anpassat efter segmentet och butikens verksamhet, och just grått, vitt 

samt svart som genomsyrade samtliga butiker tycks med andra ord vara passande för 

målgruppen män. Butikschefernas olika kunskap om färgers olika betydelse är intressant. Här 
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är tendensen nämligen som sådan att butikscheferna för kedjebutikerna, det vill säga 

Dressmann samt Brothers, tycks sakna kunskap helt om färgers olika betydelse, medan 

butikscheferna för de enskilda butikerna MëN och Oscar’s hade viss kunskap om detta. Dock 

så arbetade inte dessa butiker mycket med detta, men de hade dock vissa kunskaper som 

kedjecheferna saknade. Vi kan alltså se en antydan till att de fristående butikerna har, och 

även bör ha, en större kunskap om detta då cheferna i kedjebutikerna har huvudkontor som 

sköter detta. 

 

5.3 Psykosocial butiksmiljö 

Nu kommer analyskapitlet att avslutas med en analys om hur butikerna arbetar med den 

psykosociala butiksmiljön, följt av en analys kring segmentering och differentiering. 

 

5.3.1 Musik 

Samtliga av butikerna använder musik med avsikten att det inte skall kännas dött i butiken. 

Musiken de valt att spela är mestadels radiomusik som skall passa en bred publik; således är 

inte musiken till fullo anpassad till butikernas respektive kundsegment. Därmed blir inte 

heller musiken någon irriterande plåga som kunder kan störa sig på.127 Inne på MëN var 

musikvalet mest medvetet och genomtänkt, där de oftast anpassade musiken till de teman som 

de har i sortimentet, samt anpassat till högtider. Inne på Oscar’s spelas det främst lugn 

loungemusik som skall få kunderna att bli avslappnade och få ökad köplust. Lugn musik kan 

även leda till att kunderna rör sig långsammare genom butiken, och därmed exponeras längre 

tid för varusortimentet.128 Dessutom används musik i samtliga butiker som förströelse för 

väntande kunder, som genom att exponeras för lugn musik upplever väntetiden i köer som 

kortare.129 

 

5.3.2 Dofter 

Ingen av de studerade herrklädesbutikerna använder sig medvetet av dofter för att stimulera 

kundernas doftsinne, utan samtliga butiker strävar efter att ha en neutral doft inne i butikerna. 

Därmed missar de chansen till att påverka kundernas attityder till butiken, vilket enligt Dahlén 
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och Lange (2007) är fullt möjligt. Däremot så ser butikerna till att motarbeta oönskade odörer 

såsom svett hos personalen (Butikschefen på Oscar’s var exempelvis väldigt noggrann med 

sin personals hygien), och Brothers butikschef ser även användandet av citrusdoftande 

rengöringsmedel i butiken som något som kunderna förhoppningsvis uppskattar.  

 

5.3.3 Känsel 

Samtliga butikschefer arbetade med att hålla varorna tillgängliga för kunderna, genom att dels 

inte placera dem för högt upp, samt att se till så att inga varor i butiken är inplastade. Varor 

som står placerade i skåp, som exempelvis vissa smycken på MëN, plockas fram på kundens 

begäran. Enligt Underhill (2008) så ökar lättillgängliga varor där kunden kan klämma och 

känna chansen för planerade och oplanerade köp av produkten.130 Här arbetar således samtliga 

butikschefer på ett föredömligt sätt, där allt skall kunna vara tillgängligt och allt skall vara 

uppackat. Nordfält (2007) beskriver hur en trång butik kan medföra en negativ utvärdering av 

butiken från kunden, varför layouten inte bör orsaka trängsel.131 Detta är någonting som 

Dressmann misslyckas med att uppfylla då butiken är fullständigt belamrad med varor, och 

ställen är så tätt placerade att det i vissa passager är svårt att ta sig igenom (se bild 7F). Även 

vissa delar av Brothers är trånga och kan vara svårgenomkomliga. 

 

5.3.4 Syn 

Synen står för ca 80 procent av de intryck kunderna tar in i butiken, varför det är ett viktigt 

sinne för butiken att stimulera hos kunden. Genom användande av exponeringar, skyltfönster 

samt färg- och ljussättning kan butiken påverka kundernas utvärdering av butiken.132 Dessa 

faktorer behandlas i andra delar av analysen; här fokuseras främst på att med våra 

observationers hjälp slå fast om butikerna är överbelamrade och om kundernas synintryck 

riskerar att stängas av. Dressmann är den butik som vi kan konstatera där det finns den största 

risken för att kunderna kan få för många synintryck och därigenom inte registrerar allt som 

butiken vill att kunderna skall uppfatta. Detta med tanke på att butiken för det första 

exponerar oerhört många varor, samt att butiken är överfull med skyltar. För övriga butiker är 

inte detta något problem. 
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5.3.5 Smak 

Cialdini (2007) menar att när butiken bjuder på något i butiken, exempelvis godis, så är det 

inte bara smaksinnet som stimuleras utan även reciprocitetsregeln kan komma att aktiveras.133 

De butiker som i vår undersökning vid vissa tillfällen bjöd på godis eller annat ätbart gjorde 

det främst för att skapa en trevlig känsla hos kunden; någon bakomliggande avsikt att ge 

kunden skuldkänslor finns alltså inte. Oscar’s var den enda butiken som erbjöd godis oftare än 

vid enbart speciella tillfällen (högtider eller VIP-kvällar), och syftet var förutom att skapa en 

positiv känsla även att ge kunden och personalen något att samtala över. Därmed kan kunden 

eventuellt hållas kvar i butiken några minuter extra, vilket enligt butikschefens filosofi även 

kan locka in ytterligare kunder. Någon vattenautomat förekom inte i någon av butikerna; detta 

kan dock tänkas vara ett bra sätt för att få törstande kunder att stanna kvar i butiken, speciellt 

på sommaren. 

 

5.3.6 Personal 

Något som många kunder värdesätter är att personalen alltid skall finnas tillgänglig för att de 

på bästa sätt skall kunna tillfredsställa kundernas behov, och våra observationer visade att det 

fanns tillgänglig personal i samtliga butiker. Samtliga butiker strävade efter att hålla en hög 

standard vad gäller personalens tillgänglighet och bemötande av kunden. I alla studerade 

butiker angav butikscheferna att personalen alltid skall skapa ögonkontakt med alla kunder 

som kliver in i affären, och även hälsa på dem. För att skapa ett gott första intryck är även 

säljarens klädsel av betydelse. En passande klädd försäljare utstrålar auktoritet, och kan vara 

ännu en faktor som spelar en stor roll för det första intrycket. Det första intrycket skall absolut 

inte underskattas, utan det är avgörande för kundens framtida förtroende för butiken.134 Att 

”känna av” kunden är ett annat begrepp som samtliga butikschefer ansåg vara av stor vikt. 

Enlig Pihlsgård (2007)135 är det ytterst viktigt att göra en bedömning av kunden, och 

fingertoppskänsla är således ett centralt ord. Begreppet kan anses något diffust, men 

butikscheferna, framför allt på Oscar’s och Dressmann, menade att erfarenhet och en god 

”feeling” är sådant som man lär sig med tiden. 
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5.4 Kundsegment 

Segmentering är viktigt för alla butiker, då det är omöjlighet att utforma butikens erbjudande 

på ett sätt som tillfredsställer alla.136 Vår undersökning visar att butikerna inte har ett så 

tydligt uttalat segment som det är rekommenderat att man har. Dressmann var den enda butik 

som överhuvudtaget tänkt längre än grundläggande demografiska egenskaper som kön och 

ålder, då de även har begreppen prismedvetenhet och civilstatus inkluderat. De övriga 

butikerna hade en vag uppfattning om vilket åldersspann de riktar sig till, men längre än så 

hade de inte tänkt. Dock så var ingen butik helt ideal när det kommer till deras formulerade 

kundsegment, i synnerhet vad gäller de enskilda butikerna MëN samt Oscar’s. Med tanke på 

att de inte har någon instans över sig i hierarkin så är det de själva som måste ställas ansvariga 

för utformningen av kundsegmentet, och genom att ha ett välgenomtänkt segment med inte 

bara ålder som enda parameter kan chanserna för en mer nischad och även framgångsrik butik 

säkerställas.137 Butikscheferna för Dressmann och Brothers behöver inte i lika hög grad 

bekymra sig för vilka de riktar sig till då de trots allt har ett huvudkontor som behandlar dessa 

frågor. 

 

5.5 Differentiering 

Differentiering handlar i grund och botten att erbjuda någonting som kunderna uppskattar och 

därmed är villiga att betala extra för, och som konkurrenterna saknar.138 Samtliga intervjuade 

butikschefer med ett undantag för Brothers angav att de medvetet arbetar med butiksmiljön 

som ett medel för att särskilja sig på marknaden. Alla tre satsar på olika inriktningar beroende 

på vad för typ av butik de vill framstå som. Oscar’s försöker lyfta fram att butiken är exklusiv 

genom att ha en miljö som också andas exklusivitet. Detta i form av exempelvis finare golv, 

platt-TV-skärmar, skinnfåtölj och soffa, samt en överlag luftigare butik. Detta kan jämföras 

med Dressmann som istället satsar på en egen stil snarare än att erbjuda konkurrensfördelar 

genom en finare butiksmiljö för att särskilja sig. Butiken är medvetet mer lågprisutformad; 

betydligt fler varor exponeras, lysrörsbelysning förekommer, skyltar finns i överflöd och 

butiken saknar helt exklusiv inredning. Därmed kan sägas att butikerna riktar sig till olika 

kunder, och att de ändå lyckats bra med att anpassa sina butiksmiljlöer på ett sätt som deras 

respektive kundsegment torde uppskatta. Också MëN vill genom sin butiksmiljö sticka ut från 
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63 

andra herrklädesbutiker; butikscheferna menar att de med hjälp av en luftigare butik vill 

särskilja sig. Men med tanke på att MëN enligt butikscheferna själva håller ett lägre pris än 

andra herrklädesbutiker kan deras exklusivare inredning vara något missvisande, och 

eventuellt även skrämma bort prismedvetna kunder som tror att butiken endast erbjuder 

dyrare varor. Brothers å sin sida försökte inte alls att särskilja sig med hjälp av butiksmiljön; 

butikschefen menade snarare att deras viktigaste konkurrensfördel och differentieringsstrategi 

är att ha ett unikt sortiment. Nämnas bör dock att inte samtliga intervjuade butikschefer hade 

möjlighet att själva utforma butiksmiljöerna; på Dressmann hade butikschefen till exempel 

inte mycket påverkansmöjligheter på detta område.  

 

Rapporten kommer nu att avslutas med ett kapitel om undersökningens slutsatser och även 

diskussioner kring dessa. 
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6. Slutsatser/Diskussion 

Problemformuleringen som låg till grund för denna undersökning löd: ”Hur använder sig 

herrklädesbutiker av butiksmiljön i syfte att differentiera sig på marknaden?” 

 

Resultaten från vår undersökning visar att: 

1. Butikernas miljöer utformades mer efter deras respektive segment snarare än ett 

differentieringsmedel. 

2. Det är i synnerhet den interiöra (och i viss mån den externa) miljön som butikerna 

använder sig av för att differentiera sig. 

3. Samtliga studerade butiker försöker skapa sin egen profil, och arbetet med 

butiksmiljön varierade mycket i detta anseende. 

4. Enskilda butiker och kedjebutiker skiljer sig i arbetet med att differentiera sig utifrån 

butiksmiljöerna. 

 

Sammantaget kan vi konstatera att de flesta butiker i undersökningen ansåg att det faktiskt är 

viktigt att särskilja sig, men om de verkligen differentierar sig med hjälp av butiksmiljön är 

tveksamt, då differentiering per definition innebär att erbjuda något som kunderna vill betala 

extra för. Om så är fallet med de studerade butikernas butiksmiljöer är högst osäkert. Snarare 

var det så att butikerna ville förmedla vilka de riktade sig mot, och utformningen av 

butiksmiljön skulle stämma överens med segmentet och profilera butiken snarare än att 

fungera som ett särskiljande verktyg gentemot andra butiker. Dock så var kundsegmentet i 

samtliga butiker ytterst vagt formulerat, och för att på ett ännu bättre sätt kunna anpassa 

butiksmiljöerna till målgruppen krävs det ett tydligare uttalat kundsegment. Profilering var ett 

annat begrepp som flera av butikerna ansåg var viktigt. 

 

Vidare kan vi konstatera att alla butiker är väldigt snarlika i sitt användande av exempelvis 

färger, musik, personal och doft att de uppenbarligen inte använde sig av butiksmiljön för att 

differentiera sig. Det skulle snarare vara neutralt utformat och passa så många konsumenter 

som möjligt hellre än att sticka ut. Detta kan vi se genom att färgerna i alla butiker var 

desamma och inte skulle förta uppmärksamheten från plaggen, att den musik som spelades i 

de flesta fall skulle passa en bred målgrupp, att det personliga bemötandet i alla butiker var 

likvärdigt, samt att doften i butikerna skulle vara neutral. Tanken bakom butikernas layout i 

sin helhet var alltså att de skulle vara neutrala och passa många människor, och inte stjäla 
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uppmärksamhet från plaggen, vilka enligt butikschefen på Brothers var deras främsta 

konkurrensmedel. 

 

Däremot användes både den interiöra och den externa butiksmiljön till viss del i syfte att 

differentiera sig, men endast på ett fåtal punkter. Oscar’s och MëN använde sig av 

skyltfönstret för att skapa en egen unik profil, och även med hjälp av vissa parametrar inom 

den interiöra butiksmiljön göra detsamma. Som exempel kan nämnas MëN:s strävan efter att 

ha en mer öppen och luftigt lokal vilket butikscheferna explicit menade var ett knep för att 

särskilja sig, eller Oscar’s TV-skärmar som är en pusselbit i deras exklusiva framtoning. Att 

ha en unik profil var med andra ord viktigt för Oscar’s och MëN, medan Brothers och 

Dressmann inte brydde sig så mycket om vad konkurrenterna gör. Detta kan kanske förklaras 

med att dessa butiker ingår i en kedja och därmed inte har samma behov av att profilera sig då 

de redan är så pass väletablerade. 

 

Överlag så arbetade de enskilda butikerna i vår undersökning, MëN samt Oscar’s, på ett mer 

genomtänkt sätt med butiksmiljöerna än vad kedjebutikerna Brothers och Dressmann gjorde. 

De fristående butikerna försökte genom olika delar i butiksmiljön att profilera sig och skapa 

en unik nisch, exempelvis via en viss utformning av skyltfönstret, en luftigare butiksmiljö, 

eller en exklusivare inredning. Det handlade i stort alltså inte om att differentiera sig i direkt 

mening, men väl att profilera sig. En stor del av anledningen till varför kedjebutikerna inte 

arbetade lika mycket med det är troligtvis för att a) de har instanser över sig i hierarkin som i 

mångt och mycket sköter utformningen av butiksmiljöerna åt dem, och b) de är redan så pass 

etablerade i folks medvetande att de inte behöver genomföra speciella åtgärder på ett lokalt 

plan. Butikschefen för Dressmann hade en högst begränsad möjlighet att påverka 

butiksmiljöerna, och även om Brothers butikschef i princip hade fria händer fick han ändå 

skyltmaterial och exponeringsförslag skickat till sig. Det korta svaret torde alltså vara att 

kedjebutikerna inte behöver arbeta med sin profil lika mycket som de fristående butikerna, 

som måste göra något annorlunda för att göra sig hörda på marknaden. 

 

Vad som även kan konstateras är att butiksmiljöns viktigaste syfte enligt butikscheferna är att 

göra det lätt för kunderna att hitta vad de söker, att på bästa sätt exponera utvalda varor samt 

att allt är i ordning och reda. Därmed kan det fastställas att den funktionella aspekten av den 

interiöra butiksmiljön är det som butikerna prioriterar högst, och att övriga delar i 

butiksmiljön är av underordnad betydelse och i många fall räcker med att hållas ”neutralt” och 
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inte användas för att differentiera sig eller ens anpassas efter målgruppen. På denna punkt 

skulle butikerna kunna utvecklas, och det vore intressant att som framtida forskning studera 

en butik som ännu mera arbetar med butiksmiljön, såväl den interiöra som den externa och 

den psykosociala, med fokus på ekonomiskt resultat för att se om en sådan butik är mer 

framgångsrik. 

 

Det yttersta svaret på vår problemformulering, och som får avsluta den här rapporten, är ändå 

att butikerna inte arbetar med butiksmiljöerna för att differentiera sig i direkt mening, men att 

tid ändå läggs ner på att utforma en god butiksmiljö för att profilera sig och till viss del 

överensstämma med kundsegmentet. Att genom butiksmiljöerna erbjuda något som kunder är 

villiga att betala extra för är alltså inte något som förekommer. Det enkla svaret på frågan om 

butiksmiljön används för att differentiera sig är med andra ord ett nej, men som 

förhoppningsvis framgått i rapporten arbetar ändå butikerna med sina respektive 

butiksmiljöer, främst den interiöra och till viss del den externa, mer eller mindre mycket och 

till följd av det sker en automatisk, omedveten differentiering, eller profilering.
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Bilagor 

Intervjufrågor 
 
Inledande Frågor 
 

1. Vilket segment riktar ni er till; vilken är er valda målgrupp? 

2. Vilka anser du är era främsta konkurrenter? 

3. Hur mycket har du möjlighet att påverka butiksmiljöerna? 

4. Tänker ni på hur konkurrenterna jobbar med sin butiksmiljö? Vad gör ni med den 

kunskapen? 

Interiör butiksmiljö 
 
Övergångszon: 

1. Vad tänker ni på när ni utformar området vid entrén? (Många/få varor? Knep? Etc.) 

2. Ställer ni fram attraktiva varor vid entrén, och i sådana fall varför? 

Exponeringar: 
1. Hur tänker ni när ni utformar exponeringar i butiken?  

2. Vem ansvarar för exponeringarnas utformning? Har den personen någon utbildning i detta? 

3. Tänker ni särskilt på vilka varor som är i ögonhöjd? Varför just dessa? 

4. Ändrar ni i exponeringarna kontinuerligt? (Flyttar ni t.ex. på varorna efter årstid?) 

5. Använder ni er av specialexponeringar? (Ex. särskilda platser i butiken där vissa varor som ska 

uppmärksammas placeras?) 

6. Känner du till att specialexponeringar kan öka försäljningen? På vilket sätt? 

7. Försöker ni gruppera varusortimentet på något särskilt sätt? (T.ex. efter färg, storlekar, 

matchande plagg?) 

Skyltar: 
1. Använder ni er av skyltar i butiken? Varför? 

2. Ligger det någon tanke bakom placeringen av skyltarna? 

Kassan: 
1. Ligger det någon särskild tanke bakom valet av kassans placering? 

2. Vad tänker ni på vid val av varor som ska exponeras vid kassan? 

3. Hur ser ni på exponeringsområdet kring kassan? (Merförsäljning?) 
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4. Erbjuder ni någon förströelse (musik, tidningar, exponeringar, andra broschyrer etc.) för 

väntande kunder? Varför (inte)? 

 

Lokalen:  
1. Finns det en tanke bakom butikens layout att stämma överens med kundsegmentet? Hur? 

2. Försöker ni ibland möblera om i butiken? (Hur ofta? Varför?) 

3. Vad är tanken bakom provhytterna? (storlek, dörr etc.)  

4. Ligger det någon tanke bakom provhytternas placering? 

5. Vad är tanken bakom belysningen i provhytterna? 

6. Har ni tänkt på placering av speglar och antal speglar? 

7. Har ni utformat butiken så att kunderna ska gå i en önskad riktning? 

8. Ligger det någon tanke bakom belysningen i butiken? 

9. Är valen av färgerna i butikslayouten medvetna samt anpassade till kundsegmentet och 

butikens profil? (dekor, hyllor, väggar etc.) 

10. Vet ni något om färgers olika betydelser? 

11. Är golvmaterial medvetet och genomtänkt för att passa segmentet? 

 

Exteriör butiksmiljö 
 
Skyltfönster: 

1. Vad tänker ni på vid utformningen av skyltningen i skyltfönstret?  

2. Hur går tankarna kring val av färger i skyltfönstret? (maxgräns?) 

3. Vem ansvarar för utformningen av skyltfönstret? Har den personen någon utbildning i detta? 

4. Använder ni er någonsin av rörelse i skyltfönstret? (Ex. TV-skärmar) Varför (inte)? 

5. Ser ni till så att typsnitt, symboler stämmer överens med butikens profil? 

6. Vad är tanken bakom belysningen i skyltfönstret? 

7. Har ni samma belysning dygnet runt i skyltfönstret? Varför (inte)?  

8. Har ni prismärkningar i skyltfönstren? Vanför (inte)? 

9. Är det viktigt för er att hålla fönstret och fasaden i fräscht och rent skick? (Kontinuerlig 

städning?) 
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10. Använder ni rekvisita (ex. podium, blommor, skyltdockor) för att framhäva produkterna i 

skyltfönstret? 

11. Vill ni skapa en viss känsla genom skyltfönstret? På vilket sätt? 

12. Hur ofta skyltar ni om? 

13. Strävar ni efter att ha ett unikt skyltfönster gentemot era konkurrenter? 

 
Entré: 

1. Finns det någon tanke bakom val av entréport? Vilken? 

2. Är du nöjd med entrén? 

 

Psykosocial butiksmiljö 
 
Musik: 

1. Spelar ni någon musik i butiken? I sådana fall: är den anpassad efter segmentet?  

2. Finns det någon annan tanke bakom valet av musik? 

Dofter: 
1. Använder ni avsiktligt dofter för att skapa en positiv känsla hos kunden? 

Känsel: 
1. Ser ni till så att det är möjligt att klämma och känna på samtliga varor i sortimentet? 

Smak: 
1. Bjuder ni på godis eller annat ät-/drickbart? (Vid festliga tillfällen?) Varför (inte)? 

Personal: 
1. Har ni något standardsätt att bemöta en kund? 

2. Har ni någon dress code bland personalen? 

 

Avslutande Frågor 
 

1. Jobbar ni med butiksmiljön medvetet? 

2. Använder ni butiksmiljön för att särskilja er från konkurrenterna? 

3. På vilket sätt försöker ni skilja er från konkurrenterna? 

4. Har ni regelbundna kontroller där ni besöker konkurrenternas butiksmiljöer? 
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