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Sammanfattning 

Att veta hur man kan påverka och attrahera kunderna med hjälp av exponeringar kan vara av 

stor betydelse för butikerna och butikscheferna. Med allt större konkurrens i alla branscher 

blir kampen om varje enskild kund allt mer påtaglig. Därmed uppstår behovet för butikerna att 

få veta på vilket sätt de kan kommunicera med sina kunder för att få den respons från 

kunderna som man eftersträvar alltså att få till ett köp. Med hjälp av butikskommunikation så 

kan butikerna uppnå flera syften. Dessa är bland annat att skaffa nya kunder, öka de inköp de 

befintliga kunderna gör m.m. Av den anledningen har fokus för denna uppsats legat på att 

undersöka hur klädbutiken använder sig av specialexponering som en del av 

kommunikationen butiken har med sina kunder samt huruvida kunderna påverkas och 

attraheras av specialexponeringar i butiken. För insamling av empiri till uppsatsen har en 

intervju med en dekoratör som jobbar i en större klädkedja använts. En intervju med en 

fokusgrupp där personerna var mellan 19-49 år gamla samt av blandat kön har också 

genomförts för att kunna titta på bland annat effekten av specialexponeringar på kunderna.  

Det som uppsatsen tyder på är att specialexponeringar används aktivt av butiken i sitt försök 

att kommunicera med kunder med hjälp av sitt sortiment. Att veta vad det är som attraherar 

och påverkar kunder däremot är svårare att påvisa eftersom det finns så många olika faktorer 

som t.ex. kön, ålder m.m. som kan påverka ifall en person uppfattar en viss specialexponering 

som attraktiv och inspirerande eller inte. De personer som intervjuades i fokusgruppintervjun 

påverkades av reklam i media samt av rekommendationer från familj och vänner när de ville 

fatta beslut om vilken butik de vill handla i. Däremot så går det inte att visa med hjälp av 

denna undersökning huruvida detta att specialexponeringar blir uppmärksammade leder till ett 

köp eller inte. En vidare undersökning skulle behövas för att med större säkerhet kunna påvisa 

effekten av specialexponeringen samt för att försöka avgöra vilka är de faktorer hos kunderna 

som avgör om exponeringen uppfattas som attraktiv och inspirerande. 
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Abstract 

To know how you can affect and attract the customers with the help of exposure can be of 

great meaning for the stores and store managers. With a constantly growing competition in all 

businesses, the struggle of every single customer gets more evident. So the need appears for 

the stores to know in which way they can communicate with their customers to get the 

response that they strive after which is to create a purchase with the help of store 

communication. The stores can reach several purposes with its communication towards 

customers.  Amongst these is to get new customers, to increase the purchases of the already 

existing customers etc. Because of these reasons the focus in this essay has been to examine 

how the stores use special exposure as a part of the communication the store has with the 

customers and also whether the customers are affected and attracted by special exposure in 

stores. To gather empirical data for the essay an interview with a decorator that works in a 

bigger clothes chain has been used. An interview with a focus group where the people were 

between 19-49 years old both females and males has also been used to be able to among other 

things look at the effect of special exposure on the customers. 

The essay shows that special exposure is actively used by the store in their try to 

communicate with the customers with the help of their assortment. To know what it is that 

attracts and affects the customers is however more difficult to demonstrate because there are 

so many different elements like for an example gender, age etc. that can effect if one person 

regards a certain special exposure as attractive and inspiring or not. The people that were 

interviewed in the focus group were affected by commercial in the media and also 

recommendations from family and friends when they wanted to make the decision for which 

store they want to shop at. However you cannot show by the help of this examination if 

special exposure being observed is leading to purchasing or not. A further examination would 

be necessary to with a greater assurance be able to demonstrate the results of special exposure 

plus to try to resolve what the elements are that determines for the customer if the exposure is 

perceived as attractive and inspiring.     
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1. Inledning 

Inledningsvis tas problembakgrunden upp där diskussionen runt det aktuella problemet leder 

till uppsatsens problemformulering och syfte. I denna uppsats ska läsaren kunna få en inblick 

i på vilken sätt butiken använder sig av specialexponeringar för att just påverka och inspirera 

kunder till köp. 

      1.1 Problembakgrund 

I dagens samhälle blir en ökad konkurrens allt mer påtaglig för alla företagare. Uppgiften 

bekräftas av Erik Boman (2013), pressekreterare för Svensk Handel, i en artikel där han 

beskriver situationen för den svenska marknaden med att svenska handlarna förlorar tro på 

framtiden på grund av sämre lönsamhet och ökad konkurrens. Detta som ett resultat av att 

kunderna blir allt mer försiktiga när de ska handla samt att e-handel, prissänkningar och 

sviktande konjunktur utsätter handlarna för allt större påfrestningar. Maria Sandow (2013), 

kanslichef för Svensk Handel Stil, beskriver också ökad konkurrens för bl.a. klädbranschen 

eftersom det finns påtaglig ökning av butiker vilket innebär större konkurrens för de redan 

etablerade butikerna och som i sin tur resulterar i det att butikerna måste hitta ett annat sätt att 

attrahera kunderna med än bara reor. Pihlsgård et al. (2003, s. 35) beskriver det på följande 

sätt: 

”På marknaden är du aldrig ensam. Visst vore det underbart om varenda 

människa behövde dina varor och du slapp konkurrenter? Tyvärr lär det aldrig 

hända – istället måste du försöka hitta tillräckligt många människor som vill bli 

dina kunder. Människor som hellre vill handla i din butik än i 

konkurrenternas”. 

På vilket sätt kan då butikerna hitta tillräckligt många kunder och attrahera de att hellre handla 

i den egna butiken än hos andra?  

Vikten av en bra marknadsföring i butiken blir allt större inte minst för att kunderna allt mer 

fattar sina köpbeslut på plats i butiken. Kunder har ju nuförtiden ett överflöd av information 

runt om sig när de handlar och betydelsen av grundligt utvald kommunikation med kunden 

blir ännu mer påtaglig för att kunna attrahera kunden på rätt sätt (Pihlsgård et al. 2003). 

Kommunikation butiken har med sina kunder ska hjälpa kunderna att fatta beslut när de 
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befinner sig inne i butiken och denna kommunikation innefattar allt ifrån 

produktexponeringar, skyltfönster, skyltar inne i butiken m.m. Man kan säga att 

butikskommunikationen omfattar alla de uppläggningar som har syfte att öka butikens 

försäljning samt den butiksmiljö som man åstadkommer för att attrahera kundernas olika 

sinnen (Hernant & Boström 2010). Butikskommunikation kan ha flera olika mål och några 

har definierats av McGoldrick (2002 i Nordfält 2007). Dessa kan då vara följande: att skaffa 

nya kunder, att öka befintliga kunders inköp, att öka kundström, öka försäljning av en viss 

vara samt att man vill utveckla butikens image. Idag är det vanligast att använda sig av Visual 

merchandising eller ”försäljning genom synintryck”. Visual merchandising är bildlig 

upplysning och med den så vänder man sig till flera kunder samtidigt i motsats till muntlig 

information till exempel. Några av huvuddelarna i Visual merchandising är skyltningen man 

har i skyltfönstret eller varuexponeringen i själva butiken (Pihlsgård et al. 2003). De tre 

syftena butikerna vill uppnå med varuexponeringen är att påminna, påverka och inspirera 

kunder. Att påminna innebär då att man presenterar varan till kunden på så sätt så att 

kunderna uppmärksammar och köper det som man t.ex. brukar köpa. Att påverka kunderna 

gör butikerna t.ex. genom att placera varor så kunden väljer ett speciellt märke. I en studie 

gjord av Charles Areni (1999) och hans kollegor så konstaterade forskarna att man t.ex. kunde 

få kunden att köpa mindre av en vara genom att tillföra en viss specifik information om denna 

vara. Den produkt Areni gjorde sin forskning kring var vin som producerats i olika regioner i 

USA. Genom att exponera vinerna efter den region de tillverkats i, underlättade man enligt 

forskarna för kunder att jämföra de alternativen som finns och som resultat fick man en 

ökning av försäljningen av vinerna från de regioner kunderna själv föredrog. Och slutligen 

vill man inspirera kunden genom att t.ex. placera varor på det sätt att kunden väljer att köpa 

antigen något som hör samman till varan kunden först tittat på eller att den väljer att köpa 

något som de annars inte hade uppmärksammat. Att det går att påverka kunderna genom 

exponering visade också studie gjord av Allenby och Ginter (1995). Denna studie påvisade då 

att genom exponering av ett speciellt varumärke tenderade kunderna att handla mer av varor 

som var av samma varumärke som det varumärke den exponerade varan hade.  Att 

specialexponera en vara kan då vara ett sätt för butiken att attrahera kunder och det betyder då 

att vara exponeras på en annan plats än den ordinarie butiksplatsen som t.ex. på ett säljtorg 

(Nordfält 2007). Michel Chevalier (1975) gjorde en studie som skulle visa om 

specialexponering ökade butikens försäljning. Resultatet av hans studie blev då att det fanns 

stora skillnader mellan varugrupperna om huruvida exponeringen bidrog till ökad försäljning 

eller inte. Samtidigt visade det sig att produkter som var i samma produktkategori som den 



 

3 

 

som specialexponerade varan ökade i försäljning. En annan studie som undersökte Visual 

merchandising och dess effekt på kundernas beteende gjordes av Kerfoot, Davies och Ward 

(2003). Denna studie indikerar på att färgkoordinering vid exponering av varor, sättet de 

presenteras på (om kläderna presenteras upphängda, vikta eller i hyllor), om kunderna 

uppmärksammar inredningen m.m. är faktorer som i sin tur hjälper kunderna att bestämma sig 

för att köpa varorna. På första plats enligt deras undersökning så var det viktigast ur 

kundernas perspektiv att kläderna är färgkoordinerade d.v.s. att man matchar olika kläder i 

färgerna som enligt kunder passar ihop. På andra plats var sättet kläderna presenterades på av 

stor vikt för kunderna i deras beslut att genomföra köpet. Man föredrog att se upphängda 

kläder samt kläder på skyltdockor framför vikta kläder.  I en artikel för forskning.se skriver 

Anna Sandström (2012) som är pedagog och författare, att man har sett att bara genom att 

placera varor i gångarna i matbutiker så kunde man öka försäljningen av varor med 1000 % 

utan att det var lägre pris på densamma. Detta betyder då att man kan attrahera kunder med att 

specialexponera en vara och i och med det öka sin försäljning vilket gör detta ämne intressant 

att undersöka.  

1.2  Problemformulering 

Den huvudfråga som kommer att behandlas i uppsatsen är: Hur kan specialexponering 

påverka och attrahera kunder i klädbutiker? 

1.3  Syfte 

Syfte med denna uppsats är att genom att studera klädbutikens användning av 

specialexponering få en klarare bild om hur klädbutiker använder sig av specialexponering för 

att påverka och attrahera kunder. Samtidigt så ska uppsatsen med hjälp av en 

fokusgruppintervju hjälpa till att besvara frågan om kunderna uppmärksammar mer 

specialexponeringar och huruvida de tycker att de blir påverkade av dessa exponeringar när de 

fortsätter att handla i butiken. Detta kan vara viktigt för butikerna att veta eftersom syftet med 

specialexponeringar är att väcka uppmärksamhet och nyfikenhet hos kunden vilket i sin tur 

ökar chansen för att kunderna köper dessa varor och slutligen då bidrar till en bättre 

lönsamhet för butikerna. Att uppnå en god och stabil lönsamhet är ett av de viktigaste målen 

företaget har och detta av den anledningen att en stabil ekonomi i företaget blir en 

förutsättning för alla de andra aktiviteter företaget ska och vill genomföra. 
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2. Metod 

I metod delen ska val av ämnet, tillvägagångssättet, kritik för val av undersökningsmetod, 

litteratursökning samt analys av data presenteras och disskuteras. 

2.1  Val av ämne  

Exponeringen som ett sätt att kommunicera med kunderna har beskrivits i många böcker 

samtidigt som många studier har gjorts för att analysera och undersöka hur verkligheten 

förhåller sig till de hypoteser man tar upp i böckerna (Nordfält 2007). Efter att ha tittat på 

några olika studier gjorda om exponeringen blev uppfattningen att specialexponering och 

impulsköp i klädbutiker skulle vara intressant och relevant ämne att undersöka på grund av 

den relevans ämnet har för utbildningen och för alla butiker som vill kunna påverka och 

attrahera sina kunder med hjälp av specialexponeringar.  

    2.2 Utvärdering av problemställningen 

Syftet med undersökningar kan delas i två typer. Det första är att man vill beskriva hur det ser 

ut i verkligheten och det andra är att mäta vilka resultat man får efter vissa åtgärder. Att 

beskriva problemet hjälper till med att redogöra för hur det ser ut i verkligheten medan den 

förklarande undersökningen har får syfte att förklara relationen mellan en viss åtgärd och dess 

verkan (Jacobsen 2002). Den problemställning som har valts till att undersöka är: Hur kan 

specialexponering påverka och attrahera kunder i klädbutiker? 

Problemformuleringen är av beskrivande karaktär eftersom syftet med undersökningen är att 

beskriva hur specialexponeringar används i klädbutiker och hur dessa i sin tur uppfattas av 

kunderna samt om kunderna påverkas och attraheras av dessa exponeringar. Eftersom ett av 

syftena med butikskommunikation är att öka försäljningen i butiken med olika åtgärder 

(Hernant & Boström 2010) upplevdes det som relevant att undersöka hur man kan använda 

sig av exponering för att göra kunden uppmärksammad på det man erbjuder i butiken då det, 

ökar chansen för att kunderna köper av de specialexponerade varorna men också de andra 

varorna som man vill att kunderna ska lägga märke till. 
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     2.3 Undersökningsuppläggning 

När man väljer upplägget av undersökning så ska man i första hand klassificera om studien 

ska gå på bredden och med detta menas då hur många enheter vi väljer att göra 

undersökningen med eller om studien ska gå mer in på djupet alltså på vilket sätt man har valt 

att undersöka den variabeln man har valt för att studera (Jacobsen 2002). Tanken med denna 

undersökning är att den ska gå in på djupet genom att intervjua dekoratören i den valda 

butiken. Avsikten med denna intervju är att få information om på vilket sätt butiken använder 

sig av specialexponeringar för att kommunicera med sina kunder. Samtidigt så syftar 

undersökningen till att med hjälp av en fokusgruppintervju bringa in ett mer nyanserat 

underlag för analys och belysa specialexponeringars påverkan på kunden. Sättet man 

exponerar varorna skiljer sig åt beroende på vad för varor butikerna exponerar. Därför har jag 

valt att utgå ifrån klädbutiker och på så sätt behålla fokus och undvika att undersökningen blir 

för bred. 

    2.4 Val av undersökningsmetod 

Det är problemställningen som bestämmer vilken metod ska användas att samla in data med. 

Explorativ problemställning kan ha för avsikt att få en djupare kunskap av t.ex. vad ett 

fenomen omfattar. För dessa problemställningar är det vanligt att använda sig av kvalitativ 

data där man kan gå djupare in i undersökningen med några få enheter. Kvantitativ data 

däremot lämpar sig bättre för en extensiv problemställning där man vill gå på bredden och 

undersöka många enheter (Jacobsen 2002). Som undersökningsmetod i uppsatsen valdes den 

kvalitativa metoden för att samla in information för dess relevans att gå djupare in i 

problemställningen med få enheter. Eftersom syftet med uppsatsen är att få veta hur butiken 

använder sig av specialexponeringar för att påverka och attrahera sina kunder med 

specialexponeringarar samt hur specialexponeringar kan påverka och attrahera kunder i 

klädbutiker så är utgångspunkten att fördjupa sig i ämnet, undersöka och få en högre grad av 

kunskap om just specialexponeringar och dess påverkan på kunder. När man samlar in 

kvalitativ data så finns det olika metoder för datainsamling och dessa är följande: den 

individuella intervju, gruppintervju – där man intervjuar flera personer samtidigt, observation- 

där den som undersöker observerar själv och dokumentundersökning där man använder sig av 

data som andra har samlat in (Jacobsen 2002). Den öppna individuella intervjun som ett sätt 

att samla in information lämpar sig bäst när man ska undersöka få enheter (Jacobsen 2002) 

och därför har den metoden valts för den här uppsatsen som har syfte att med hjälp av utvalda 
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respondenter gå in på djupet av det valda problemet. Den enheten som intervjuades är 

dekoratören i den valda butiken med den relevans den valda har för just detta ämne. En 

dekoratörs huvuduppgift i butiken är just att anpassa butikens kommunikation till den 

målgruppen butiken vänder sig till. Av den anledningen så förväntas man få en bra grund för 

en fortsatt undersökning för att på bästa möjliga sätt svara på den problemförmuleringen som 

uppsatsen ska hjälpa till att svara på. När man vill ha svar på vissa speciella frågor och med 

det få tillgång till respondenternas erfarenheter av dessa frågor kan man använda sig av den 

öppna gruppintervjun. Tanken är då att man intervjuar en grupp samtidigt istället för var och 

en för sig (Jacobsen 2002). Eftersom ämnet exponering handlar om att butiken ska förmedla 

budskap till sina kunder med bland annat produktexponeringen (Hernant & Boström 2010) så 

uppfattas det som relevant att ta med kundernas intryck av exponeringens påverkan på 

konsumenternas handlande och på grund av detta har också denna metod valts för 

informationsinsamling. Gruppintervju lämpar sig bäst när man vill ha gruppsynpunkter på 

olika frågor samt när man vill få en uppfattning om enighet eller oenighet inom vissa frågor 

(Jacobsen 2002). Eftersom tanken med gruppintervju var att få gruppens inställning och 

synpunkter kring specialexponering i butiken så ansågs det som en lämplig metod för att 

samla data till uppsatsen. Vikten här läggs på huruvida gruppmedlemmar ärr eniga eller 

oeniga kring varje frågeställning. Fokusgruppintervju genomfördes med en storlek på sex 

personer av blandade kön och ålder, där undersökaren startade diskussionen, ställde frågor 

och lyssnade sedan på de enskilda personernas svar. Personerna som valdes till 

fokusgruppintervju bjöds in till undersökarens hus för att på så sätt få en så lugn och stressfri 

miljö i syfte att ha minimalt med störningsmoment som kunde påverka intervjun.  

Intervjuaren förde sedan diskussion med fokusgruppen kring varje fråga för att på så sätt få en 

djupare insikt i respondenternas synpunkter på varje fråga. Undersökaren bad först alla i 

gruppen ge sitt svar på varje fråga som ställdes för att sedan utveckla diskussionen kring 

utvalda delar som av undersökaren uppfattades som relevanta för själva arbetet. Det svar man 

får med hjälp av gruppintervjuer är ”varför” människor har en viss synpunkt (Jacobsen 2002). 

Detta gjorde denna metod mer lämplig än individuella intervjuer just för att undersökningen 

har som syftet att bland annat undersöka hur kunderna reagerar på specialexponeringar och få 

en djupare kunskap om varför dessa personer har en viss inställning gentemot 

specialexponeringar. 
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     2.5 Kritik för val av undersökningsmetoder 

För att få så bra resultat som möjligt och kunna dra rätta slutsatser så måste man se till att 

undersökningen är både giltigt och relevant för det ämnet som man vill undersöka. Med giltigt 

menar man då att man undersöker det man verkligen vill undersöka. Att undersökningen ska 

vara tillförlitlig syftar på att själva undersökningen har relevans för det som vi vill ta reda på 

(Jacobsen 2002). Undersökningen syftar på att ge mer förståelse åt hur specialexponeringar 

kan användas för att attrahera och påverka kunderna i klädbutikerna och hur detta i sin tur 

uppfattas av kunderna vilket gör det lämpligt att använda både individuell intervju med 

butikens dekoratör som ansvarar för butikens säljfrämjande åtgärder i form av visual 

merchandising samt gruppintervju som ska ge den uppfattning kunderna har gentemot 

specialexponeringar. Nackdelen med öppna intervjun kan vara flera då det finns så många 

faktorer som kan påverka kvaliteten av intervju. Undersökaren riskerar att få så mycket 

information när man använder både anteckningar och bandupptagningar att det blir svårt att 

göra informationen överskådligt (Jacobsen 2002). Under intervjun med fokusgruppen samt 

under intervjun med butikens dekoratör användes undersökaren utav både anteckningar och 

banduppspelningar vilket gav undersökaren en möjlighet att gå tillbaka och lyssna igen på 

utvalda delar för att kunna återge intervjun på ett så realistiskt sätt som möjligt. Eftersom 

dekoratören svarade ganska koncist och konkret på frågorna som ställdes så upplevdes inte 

informationen som man fick fram som överflödigt eller svårt överskådligt. Vid en intervju kan 

det hända att man får en mängd individuella synpunkter vilket kan göra svårt att generalisera 

och problemet med giltigheten uppstår (Jacobsen 2002). I fokusgruppintervjun så finns risken 

att bara en person dominerar samtalet, någon person säger ingenting, alla pratar samtidigt eller 

att diskussioner spårar ut (Jacobsen 2002). Då är det extra viktigt som intervjuare att ingripa 

så att diskussionerna inte avviker från ämnet. Vissa stunder under fokusgruppintrvjun 

upplevdes som ganska svåra av undersökaren att få sammanfatta för att de intervjuade kom 

med egna upplevelser av olika situationer som inte kändes så relevanta för själva uppsatsen. 

Här var det svårare att sila bort informationen i och med detta att intervjun ägde rum med 

flera personer samtidigt vilket gav en stor mängd information.  Det är viktigt att veta vid 

gruppintervjun att resultatet man får blir i en betydande omfattning resultat av grupprocesser. 

Några kanske pratar mycket medan andra inte säger så mycket (Jacobsen 2002). 

Fokusgruppintervju gjordes med sex personer och undersökarens uppfattning var att alla 

personer var med och diskuterade relativt lika. Det märktes då och då att personerna tonar ner 

sina egna åsikter för någon annans argumentation vilket kan göra att resultatet påverkas och 
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att man inte får så rätt bild av frågan som möjligt. Eftersom majoritetet av personerna i 

gruppen var kvinnor samt att 4 av de 6 respondenter har utländsk bakgrund kan vara till en 

bidragande faktor till hur respondenterna svarade vid olika frågeställningar. Dekoratören som 

intervjuades jobbar i en klädbutik vars utbud av kläderna riktar sig mest mot kvinnor och barn 

vilket också kan ge en sned bild av hur det förhåller sig till i andra butiker som har annorlunda 

målgrupper än den valda butiken. När personer som undersöks vet att de ska observeras finns 

en risk för att deras uppträdande blir annorlunda. Detta kan ha olika orsaker som bland annat 

att man vill framträda på ett annat sätt än de vanligen brukar framträda på (Jacobsen, 2002). 

Dekoratören som intervjuades uppfattades av undersökaren som väldigt kunnigt inom 

området i och med att hon jobbat ett bra tag som dekoratör. Den allmänna uppfattningen blev 

den att hon svarade ganska ärligt på alla frågor. Hon tog också upp det som hon tyckte var 

mindre bra, vilket gjorde att hon kändes mer trovärdig. Dekoratören samt personerna i 

fokusgruppen är anonyma vilket borde öka chansen till att personerna svarar så ärligt och 

sanningsfullt som möjligt och inte känner att de behöver vinkla svaren på något sätt. Eftersom 

personerna i fokusgruppen fick frågor i förväg finns en chans att de försökte framställa det 

som enligt de själva skulle vara mest passande svar för varje fråga. Men å andra sidan var 

tanken att de skulle fundera grundligt över frågorna för att på bästa möjliga sätt kunna 

diskutera dessa frågor. Detta ska i sin tur leda till att man för varierande svar med olika 

infallsvinklar på varje fråga. Risken finns att man som undersökare ställer ledande frågor och 

på så sätt påverkar det resultat man får (Jacobsen, 2002). Vid båda intervjuer så använde sig 

undersökaren av frågor där undersökaren förklarade lite mer ingående om vad som avses med 

olika begrep. Detta då för att försäkra sig att båda parter är överens om vad man menar med 

dessa begrepp och för att på så sätt försöka få ett så korrekt resultat som möjligt. 

2.6  Val av undersökningsenheter 

Visual merchandisers roll i företaget är att öka försäljningen genom att bland annat attrahera 

kunder med hjälp av exponering (Morgan 2008). Av den anledningen så har dekoratören i den 

valda butiken valts för den individuella intervjun där den kan med sin relevans för det valda 

ämnet hjälpa till att belysa på vilket sätt butiken jobbar med exponeringen av sina varor. För 

fokusgruppintervju har personer utan någon speciell kategorisering valts och detta av 

anledningen för att kunna få en så generell bild som möjligt (Jacobsen 2002). Det valdes 

personer av båda kön i olika åldrar för att få en mängd olika erfarenheter och infallsvinklar på 

de frågor som skulle besvaras samt för att kunna få en allmängiltig bild. Ålder på de 

intervjuade sträcker sig från 19 till 49 och personerna har blandad etnicitet. Två personer i 
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fokusgruppen är undersökaren bekant med. Resten av gruppen är personer som undersökaren 

fick tag i genom dessa två bekanta. Undersökaren träffade personerna och förklarade syftet 

med undersökningen och tillfrågade sedan om de skulle vara villiga att delta i 

fokusgruppintervju. På så sätt så fick man tag i 4 personer till. 

2.7  Val av litteratur 

Första steget var att läsa igenom kursliteraturen där bland annat boken Markandsföring i butik 

av Jens Nordfällt (2007) ingick. Genom att leta bland referenser som behandlade ämnet 

specialexponering så har jag fått tag i olika böcker och vetenskapliga artiklar. Det var svårt att 

veta vilka böcker och vetenskapliga artiklar gav det bästa underlaget för en fortsatt 

undersökning. Eftersom det inte finns några böcker som uteslutande behandlar ämnet 

specialexponering var valet att ta delar i dessa böcker och vetenskapliga artiklar som handlade 

om specialexponering. De studier som presenterades i boken Marknadsföring i butik 

(Nordfält, 2007) handlar övergripande om studier gjorda inom livsmedelbutiker vilket utgör 

en svårighet att relatera till specialexponering inom klädhandel. Vetenskapliga artiklar och 

övrig litteratur söktes i söktjänsten World Cat. De ord som användes för att få fram relevant 

literratur är då ”exponering”, ”marknadsföring”, ”försäljning”, ”Visual merchandising”och 

”in store display”. Grunden för varje ämne är den litteratur man kan hitta som behandlar det 

valda ämnet. Källor kan till uppsatsen användas som bland annat inspirationskälla, underlag 

för överblick över ämnet o.s.v. (Rienecker & Jørgensen 2006). De vetenskapliga artiklar som 

nämns i uppsatsen användes som underlag för att få en bättre bild om ämnet och de studier 

som har gjorts inom det. Att ha en klar problemformulering underlättar också vid t.ex. 

sökning och valet av källor och den hjälper till att utvärdera samt motivera användningen av 

källor. Eftersom problemformuleringen behandlar specialexponeringar så ansågs det för 

relevant att söka bland källor som behandlade ämnet exponering, markandsföring o.s.v.  

2.8  Etiska aspekter 

Det finns tre grundkrav som varje undersökning bör infria. Dessa är då informerat samtycke 

(vilket betyder att den som undersöks ska göra det frivilligt), krav på privatliv (här bedömer 

man hur känslig är den data som har samlats in, hur privat de data som samlas in är, samt hur 

stor möjlighet är det att identifiera individer utifrån den informationen som har samlats in) 

samt krav på att bli korrekt återgiven (man ska i den mån de är möjligt återge informationen 

fullständigt och i rätt samanhang) (Jacobsen, 2002). Både dekoratören och 
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fokusgruppmedlemar i uppsatsen är anonyma och var tillfrågade om deltagandet i 

undersökningen där undersökaren förklarade syftet med undersökningen samt hur man skulle 

använda de insamlade data. Undersökaren förberedde frågor till intervjuerna där 

fokusgruppens medlemar fick frågorna i förväg för att reflektera över dessa och kunna föra en 

så bra diskussion som möjligt kring de valda frågeställningarna. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel så kommer det att tas upp relevanta teoretiska hypoteser som ska hjälpa till att 

gå in på djupet och analysera det valda ämnet. För att på bästa möjliga sätt kunna attrahera 

kunderna med sina markandsföringsåtgärder måste butikerna se till att dessa exponeras för 

kunden. Med detta menar man då att butikerna ska försäkra sig att budskapet butikerna vill 

vända sig till kunderna med ska på bästa möjliga sätt nå den målgrupp butiken har (Evans m 

fl. 2006). Visual merchandising eller försäljning genom synintryck är bildligt upplysning till 

kunder (Pihlsgård et al. 2003). Den innefattar bland annat varuexponering i butiken som en 

av huvuddelar av den kommunikationen butiken vänder sig med till sina kunder. Av den 

anledningen så har det för uppsatsen valts teorier för Effekthierarki, Visual merchandising, 

Varuexponering i butiken, Specialexponering och impulsköp samt Kundens 

uppfattningsförmåga som den teoretisk underlag som ska ge bra förutsättning för att kunna 

analysera det empiriska underlaget som har samlats in med hjälp av den öppna individuella 

intervjun samt fokusgruppintervju. 

          3.1  Effekthierarki 

Effekthierarki är modellen som visar hur kunderna svarar på olika markansföringsåtgärder. 

Denna består av: exponering, uppmärksamhet, perception, lärande, attityd, köp och 

efterköpsupplevelse (Evans m fl. 2006). För att kunderna ska kunna reagera på något budskap 

så måste budskapet exponeras för kunden. Uppmärksamheten är det skede när kunden ser 

budskapet. När kunden i sin tur tolkar det budskapet som har exponerats för denna så kallar 

man det för perceptionstadium. Vid den tidpunkt då kunden sedan kommer ihåg budskapet 

har den kommit till lärandestadium. I attitydstadiet så har kunden skaffat sig själv en åsikt om 

budskapet. Det är alla dessa stadier som i sin tur bestämmer om nästa stadium, vilket är 

handling, kommer att ske. Kundens efterköpsupplevelse är det sista stadie i denna modell. När 

köpet är genomfört så kan kunden visa sig vara nöjd eller missnöjd. Detta ska hjälpa kunden 

att utvärdera det köpet han eller hon har genomfört (Evans m fl. 2006). 

3.2 Visual merchandising 

Merchandaisings verktygslåda har fem verktyg vilka enligt författarna Yang och Chen (1999) 

påverkar en butiks försäljning och lönsamhet. Där ingår det bland annat enskilda artiklars yta 

och placering, specialexponeringar, varugruppernas yta och placering m.m. Tony Morgan 

(2008) beskriver i sin bok ” Visual Merchandaising” hur man bör placera varor i butiken. 
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Enligt honom så borde man börja med att placera de största varugrupperna och nyckel 

varumärke först eftersom det är dessa som kommer att ta störst plats och förhoppningsvis 

sälja mest i butiken. Man ska planera butiksgolv noga eftersom specialexponering kommer att 

ta del av butikens försäljningsutrymme och därför måste varorna som placeras där väljas med 

grundlig eftertanke (Morgan 2008). Han fortsätter också med att ta upp vikten av ”point off 

purchase” och ”add on sales” försäljning. Point off purchase inventarie tillhandahålls ofta av 

leverantörer och det som exponeras i dessa kan vara allt ifrån tuggummi, batterier och 

liknande och detta är så som Tony Morgan själv beskriver det ”… last chans the retailer has 

off taking money from the customer”. Add-on sales är den köp som ska ”uppmuntras” av 

butikspersonalen. Kan vara t.ex. att man erbjuder fint skärp till den inköpta klänningen m.m. 

alltså att man erbjuder kunden att köpa något som kompletterar det inköpet som kunden redan 

har gjort. Men eftersom alla kunder inte är bekväma med den här sortens försäljning så ska 

man placera kompletteringsvaror nära den huvudsakliga produkten så kunden lätt kan hitta de 

själv (Morgan 2008).  

3.3 Varuexponering i butiken 

Exponeringen av varor är det som påverkar ganska mycket huruvida en butik är lönsam eller 

inte. De varor som får mycket utrymme och exponeras tidligt till kunden är också de varor 

som säljer mer. Samtidigt har alla varor olika roller i butiken och ska exponeras utifrån den 

roll den har. De varor som har roll som mest lönsamma ska också ha en iögonfallande 

exponering och så vidare (Thurow & Nilsson 2004,2008). När man funderar på vilken 

varuplacering en vara ska ha är det bra att titta på hur stor försäljning varugruppen har i 

butiken. Efter detta så bestämer man hur stort exponeringsutrymme en vara ska ha. Det finns 

utvalda platser i butiken där man bör göra en noga förberedd placering av varan och dessa är: 

varuplacering på vägg, fokuspunkter på golvet och exponering vid kassan (Pihlsgård et al. 

2003). Genom att placera varor på en vägg underlättar man för kunden så att den kan 

uppmärksamma varor i samma synfält och behöver således inte vrida huvudet samt att kunden 

har då lättare att uppmärksamma exponeringen. Fokuspunkter på golvet ska användas som ett 

överraskningsmoment för kunden som kanske är van att hitta i butiken. Då kan man exponera 

varan på ett podium eller liknande vars syfte är att dra kundernas blickar till sig och på så sätt 

göra kunden uppmärksam om varan (Pihlsgård et al.2003). När butikerna bestämmer 

exponeringen av sina varor så jobbar många med de s.k. A-, B- och C- ytor. A -ytor kallar 

man de ytor som ger best utfall i försäljningen samt är de ytor som syns bäst. Ett sätt att tänka 

på när man använder sig av A-ytor är att på just de ytor är det lämpligt att exponera 
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kampanjvaror eller varor som säljer bäst. B- ytor är ytor som ska användas av det bredare 

sortimentet medan C-ytor ska främst användas för kompletteringsvaror (Thurow & Nilsson 

2004,2008). Alla varor i butiken konkurrerar hårt om kundernas uppmärksamhet. Att göra så 

kunderna verkligen uppmärksamar en vara gör man bäst genom att placera ett ställ i slutet av 

hyllan som står rakt fram från kundens synvinkel. Man ska också ha alltid en intressant 

produkt framme i butiken vars syfte är då att göra kunden uppmärksam och få de att vilja 

komma in i butiken och handla (Ekberg & Lohmander 2004). Studie gjord av Kerfoot, Davies 

och Ward (2003) visade att kunderna ansåg färgkoordineringen vid exponering av varor och 

hur varor exponeras för kunden vara av betydelse när kunderna vill bestämma sig i fall de vill 

köpa dessa varor eller inte. Vid exponering av kläder så föredrog kunderna att se dessa 

upphängda eller på skyltdockor medan de kläder som exponerades till kunderna vikta eller i 

hyllor tilltalade inte kunderna i någon större utsträckning. Rea varor ska alltid finnas långt bak 

i butiken vilket ska uppmuntra kunden att passera det reguljära sortimentet. Det ska vara lätt 

för kunden att hitta varor och detta kan då lösas med olika avdelningar t.ex. Produkter som är 

av samma natur ska placeras på så sätt att de gynnar varandra och förhoppningsvis leder till 

merförsäljning. Butiken ska också ändra saker kontinuerligt för att hålla kundernas intresse 

uppe. Det ska vara lätt för kunder att se varor och dessa ska också presenteras på olika sätt 

och inte bara i hyllan. Kunden kanske vill se de olika klädesplaggen på en skyltdocka t.ex.( 

Ekberg och Lohmander 2004). 

3.4 Specialexponering och impulsköp 

Specialexponering är den sortens exponering då man ska visa upp varor som ingår i en 

kampanj eller så kan det handla om säsongsvaror t.ex. som butiken vill göra kunderna lite 

extra uppmärksamma mot. Man borde placera dessa varor på de platser i butiken som säljer 

bäst (Carlsson et al. 2002). I studie gjord av Areni och hans kollegor (1999) kunde de påvisa 

att vid specialexponering av varor så kunde man genom att tillföra viss information under 

försäljningsobjektet som exponeras få kunder att välja bort en viss vara. De gjorde studier om 

vin från olika regioner i USA där de under exponeringen skrev vilken region vinet kommer 

ifrån. De resultat forskarna fick fram var att genom att specialexponera vinet från en region så 

ökade faktiskt försäljningen av vinet från en helt annan region. Slutsatser forskarna drog från 

den här studien var att genom att skriva vilket region vinet kom ifrån så fick man kunderna att 

fokusera just på regionen vilket i sin tur gjorde att de valde viner som kom från den regionen 

kunderna föredrog.  Köp kan ju delas in i tre olika typer och dessa är: planerat köp, delvis 

planerat köp och oplanerat köp. Planerat köp är då när kunden köper exakt de hade för avsikt 
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att köpa. Delvis planerat köp kallas det köp då kunden har bestämt sig i förväg vilken 

varugrupp det ska handla ur men inte specifikt vilken produkt. Och oplanerat köp är det köp 

som sker ogenomtänkt efter att kunden exponerats för varan (Nordfält, 2007). Impulsköp 

påverkas av stimuli just vid det tidpunkten då inköp sker och kan vara allt ifrån kaffedoften 

till det fint inslagna paketet. Vikten av att butiken är välplanerad är också påtaglig eftersom 

kunden sliper olika störningsmoment som långa köer t.ex. och kan ägna sig mer åt sitt 

köpande (Thurow & Nilsson 2004,2008). Har man en tilltalande exponering i kassan så kan 

kunden lätt komma på impulsköp eller bli påmind om något det behöver (Pihlsgård et al. 

2003). Enligt Underhill (1999) finns studier som är gjorda inom livsmedelsindustrin och som 

visar att 60-70 procent av alla inköp sker oplanerat. Oftast ser man kassaområde som det 

utrymme som impulsköpet sker mest i men saken är den att ett sådant köp kan ske var som 

helst i butiken vilket kan utgöra en ganska stor skillnad mellan att butiken går nätt och jämt 

eller framgångsrikt vilket kan bero på att just de här varorna är de varor som har en hög 

vinstmarginal. Det är av den anledningen som klädbutikerna allt mer säljer kosmetika eller att 

möbelaffärer säljer stearin ljus och olika prydnader (Underhill, 1999). 

3.5 Kundens uppfattningsförmåga 

Det som är av stor betydelse för butiken att veta är att kunderna ser inte allt de betraktar och 

att vår hjärna selekterar det vi ser. I sin tur så signalerar våra ögon till våra hjärnor bara i de 

fall vi påträffar på något nytt som bryter det som är rutinmässigt. Studier har påvisat att 

andelen av just impulsköp ökade nära 80 procent bland de kunder som inte handlade 

rutinmässigt (Nordfält, 2007). Experimentet som utfördes av Michel Chevalier (1975) visade 

t.ex. att specialexponering av en vara bidrog till en ökad försäljning av alla varor i hela 

varugruppen mer än det ökade försäljning av den exponerade varan. 

       3.6 Sammanfattning av teori 

Eftersom syftet med denna uppsats är att studera klädbutikens användning av 

specialexponering för att attrahera och påverka kunder samt att undersöka huruvida kunderna 

svarar på dessa ansträngningar butiker gör när de vill kommunicera med sina kunder med 

hjälp av exponeringar så har dessa olika teoretiska underlag valts för att hjälpa till att besvara 

den problemformulering uppsatsen har. Effekthierarki modellen förklarar sambandet mellan 

exponeringen (budskapet) och det valet som kunderna gör (ifall de bestämmer sig för att köpa 

varan) (Evans m fl. 2006). Merchandisings verktygslåda består av fem olika delar och dessa 
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är bland annat enskilda artiklars yta och placering och specialexponeringar. Dessa verktyg ska 

i sin tur hjälpa till i butikernas ansträngning att öka deras lönsamhet och försäljning (Yang 

och Chen (1999). Det finns också utvalda platser i butiken där man bör vara extra försiktig 

vad gäller varuexponering och dessa är då varuplacering på vägg, fokuspunkter på golvet 

samt kassaområde(Pihlsgård et al. 2003). Butiker ska också hela tiden jobba med att göra 

kunderna mer uppmärksamma på de utbuden man har genom att exponera sina varor på olika 

sätt och inte bara i hyllan (Ekberg och Lohmander 2004).  

När man specialexponerar en vara så kan det ofta handla om varor i en kampanj eller om 

säsongsvaror som butiken vill göra kunderna uppmärksamma på (Carlsson et al. 2002). Det 

finns studier som påvisar att 60 – 70 % av alla köp sker oplanerat. Butikerna ser då oftast 

kassaområde som en plats i butiken som lämpar sig bäst för impulsköp. Men denna sorts köp 

kan i princip ske på vilken plats som helst i butiken (Underhill, 1999). Vissa studier visar att 

impulsköp ökar med väsentliga 80 % bland de kunder som inte handlar rutinmässigt 

(Nordfält, 2007). Detta är då av betydelse för butikerna att göra kontinuerliga förändringar i 

butiken i form av t.ex. byte av varuplacering om de vill attrahera kunder, göra dem mer 

uppmärksamma mot sitt utbud och öka deras impulsköp. 
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     4 Empiri 

I empirin framkommer sammanfattning av de slutsatser som har insamlats med hjälp av den 

genomförda fokusgruppintervju som gjordes med sex personer av blandad kön och ålder samt 

intervjun med dekoratören i en vald butik som ingår i en av de största butikskedjorna i landet.   

Butiken som den valda dekoratören jobbar i har funnits i den här staden i mer än 15 år. Den 

har ingen kosmetik avdelning som vissa andra butiker inom samma klädkedja har. Personal 

styrkan i butiken utgörs av butikschefen och fem anställda. 

    4.1 Fokusgruppintervju 

Fokusgruppintervju genomfördes med sex personer i olika åldrar (19-49 år) och av olika kön. 

Innan vi träffades för själva intervjun så fick alla deltagare ta del av frågor för att kunna 

reflektera över dessa vilket skulle i sin tur bidra till en mer givande diskussion. 

Intervjupersonerna ansåg att det var väldigt bra att ha fått frågorna i förväg för att i lugn och 

ro kunna läsa och förstå dessa. Vissa nämnde också att de reflekterade över frågor på ett helt 

annat sätt när de läste dessa hemma än de hade gjort om de bara fick besvara frågorna vid 

intervjun. 

Frekvensen för besök i klädbutikerna låg bland personerna i fokusgruppen mellan fyra och tio 

gånger per månad. Beträffande butikens komfort, utseende, varuplacering i en butik så var de 

flesta överens om att det viktigaste var att det var ordning och reda i butiken. En 

välorganiserad butik anses vara mycket mer tilltalande och inbjudande av alla personer i 

fokusgruppen. Upplevde man butiken som rörigt och varorna svårtillgängliga så tappade man 

intresset att gå i den ganska snabbt enligt de intervjuade personerna. Det var en person som 

under diskussionen nämnde att hon tycker om när det är färgkoordinerat eftersom det upplevs 

som trevligare att inte ha en massa olika färger att titta efter. Vidare så förklarade hon att om 

det var massa olika färger på kläder som var placerade bredvid varandra i butiken så upplevde 

hon det som väldigt jobbigt och det gjorde att hon tröttnade efter en liten stund och tappade 

intresset för att leta vidare.  

När personerna i gruppen tillfrågades om vad det är som är viktigt när de vill bestämma sig 

för att gå in i en butik så fick man ganska liknande svar. De flesta svarade att de helst gick in i 

butiker som de är vana att handla i. Detta då de ofta visste i förväg vad de ville köpa och tog 

den enkla vägen till beslut och valde butiker de redan var bekanta med. Samtidigt så påpekade 

alla att om de såg några inbjudande och lockande klädesplagg i skyltfönstret så gick de gärna 
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in för att titta närmare på dessa plagg i butiken även om butiken inte är den som de vanligtvis 

brukar besöka. En person underströk att hon alltid går in om skyltfönstret har något som 

lockar hennes blick. Det kan då handla om olika saker som färg, modell m.m. som drar till sig 

hennes uppmärksamhet så att hon bestämmer sig för att gå in och undersöka dessa plagg 

närmare. Besöka en ny butik gjorde de i fall de hade sett någon reklam eller om någon kompis 

hade rekommenderat butiken. En annan person tyckte att ingången i butiken är viktig för det 

är det första man ser när man är på väg att gå in i butiken och att personen redan där kan se 

om det finns något som passar stilen för personen i frågan. 

På frågan om personerna i fokusgruppen gick igenom hela butiken eller koncentrerade sig 

bara på det de har kommit in i butiken för, var svaren ganska likartade. Om man är stressad 

och har ont om tid påverkar det de intervjuade i fall de bestämmer sig att gå igenom hela 

butiken eller om de bara köper det man kom in i butiken för. Brist på tiden när man ska 

handla var det största orsaken för alla intervjuade huruvida de tar sig tid att undersöka en 

butiks sortiment noggrant eller om man handlar enbart utifrån de behov som personerna var 

på väg att tillfredsställa vid den valda tidpunkten. 

När frågan ställdes om vad det första är som uppmärksammas när man kommer in i en butik 

så var svaren varierande. Vissa svarade att det är själva varorna (de utbuden butiken har) som 

man uppmärksammar först. Andra tyckte att det är atmosfären i butiken (butikslayout, 

inredningen, ljussättningen, etc.) och den känslan (om butiken känns lugn, välplanerad, etc.) 

man får när man går in i butiken som är det första man blir medveten om. De flesta tycktes då 

vara överens om att det var viktig med trevlig personal som jobbar i butiken och på vilket sätt 

de betedde sig gentemot kunderna. Enligt personerna i fokusgruppen kändes butiksbesöket 

mycket mer tillfredställande med en tillmötesgående och trevlig personal. 

Att butikerna väljer att exponera vissa plagg på skyltdockor gav en bra diskussion. De flesta 

intervjuade var överens om att det inte var så viktigt om man såg de plagg man var intresserad 

av presenterade på skyltdockor. En person tyckte däremot att det var ganska viktigt med att se 

plaggen på skyltdockor eftersom man fick se hur dessa plagg ser ut när man har de på sig ”på 

ett ungefär”. Däremot ansåg de flesta att exponeringen på skyltdockor gav tips om hur man 

kan matcha och kombinera olika plagg vilket upplevdes som väldigt positivt. 

Alla intervjuade berättade att de brukar uppmärksamma specialexponering av varor på t.ex. 

ett säljtorg. Även här nämndes tiden man har på sig att undersöka butiken som en viktig sak 

som påverkar personerna när de är ute och handlar. Minst hälften av tillfrågade berättade att 
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om det var stressade och hade någon tid att passa så händer det att man bara tittar snabbt på 

kläderna som exponeras men att man inte lägger mycket tid på att undersöka dessa. Däremot 

kan det hända att, om upplägget på bordet ser väldigt inbjudande ut, att man väljer att stanna 

vid bordet en längre tid och titta på varorna lite mer ingående. 

Huruvida personerna i fokusgruppen brukar uppmärksamma fokuspunkter på golvet i form av 

t.ex. korgar fyllda med strumpor, gav de tillfrågade ganska enhetliga svar om. Alla ansåg att 

de brukar lägga märke till dessa men att de inte upplevs särskilt tilldragande. Vissa ansåg att 

det ibland kan få butiken att se ”billig” och ”rörig” ut om man hade varor som upplevdes 

slängda i korgar. En av personerna visade stort missnöje med korgar där varorna såg ut att 

vara ”in slängda” och allt ser ”rörigt” ut. 

Att titta på kläder som exponeras på väggar verkade uppskattas av de flesta. Det var bara en 

person som sa att hon oftast tittar framåt och visade tvivel gentemot det här sättet att exponera 

varor på. Resten av gruppen verkade uppskatta den här typen av exponeringen och man fick 

kommentarer som t.ex. ”att på väggen brukar man hänga upp det som är trendigt och därför så 

brukar man titta automatisk på den för att kolla läget”. Andra upplevde det som att man får en 

chans att titta lite bättre på varorna vilket också uppskattades av de flesta i gruppen.  

På frågan om det är viktigt att det finns varor exponerade vid kassan så svarade alla nästan 

enhetligt att det inte var viktigt alls. Fortsatt diskussion visar dock att de tittar på dessa varor 

och att majoriteten väljer ofta att köpa av dessa varor speciellt om det är kö och man får mer 

tid att studera dessa medan man väntar på att betala det man har köpt.  

När butikerna ändrar på hyll- och varuplacering bland annat för att göra det mer stimulerande 

och attraktivt för deras kunder uppfattades det ganska likt av de flesta personerna i gruppen. 

Den allmänna inställningen var att det är ganska bra att ”fräscha upp ”butikerna då och då och 

att det då blir mycket roligare att gå i ”sina vanliga affärer”. Det som upplevdes positivt med 

dessa förändringar i butiken är enligt de intervjuade att det oftast ser snyggare ut och att det 

blir en omväxling vilket resulterar i att butiksbesöket upplevs som mer trevligt och angenämt. 

Det negativa var gruppmedlemmarna ganska eniga om och det var att efter förändringen så 

kan det vara så att man ”inte hittar lika bra” som innan. En av de intervjuade uppskattade inte 

dessa förändringar alls och ansåg dessa vara ”endast negativa och förargelseväckande”. När vi 

fördjupade oss i varför personen i frågan tycke att det var så, så var hans förklaring att när han 

kommer in i en butik som han brukar gå till och upptäcker att de har förändrat placeringen på 

varor så blir han väldigt frustrerad och ”tappar lusten till att gå i dessa affärer”.  
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Nästan alla i gruppen brukar impulshandla ofta. Då kan det handla om många olika saker, allt 

ifrån kläder, smink, billigare saker eller något annat som man anser sig behöva senare. En 

person i gruppen berättade att hon impulsköpte sällan men att det händer då och då. 

Att man skyltar klart och tydligt är jätte viktigt enligt de intervjuade, skyltarna gör definitivt 

så att man uppmärksammar dessa varor mer enligt en gruppmedlem. En annan person i 

gruppen tyckte att skyltarna var aktuella för hans del bara om det var rea skyltar annars tittade 

han inte alls på dessa. Tydlig information som inte är missvisande ansåg alla var det bästa vad 

gäller skyltningen i butiken. När vi började diskutera detta med missvisande butiksskyltar så 

förklarar en tjej vad hon ansåg som missvisande butikskylt. Det som kunde kännas så oerhört 

irriterande menade hon, var när man ska köpa någonting som man uppmärksammade med 

hjälp av skylten men som sedan när man ska betala visar sig gälla bara för medlemmar. Oftast 

menar hon står det på skylten men det är skrivet med sådant ”liten text” att man knappt kan 

lägga märke till det.  

Sista frågan som handlade om vad butikerna ska tänka på när man specialexponerar varor för 

att kunna attrahera kunder på bästa möjliga sätt gav ganska varierande svar. Vissa tyckte att 

man ska lägga varor som passar ihop med varandra som t.ex. baddräkter, solkrämer, solhattar 

och liknande. Det underlättar för kunden att slippa leta efter dessa varor och man som kund 

oftast reagerar så att man passar på och köper allt det man behöver på en gång i stället för att 

gå och leta igenom hela butiken. Alla intervjuade ansåg att det var viktigt med att man 

varierar varorna som specialexponeras. Man kanske lägger upp accessoarer och skor som 

passar kläderna. Detta ska i sin tur underlätta för kunderna att hitta alla de olika plagg man 

vill ha samt att man får tips till hur man kan matcha de olika varorna. Att färgkoordinera 

kläder d.v.s. att lägga upp de efter färg de har, var också någonting som alla ansåg vara 

viktigt. Det ser, enligt gruppen, ”snyggare ut” om alla klädesplagg, accessoarer o.s.v. 

kombineras i matchande färger. Gruppen ansåg också att en tydlig prismärkning under de 

enskilda klädesplagg var också att föredra när man specialexponerar varor eftersom det 

underlättar att få den informationen på plats så man sliper leta efter det. 

4.2 Intervju med butikens dekoratör 

Carina har jobbat som dekoratör i den här butiken i 20 år. Innan det jobbade hon på en 

reklambyrå, och så jobbade hon i 10 år i en annan klädbutik också då i egenskap av dekoratör. 
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 Carina berättade under intervjun att butiken hon jobbar på arbetar utifrån ”Merchandisings 

verktygslåda” där man tittar på enskilda artiklars yta och placering, specialexponeringar m.m. 

Hon berättar att butiken har speciella ytor vilka de arbetar utifrån. Där jobbar man aktivt med 

varor som det centralt (från klädkedjans marknadsavdelning) bestäms ska exponeras i alla 

klädkedjans butiker. När det gäller specialexponeringar av kläder så utgår man också från 

konceptet att alla butiker i kedjan ska se likadana ut. Man ska alltså kunna känna igen sig när 

man kommer i en butik från dän här kedjan oavsett vilken stad man befinner sig i. Som 

dekoratör så kan man enligt Carina bestämma till en viss mån vilka varor ska exponeras på de 

olika exponeringars ytor i butiken. Det hon först tänker på, innan det beslutas om vilka kläder 

som ska exponeras på vilka ytor, är vilken målgrupp man vill vända sig till. Eftersom butiken 

hon jobbar på är en gammal butik som är ”inarbetad”, alltså har funnits länge i den här staden, 

så har de en äldre målgrupp och butikens mål just nu är att arbeta mot ”yngre” kunder.  

Kläderna roteras i butiken i syfte till att öka deras försäljning. Då byter man plats för olika 

kläder och exponerar dessa på nya ytor i butiken. Har en viss vara inte sålt så bra på en plats 

så försöker man att flytta på den för att på så sätt försöka dra uppmärksamheten mot den. 

Den känsla man vill förmedla till kunderna när de kommer in i butiken är ”mode” enligt 

Carina. Vilket ”mode” man vill förmedla vid en viss tidpunkt beror mycket på kläderna som 

exponeras. Ibland har man olika ”tema”, det kan vara t.ex. bohemisk tema och då försöker 

man förmedla den känslan till kunderna eller så kan det vara klassiskt mode som man ska 

exponera till kunder o.s.v. Enligt Carina så vidtar man olika åtgärder för att återskapa den 

känsla hos kunderna och på så sätt inspirera kunder till att titta och handla av varor. 

För att attrahera kunderna till att komma och handla i deras butik så har de någonting som 

kallas för ”Now” erbjudande som är alltså tillfälliga erbjudande som kunderna kan hitta i 

butiken under en viss tid och dessa återkommer enligt Carina när försäljningen minskar bl.a. 

Sedan har man återkommande marknadsföringsaktiviteter som t.ex. strumpkampanjer, 

byxkampanjer och det hela styrs av statisktiken som butikskedjan samlar in och som handlar 

om vilka varor efterfrågas av kunderna under vilka perioder under året. 

När man skyltar inne i butiken så är enligt Carina jätte viktigt att skylten står i anslutningen 

till varan. En annan sak som är viktigt är att man skriver tydligt på skylten vilken vara det är 

som avses för att kunden inte ska bli förvirrad eller uppfatta fel av det som står på skylten. 

Hon påpekar också att deras ”gatupratare” alltså skylten utanför butiken har en väldigt bra 

effekt när man vill förmedla budskap till kunderna innan de kommer in i butiken. Mycket av 
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skyltarna i butiken är förtryckta skyltar som kommer från marknadsavdelningen men de har 

också skyltar som de gör själva med hjälp av en mall. 

Carina berättar att när de i butiken vill specialexponera en vara så handlar det ofta om varorna 

där man utmärker priset som en fördel för kunden (att man har t.ex. erbjudande köp 3 betala 

för 2). Eller så kan det handla om varor som har en väldigt hög ”mode grad”. Alltså en 

speciell vara som ska i sin tur dra uppmärksamhet till andra varor i samma kategori vilket i sin 

tur ska bidra till det att kunderna dras till dessa och förhoppningsvis bestämmer sig att handla. 

Enligt Carina så ser man en tydlig ökning av försäljning av specialexponerade varor som t.ex. 

om butiken exponerar varor på ett bord där man specialexponerar vissa klädesplagg så brukar 

dessa ta slut ganska snabbt. Carina berättar också att det finns tillfällen då man 

specialexponerade t.ex. en topp eller blus men i stället sålde byxorna som man visade som en 

kompletterande vara till toppen/blusen. Enligt henne är det priset på kläderna i kombinationen 

med att kläderna uppfattas som moderna det som säljer bäst. Har man ett ”bra” pris på en vara 

som efterfrågas av kunderna så brukar det sälja ganska bra. Sedan nämner hon att det hände 

också att det man tänkte skulle sälja bra inte säljer och vice versa. Hon nämnde en specifik 

situation med ett parti kjolar som de inte tänkte skulle sälja så bra med tanke på deras 

kundkrets, men som sedan, efter att man hade specialexponerat dessa och visat de för 

kunderna på ett separat bord, visade sig sälja väldigt bra. Det är skillnad från butik till butik, 

enligt Carina, hur man bestämmer vilka varor och produkter man ska satsa på. Vissa butiker 

drivs väldigt mycket av just det som kunderna efterfrågar medan i butiker så som den Carina 

jobbar i handlar det mer om att ”lära” kunder. Med det menar hon då att när butiken inskaffar 

kläder för en viss säsong så går man ut med reklam och olika budskap i syfte att visa för 

kunder att ”detta är mode just nu”. Man visar kunderna med andra ord vad det är som anses 

vara populärt och trendigt under just denna säsong. 

Vad gäller impulsköp så berättar Carina att det också är någonting som personalen i butiken 

tänker på när de bestämmer vilka artiklar man ska exponerar på vilka ytor i butiken. 

Kassaområdet är ett väldigt populärt ställe och ett bra sätt att öka merförsäljning på menar 

Carina. Anställda vet ungefär vad det är som kunderna brukar ”plocka på sig” och det är just 

dessa varor man försöker att exponera i anslutningen till kassan berättar Carina. 

I Carinas butik håller personalen på och omplacerar varor nästan konstant och detta just av 

den anledningen för att hålla kundernas intresse uppe för att komma in i butiken och 

undersöka utbudet och undvika att besöket blir allt för rutinmässigt. Varje vecka brukar man 
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flytta på olika klädesplagg så butiksbesöket inte ska kännas för kunderna som alltför 

enformigt. 

Point off purchase försäljning är inte något som förekommer i den butiken Carina jobbar och 

detta beror på att just deras butik inte har något smink försäljning och det är dessa varor som 

vanligtvis brukar stå i olika montrar i vissa klädbutiker. 

Add -on sale försäljning förekommer i butiken Carina jobbar i, men den sker i den mån 

personalen har tid enligt Carina. Exempel på det är t.ex. om man köper underkläder att man 

erbjuds tvättpåsen till dessa o.s.v. De finns ingen direkt statistik som visar på hur lönsam den 

här tekniken är just för denna butik. 

Hur varorna ska exponeras i den här klädkedjan är centralt bestämt för det mesta och 

butikerna vet inte vilka varor som köps in. Det är bara en månad i förväg butikerna får reda på 

vad det är som köpts in. Butiken har vissa exponeringspunkter där de bestämmer vilka varor 

som ska exponeras och då arbetar man mest med de varor som man inte sålt upp till det som 

var planerat.  

Exponering på väggar är väldigt centralstyrt och där får butikerna t.o.m. exakta nummer på 

plagg som ska hängas upp, berättar Carina. Fokuspunkter på golvet och exponering vid kassan 

är någonting som personalen i butiken har lite större handlingsfrihet i när det ska bestämmas 

vilka varor det är som ska exponeras där. Att det är så mycket som är centralstyrt tycker 

Carina är bra på sätt och vis och speciellt med tanke på att personalen blir mindre och mindre 

och man får ta mer ansvar för fler moment i butiken än vanligt. 

När butiken har olika kampanjer behöver de ofta hjälp från marknadsavdelningen med 

färdigtryckta skyltar vilket sparar tid för personalen och underlättar hanteringen av varor. För 

det mesta under kampanjdagar så har personalen många varor att tänka på. Det händer också 

att man har kampanjer för enskilda varor men detta förekommer mer sällan enligt Carina. Förr 

i tiden berättade Carina var det mycket mer ansvar på själva butikerna hur exponeringar ska 

vara. Var och hur man skulle exponera fick butikerna själva bestämma. Men ju hårdare 

konkurrens kom och man fick dra ner på personalen desto mer blev mycket av det arbete 

kring exponeringar flyttat till centralavdelningen vilket skulle i sin tur lyfta bördan från den 

redan hårt pressade personalen. 
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   5. Analys 

I analys delen är målet att koppla och jämföra teoretiska utgångspunkter med den insamlade 

empirin för att på så sätt kunna visa likheter men också kunna diskutera kontrasterna mellan 

dessa. Detta ska på bästa möjliga sätt resultera i för uppsatsen viktiga slutsatser. 

       5.1  Kommunikation mellan butik och kund 

 För att kunderna ska uppfatta något budskap så måste detta exponeras för kunden. Nästa steg 

handlar om att kunden uppmärksammar budskapet, tolkar det, kommer ihåg budskapet samt 

skaffar sig egen attityd gentemot det budskapet man exponerats för (Evans m fl. 2006). Man 

kan säga att en förutsättning för att utveckla en attityd gentemot något budskap är att 

budskapet blir först och främst presenterat för kunden. När kunden i sin tur uppmärksammar 

budskapet så får de en chans att skapa sig en egen inställning till budskapet. Under intervjun 

med fokusgruppen så kom man fram till att när personerna i fokusgruppen bestämmer vilka 

butiker de väljer att besöka så blir det till att man oftast besöker de butiker man är van att 

handla sina kläder i. Till helt nya butiker går man till, enligt de intervjuade, bara om man såg 

någon reklam eller om någon kompis rekommenderade butiken. Men alla höll med om att om 

de såg något som de ansåg vara inbjudande eller lockande klädesplagg i t.ex. skyltfönster så 

gick de in för att undersöka plaggen närmare. Å andra sidan så berättar dekoratören att 

butiken använder sig av olika sätt för att förmedla budskap till kunderna. Vanligast är att man 

har tydliga skyltar som inte är vilseledande på något sätt så kunderna inte känner sig 

förvirrade vilket menar dekoratören i sin tur kan få den motsatta effekten så kunderna vägrar 

istället komma in och handla. Gatupratare nämnde dekoratören som ett väldigt bra verktyg för 

att redan utanför butiken nå till kunderna med det budskap butiken vill förmedla till dem. 

Vikten av tydliga butiksskyltar framkom också under fokusgruppintervju. Enligt 

fokusgruppdeltagare så hjälper tydliga butiksskyltar till att de uppmärksammar mer de varor 

butiken exponerar.  

       5.2 Merchandising verktygslåda och kundens uppmärksamhet 

Enligt Yang och Chan (1999) så finns det fem olika verktyg som bestämmer butikens 

lönsamhet. Dessa är enskilda artiklars yta och placering, specialexponeringar, varugruppens 

yta och placering, hyllornas placering och säljmaterial. Den dekoratör jag valde att intervjua 

bekräftade att butiken arbetar utifrån de fem verktyg vars uppgift är att hjälpa butiken med 

försäljning och i och med detta att öka butikens lönsamhet. Enligt dekoratören är sättet man 
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exponerar varor på, yta som behövs för att exponera olika varor, specialexponeringar m.m. är 

sådant som butiken har till hands när man vill öka försäljningen i butiken. Man kunde se, 

enligt dekoratören, en tydlig ökning av försäljning vid t.ex. specialexponering av varor. 

Varorna som specialexponeras brukar ta slut ganska snabbt men det kan också vara så att den 

vara som exponeras drar uppmärksamhet till någon annan produkt som i början är tänkt mest 

som en kompletterande vara. Dekoratören berättade att det är den centrala 

marknadsföringsavdelningen för den här butikskedjan som mer eller mindre bestämmer om 

vilka ytor och placeringar de olika artiklarna ska ha, vilka varor som ska specialexponeras 

o.s.v. Detta med visst undantag för några särskilda ytor som personalen i butiken själv kan 

bestämma över i en större utsträckning och dessa är bland annat kassaområde och 

fokuspunkter på golvet. För att attrahera kunderna enligt dekoratören, använder sig butiken av 

olika erbjudande som kan hittas i butiken under en bestämd tid. Dessa åtgärder genomförs 

ofta bland annat när försäljningen minskar och man vill uppmärksamma kunderna lite extra på 

kläder som kanske inte har sålt så bra som man hoppats. Fokusgruppintervjun gav delade svar 

på vad det är som uppmärksammas först när man kommer in i butiken. Medan vissa personer i 

fokusgruppen berättade att det första de märker är faktiskt det utbudet butiken har (varorna) så 

utryckte andra att butiksinredning, ljussättning m.m. samt om butiken känns t.ex. lugn och 

välplanerad är det första man reagerar på när man kommer in i en butik.  

Tony Morgan (2008) fokuserar mer på planering av butiks utrymme och placering av varorna. 

Han nämner två speciella sätt att få till merförsäljning och dessa är s.k. ”Point- off- purchase” 

sale (varor i speciella montrar från leverantörer) och ”Add-on-sale”(försäljning som 

uppmuntras av butikspersonalen). Point off purchase köp är något som inte är relevant för den 

valda butiken eftersom butiken inte säljer kosmetika, smycken och liknande, alltså sådan som 

brukar säljas i speciella montrar i klädbutiker, berättar dekoratören. Add on sales försäljning 

förekommer i Carinas butik i den mån personalen har tid. Det finns dock ingen statistik som 

visar hur lönsam den här tekniken är för just denna butik.  

        5.3 Varuexponering  

Enligt teorin så är de varor som exponeras tydligt till kunden och får mycket utrymme just de 

varor som säljer bättre än andra (Thurow & Nilsson 2004,2008). Man ska vara extra noga 

med exponeringen på vissa utvalda platser som varuplacering på vägg, fokuspunkter på golvet 

och område kring kassan (Pihlsgård et al. 2003). Under intervjun med dekoratören så 

framkom det att mycket av exponeringsarbete just inom den här klädkedjan styrs centralt från 
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marknadsavdelningen där man bestämmer vilka varor som ska ha vilka platser i butiken. 

Vissa områden är väldigt hårt styrda som t.ex. när det handlar om väggexponeringar där man 

t.o.m. får nummer på varan som ska exponeras på denna yta medan butikens personal har 

andra ytor så som kassaområde och vissa fokuspunkter på golvet där de får i en större 

utsträckning bestämma själva om vilka varor de vill exponera. Under fokusgruppintervjun så 

gav gruppen varierande svar angående exponeringar av kläder på butiksväggar. Majoriteten 

av gruppen uppskattade exponeringar på väggar och deras förklaring var att dessa 

exponeringar uppfattas som ”trendiga”(de intervjuades förklaring på vad som menades med 

trendigt var att butiken hänger upp det senaste modet för att visa det för kunder) och att just 

av den anledningen så brukar dessa exponeringar uppmärksammas av personerna i 

fokusgruppen. Ett annat argument för väggexponeringar var enligt de intervjuade att man fick 

en chans att se på dessa olika klädesplagg lite noggrannare vilket upplevdes som väldigt 

positivt.  

Butikerna ska alltid ha framme en intressant produkt som ska göra kunden intresserad för att 

komma in i butiken men det är också väldigt viktigt att varor av samma natur placeras så att 

det gynnar varandra och förhoppningsvis leder till merförsäljning (Ekberg & Lohmander 

2004). I intervjun med dekoratören så framkom det att det händer ibland att man säljer mer av 

ett klädesplagg som var från början menat som kompletteringsvara till det plagg man 

ursprungligen ville exponera och öka försäljning för. Hon nämnde då tillfälle när butiken 

specialexponerade en topp men fick i stället ökad försäljning på byxorna som man exponerade 

som kompletteringsvara till toppen. Det är viktigt att presentera varor på olika sätt för att 

väcka kundens uppmärksamhet. Att visa olika klädesplagg på en skyltdocka kan vara ett sätt 

att presentera varor för kunden (Ekberg & Lohmander 2004). Vid fokusgruppintervju så var 

de flesta respondenter överens att de inte var så viktigt om kläderna presenterades på en 

skyltdocka och det var bara en person som ansåg att det var ganska viktigt om man såg 

kläderna presenterade på en skyltdocka. Alla var däremot överens om att exponeringen på 

skyltdocka gav lite tips om hur man kunde matcha olika klädesplagg. 

        5.4 Specialexponering och impulsköp 

När man specialexponerar varor så brukar det oftast vara då man har varor som ingår i olika 

kampanjer eller säsongvaror man vill uppmärksamma kunderna mot och dessa borde placeras 

på de punkter i butiken som säljer bäst (Carlsson et al. 2002). Under intervjun så berättade 

dekoratören att man tydligt kunde se att försäljning av specialexponerade varor ökade. Hennes 
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förklaring till detta påstående var att när de specialexponerar kläder på ett bord så brukar 

varorna ta slut ganska snabbt. Ett intressant exempel på det var ett parti kjolar som personalen 

inte trodde skulle sälja så bra men som sedan efter att ha specialexponerats för kunderna 

visade sig sälja väldigt bra. Det hände också att man fick till merförsäljning av en vara som 

ursprungligen var tänkt som en kompletterande vara till det klädesplagg som butiken 

egentligen var ute med att specialexponera. Alla som intervjuades i fokusgruppintervjun 

svarade att de brukar uppmärksamma specialexponeringar av kläder på t.ex. ett säljtorg. En 

sak som påverkar personerna i gruppen var tiden de hade till sin förfogande för att kunna gå 

igenom butiken. Om man är stressad och hade bråttom så uppmärksamas dessa 

specialexponeringar som hastigast. Men också här påpekades av de intervjuade att det var 

väldigt viktigt om upplägget på bordet såg inbjudande ut för då kunde man tänka sig att 

stanna till vid bordet en aning längre än man tänkt sig det från början. När frågan om vad 

butikerna ska tänka på, när de specialexponerar varor för att attrahera kunderna på bästa 

möjliga sätt togs upp, så gav de intervjuade varierande svar. Vissa personer i fokusgruppen 

ansåg att butikerna ska tänka på och specialexponera varor som ”passar ihop” med varandra 

som t.ex. baddräkter, solkrämer, solhattar och liknande. Detta underlättar för kunderna att 

både komma ihåg allt som man behöver samt att kunna hitta det på en och samma plats och 

slippa leta igenom butiken. De som alla i fokusgruppen ansåg som viktigt vid 

specialexponeringar var att butiken borde variera varorna, att man exponerar smycken eller 

skor som kan passa med de specialexponerade kläder t.ex. Variationen i de specialexponerade 

varorna ska underlätta, enligt de intervjuade, för kunderna att både få tips om hur man kan 

matcha olika klädesplagg samt att kunna hitta dessa lättare och undvika att behöva leta 

igenom butiken för att hitta alla de varor man vill ha.  Att man färgkoordinerar har betydelse 

enligt fokusgruppen eftersom man får en känsla att exponeringen ser ”snyggare” ut. Att sätta 

ut priser under de enskilda plagg som specialexponeras ansåg fokusgruppen var viktig 

eftersom det underlättar för kunderna som då får på plats den information de vill ha.  

Impulsköp (oplanerat köp) är köp som sker ogenomtänkt då kunden har exponerats för en viss 

vara (Nordfält 2007). En tilltalande exponering i kassaområde kan underlätta för kunden att 

bli påmind om de behöver någonting (Pihlsgård et al. 2003). Oftast så ser man kassaområde 

som det område där impulsköpet sker mest men sådant köp kan i princip ske i vilken del av 

butiken som helst och det är av just den anledningen som klädbutikerna har börjat sälja 

kosmetik (Underhill 1999). Dekoratören berättade att kassaområdet är väldigt bra ställe att 

exponera varor på för att öka försäljning och att det är för det mesta personalen som 
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bestämmer vad som ska exponeras där. Det är de anställda som vet vad kunderna brukar 

”plocka på sig” så man försöker att exponera dessa varor på den här ytan. Hon nämner dock 

ingenting om ifall man brukar attrahera kunder till impulsköp på några andra platser i butiken 

utan talar mest om kassaområde som den yta som butiken mest fokuserar på vad gäller 

kundernas impulsköp. Fokusgrupp intervjun gav varierande svar på frågorna som handlade 

om impulsköpet. De flesta svarade att de brukar impulshandla ofta, det var bara en i gruppen 

som berättade att hon impulshandlar sällan men att det ändå händer att hon gör det. Det som 

deltagare i fokusgruppintervjun impulshandlade var allt ifrån kläder, smink, ”billigare saker” 

som vissa personer utryckte det eller någonting som de ansåg kunde behövas senare och 

därför ville de passa på och köpa det i förväg. 

          5.5 Kundernas uppfattningsförmåga 

Att kunden inte uppfattar allt de ser och att hjärnan selekterar det vi ser är av stor betydelse 

för butiken att ha kännedom om. Impulsköp t.ex. ökade med väsentliga 80 % bland de kunder 

som inte handlade rutinmässigt(Nordfält, 2007). För att inte deras kunder ska uppleva besöket 

i butiken som alltför monotönt så jobbar dekoratören och den andra personalen i butiken med 

att ständigt förnya butiken och byta ytor för olika kläder. De vill med detta väcka kundens 

intresse och viljan att komma in och undersöka de klädutbuden butiken har att erbjuda. 

Samtidigt så vill de med detta enligt dekoratören undvika att besöket känns alltför 

rutinmässigt. Under fokusgruppintervjun så fick man en uppfattning om att de ansträngningar 

butiker gör när de ändrar på hyll-och varuplacering, verkar uppskattas av de flesta i gruppen. 

De ansåg då att butikerna efter sådana åtgärder uppfattades ofta som ”mycket roligare att gå i. 

Det brukar enligt personerna i gruppen oftast se ”snyggare” ut efter att butikerna har ändrat på 

inrednigen och varorna och att dessa ansträngningar butiken gör bjuder på en ”omväxling” 

vilket upplevdes som trevligt och angenämnt. Det negativa enligt gruppen var att man ibland 

efter denna förändring ”inte hittar lika bra som innan”. Detta kan då orsaka en känsla av 

missnöje hos kunderna som är ute efter att handla bara någon specifikt vara som man efter 

förändringen har svårt att hitta i butiken. Men bara en av sex personer i fokusgruppen ställde 

sig helt negativt till dessa förändringar och upplevde de som ”negativa” och 

”förargelseväckande”.  
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6. Slutsats  

I detta avsnitt ska, utvärdering av analysen och metoden man har använt för att undersöka 

frågan med, ge svaren på undersöknings syfte d.v.s. svar på problemformuleringen som är:  

- Hur kan specialexponering påverka och attrahera kunder i klädbutiker? 

Det som denna uppsats har som syfte är att med hjälp av att studera klädbutikens användning 

av specialexponering få en tydligare koppling till hur klädbutikerna använder sig av just 

specialexponeringar för att attrahera och påverka kunderna. Fokusgrupp intervjun ska å sin 

sida hjälpa till att förstå huruvida kunderna uppfattar och påverkas av specialexponeringar i 

klädbutiker. 

Förutsättningen för att kunderna ska reagera på något budskap är att de exponeras för denna. 

Det vanligaste sättet för butikerna att förmedla olika slags information till kunderna går via 

skyltar inne i och utanför butiken vilket man fick indikation till i den här klädbutikens fall 

också. I både intervju med dekoratören samt fokusgruppintervju framkom vikten av tydliga 

skyltar inne i butiken. Kan skyltar på något sätt uppfattas som missvisande så kan det få 

kunderna att känna sig missnöjda med butiksbesöket och i sin tur så kan det få kunderna att 

välja att inte handla i en viss butik. Det kan man relatera till det som forskare skriver om att i 

takt med att kunder allt mer fattar sina köpbeslut när de befinner sig på plats i butiken så har 

också vikten av bra marknadsföring i butiken blivit större (Pihlsgård et al. 2003). Å andra 

sidan så utvärderar personerna i fokusgruppen reklam, rekommendation från vänner m.m. 

samt om de ansåg sig se något ”lockande” klädesplagg i skyltfönster innan de bestämmer sig 

om de ska gå in i butiken eller inte. Kunderna behöver någon slags ”övertalning” innan de 

bestämmer sig för att komma in i butiken. De svar som framkom under fokusgruppintervjun 

tyder på att när de intervjuade vill t.ex. besöka en ny butik är just reklam och bra rykte samt 

lockande skyltfönster tre väldigt viktiga faktorer för just dessa personer. Från detta kan man 

dra som slutsats att det är just dessa faktorer som butiken ska vara extra uppmärksam mot när 

den vill vända sig till nya kunder och på så sätt utöka sin kundkrets. 

Undersökningen antyder också att butiken arbetar utifrån ”Merchandisings verktygslåda” och 

att dessa verktyg uppfattas som ett sätt att styra butikens försäljning och lönsamhet. Den 

indikerar också på att försäljning av specialexponerade varor ökar tydligt jämfört med andra 

varor. Detta kan kopplas till det forskarna skriver om att att varorna som exponeras tydligt 

och får mycket plats är mer lönsamma än andra varor (Thurow och Nilsson 2004,2008). De 



 

29 

 

svar som fokusgrupen gav tyder på att färgkoordinering av de exponerade varor anses vara 

bra eftersom att exponera kläder i färger som passar ihop ansågs av fokusgruppdeltagare som 

mer tilltalande. Detta resultat kan man koppla till studien gjord av Kerfoot, Davies och Ward 

(2003) som påvisade vikten av färgkordineringen av exponerade varor samt exponering av 

kläderna på skyltdockor som några av de faktorer som påverkar kundernas beslut för att köpa 

de exponerade varor.  

Samtidigt så tyder den här undersökningen att exponering på skyltdockor inte är något som 

uppfattas som väldigt viktigt av fokusgruppdeltagare. Varför resultatet skiljer sig kan vara 

svårt att svara på. Det kan t.ex. bero på tillvägagångsättet man gör undersökningen på. 

Kerfoot och kollegor hade stimulerings material i form av bilder tagna i butiker. Den här 

undersökningen gjordes utan visuella stimuli utan med frågor som undersökaren förberedde 

och presenterade för fokusgruppdeltagarna där varje fråga förklarades mer djupgående i syfte 

för få så bra och givande diskussion.  

 De faktorer som ger en indikation för vad kunderna anser är viktig vid specialexponering är: 

- Specialexponera varor som ”passar ihop” (t.ex. baddräkt, solkräm, solhatt m.m.) 

- Variera varor som specialexponeras (exponera skor eller smycken som kan passa med 

de specialexponerade kläderna) 

- Att färgkoordinera varor som specialexponeras upplevs som ”snyggare” av deltagare i 

fokusgruppen 

- Att sätta ut priser under de plagg som specialexponeras 

Undersökningen ger också indikation på att kunderna styrs mycket av tiden de har till sitt 

förfogande för att göra sina inköp. Fokusgruppdeltagarnas svar på vad butiken ska tänka på 

när de specialexponerar varor tyder också på vikten av att underlätta för kunderna när de 

befinner sig inne i butiken. Att man t.ex. specialexponerar varor som ”passar ihop” 

förklarades av de intervjuade som ett sätt att spara tid och kunna lätt hitta alla de varor man 

behöver på en och samma plats. Att sätta ut priser under de plagg som specialexponeras är 

viktig eftersom det underlättar för kunden att hitta den information den behöver på plats så 

kunderna sliper leta igenom hela butiken. Detta kan också ses som ett sätt att ”spara” tid för 

kunderna som vill handla snabbt och smidigt och inte vill känna att man förlorar onödigt 

mycket tid på att leta fram det man vill ha.  
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Undersökningen ger en antydan till att specialexponering av ett visst klädesplagg inte 

nödvändigtvis ökar bara försäljningen av den exponerade klädplaggen utan att det ökar också 

försäljningen på varorna som man exponerar tillsammans med den och vilka exponeras som 

t.ex. kompletteringsvara. Detta bekräftas i olika studier där man kom fram till att 

specialexponering bidrar till en ökad försäljning av inte bara den exponerade varan utan till en 

ökad försäljning i hela varugruppen (Chevalier, 1975).  

Enligt forskarna så finns det några valda platser i butiken där man bör vara extra noga med 

placeringen av varor och dessa är varuplacering på vägg, fokuspunkter på golvet och 

kassaområde (Pihlsgård et al. 2003). Denna undersökning tyder på att varuplacering på vägg 

uppfattas av kunderna som viktig och att kunder väljer att titta på dessa exponeringar för att få 

en uppfattning om vad det senaste modet som butiken vill förmedla till kunderna är. 

Dekoratörens svar gav en antydan att klädkedjan också anser varuplacering på vägg som 

väldigt viktig eftersom exponering på just den här platsen i butiken är så hårt styrd av den 

centrala markandsföringsavdelningen för hela klädkedjan.  

För att inte butiksbesöket ska kännas alltför ruttinmässigt och för att butiken ska öka chans till 

impulsköp från kundernas sida så kan de införa något nytt i butiken eller göra andra 

förändringar som gör att kunden blir mer uppmärksam på det som butiken har att erbjuda. 

Dekoratörens svar gav en indikation på att just denna butik arbetar mycket efter att konstant 

förnya butikens interiör och omplacering av diverse klädesplagg. Detta då av anledningen att 

försöka hålla kundernas intresse uppe och väcka deras uppmärksamhet mot butikens 

klädutbud. Kunderna å andra sidan verkade för det mesta vara nöjda med sådana åtgärder och 

upplevde dessa som ”omväxlande ”och någonting som får butikerna att se ”snyggare” ut. 

Detta kan man koppla till det som Nordfält (2007) skriver om att våra ögon signalerar till 

hjärnan bara då det påträffar på något nytt som avviker från det rutinmässiga. Men även detta 

kan man se på olika sätt. Bara för att det avviker från det rutinmässiga behöver inte 

nödvändigtvis betyda att man uppfattar förändringen som positivt. Personerna i fokusgruppen 

utryckte visst missnöje med dessa förändringar med att det ibland kan vara svårt att hitta det 

man letar efter när butikerna har gjort vissa förändringar. Hur man ska göra för att undvika 

sådant missnöje är svårt att ge något rätt svar på. Man skulle kunna undersöka det lite mer på 

djupet för att se om det kan t.ex. röra sig om storleken på förändringar eller om förändringar 

allmänt uppfattas av kunderna som positiva eller negativa och i så fall varför.  
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6.1 Avslutande diskussion 

Denna uppsats tyder på att specialexponering ökar försäljningen på exponerade varor. En 

annan fråga som man kunde ställa här och som kanske kan vara intressant för framtida 

undersökningar är varför kunderna uppmärksammar just t.ex. specialexponeringar. Det kan 

vara så att kunderna uppmärksammar mer varorna som specialexponeras på t.ex. ett säljbord 

eftersom denna exponering ”sticker ut” från det ordinarie exponeringen av kläderna i butiken 

och uppfattas i sin tur av kunderna som uppmärksamhetsväckande och annorlunda. En 

möjlighet kan vara då att göra några stycken specialexponeringar av kläder och sedan få 

intervjua kunder som stannar för att titta, för att på plats få respons vad gäller de olika 

exponeringarna. Då kanske man hade möjlighet att få fram ännu mer detaljerad information 

om vad det är som attraherar och påverkar kunderna med just specialexponeringar.  

I uppsatsen indikeras det från kundernas sida att om exponeringen ser inbjudande ut så drar 

det mer uppmärksamhet till sig. Vad som anses som ”inbjudande” kan dock vara lite svårare 

att ta reda på. Vad det är som uppfattas som inbjudande kan skilja sig från person till person 

beroende på t.ex. ålder, kön, etnicitet m.m. Eftersom det är så många variabler som kan 

påverka huruvida personerna anser specialexponeringen som inbjudande eller inte så kan det i 

sin tur vara svårt att mäta utan en större undersökning där man behandlar de olika variablerna 

separat. Detta då för att kunna få en bättre överblick över vad det är som påverkar personerna 

till att uppfatta en exponering på ett eller annat sätt. 

För butikernas ansträngning, att med olika åtgärder förändra i butiken för att göra kunderna 

mer uppmärksamma på varor de erbjuder, så var svar från kundernas sida både positiv och 

negativ. Eftersom de svar man har fått fram kom från en gruppintervju samt intervjun med en 

dekoratör och grundar sig inte på mätningar vid en specifik händelse, är uppfattningen den att 

utan en vidare undersökning kan det vara svårt att dra några slutsaster vad gäller förändringar 

butikerna gör och kundernas respons på dessa.  

Denna uppsats kan vara inspiration till butiker som vill veta vilka faktorer kunderna anser 

vara viktiga vid specialexponeringar av kläder. Samtidigt så kan uppsatsen vara en motivation 

för fortsatt undersökning där man går in ännu mer på djupet av detta ämne och analyserar 

varför kunderna uppmärksamar specialexponeringar och vad det är som kunderna uppfattar 

som ”inbjudande” klädesplagg. Kan man kanske påvisa att kön, ålder m.m. har inverkan på 

huruvida olika personer uppfattar en viss exponering? Man skulle kunna ha en kvantitativ 
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undersökning där man behandlar de olika variabler med ett större antal enheter för att på så 

sätt försöka svara på dessa fördjupande frågor.  
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Bilaga 1 

Egna reflektioner 

I början var tanken att vi skulle vara tre tjejer i gruppen som skulle jobba med detta arbete. 

När jag blev ensam om att skriva arbetet så visste jag att det skulle vara mer tidskrävande och 

svårare att utföra den själv. Vi hade redan diskuterat ämnet vi skulle skriva om och det tänkte 

jag fortsätta med eftersom jag fann ämnet som väldigt givande och inspirerande. Jag började 

med att titta på alla metodföreläsningar vilka sedan visade sig vara väldigt nyttiga och stort 

hjälp i det fortsatta skrivandet. Jag saknade ganska ofta någon att diskutera med kring arbetets 

gång men den hjälp och stöd man fick av handledaren var utmärkt.  

Vid den första delinlämningen så fick vi ta reda på om vi tänkte i ”rätta banor”. De 

komentarer man fick av handledaren då hjälpte mig att sortera den information jag hade 

samlat innan för att på ett bättre sätt få fram en bra problemformulering för mitt arbete. 

Arbetet började allt mer ta form och den stora osäkerheten jag kände när jag skulle börja själv 

jobba med uppsatsen började avta. Under nästkommande delinlämningar så hade jag inga 

problem med att hinna inom tidsramen. Jag hade samlat ganska bra teoretiskt underlag och 

kände mig trygg i att fortsätta med uppsatsen. Svårigheterna för mig låg i det att de 

diskussioner man vanligtvis har med sin/a gruppkamrater uteblev i mitt fall, vilket gjorde 

arbetet väldigt ansträngande vissa perioder. Stödet från handledaren var oerhört bra och det 

var tryggt att veta att man kunde vända sig till handledaren för att få råd och stöd när det 

krisar sig. Ett annat stort problem jag hade var språkformalia. Som en person som inte har det 

svenska språket som modersmål, fick jag kämpa extra mycket hela tiden med att få till att 

språket i arbetet ska hålla en viss nivå. 

Delinlämningar var väldigt bra eftersom man kunde få komentarer till arbetet from första 

början vilken tror jag minskar risken för att arbete inte ska hålla den kvalité som eftersträvas. 

Jag försökte hela tiden, i den mån jag kunde, sätta högre mål för hur jag ska göra och gå 

tillväga med arbetet. Det som också var väldigt viktigt med delinlämningar var att kunna styra 

tiden man har så man inte hamnar bak i skrivandet vilket kan lätthända speciellt om man 

arbetar ensam. 

När det var dags för att göra intervjuerna så ordnade jag en fokusgruppintervju med sex 

personer där personerna fick frågeformuläret innan för att kunna förbereda sig och för att jag 

skulle kunna få det bästa möjliga resultat av intervjun. Jag fick också tag på en dekoratör i en 

annan klädkedja än den som jag intervjuade sedan. Men efter några fruktlösa försök om att 

försöka få en tid till intervjun så bestämde jag mig att prova i en annan butik. Där hade jag 

mera tur och fick tid två veckor efter att jag pratat med butikschefen. Men denna gång så 

kunde jag inte hålla tidsramen eftersom den tid jag fick låg efter den tiden framläggningen av 

arbetet skulle äga rum.  

Att arbeta med uppsatsen själv har varit både svårt men också väldigt lärorikt. Man har insett 

många saker och fått bekräftat det man redan visste. Jag visste redan att det skulle vara väldigt 

tufft att göra arbetet helt på egen hand men har också insett att om man är tillräckligt 

målinriktad och med bra hjälp och stöd så finns det inte så många situationer som man inte 
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skulle klara av vilket stärkte mitt självförtroende väldigt mycket. När hela arbetet var färdigt 

så kände jag mig väldigt stolt, glad och lättad att ha klarat av det fast man misströstat många 

gånger i tron att denna uppgift var för svår att klara av själv. 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor till fokusgruppen 

1. Uppskattningsvis hur ofta per månad brukar ni besöka klädbutiker? 

 

2. Vad tycker ni är viktigt beträffande, comfort, utseende, varuplacering m.m. när ni går 

in i en klädbutik?  

 

3. Vad är avgörande när ni vill bestämma er i vilken butik ni ska gå in (går ni bara i 

butiker ni är vana att besöka, tittar ni först på skyltfönster eller något annat)? 

 

 

4. När ni besöker klädbutiker brukar ni gå igenom hela butiken för att se efter utbudet 

eller brukar ni koncentrera er bara på det som ni kommer till butiken för? 

 

5. Vad är det första ni uppmärksammar när ni kommer i en butik? 

 

 

6. Hur viktigt är det för er att se visa plagg exponeras med hjälp av t.ex. skyltdockor? 

Hur avgörande är det för er att kunna se dessa plagg på skyltdockor innan ni fattar 

beslut om att köpa dessa plagg? 

 

7. Man kan specialexponera varor på t.ex. säljtorg (kanske ett bord där man lägger upp 

olika varor på ett snyggt sätt) i en butik. Ofta finns det en rad olika varor som 

exponeras på dessa. Brukar ni uppmärksamma alla dessa varor eller tittar ni på bara 

det ni hade tänkt er att leta i butiken från början? 

 

 

8. Butiker använder sig av fokuspunkter på golvet t.ex. korgar fyllda med strumpor och 

liknande. Vad är er reaktion på detta sätt att exponera varor och tycker ni att ni 

uppmärksammar dessa? 

 

9. Många butiker exponerar kläderna på väggen för att ge dessa lite extra 

uppmärksamhet. Tycker ni att detta sätt att placera varor fyller sitt syfte och brukar ni 

stanna vid dessa för att titta på utbudet? 

 

 

10. När ni står i kassan och ska betala hur viktigt är det enligt er om det finns varor 

exponerade i direkt anslutning till kassan?  

 

11. Brukar ni titta på dessa varor och händer det att ni handlar av dessa medan ni väntar på 

att betala? 

 

 

12. Butiker kan ibland ändra på placering av hyllor, varor m.m. för att göra det lite mer 

spännande för kunderna som kanske är alldeles för vana med butikens utseende och 
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varornas placering. Anser ni det vara stimulerande att butiker då och då förändrar sin 

interiör för att göra det lite mer attraktivt för kunderna? 

 

13. Vilka positiva och vilka negativa sidor upplever ni med dessa förändringar? 

 

14. Hur ofta händer det att ni impulshandlar i klädbutiker? 

 

15. Vilka varor kan det handla om då? 

 

 

16. Butiken skyltar för att ge budskap till kunden om olika kampanjer, reor m.m. Hur 

viktigt är det med skyltar för er del och uppmärksammar ni mer varor som det skyltas 

för än andra varor? 

 

17. Upplever ni informationen på skyltar vara tillräckligt? Om nej, specificera gärna vad 

det är som saknas?  

 

18. Vad ska butiker enligt er tänka på när de specialexponerar varor för att kunna attrahera 

kunder på bästa möjliga sätt?  
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Bilaga 3 

Intervjufrågor till dekoratören 

1. Butikskommunikation innebär alla de säljfrämjande aktiviteter en butik använder 

sig av för att attrahera kundernas olika sinnen. Där ingår då allt från 

produktexponering, skyltning m.m.  Visual merchandising eller i översättningen 

försäljning genom synintryck är det utrycket som används för dessa säljfrämjande 

åtgärder. Merchandaising verktygslåda har fem verktyg och dessa är bland annat 

enskilda artiklars yta och placering, specialexponeringar, varugruppernas yta och 

placering. Är det något ni arbetar utifrån i butiken? Om ja, skulle du kunna utifrån 

dessa verktyg förtydliga hur ni som butik resonerar när ni använder er av dessa 

redskap? 

 

2. Vilken känsla vill ni förmedla till kunderna i första hand när ni planerar 

exponeringar av varor samt skyltning i butiken? 

 

3. För att kunderna ska komma in i butiken så behöver de ibland något som drar 

deras uppmärksamhet och som ökar deras vilja att komma in i butiken och handla. 

Det kan t.ex. vara så att man har en lockande erbjudande som man skyltar för i 

skyltfönster m.m. Vilka åtgärder ni använder er av för att locka kunderna att 

komma in i butiken? 

 

4. När ni skyltar inne i butiken vad anser ni då vara viktigt (t.ex. att skylten står i 

anslutningen till varor)? Vilka skyltar brukar ni vanligtvis ha i butiken (varor i 

kampanj, rea varor m.m.) 

 

 

5. Att specialexponera en vara betyder att man exponerar vara på ett annat ställe 

utöver den ordinarie hyllplatsen t.ex. på en gavel eller säljtorg. Vad tänker ni på 

när ni ska välja vilken vara är det som ska special exponeras?  

 

6. Ser ni någon effekt av speciellexponeringen i form av t.ex. försäljningsökning av 

varan då den specialexponeras? 

 

7. Hur använder ni er av specialexponering för att påverka och attrahera kunder? 

 

8. Det finns studier som visar att specialexponering av en vara ökade försäljning av 

varor som tillhör samma varugrupp som den exponerade vara men inte 

nödvändigtvis ökade försäljningen av den vara som exponerats. Det kan också 

vara så att exponerade varumärket drar uppmärksamheten till andra varor av 

samma varumärke. Är detta något ni känner igen i ert arbete. Om ja, kan du 

beskriva lite mer specifikt?  
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9. Impulsköp är också någonting som ska enligt visa studier vara väldigt gynnsamt 

eftersom 60-70 procent av alla köp sker oplanerat. Kassa område kan då vara ett 

väldigt bra ställe att exponera varor och öka impulsköpet. Hur arbetar ni i er butik 

med att attrahera kunderna att köpa något som den kanske inte hade köpt i första 

hand? 

 

10. Kunderna uppfatar inte allt de ser och impulsköp ökar väsentligt bland kunderna 

som inte handlar ruttinmässigt. För att det inte kännas som rutinmässig köp så kan 

butikerna jobba med att ändra på varornas placering, införa något nytt som ska bli 

som ett överraskningsmoment för kunder och på så sätt dra uppmärksamhet till 

varorna. På vilken sätt arbetar ni med er butiks layout och läger ni extra tid på att 

planera eventuella omplaceringar av varor? 

 

 

 

11. Point off purchase sale är det försäljning som sker via olika montrar som ofta 

tillhandahålls av olika leverantörer och kan innehålla t.ex. batterier, 

fläckbortagningsmedel och liknande. Har ni något sådant som förekommer i er 

butik? Vid ja vad är det då som specialexponeras i dessa och vilken effekt det har 

visat sig ha på försäljningen? 

 

 

12. Add-on sale är den köp som ska uppmuntras av butikspersonalen då man erbjuder 

kunden att köpa något som kan passa till det som kunde redan har valt att köpa. 

Arbetar er personal enligt denna försäljningsteknik? Om ja vad är det som erbjuds 

kunderna då och evidenterar ni någon statistik som visar hur effektivt denna teknik 

fungerar i er butik? 

 

13. Varor ska exponeras efter det roll de har enligt vissa förskare. T.ex. så ska det mest 

lönsamma ha också den mest iögonfallande exponering o.s.v. Kan du berätta hur ni 

gör när ni bestämmer vilken placering en vara eller varugrupp ska få i butiken? 

 

14. Varje butik har några utvalda platser som man ska vara extra noga med vad man 

väljer att exponera på och dessa är varuplacering på väggar, fokuspunkter på 

golvet och exponering vid kassa. På vilken sätt resonerar ni när ni tänker över vad 

och hur ni vill exponera en vara på någon av de här platserna i butiken? 

 

15. Hur resonerar ni när ni vill specialexponera varorna som ingår i en kampanj t.ex., 

exponerar ni då bara vara som ingår i kampanjen eller exponerar ni också andra 

varor för att stimulera merförsäljning? 

 

 


