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Sammanfattning 
Att gå runt och shoppa är lika mycket en fysisk aktivitet som det är en upplevelse. Det är 

en upplevelse där kunden använder sina sinnen som hjälpmedel för att guida sig till att 

genomföra de önskade köpen. På en marknad där konkurrensen hårdnar är det viktigt för 

en klädbutik att ständigt förnya sig och hitta ett sätt att differentiera sig från mängden. En 

butik har som mål att utveckla en strategi som gör att kunderna väljer just den butiken 

före andra. Om kunden väljer butiken är det viktigt att erbjuda en bra helhetsupplevelse 

för att göra kunden till en återkommande besökare. 

 

För denna uppsats har en fallstudie valts där syftet är att beskriva hur en butik ska vara 

utformad för att maximera sin försäljning. Studien är utförd på butikskedjan Carlings och 

specifikt butiken i Luleå på Storgatan. För att ta reda på hur butiken ska vara utformad 

har fem forskningsfrågor valts ut som fokuserar på olika aspekter av interiören i butiken. 

Resultaten av fallstudien visar på att Carlings arbetar med butiken på ett effektivt sätt 

samtidigt som det finns utrymme för förbättringar. Carlings bör arbeta mer med att 

förbättra miljön och servicen i butiken. En attraktiv miljö gör att kunden får en bättre 

helhetsupplevelse och det ökar sannolikheten för ett återbesök. Service är en kärnpunkt i 

Carlings koncept och en stor del av deras försäljning bygger på att ha en dialog med 

kunden. Genom att bygga en personlig relation gentemot kunden skapas ett förtroende 

som i slutändan resulterar i merförsäljning.  
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Abstract 
To shop is a physical activity but also an experience. It is an experience where the 

customer uses his senses to help him guide through the desired purchases. In a market 

where the competition is getting higher is it important for a clothing store to constantly 

reinvent and find a way to differentiate itself from other stores. A store’s goal is to 

develop a strategy that makes the customer choose that particular store before other 

stores. If the customer chooses the store it is important to offer a good overall experience 

to make the customer into a loyal customer.  

 

In this thesis a case study have been chosen where the idea is to describe how a store 

should be designed to maximize the sales. The study is conducted in the apparel chain 

Carlings with a focus on the store in Luleå located at Storgatan. To find out how the store 

should be designed five research questions have been selected that focus on different 

aspects of the interior in the store. The results of the case study show that Carlings are 

working with the store in an efficient manner while there is room for improvement. 

Carlings should focus more on improving the environment and the service in the store. 

An attractive environment allows the customer to get a better overall experience and it 

increases the likelihood of a return visit. Service is a core concept in Carlings and a large 

part of their sales are based on having a dialogue with the customer. Building a personal 

relationship with the customer creates a trust that ultimately results in increased sales.  
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1. Introduktion 

I kapitlet nedan presenteras en bakgrund till det valda forskningsproblemet. Det 

förklaras varför ämnet är relevant i dagsläget och hur utvecklingen på marknaden har 

sett ut de senaste åren. Avslutningsvis beskrivs forskningsfrågorna och syftet med 

uppsatsen. 

 

1.1 Bakgrund 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar försäljningen i en klädbutik. Faktorerna som är 

viktigast för att en klädbutik ska öka försäljningen är vilken miljö butiken har, den 

service som personalen tillhandahåller, sortimentet som erbjuds samt priset på varorna. 

Dessa faktorer är av yttersta vikt då konsumenten påverkas mycket av dem och det avgör 

om kunden väljer att handla i butiken eller att gå ut tomhänt. Marknadsföringen i en 

klädbutik går ut på att göra rätt val när det kommer till dessa faktorer för att kunna 

påverka konsumenten i sitt beslut att genomföra ett köp. Beroende på vilka varor butiken 

erbjuder kunden kommer den att använda sig av en kombination av faktorerna och 

fokusera på vissa faktorer mer än andra (Hernant & Boström, 2010). 

 

Miljön är en viktig faktor som har fått mycket uppmärksamhet den senaste tiden. Miljön i 

en butik kan beskrivas som olika faktorer som kan designas eller manipuleras för att 

skapa vissa emotionella och beteendemässiga reaktioner hos potentiella kunder (Kotler, 

1973). Definitionen av miljö varierar från mer subtila aspekter som musik, lukt och ljud, 

till mer fysiska aspekter som själva designen i butiken. En positiv butiksmiljö är viktigt 

för att kunna erbjuda upplevelser utöver varor och service. Miljön är av särskild betydelse 

i samband med service i butiken på grund av dess abstrakta natur. Genom att konsekvent 

försöka kontrollera och förbättra miljön i en butik kan återförsäljare påverka 

konsumenterna under deras inköp (Bäckström & Johansson, 2006). 

 

Butikens service handlar om att skapa, behålla och stärka förhållandet mellan kunden och 

personalen. Varje gång en kund går in i en butik upplever kunden service och förväntar 

sig en viss service. Kundens förväntningar kommer från information den har hittat och 

från tidigare erfarenheter i butiken. Om förväntningarna inte är uppfyllda kommer 
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kunden att gå till en annan butik. Butikerna försöker alltid att möta dessa förväntningar 

och få dem att binda sig till butiken med hjälp av att skapa en långsiktig relation. Det är 

därför viktigt att personalen förstår sig på kunden. Många butiker säger att de förstår 

kunden och vet vad den vill ha, men i verkligheten har de sämre koll. Det beror till största 

delen av att konsumenten förändras och ändrar sina preferenser (Sparks, 1992). 

 

Marknaden förändras ständigt och det är viktigt för klädbutiken att ständig förnya sin 

inredning och sortiment för att kunna tillfredsställa sina kunder (Schmidt-Thurow & 

Sköld-Nilsson, 2004). Ett riktmärke som en butik bör följa är att 1-3 procent av den totala 

försäljningen sparas för att senare användas till att förnya butiken. Exempel på att förnya 

butiken kan vara att de bygger om eller underhåller, genomför personalutbildning eller 

sparar kapital för en framtida expansion. Alla förnyelser i butiken kostar mer än vad 

butiksägarna tror och det är därför viktigt att vara förberedd på oförutsedda kostnader. En 

butik i toppskick som alltid känns fräsch kommer att ha bättre försäljningssiffror jämfört 

med en butik som inte förnyar sig (Rasmus, 2003).  

 

Att gå runt och shoppa är en fysisk aktivitet men det är också en upplevelse. En 

upplevelse där sinnen används som hjälpmedel för att guida kunden till att genomföra de 

önskade köpen. Det är viktigt att kunden får röra, lukta, prova, smaka, lyssna och 

undersöka sortimentet för att lyckas skapa en attraktiv köpupplevelse och ett förtroende 

för produkten (Schmidt-Thurow & Sköld-Nilsson, 2004). 

 

Klädbutikens utformning och dess design är en viktig aspekt för att kunden ska få en 

positiv upplevelse av den. Om flera butiker inom samma område har liknande produkter 

och målgrupp kan dess utformning och design vara en viktig faktor till varför kunden 

väljer just den butiken. Det är viktigt att visa produkterna på ett tydligt sätt så att inte 

inredningen tar över. Hyrorna för en butik är ofta höga och det är därför viktigt att 

använda sig av smarta inredningslösningar för att maximera användandet av ytor och för 

att kunna förvara lagret på ett effektivt sätt. Försäljningen av kläder är ofta 

säsongsbetonat och det är därför viktigt att inredningen fungerar oavsett säsong (Schmidt-

Thurow & Sköld-Nilsson, 2004). 
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Priset är en viktig faktor i klädbutiken som påverkar försäljningen, men det är också ett 

viktigt konkurrensmedel. Det är viktigt att förstå prisets betydelse för både butiken och 

konsumenterna, men det är minst lika viktigt att förstå att priset ofta inte är den 

avgörande faktorn för konsumenternas beslut när det gäller val av klädbutik. För 

konsumenten är priset ofta bara en faktor i ett mycket mer komplext samspel av 

känslomässiga och funktionella nyttor som ett köp genererar (Hernant & Boström, 2010).  

 

Det har uppstått ett växande hot mot den traditionella butikshandeln då E-handeln i 

Sverige har ökat mycket de senaste åren. Antalet köp per person har ökat med 31 procent 

per år sedan år 2010 och snittet på antal köp per år på nätet är 16,2 gånger. Antalet köp på 

nätet via mobilen har också ökat extremt mycket senaste året. Under år 2013 ökade 

antalet nya konsumenter som använder mobilen för att köpa varor eller tjänster med 733 

000 personer (Dibs, 2013). 

 

Figur 1: Statistik över e-handel  
Källa: Modifierad från Dibs (2013) 
 

Omsättningen för kläder och skor på nätet år 2012 var 6,7 miljarder kronor (Englund, 

2013). Att köpa kläder och skor på nätet är mer populärt nu än tidigare och 59 procent har 

köpt kläder eller skor på nätet de tre senaste månaderna. De som köper mest varor på 

nätet är i åldern 35-44 år och de som köper minst är i åldern 65-74 år. Anledningen till 

detta är att 35-44 åringar ofta är kapitalstarka och har ont om tid. E-handeln blir då ett 

bättre alternativ när det går snabbare än att besöka en traditionell butik (Dibs, 2013). 
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1.2 Problem diskussion 

Marknaden ändras väldigt fort och när nya inträden på marknaden är vanligt 

förekommande blir det hög konkurrens. Det är därför viktigt att erbjuda en hög 

kundnöjdhet och att få lojala kunder, vilket i slutändan leder till konkurrensfördelar 

gentemot andra butiker på marknaden. Det är möjligt att säga att potentialen på 

marknaden finns i att leverera högre kundnytta. För att nå den högre kundnyttan är det 

viktigt att alla faktorer i butiken är noggrant övervägda (O’Cass & Grace, 2008). Det är 

också viktigt att ständigt förnya sig samt finna nya sätt för att öka sin försäljning. En 

återförsäljare borde ha som mål att utveckla en exceptionell strategi för att kunderna ska 

välja just den butiken före andra. Nackdelen är att ingenting hindrar en konkurrent från 

att kopiera den strategin och det är därför svårt att behålla sin ledande position på 

marknaden (Weitzel, Schwarzkopf & Peach, 1989). Det är därför viktigt att butiken är 

noggrann med hur de använder och utvecklar de fyra faktorerna miljö, service, sortiment 

samt pris. För att kunna maximera sin försäljning och klara av att möta konkurrensen från 

e-handeln har de fyra faktorerna blivit en ännu viktigare del för en butik.  

 

Den ökade e-handeln har skapat en ökad konkurrens för traditionella butiker (Englund, 

2013). För att anpassa sig till den nya utvecklingen väljer många företag att starta upp en 

webbshop parallellt med sin traditionella butik (Kardell, 2013). Problemet är att butiken 

inte får in kunder och en lösning på problemet kan vara att kunden handlar på nätet, men 

hämtar varan i den traditionella butiken (Ericsson, 2013). 

 

Den ökade konkurrensen gör att klädbutikerna är tvungna att agera för att behålla eller 

öka sin omsättning. Eftersom konkurrensen från e-handeln inte har varit lika hög tidigare 

har butiker inte behövt utforma sina butiker på ett optimalt sätt, men nu blir de fyra 

faktorerna miljö, service, sortiment samt pris en allt viktigare del. Det är därför intressant 

att undersöka hur klädbutiker kan maximera sin försäljning mot kunden med hjälp av de 

fyra faktorerna. 
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1.3 Problemformulering 

Den hårdnade konkurrensen i klädbranschen gör att det är intressant att studera ämnet. 

Med tanke på bakgrunden av detta område har följande problemställning valts för att 

fungera som vägledning genom hela uppsatsen:  

 
● Hur utformas en klädbutik för att maximera försäljningen? 

 
För att ta reda på svaret för problemformuleringen har följande forskningsfrågor 

konstruerats, som tillsammans ska ge oss en klarhet till problemet: 

 

1. Hur är miljön i klädbutiken uppbyggd för att maximera försäljningen? 

2. Hur hanteras servicen som erbjuds i en klädbutik för att maximera försäljningen? 

3. Hur väljs sortimentet ut i en klädbutik för att maximera försäljningen? 

4. Hur prissätts det i en klädbutik för att maximera försäljningen? 

 
De fyra forskningsfrågorna leder oss till en femte forskningsfråga. Interaktionen mellan 

forskningsfrågorna är ofrånkomlig och de har en koppling till varandra. För att kunna 

beskriva kopplingen mellan faktorerna har ytterligare en forskningsfråga lagts till som 

lyder: 

 

      5.  Hur påverkar de fyra faktorerna miljö, service, sortiment och pris varandra i en 

klädbutik? 

 

Den avslutande forskningsfrågan kommer ge svar på hur interaktionen mellan de fyra 

faktorerna påverkar försäljningen i en klädbutik. 

 

1.4 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur en klädbutik kan maximera försäljningen 

genom att utforma butiken på ett attraktivt sätt gentemot kunden. Den utformningen bör 

vara så strategiskt genomförd som möjligt så att företaget kan maximera sin försäljning. 

Genom att undersöka vad teorin rekommenderar om hur en butik bör vara utformad, kan 
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vi sedan jämföra det gentemot data som samlas in via olika observationer och dra 

slutsatser utifrån det.  

 

1.5 Avgränsningar 

Forskningsfrågorna som styr uppsatsen fungerar som avgränsningar. På grund av ämnets 

bredd och djup har endast de fyra viktigaste faktorerna och interaktionen mellan dem 

valts ut. Eftersom syftet med uppsatsen är att ta reda på hur en klädbutik kan maximera 

försäljningen genom att utforma den på ett attraktivt sätt gentemot kunden har även en 

avgränsning gjorts till interiören i butiken. Inga exteriöra faktorer så som butikens 

marknadsföring eller läge kommer att undersökas. Ytterligare avgränsningar har gjorts 

genom att fokusera på medelstora butiker med ett fåtal anställda. Stora butiker har en 

annan arbetsmetodik vilket innebär att andra faktorer kan ha en större betydelse än dem 

som presenteras i uppsatsen.  
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2. Teori 

I kapitlet nedan presenteras teorin som ska stå till grund för att kunna analysera 

problemformuleringen och forskningsfrågorna. Kapitlet är uppdelat efter varje 

forskningsfråga och tanken är att få en djupare förståelse för vad tidigare forskning har 

rekommenderat. Varje forskningsfråga är uppdelad i olika aspekter för att få en mer 

gripbar struktur på de olika faktorerna. Avslutningsvis presenteras den teoretiska 

referensramen.  

 

2.1 Butikens Miljö  

Den här delen kommer att beskriva de viktigaste aspekterna för hur miljön i butiken bör 

utformas. Det finns både subtila och fysiska aspekter som personalen bör ha i åtanke när 

de designar butiken. 

 

2.1.1 Layout 

Layouten i en butik har blivit en allt viktigare del för att konkurrera på marknaden inom 

butiksverksamhet (Sharama & Stafford, 2000). Det finns olika rekommendationer på hur 

layouten i en butik ska se ut för att öka försäljningen. I en butik bör liknande produkter 

ligga bredvid varandra för att inte förvirra kunden. Justerbara hyllor bör användas så att 

kunden inte presenteras med ett visuellt monotont utbud av varor. Layouten bör 

presenteras enligt olika produktkategorier och varumärken samt vad de har för 

omsättning. Det är rekommenderat att de varor som säljer bäst i butiken ska visas på de 

mest attraktiva platserna. En butik bör också använda sig av färgade prislappar för att 

göra det enklare för kunden att hitta exakt vad den letar efter (Buttle, 1984).  

 

De två viktigaste övervägandena inom layouten i en butik är designen av gångarna samt 

var varorna är lokaliserade. Gångarna bör designas för att maximera exponeringen av 

varor för kunderna. Det går att studera hur nuvarande kunder rör sig i butiken för att 

därefter designa gångarna efter deras mönster. Sammanhängande gångar underlättar 

flödet av kunder och ökar därför exponeringen av varor. Om kunder blir exponerade för 

mer varor ökar sannolikheten för ett köp. Gångarna bör vara breda då smala gångar gör 

det svårare för kunder att ta sig fram i butiken. Pelarna i butiken kan representera 
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barriärer som kan stoppa eller förhindra kunder som går i gången. Därför är det 

rekommenderat att butiken inte har pelarna i gången så att det inte förhindrar 

framkomligheten för kunden. Angående var varorna är lokaliserade ska de varor som är 

mest populära bland kunderna placeras så att kunderna måste gå förbi andra varor för att 

komma just dit. Vissa ytor i butiken är naturligt dåliga för försäljningen, vilket innebär att 

de populäraste varorna inte ska var där. Exempel på sådana ytor är hörn i butiken samt 

ytor som inte är upplysta av lampor (Buttle, 1984).  

 

Butiken använder sig mer av teknologiska lösningar för att göra miljön i butiken mer 

effektiv och rolig att vistas i. Flera butiker använder sig av automatiska maskiner, 

interaktiva skärmar samt datorer med möjligheten att surfa på internet. Att använda sig av 

teknologiska lösningar i butiksmiljön börjar bli mer värdefullt för att kunna informera 

kunderna som kommer in och för att förbättra deras upplevelse i butiken. Användningen 

av skärmar kan också fungera som ett sätt att framföra reklam i butiken, då de kan visa 

reklam för egna varor och sina samarbetspartners (Bäckström & Johansson, 2006). 

 

2.1.2 Provrum 

Klädbutiker allokerar vanligtvis omkring 20 procent av butikens area till provrum. Ett 

provrum är en viktig del av en klädbutik och ett dåligt planerat provrum kan förstöra hela 

försäljningen då det är oftast där kunden bestämmer sig om ett köp ska genomföras eller 

inte (Holmes & Smith, 2011).  

 

Det finns forskning som har studerat omvandlingsskalan mellan att en kund provar ett 

plagg och att kunden faktiskt köper plagget. I en studie på över 8000 kunder visade det 

sig att 67 procent som provar plagget köper det. De kunderna som inte använde sig av ett 

provrum hade en omvandlingsskala till köp på tio procent. Kunder som använder 

provrum spenderar en tredjedel av hela sin tid i butiken där (Holmes & Smith, 2011). 

 

Ett provrum ska vara bekvämt och välkomnande och det ska framföra känslan av att 

kunden provar kläderna hemma. Inne i provrummen ska det finnas stora speglar och fina 

tapeter vars syfte är att smickra kunden. Ljuset i provrummen är en viktig del av 
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helhetskänslan då det ska framhäva kläderna kunden provar. Dålig ljussättning i 

provrummen gör att plagget inte framhävs lika tydligt och att kunden blir distraherad av 

annat. I butiker där kvinnor handlar tillsammans med barn eller män bör det finnas en 

viloplats där barnen eller männen kan sitta och vänta. Meningen med att låta de 

ointresserade vila eller göra annat är att den som provar kläderna inte ska känna att de har 

bråttom och är under stress (Holmes & Smith, 2011).  

 

2.1.3 Skyltfönster 

En nyckel i många butikers kommunikation gentemot kunden är deras skyltfönster. 

Forskning visar att konsumenter både betraktar och tar in information som ett skyltfönster 

visar. Konsumenter som inte har så mycket kunskap om butiken blir uppmärksammade 

av dess skyltfönster och det ger en ökad sannolikhet för ett köp. Butiker kan använda 

skyltfönstren för att stimulera dessa konsumenter. Skyltfönster hjälper till med att skapa 

en image för butiken som transfereras in i konsumentens medvetande. Skyltfönster har 

också förmågan att introducera konsumenter till butiken och skapa en vilja att gå in i 

butiken och genomföra ett köp. Klädbutiker använder sig ofta av skyltdockor med en 

idealiserad kroppsform, men det finns forskning som tyder på att verklighetsliknande 

skyltdockor kan vara bättre då de reflekterar proportionerna av butikens målgrupper (Sen, 

Block & Chandran, 2002). 

 

Sortimentet ska framföras i skyltfönstret då det påverkar både butikens image och hjälper 

butiken att få kunder. Butiken bör tänka på vilken image den vill framföra när de 

visualiserar sortimentet i skyltfönstren. Butiken kan välja att ha de senaste och mest 

exklusiva kläderna i sina skyltfönster, men det är ofta de populära och billigare kläderna 

som får konsumenterna att gå in i butiken. Där bör butiken göra ett val som ska stödjas av 

vad de vill kommunicera och vad de tror genererar mest försäljning (Sen, m.fl., 2002). 

 

2.1.4 Ljud & Doft 

Butiker befinner sig på en konkurrensutsatt marknad, därför letar återförsäljare ständigt 

efter olika sätt att differentiera sig och sina erbjudanden från konkurrenterna. Ett sätt som 

butiken kan använda sig av är att erbjuda en butiksmiljö som är gjord för att möta 



Maximering av försäljning i en klädbutik: En fallstudie på Carlings i Luleå 
 

10 
 

kundens behov, inte bara i form av utbud, pris och service utan också genom att 

tillhandahålla en trevlig och spännande atmosfär. Miljön i en butik består av flera faktorer 

där musik och doft är några av dem. Dessa faktorer hjälper till att skapa en attraktiv miljö 

och är därför viktiga för att kunna skapa konkurrensfördelar i butiksvärlden (Morrison, 

Gan, Dubelaar & Oppewal, 2011).  

 

Musiken och doften i en butik är två miljöfaktorer som har visat sig influera 

konsumenternas känslor och köpbeteenden. Tidigare forskning tyder på att 

bakgrundsmusik tenderar att vara lugn för att skapa en tilltalande atmosfär. Hög musik 

förväntas bidra till ett positivt känslotillstånd i speciella målgrupper, framförallt i 

målgruppen unga modemedvetna konsumenter. Liknande med musiken kan doften i en 

butik också bidra till bättre helhetsupplevelse. I en studie har doften av vanilj visat sig 

uppfattas som trevlig både hos män och kvinnor (Morrison, m.fl., 2011).  

 

Tidigare studier har visat att attraktion skapad genom musiken och doften i en butik leder 

till en ökad tillfredsställelse hos kunden. Det har en positiv inverkan på köpbeteenden, 

som hur mycket tid och pengar kunderna spenderar i butiken, samt hur nöjd de är med 

shoppingupplevelsen (Morrison, m.fl., 2011). Tidigare forskning har också visat att 

bakgrundsmusiken har en positiv påverkan på konsumenternas vilja att ta kontakt med ett 

butiksbiträde (Dube, Chebat & Morin, 1995). 

 

2.1.5 Färg & Ljus 

Butiker har traditionellt sett använt sig av olika färger för att framföra en image eller 

skapa en önskad atmosfär i butiken. De har försökt följa den psykologiska forskningen 

och utnyttjat olika färger för att få konsumenter på köphumör. Färg används också för att 

få konsumenternas uppmärksamhet vilket kan leda dem till att bli intresserade av butiken. 

Forskning om färg visar att vissa färger har förmågan att dra uppmärksamhet. Röd färg 

har en förmåga att öka blodtrycket på personen som tittar på den, samtidigt som blå färg 

minskar blodtrycket. Resultatet av studien visade på att användning av röd färg exalterar 

personen som observerar (Bellizzi, Crowley & Hasty, 1983).  
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Färger som har en hög våglängd så som röd, orange, och gul genererar en sorts 

upphetsning och de framkallar ett upprymt humörtillstånd. Undersökningarna som har 

gjorts inom området visar att personer antingen är mer attraherade av varma färger som 

röd och gul eller kalla färger som blå och grön. De som föredrar varma färger tenderar att 

ha kortare reaktionstid och är mer receptiva till olika stimuli. De som föredrar kalla färger 

är mer selektiva till olika stimuli och blir mindre distraherade av oljud (Bellizzi, m.fl., 

1983).  

 

Inom marknadsföring anses färgerna svart, röd, lila och blå som tunga färger medan gul, 

orange, och vit som lätta färger. Det har visat sig att varma och tunga färger är mer 

fysiskt attraherande och skapar mer intresse än lätta färger. En butiks färgval utåt har som 

funktion att attrahera kundens uppmärksamhet och locka in dem i butiken. Varma och 

tunga färger visar sig vara mer attraherande och därför rekommenderas dessa färger i 

detta fall. De intresseväckande egenskaperna hos varma färger används i butiker där 

impulsköp ofta förekommer. En impuls kan beskrivas som en plötslig önskan att 

genomföra ett köp. I kontrast till detta finns det också butiker som erbjuder lyxvaror och 

då kan varma och intensiva färger ha en negativ effekt på konsumenten. Detta är för att 

kunder som letar efter dyra produkter är mindre sannolika att genomföra impulsköp i 

butiken. Därför erbjuds kalla och lätta färger som dekoration i butiker som erbjuder 

lyxvaror (Bellizzi, m.fl., 1983). 

 

2.1.6 Exponeringsytor 

Att exponera rätt betyder att butiken framför sina varor på ett sätt som stimulerar 

kundernas köpvilja. Det ska vara enkelt för kunden att hitta vad den letar efter 

(Bäckström & Johansson, 2006). Att gå i en butik ska vara enkelt, samtidigt som det är 

viktigt att påverka kundens rörelsemönster från det att kunden går in i butiken tills det att 

den går ut. Idag finns det många butiker som är speciellt designade för att guida kunder 

till så många ytor i butiken som möjligt. Anledningen bakom det är att kunder köper mer 

om de blir exponerade för fler varor. Om kunden stannar i butiken längre resulterar det i 

att fler köp genomförs (Buttle 1984).  
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En teknik som butiker kan använda sig av är att omsortera sortimentet i butiken för att ge 

en illusion av förändring i sortimentet och exponeringen av varor. Genom att ändra om i 

butiken kan den öka sina marginaler genom att till exempel få kunderna att fokusera på 

varor som har högre marginal. Butiken kan också framhäva varor som hör till 

merförsäljningen (Drèze, Hoch & Purk, 1994). 

 

2.2 Butikens Service 

Den här delen kommer att beskriva de viktigaste aspekterna för hur servicen i butiken 

bör vara. Både personalens bemötande gentemot kunden och butikschefens bemötande 

gentemot personalen kommer att tas upp. 

 

2.2.1 Kundbemötande 

Syftet med servicen är att göra kunden nöjd, oavsett vad för produkt butiken säljer. Den 

anställda ska göra kunden mer nöjd än vad den förväntar sig. Nöjda kunder, de som får 

bra hjälp med servicen, blir mindre påverkade av priset och tar längre tid på sig i butiken 

samt är mer villiga att testa varor. En hög nivå av kundnöjdhet är en av de viktigaste 

faktorerna för att behålla kunder i framtiden. Nöjda kunder kommer att bli lojala kunder 

och det är de som gör att en butik får stabila intäkter i framtiden (Matzler, Hinterhuber, 

Bailom & Sauerwein, 1996). 

 

Många företag investerar mycket i att kunna erbjuda en service utöver det vanliga 

eftersom det är en viktig del för långsiktig framgång (Kamaladevi, 2009). De anställda 

ska finnas till för att lösa kundens problem. Det har visat sig i tidigare forskning att 

hjälpsam personal är en av de viktigaste faktorerna för konsumenterna när de handlar 

(Sharma & Stafford, 2000).  

 

En del i butikens marknadsföring handlar om hur personalen bemöter sina kunder. För att 

erbjuda så bra service som möjligt är det viktigt att fokusera på kundbemötandet. Det 

viktigaste är att få ett förtroende från kunderna och att skapa en relation med dem. Det 

här är något som påverkar försäljningen till stor del och personalens bemötande är därför 

en avgörande faktor som butiken bör fokusera på (Weitzel, m.fl., 1989). 
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Kundernas uppfattning om hur de blir behandlade i butiken påverkar vad de tror om 

företaget i helhet samt vad företaget är beredd att göra för en kund (Weitzel, m.fl., 1989). 

I nästan alla fall när kunden är besviken beror det på att personalen lovar något som de 

inte kan hålla. Inne i butiken är det största misstaget att personalen inte kan se problemet 

ur kundens synvinkel utan bara ur företagets synvinkel. Om butiken misslyckas med att 

erbjuda bra service kan det leda till att en kund går förlorad vilket på lång sikt innebär en 

stor förlust för företaget i form av minskad försäljning. En missnöjd kund kommer att tala 

om för andra potentiella kunder och nuvarande kunder om deras upplevelse. Det är därför 

viktigt att behandla varje kund på ett bra sätt (Sparks, 1992). 

 

För vissa kunder är personalen mer viktig än för andra. För kunder som har ont om tid 

och har bråttom med sina inköp är det viktigt att få hjälp så snabbt som möjligt. I butiken 

framhålls betydelsen av att ha ett brett sortiment för de kunder som är tidspressade 

(Lewis & Hawksley, 1990). Att få välja från ett brett urval av varumärken och av 

produkttyper ger en konkurrensfördel och det blir lättare att tillfredsställa kunden 

(Donthu & Gilliland, 1996). Om kunden får hjälp av personalen går inköpen oftast 

snabbare och de hittar lättare vad de letar efter. (Lewis & Hawksley, 1990). Om kunden 

inte tolkar personalen som trovärdig påverkas kunden inte i samma utsträckning. Istället 

för att följa säljarens råd agerar kunden på eget initiativ (Sharma & Stafford, 2000).  

 

2.2.2 Butikschefens ansvar 

I en tidigare studie har det visat sig att bra försäljningssiffror leder till att personalen 

känner sig nöjd med jobbet och att det ökar deras motivation. Om butikschefen behandlar 

personalen på ett negativt sätt kan det leda till att den hanterar kunderna på ett negativt 

sätt. Butikschefen bör därför behandla sin personal på ett bra sätt (Weitzel, m.fl., 1989). 

 

För att effektivisera sin personal så att de vet vad som förväntas av dem kan butiksägaren 

skriva en policy och en handlingsplan. De fungerar också som en del i att underlätta för 

de anställda så att de vet vad som förväntas av dem. Om alla anställda vet hur de ska ta 

emot kunden och svara på deras frågor kommer servicen att vara bättre ur kundens 
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synvinkel. Ägaren eller butikschefen ska även instruera och lära ut så att personalen blir 

så effektiv som möjligt. Det är nödvändigt att de anställda förstår sina arbetsuppgifter och 

vad som förväntas av dem (Rasmus, 2013). 

 

Personalens klädstil påverkar butikens miljö och det är viktigt att förstå vilka signaler 

personalens klädsel skickar till kunderna (Shao, Baker & Wagner, 2004). De flesta 

butikerna kräver av sina anställda att de följer en viss klädkod eller de generella riktlinjer 

som gäller. Det är vanligt att butiken vill att deras kunder enkelt ska kunna identifiera 

personalen och därför vill butikschefen att personalen ska ha en enhetlig klädkod. Vissa 

butiker vill att alla deras anställda ska bära svarta plagg för att enkelt kunna kännas igen. 

Medan andra butiker vill att sina anställda ska klä sig i de plagg som butiken säljer. 

Personalen kan då öka effektiviteten genom att vara “levande skyltdockor” samtidigt som 

det stärker butikens image då personalen blir en del av hur varumärket exponeras (Kim, 

Ju & Johnson, 2009). 

 

2.2.3 Merförsäljning 

Merförsäljning innebär att personalen erbjuder varor som kunden inte planerat att köpa 

från början. Det är vanligt förekommande att personalen försöker sälja mer varor till en 

kund än vad den egentligen hade planerat att handla. Ett mål med merförsäljning är att 

öka intäkten per kund. Ett annat mål med merförsäljning är att försöka bli av med varor 

som butiken har mycket kvar av. När personalen försöker använda sig av merförsäljning 

är det rekommenderat att personalen överväger om de ska erbjuda en rabatt till kunden. 

Personalen har lite information att tolka sig av, men det är möjligt att göra en snabb 

analys om en rabatt ska erbjudas. Beroende på vilken prisklass kunden har köpt sin vara i 

kan säljaren analysera om den ska ge en rabatt. Att packa ihop varor och erbjuda kunden 

att köpa till exempel tre varor och betala för två är en vanlig strategi butiker använder sig 

av. Den strategin används ofta i samband med merförsäljning (Aydin & Ziya, 2008). 

Tidigare forskning har visat på att även om personalen ger en så stor rabatt att de går med 

förlust på just den varan ökar den totala vinsten. De som köper en vara med rabatt köper 

oftast en komplimenterande produkt vilket gör att butiken tjänar på att erbjuda en rabatt 

(Mulhern & Leone, 1986).  
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2.2.4 Tvångsmässig köpbeteende 

Tvångsmässigt köpbeteende definieras som en konsuments tendens att göra regelbundna 

köp och en brist på kontroll när de handlar. Konsumenten har en bristande kontroll över 

ett upprepande köpbehov. För personalen är det viktigt att förstå hur konsumenter med ett 

tvångsmässigt köpbeteende hanterar prisinformation och reagerar på priser. Det är av 

betydelse då dessa konsumenter är känsliga för så kallade “shopping triggers” och har ett 

beroende för sina köpaktiviteter (Kukar-Kinney, Ridgway, Monroe, 2011).  

 

Konsumenter som upplever ett tvångsmässigt köpbeteende tenderar att bli mer påverkade 

av pris både vid prisökningar och prissänkningar än konsumenter som inte upplever 

samma tvångsmässiga köpbehov. Det betyder att kunder som upplever ett tvångsmässigt 

köpbehov blir mer attraherade till att köpa dyra och prestigefyllda varumärken då de 

påverkas lättare än övriga konsumenter. Konsumenternas fokus ligger på att finna ett 

sorts välbefinnande när de handlar, vilket kan leda till att mer fokus läggs på produkten 

och själva priset spelar mindre roll (Kukar-Kinney, m.fl., 2012).  

 

2.3 Butikens Sortiment 

Den här delen kommer att beskriva de viktigaste aspekterna för hur sortimentet i butiken 

bör vara för att tillfredsställa kunden. Sortimentet beror på vilken målgrupp butiken 

fokuserar på och därför är det en viktig del i detta avsnitt. 

 

2.3.1 Målgrupp och sortiment 

I dagens samhälle är det viktigt att fokusera på en specifik målgrupp och förstå deras 

livsstil för att kunna tillfredsställa deras behov. För att specialisera sitt sortiment till en 

viss målgrupp kan butiken till exempel bara sälja strumpor eller slipsar och sedan rikta in 

sig på den specifika målgruppen (Lewis & Hawksley, 1990). Även om butiken väljer att 

specialisera sig på en viss typ av produkt är det viktigt att utbudet är brett (Donthu & 

Gilliland, 1996). Butiken ska genom det spegla en kundorienterad butik, ett bra rykte och 

en bra service. På senaste tiden har flera butiker vuxit fram som återspeglat denna strategi 
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med en specifik målgrupp. Kundlojaliten som uppstår genom att rikta in sig på en 

specifik målgrupp ger en framhävande konkurrensfördel (Lewis & Hawksley, 1990). 

 

Att ha en specifik målgrupp gör det även lättare för butiken att tillfredsställa kunder på ett 

bättre sätt. Om butiken har bra kunskap om vad den specifika målgruppen efterfrågar kan 

butiken erbjuda just de produkterna som efterfrågas. Om kunden hittar vad den 

efterfrågar kommer den att känna sig nöjd (Matzler, m.fl., 1996). Kunderna känner sig 

mer nöjda om det finns ett brett urval och det är lättare att erbjuda ett större sortiment om 

butiken har specificerat sig på en målgrupp (Donthu & Gilliland, 1996).  

 

2.4 Butikens Pris 

Den här delen kommer att beskriva de viktigaste aspekterna för hur butiken bör prissätta 

sina varor. Miljö, service samt sortiment styr till en stor del prissättningen i butiken, 

vilket förklaras i avsnittet. 

 

2.4.1 Pris-Kvalitet 

Pris är en ledtråd som finns på en marknad då prislappen alltid är en viktig faktor och har 

en stor påverkan i alla köpsituationer då den ständigt är närvarande. En prislapp 

presenterar hur mycket en konsument behöver betala i form av pengar för att kunna 

genomföra köpet. Eftersom priset representerar hur mycket pengar konsumenten behöver 

betala representerar en högre prislapp en minskad sannolikhet att köpet genomförs 

(Lichtenstein, Ridgway, Netemeyer, 1993). 

 

Tidigare forskning har visat att priset också fungerar som en sorts stimuli och att många 

konsumenter ser på priset på fler sätt än hur mycket pengar de behöver betala för ett köp. 

Till exempel har det visat sig att många konsumenter använder priset som en ledtråd för 

att indikera produktens kvalitet. Detta leder till att priset kan fungera både som en negativ 

indikation i form av hur mycket konsumenten betalar, samtidigt som den fungerar som en 

positiv indikation i form av vad det är för kvalitet på produkten (Lichtenstein, m.fl., 

1993).  
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Samtidigt som priset ger en indikation på kvalitén av produkten som konsumenten köper, 

ger priset också en signal till andra personer som har kontakt med konsumenten. Kvalitet 

är inte den enda anledningen för en konsument att betala ett högre pris, utan också för att 

visa andra att han eller hon är en person med hög integritet som är villig att spendera 

pengar. För att kunna identifiera hur konsumenter reagerar på reklamkampanjer som 

fokuserar på pris ska den butiksansvarige beakta både den negativa aspekten av pris och 

den positiva aspekten av den (Lichtenstein, m.fl., 1993).  

 

2.4.2 Prisstrategier 

Konkurrensen bland återförsäljare av kläder har ökat de senaste åren då hela industrin har 

upplevt en prisdeflation samtidigt som globala grosshandlare har blivit starkare. 

Lågprisbutiker har drivit ner priserna på kläder med hjälp av billigare import. För att 

kunna konkurrera i en sådan affärsmiljö har klädbutiker blivit tvungna att minska sina 

kostnader och använda sig av stordriftsfördelar. En annan utväg är att höja priserna och 

positionera sina varor på ett nytt sätt (Fratto, Jones & Cassill, 2006).  

 
Prissättning är en del av en större integrerad planeringsprocess där andra faktorer som 

produktkvalitet, butikens plats, marknadsföring, försäljning och service också spelar roll. 

När många företag konkurrerar om samma konsument med en homogen produktkategori 

kan priset fungera som ett konkurrensmedel och spela en viktig roll i företagets 

positionering. Om ett företag inte är van vid att ha pris som ett konkurrensmedel är det 

ofta svårt att anpassa sig på marknaden. Ett företag som konkurrerar enbart med hjälp av 

pris behöver använda sig av en strategi som är byggd på kostandsbesparingar genom hela 

värdekedjan. Det är en svår strategi att använda sig av för att pris kan sällan bygga och 

upprätthålla ett företags marknadsföringsstrategi. Företag är tvungna att använda sig av 

outsourcing och olika kostandsmodeller för att kunna hålla priserna nere. I slutändan bör 

företaget byta fokus till en riktning där mervärde erbjuds istället för att endast fokusera på 

att upprätthålla ett lågt pris (Fratto, m.fl., 2006). 

 

Effektiviteten av butikens prisstrategi beror mycket på hur välbalanserad den är med 

överlappningar av sortimentet och sortimentets livslängd. Ömtåliga och tidskänsliga 
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produktkategorier som kläder har en begränsad och varierande livslängd. I takt med att 

globala aktörer inom klädbranschen växer har mindre företag ännu tuffare att konkurrera. 

Butiker har antingen blivit tvungna att priskonkurrera eller erbjuda konsumenterna 

mervärde genom högre kvalitet på produkterna och servicen (Fratto, m.fl., 2006).  

 

2.5 Faktorernas interaktion 

Den här delen är till för att beskriva hur de fyra faktorerna påverkar varandra. Teorin 

som har använts till den femte forskningsfrågan är delvis sammanställd från tidigare 

nämnd teori samt ytterligare tillkommen teori där de fyra faktorerna interagerar med 

varandra. 

 

Butikens miljö är en signifikant faktor som påverkar konsumenternas preferenser. En 

trevlig miljö som är inbjudande har inflytande på konsumenternas välbefinnande i 

butiken. Kunden får en bättre känsla av butiken om den har en tilltalande miljö, vilket gör 

att kunden prioriterar butiken (Thang & Tan, 2003). Miljön i butiken har också en stor 

påverkan på hur kunden uppfattar servicen då det är i butiken som servicen tillhandahålls 

(O’Cass & Grace, 2008). Miljön i en butik kan fungera som påverkningsmedel gentemot 

kunden. Beroende på hur butiken är utformad får kunden en viss uppfattning om 

sortimentet, kvalitén, service och butiken i helhet. Om kunden tolkar miljön som trevlig 

får de bättre tankar om servicen som erbjuds (Sharma & Stafford, 2000).  

 

Angående butikens layout ska butiken använda sig av färgade prislappar för att göra det 

enklare för kunden att hitta exakt vad den letar efter. De varor som säljer bäst ska ligga på 

de mest attraktiva platserna i butiken. Gångarna i butiken bör designas för att maximera 

exponeringen av varor för kunderna. Breda och kontinuerliga gångar underlättar flödet av 

kunder och exponeringen av sortimentet (Buttle, 1984). 

 

Merförsäljning är att personalen erbjuder varor som kunden inte planerat att köpa från 

början. Att packa ihop varor och erbjuda kunden att köpa till exempel tre varor och betala 

för två är en vanlig strategi butiker använder sig. Den strategin används ofta i samband 

med merförsäljning (Aydin & Ziya, 2008). 
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Butiker använder sig mer och mer av teknologiska lösningar för att göra miljön i butiken 

mer effektiv och trevlig att vistas i. Butikerna använder sig av automatiska maskiner, 

interaktiva skärmar samt datorer med möjligheten att surfa på internet. Att använda sig av 

teknologiska lösningar i butiksmiljön börjar bli mer och mer värdefullt för att kunna 

informera kunderna som kommer in och för att förbättra deras upplevelse i butiken 

(Bäckström & Johansson, 2006). 

 

För att ha möjligheten att nå maximal försäljning bör butiken göra ett noggrant val av 

sortimentet samt hur det framförs för kunden. Ett sätt att visa varan på kan vara genom att 

ha dem i skyltfönstret. Sortimentet påverkar butikens image och hjälper den att locka 

kunder till butiken (Sen, m.fl., 2002). Det är också viktigt att poängtera att även om 

konsumenter söker specifika varumärken så påverkas deras slutgiltiga val av priset och 

butikens läge (Krishnan, Koelemeijer, Rao, 2002).  

 

En butiks färgval har som funktion att inreda butiken och attrahera kundens 

uppmärksamhet. Varma färger som röd, gul, orange, har intresseväckande egenskaper 

och är vanligt förkommande hos butiker där impulsvaror erbjuds. Där butiken använder 

kalla färger till exempel vitt ger det en känsla av premiumprodukter. Färgen bör väljas 

beroende på vilket sortiment som erbjuds i butiken och vilken image butiken vill spegla 

(Bellizzi, m.fl., 1983).  

 

En annan teknik som butiker använder sig av är att omsortera sortimentet för att ge en 

illusion av förändring i sortimentet och exponeringen av varor. Genom att ändra om i 

butiken kan den öka sina marginaler genom att till exempel få kunderna att fokusera på 

varor som har högre marginal eller framhäva varor som hör till merförsäljningen (Drèze, 

m.fl., 1994) 

 

Det är viktigt att erbjuda kunderna bra service eftersom nöjda kunder är mindre 

påverkade av priset, tar längre tid på sig i butiken och är mer villiga att testa produkter 

(Matzler, m.fl., 1996). För kunder som är mer tidspressade är servicen viktigare. De 
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behöver få hjälp snabbt för att hinna med sina inköp och då är behovet av ett brett 

sortiment av betydelse (Lewis & Hawksley, 1990). Att kunden får välja från ett brett 

sortiment ger konkurrensfördelar samtidigt som det blir lättare att tillfredsställa kunden 

(Donthu & Gilliland, 1996).  

 

Det är viktigt att ha en kundorienterad butik för att få ett bra rykte samt erbjuda bra 

service till sina kunder. Genom att rikta in sig på en specifik målgrupp så kan det uppstå 

en kundlojalitet vilket ger en framhävande konkurrensfördel (Lewis & Hawksley, 1990). 

Om butiken riktar in sig på en specifik målgrupp blir det lättare att tillfredsställa sina 

kunder. Har personalen bra kunskap om vad den målgruppen efterfrågar kan de erbjuda 

det efterfrågade sortimentet vilket framhäver bättre service (Matzler, m.fl., 1996). Bra 

service från de anställda kan ha en stor påverkan på konsumenternas preferenser av vad 

de väljer att handla (Thang & Tan, 2003).  

 

Prissättningen påverkar alla faktorer miljö, sortiment, och service. Prissättningen beror på 

vilket sortiment som erbjuds och hur miljön i butiken ser ut. Prisstrategin påverkas 

beroende på hur sortimentet och dess omsättningshastighet ser ut, samt livslängden på 

sortimentet. Den höga konkurrensen har lett till mindre marginaler då butiker tvingas att 

priskonkurrera ännu mera. Ett alternativ som är mer aktuellt kan vara att erbjuda 

konsumenterna mervärde genom bättre service och högre kvalitet på sortimentet (Fratto, 

m.fl., 2006).  

 

Butikens image är något som växer fram genom vad personer förknippar med butiken. 

Efter ett besök tar kunden med sig tankar om butiken som har skapats genom 

köpsituationen och omgivningen i butiken. Butiken har ofta en målgrupp som de 

attraherar, men den målgruppen kan breddas genom att erbjuda andra produkter och 

ändra butikens utseende. Genom att ändra det kan butiken locka en annan målgrupp med 

en annan livsstil som butiken tidigare inte har nått ut till (Lewis & Hawksley, 1990).  
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2.6 Teoretisk referensram 

Tidigare sektioner i uppsatsen har presenterat bakgrunden till vår studie och vilka teorier 

som berör problemformuleringen. Efter en djupgående analys har teorier som passar 

studien bäst valts ut och de presenteras nedan. En grafisk presentation har valts för att ge 

en bättre överblick över den teoretiska referensramen och för att enkelt se vilken teori 

som svarar på vilken forskningsfråga. 

 

 
Figur 2: Teoretisk referensram 

 

2.6.1 Hur är miljön i klädbutiken uppbyggd för att maximera försäljningen? 

Bellizzi, m.fl., (1983) diskuterar färgens roll först ur ett psykologiskt perspektiv för att 

sedan applicera teorier på butiksmiljö. Artikeln är relevant då den förklarar färgernas 

betydelse för kunder och vilka associationer de får med olika färger.  

 

Buttle (1984) förklarar hur essentiellt marknadsföring i en butik är samt hur butiken kan 

förbättra sin försäljning genom olika layout-tekniker. Kunden ska finna det tilltalande att 

handla samtidigt som den ska exponeras för så många varor som möjligt.  
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Bäckström och Johansson (2006) skriver om hur viktigt det är att skapa en upplevelse för 

kunderna. Miljön i en butik kan på ett subtilt sätt framhäva och förstärka andra faktorer i 

en butik och bidra till en positiv helhetsupplevelse. Artikeln beskriver också den ökade 

betydelsen av teknologiska lösningar så som skärmar och hur viktigt exponeringen av 

varor är för att kunden ska hitta det den letar efter.  

 

Holmes och Smith (2011) betonar vikten av provrummen i butiken. Provrummen 

allokerar en relativt stor yta i butiken och det är där många kunder bestämmer sig om de 

vill genomföra ett köp eller inte.  

 

Morrison, m.fl., (2011) diskuterar mer subtila aspekter i butiksmiljön, ljud och lukt. Olika 

musikstilar tilltalar olika målgrupper samtidigt som doften i butiken bidrar till att kunden 

känner sig bekväm i butiksmiljön.  

 

Sen, m.fl., (2002) förklarar vikten av skyltfönster och hur de ska användas för att 

kommunicera med potentiella kunder. Skyltfönster har också en imageskapande funktion 

då butiken bestämmer hur de vill uppfattas utifrån.  

 
2.6.2 Hur hanteras servicen som erbjuds i en klädbutik för att maximera 

försäljningen? 

Aydin och Ziya (2009) förklarar strategier för merförsäljning och hur butiken kan 

maximera sin försäljning med hjälp av det. Två mål med merförsäljning är att öka 

intäkten per kund samt att bli av med varor som butiken har mycket kvar av. 

 

Donthu och Gilliland (1996) anser att vissa kunder är mer beroende av personal än andra. 

Tidspressade kunder som har bråttom med sina inköp är mer beroende av personal då det 

går snabbare om personalen hjälper kunden. 

 

Kim, m.fl., (2009) beskriver personalens klädstil och att det är viktigt att förstå vilka 

signaler personalens klädsel skickar till kunderna. De flesta butiker använder sig av 

generella riktlinjer gentemot personalen och kräver ofta att de ska följa en viss klädkod. 
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Lewis och Hawksley (1990) förklarar att om kunden får bra hjälp med servicen går 

inköpen smidigare och det är en större chans att kunden hittar vad den letar efter. 

 

Enligt Matzler, m.fl., (1996) är nöjda kunder de som får bra hjälp med servicen. Nöjda 

kunder blir mindre priskänsliga än övriga kunder och är mer villiga att prova produkter i 

butiken. 

 

Rasmus (2013) menar på att butikschefen kan effektivisera sina anställda genom att 

skriva en handlingsplan. De anställda förstår då lättare sina arbetsuppgifter och vad som 

förväntas av dem. 

 

Sparks (1992) förklarar att butiken inte ska misslyckas med att ge bra service då butiken 

kan förlora många kunder på grund av det. På långsikt innebär det en stor förlust för 

företaget. 

 

2.6.3 Hur väljs sortimentet ut i en klädbutik för att maximera försäljningen? 

Lewis & Hawksley (1990) förklarar att det är viktigt i dagens samhälle att fokusera på en 

målgrupp och förstå deras livsstil. Genom att rikta in sig på en specifik målgrupp kan 

kundlojalitet uppstå, vilket ger konkurrensfördelar.  

 

Donthu och Gilliland (1996) beskriver att sortimentet i butiken ska vara bred även om 

den specialiserar sig på en viss produkt. Kunderna blir mer nöjda när ett större sortiment 

erbjuds fastän butiken inriktar sig på en viss målgrupp.  

 

2.6.4 Hur prissätts det i en klädbutik för att maximera försäljningen? 

Lichtenstein, m.fl., (1993) berättar att pris fungerar som en ledtråd för kunder. Kunder 

använder priset som en indikation på varans kvalitet. Priset ger också signaler till 

personer i kundens omgivning då en dyr produkt som köps skickar signaler om kundens 

integritet och spenderingsvilja. 
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2.6.5 Hur påverkar de fyra faktorerna miljö, service, sortiment och pris 

varandra i en klädbutik? 

Referensramen för den sista forskningsfrågan är sammanställd från tidigare presenterad 

teori som redan har beskrivits. Nedan presenteras därför endast den teori som är använd 

specifikt för att ta reda på hur de fyra faktorerna interagerar med varandra.  

 

Drèze, m.fl., (1994) betonar vikten av sortimentet i en butik och hur olika tekniker kan 

användas för att skapa en känsla av förnyelse bland sortimentet. Teknikerna överlappar 

med merförsäljningen och hur miljön uppfattas för kunderna. 

 

Fratto, m.fl., (2006) går igenom olika prisstrategier och hur de överlappar med butikens 

sortiment och miljö. Den höga konkurransen har också bidragit till att servicen används 

som ett verktyg för att erbjuda kunden mervärde under vistelsen i butiken.  

 

O´Cass och Grace (2008) diskuterar förhållandet mellan hur kunden upplever servicen 

som erbjuds och butikens miljö. Förhållandet mellan bra service och hur mycket kunden 

spenderar i butiken är också tydligt vilket gör servicen till en central faktor i interaktionen 

med de andra faktorerna.  

  

Sharma och Stafford (2000) betonar också vikten av interaktion mellan de olika 

faktorerna. Beroende på hur butiken är utformad får kunden en uppfattning om 

sortimentet, kvalitet, service och butiken i helhet.  
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3. Metod 

Det här kapitlet är ämnat för att beskriva vilken metod som ska användas för att samla in 

data. Forskningsansatsen och olika forskningsstrategier diskuteras utförligt. 

Avslutningsvis presenteras kvalitetssäkringen i form av reliabilitet och validitet. 

 

3.1 Forskningens syfte 

Vår problemformulering och våra forskningsfrågor har resulterat i explorativa, 

deskriptiva och explanativa svar. En explorativ studie har för avsikt att ta reda på vad det 

är som händer. Meningen är att hitta nya insikter och bedöma olika fenomen på ett nytt 

sätt. Syftet med en deskriptiv studie är att beskriva en korrekt profil av personer, 

händelser eller situationer. En deskriptiv studie kan vara en förlängning eller en 

introduktion till en explorativ studie. Det är nödvändigt att ha en tydlig bild av fenomenet 

som är tänkt att vara ens objekt för datainsamling. Studier som etablerar tillfälliga 

relationer mellan variabler kallas explanativ forskning. Meningen med explanativ 

forskning är att studera en situation eller ett problem för att på så sätt kunna förklara 

sambandet mellan olika variabler (Saunders, Lewis & Thornhill, 2009). 

 

Den primära ansatsen till problemformuleringen är av deskriptiv natur, då tidigare teorier 

har använts för att beskriva situationer i en klädbutik. De fyra första forskningsfrågorna i 

vår problemformulering gav oss en förståelse för hur klädbutiken jobbar i dagsläget med 

de fyra faktorerna. Den sekundära ansatsen som har använts är av explanativ och 

explorativ natur för att få reda på hur de fyra faktorerna interagerar med varandra. Den 

sista forskningsfrågan som problemformuleringen består av har syftet att undersöka 

relationer mellan de fyra faktorerna miljö, sortiment, service och pris.  

 

3.2 Forskningsansats 

Det finns två forskningsansatser som kan användas, kvalitativa eller kvantitativa. Den 

kvalitativa forskningsansatsen bygger på att förstå innebörden av något istället för att 

statistiskt verifiera samband (Alvehus, 2013). En kvantitativ forskningsansats kan 

betraktas som en forskningsstrategi där syftet är att kvantifiera empirin som har samlats 

in (Bryman & Bell, 2013).  
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Vår problemformulering innehåller kvalitativa problem då syftet är att få en djupare 

förståelse för hur butiken jobbar med de fyra faktorerna. En kvalitativ metod ger 

möjligheten att få insikt i insamlad data som inte går att kvantifiera. Vi har därför använt 

oss av en kvalitativ metod i uppsatsen. Kvantitativ metod används inte för att den 

insamlade data inte har kvantifieras. 

 

3.3 Forskningsstrategi 

Enligt Saunders, m.fl. (2009) finns det sju strategier som är tillämpbara vid forskning: 

● Experiment 

● Enkätundersökning 

● Fallstudie 

● Aktionsforskning 

● Grundad teori 

● Etnografi 

● Arkivforskning 

 

Alla strategier kan användas för explorativ, deskriptiv och explanativ forskning. Valet av 

forskningsstrategi ska utgå ifrån forskningsfrågorna, informationsunderlag, 

forskningsansatsen och mängden tid samt andra resurser som är tillgängliga (Saunders, 

m.fl., 2009). Utifrån de nämnda förutsättningarna har vi gjort en fallstudie. En fallstudie 

är en strategi där syftet är att med hjälp av empiriska undersökningar forska om en 

speciell samtida fenomen i en verklighetskontext. Data hämtas från olika källor vilket ska 

styrka bevisföringen av resultatet. En fallstudie är av stort intresse för att få en djup 

förståelse för innehållet i forskningen samt vilka processer som är involverade (Saunders, 

m.fl., 2009). Fallstudie är den strategi som är bäst lämpad med tanke på att syftet med vår 

forskning är att förklara hur de fyra faktorerna påverkar butiken och hur faktorerna 

interagerar med varandra.  

 

Som vi tidigare har förklarat har en kvalitativ metod använts för att få en djupare 

förståelse för hur butiken arbetar med de fyra faktorerna. Syftet är att genomföra 

empiriska undersökningar där olika faktorer beskrivs i en verklighetskontext. Data som 
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samlas in har jämförts med tidigare framlagd teori för att antingen styrka eller minska 

dess trovärdighet.  

 

3.4 Insamling av data 

Triangulering innebär att flera källor eller metoder används för att samla in data när olika 

sociala företeelser studeras. Att använda triangulering resulterar i en större tillförlitlighet 

på data som forskarna samlar in (Bryman & Bell, 2013). Vid insamling av data har vi 

använt oss av en metod som heter triangulering. Vi har genomfört en intervju med en 

butikschef, flera intervjuer med butikens kunder samt utfört observationer i och utanför 

butiken. Det är viktigt att fånga in alla perspektiv som finns med tanke på vår 

problemformulering och det är därför viktigt att tillfråga alla parter som påverkas av de 

fyra faktorerna. Vi valde att observera butiken själva för att se hur vår syn 

överensstämmer med kunderna som intervjuades. Genom att använda oss av triangulering 

höjs också validiteten och reliabiliteten i uppsatsen.  

 

3.4.1 Intervjuer 

Det finns flera olika former av intervjuer som är möjliga att använda sig av när forskaren 

samlar in data. De former som används mest är strukturerad, semistrukturerad och 

ostrukturerad intervju. En strukturerad intervju innebär att intervjuaren förbereder 

bestämda frågor och ibland även svarsalternativ, vilket kan liknas vid en enkät. Det leder 

till att intervjun blir kortare och oftast får intervjuaren en mer ytlig förståelse. Fördelen är 

att det går snabbare och flera personer kan svara på frågorna samtidigt. Under en 

semistrukturerad intervju följer intervjuaren ett formulär, men frågorna kommer att vara 

öppna. Den intervjuade kan påverka innehållet i svaren på högre nivå och en djupare 

förståelse kan då ges eftersom intervjuaren kan ställa följdfrågor. Vid en helt 

ostrukturerad intervju har intervjuaren en bakgrundsroll och ska bara styra den 

intervjuade in på rätt ämne genom fraser eller gester. Den här metoden kan liknas vid att 

ha ett öppet samtal med den intervjuade (Alvehus, 2013). 

 

Klädbutiken Carlings har valts som forskningsobjekt i vår fallstudie för att den inte är 

utformad som en traditionell klädbutik. Från egna erfarenheter spelar de ofta hög musik 
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och det är svårt att ta sig runt i butiken vilket motsäger teori som har använts som 

underlag i vår uppsats. Det har använts både strukturerade och semistrukturerade 

intervjuer i vår forskning. För att få en djupare förståelse av hur butiken arbetar med de 

fyra faktorerna har vi intervjuat en butikschef för Carlings, då vi bedömer att 

butikschefen har större insikt i de fyra faktorerna än vad ett butiksbiträde har. Intervjun 

med butikschefen var semistrukturerad eftersom en djupare förståelse krävs. 

Intervjuguiden skickades till butikschefen i förväg för att ge denne mer tid att förbereda 

sig. På det sättet fick vi mer konkreta och mer djupgående svar vilket behövdes för att 

kunna besvara forskningsfrågorna. Strukturerade intervjuer har också genomförts med 

kunder som besökte Carlings. Kunder intervjuades för att få ett annat perspektiv på hur de 

fyra faktorerna upplevdes ur deras synvinkel. Det kommer att göra våra resultat mer 

pålitliga och stärka dem. Intervjuerna med kunderna var strukturerade där förutbestämda 

frågor ställdes. De strukturerade intervjuerna var kortare och genomfördes snabbare än 

den semistrukturerade intervjun, vilket är en fördel för kunderna som är måna om sin tid. 

Kunder har inte mycket tid till att svara på våra frågor och deras koncentrationsförmåga 

minskar i takt med att frågorna ställs. Genom att använda strukturerade, korta intervjuer 

höjs kvalitén på svaren samtidigt som validiteten och reliabiliteten i uppsatsen ökar. 

 

3.4.2 Observationer 

Observationer adderar mycket nytta till datainsamlingen. Observationer involverar 

systematiska iakttagelser, upptagning, beskrivning, samt analys och tolkning av 

iakttagelserna (Saunder, m.fl., 2009). Enligt Bryman och Bell (2013) finns det fem 

huvudsakliga typer av observationstekniker. De fem är strukturerad, deltagande, icke-

deltagande, ostrukturerad och enkel observation (Bryman & Bell, 2013). 

Observationstekniken som passar oss bäst är ostrukturerad observation. Ostrukturerad 

observation innebär att forskaren vill på ett narrativt sätt beskriva en miljö och tekniken 

kräver inget observationsschema (Bryman & Bell, 2013).  

 

Ostrukturerade observationer har tillämpats på Carlings och syftet var att observera hur 

butiken faktiskt ser ut och ta reda på fakta som sedan kan analyseras. En referensram för 

observationerna har använts för att ge vägledning och säkerhetsställa ett pålitligt resultat. 
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Att använda ostrukturerade observationer är en lämplig metod för våra forskningsfrågor 

och har gett oss en djupare förståelse för hur de fyra faktorerna ser ut och interagerar med 

varandra.  

 

3.5 Analys av data 

I det här kapitlet diskuteras olika synsätt vid analys av data och hur vi har gått tillväga 

för att registrera och analysera materialet som har samlats in. 

 

3.5.1 Analys av intervjuer 

Efter att insamlingen av data slutfördes har vi analyserat det vi har fått fram. Processen 

att analysera data kan ha både induktivt och deduktivt tillvägagångssätt och hela 

uppsatsen bygger på ett deduktivt synsätt. Ett deduktivt tillvägagångssätt går ut på att 

använda tidigare teorier för att utforma angreppssättet på den kvalitativa forskningen och 

hur den ska analyseras (Saunders, m.fl., 2009).  

 

Analysen av intervjun underlättades genom att den spelades in för att därefter återskapas 

som en skriftlig redogörelse med det som sades under intervjuns gång. Att skriftligt 

redovisa en intervju är tidskrävande och det är viktigt att översätta den till text tämligen 

omgående för att inte samla på sig för mycket arbete (Saunders, m.fl., 2009).  

 

Den semistrukturerade intervjun spelades in för att kunna analyseras på ett tillförlitligt 

sätt då frågorna var öppna. De exakta orden som sades under intervjun har använts i 

sammanställningen. De strukturerade intervjuerna mot kunderna spelades också in. Även 

om intervjufrågorna är strukturerade vill vi kunna analysera svaren på ett tillförlitligt sätt 

för att fånga in allt som sägs.  

 

3.5.2 Registrering och analys av observationer 

Det finns olika tillvägagångssätt för att registrera observationer. Det första är att 

observatören kan registrera i termer av olika händelser. Observatören väntar på att något 

ska hända och notera när det händer något. Det andra sättet är att observera vad som 

händer i korta tidsintervall. Det tredje sättet är att observera och registrera beteendet 
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under förhållandevis längre tidsperiod. Observatören iakttar och skriver kontinuerligt ner 

det som sker. Det fjärde och sista är att använda tidssampling där observatören väljer ut 

kortare tidsintervaller för observationen (Bryman, 2011). Data som samlades in vid 

observationen registrerades under en längre tidsperiod. En referensram har följts och data 

som uppkom noterades. Referensramen är till för att inte missa viktiga detaljer under våra 

observationer. Data som hämtats genom intervjuerna och observationen har jämförts med 

tidigare framlagd teori.  

 

3.6 Kvalitetssäkring 

Det finns två olika aspekter för att kvalitetssäkra arbetet, validitet och reliabilitet. Dessa 

aspekter presenteras och diskuteras i kapitlet nedan. 

 

3.6.1 Validitet 

Validitet avser huruvida det som undersöks faktiskt är det forskaren vill undersöka. Har 

forskaren lyckats mäta vad den ville undersöka har forskningen en hög validitet (Alvehus, 

2013). Validitet har två olika beståndsdelar som forskaren bör tänka på, intern och extern 

validitet. Intern validitet innebär att forskarens observationer stämmer bra överens med 

teoretiska idéer denne utvecklar. Extern validitet innebär i vilken utsträckning resultatet 

kan anpassas till andra miljöer och situationer (Bryman, 2011).  

 

Data som samlats in har analyserats och jämförts med teorierna som har lagts fram 

tidigare i uppsatsen. Under datainsamlingen kunde det uppkomma en tolkningsrisk 

mellan oss som forskare då vi tar in och uppfattar informationen på olika sätt. För att 

minimera tolkningsrisken av informationen har båda närvarat vid datainsamlingen samt 

dataanalysen. Att båda var närvarande gjorde att händelser kunde diskuteras så att vi 

uppfattade det på samma sätt. Vi konstruerade också ett observationsschema för att 

säkerhetsställa att observationen hjälper till att besvara våra forskningsfrågor. Intervjun 

med butikschefen på Carlings har som tidigare nämnts spelats in. På detta sätt kunde vi 

lyssna på intervjun flera gånger vilket minskade sannolikheten att missa någon väsentlig 

information. Vi kunde också uppfatta om tongången i intervjun förändrades på grund av 

olika faktorer, till exempel stress. Eftersom studien undersöker hur Carlings förhåller sig 
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till de fyra faktorerna för att maximera försäljning är det svårt att få hög extern validitet. 

Undersökningen har utspelat sig i en speciell miljö och situation, vilket innebär att det 

kan bli svårt att anpassa resultatet till andra butiker. Den teoretiska referensramen är 

konstruerad för att kunna tillämpas på andra medelstora klädbutiker.  

 

3.6.2 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär huruvida resultaten som forskningen framställer är upprepningsbara. 

En hög reliabilitet betyder att samma undersökning resulterar i samma resultat om det 

genomförs många upprepade gånger (Alvehus, 2013). Reliabilitet innehåller två 

beståndsdelar, intern och extern reliabilitet. Intern reliabilitet innebär att 

forskningsgruppen har samma uppfattning om hur data ska tolkas. Extern reliabilitet 

innebär i vilken utsträckning en undersökning kan upprepas med samma resultat. 

Problemet med extern reliabilitet i kvalitativ forskning är att det är svårt att skapa 

identiska miljöer för att upprepa undersökningen (Bryman, 2011). 

 

Vi har höjt den interna reliabiliteten genom att genomföra insamlingen av data 

tillsammans. Eftersom vi har skrivit hela arbetet tillsammans har vi samma uppfattning 

om arbetet i helhet. Vi har tillsammans kommit överens om referensramen som är 

grunden för forskningen och sedan konstruerat en metod som är tillämpningsbar för att ge 

svar på vår problemformulering. För att tolka den insamlade data på samma sätt har vi 

diskuterat de händelserna vi såg i butiken för att sedan göra en gemensam bedömning.  

 

Angående den externa reliabiliten är målet att göra en tydlig undersökning så att den ska 

vara möjlig att återskapas av andra forskare. Det kan vara svårt att applicera 

undersökningen på andra butiker då miljön ständigt förändras och butikerna ser olika ut 

beroende på plats. Observationerna har genomförts utanför och inuti en av Carlings 

butiker för att samla in data. Det kommer att vara svårt att göra undersökningen två 

gånger och få samma resultat då Carlings sortiment och personal förändras kontinuerligt. 

Resultaten av flera undersökningar kan dock komma att överensstämma på andra punkter 

då Carlings har en väldigt specifik miljö och image gentemot kunderna. När 

samhällsvetenskapliga uppsatser skrivs är det svårt att frysa alla externa förhållanden för 
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att generera samma svar vid upprepade försök. Det viktiga är att undersökningen ska gå 

att utföra flera gånger med hjälp av denna uppsats. 
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4. Data presentation 

Den här delen är ämnad för att presentera data som har samlats in. Den är insamlad på 

tre olika sätt, en intervju med butikschefen för Carlings, 40 intervjuer med kunder hos 

Carlings och egna observationer i deras butik, vilket följer trianguleringsmetoden. 

Intervjuguider och observationsschema finns som bilagor till uppsatsen. Alla kunder som 

intervjuades befann sig i åldern 15-27 år. Data presenteras beroende på vilken 

forskningsfråga som ska besvaras för att få en tydligare översikt över resultatet.  

 

4.1 Forskningsfråga ett: Hur är miljön i klädbutiken uppbyggd för att 

maximera försäljningen?  

Här presenteras all data som hör till den första forskningsfrågan. Vissa delar kommer att 

användas för att beskriva interaktion mellan de fyra faktorerna.  

 

4.1.1 Intervju med butikschef 

Enligt butikschefen Caroline Lundmark-Weinz på Carlings är butiken 125 kvm och är 

belägen på Storgatan i Luleå. Organisationen har en centraliserad struktur och butikerna 

får sällan möblera som de själva vill. I just den här Carlingsbutiken får de anställda 

exponera varorna som de tycker är bäst för butiken. Vanligtvis får butikerna bilder och 

mallar från ledningsgruppen om hur exponeringen ska vara, men det gäller inte för den 

här butiken i Carlings butikskedja.  

 

Målgruppen som Carlings fokuserar på är 15-25 år och de riktar in sig på både killar och 

tjejer. Det är väldigt få som kommer in i butiken och vet exakt vad de vill ha för plagg. 

De flesta kunder kommer bara in för att titta i butiken, men målet för Carlings är att 

kunden ska köpa något den inte planerade att köpa från början. Kunder som går in i 

butiken har ett visst intresse för ett eventuellt köp, de anställda är därför noga med att 

vara serviceinriktade.  

 

Carlings använder inte reklam i media utan det är deras starka varumärke som ska 

attrahera kunder till butiken. Målet med deras exteriör är att den ska synas och vara 

nästintill extrem. Syftet är att sticka ut från mängden och på så sätt locka nyfikna kunder. 
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Carlings vill att alla butiker i Sverige ska använda det här konceptet då kunden ska få 

samma upplevelse oavsett vilken butik de går in i. Angående interiören vill Carlings 

skapa en kaotisk känsla och en stämning av ett stökigt vardagsrum där kunden kan känna 

sig som hemma.  

 

Butiken har ett unikt läge med väldigt många skyltfönster vilket gör att de använder sig 

mycket av det. Deras filosofi är att placera så mycket kläder som möjligt i skyltfönstren, 

ett mönster som butikens interiör också följer. För dem handlar skyltningen om att 

förmedla varor som kunden vill ha. Carlings är i grunden en jeansbutik och de vill 

framhäva det genom att ha så mycket jeans som möjligt i skyltfönstren, även om de 

försöker variera sig. För att tilltala flera målgrupper har butiken olika klädstilar i varje 

skyltfönster. De försöker till exempel ha ett “rockigt” skyltfönster och ett som har en mer 

sofistikerad klädstil. Imagen som Carlings vill framhäva är att det ska vara en “rock ‘n’ 

roll” butik, vilket har varit butikens image från start. De har utökat utbudet för att locka 

fler kunder och andra målgrupper. 

 

Butiken placerar inte sina varor beroende på vilken vinst de genererar. De fokuserar mer 

på att utforma egna avdelningar för att framhäva jeans och sina egna varumärken. De 

tjänar mest pengar på sina egna varumärken och väljer därför att framhäva de varorna. 

Impulsvarorna placeras till största del bakom kassan eller vid kassaområdet. Varorna som 

placeras där är vanligtvis strumpor och kalsonger, men det kan också vara prissänkta 

varor.  

 

Musiken som spelas i butiken väljs inte ut av personalen. Carlings har en egen radiokanal 

som spelas i alla butiker och det är ledningen som väljer ut innehållet i kanalen. Oftast 

har musiken en rockig genre och spelas på hög volym, vilket passar deras image. På 

vardagarna spelar de musiken lite lägre men när det är helg och mer kunder i butiken 

höjer de volymen. Butiken vill inte skapa någon speciell doftkänsla, däremot används 

färger flitigt. 
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Skyltningen i butiken beror på om det är realisation eller inte. Vanligtvis finns det lite 

skyltar i butiken, men när det är realisation så uppmärksammas det med hjälp av intensiv 

skyltning. Butiken har många varor och under ordinarie försäljning vill de låta varorna 

tala för sig själv. Under reaperioder använder de sig av skyltning i hela butiken. Skyltarna 

har mycket gula och röda färger då de syns mest och de har mycket kontraster. 

Anledningen till skyltningen och färgerna som används är att göra kunden uppmärksam 

på att det är realisation. I det fallet är det priset som i första hand står i fokus och 

produkten hamnar i andra hand.  

 

Det finns olika sektioner i butiken där personalen försöker samla en nyans av till exempel 

rött eller grått. Varorna på väggen ska inte vara i flera olika färger då det förvirrar 

kunden. Varorna kommer dessutom att framhävas på ett bättre sätt om det bara finns en 

färgskala per sektion.  

 

Ljussättningen ändras kontinuerligt med hjälp av spotlights i taket. Butiken använder ljus 

för att framhäva vissa varor mer än andra eller för att varorna inte ska hamna i 

skymundan. Ljuset i provrummen är ett kallt sken som tar upp ljusa färger och framhäver 

varorna som kunderna provar. 

 

Butiken har ett väldigt högt varutryck som de måste exponera och då uppkommer vikten 

av att få plats med allt på ett smidigt sätt. Väggarna ska fyllas med varor som hänger i 

galgar och de attraktivaste varorna hängs längst upp för att göra dem mest synliga. En 

annan teknik som används i butiken är att personalen matchar ihop varorna så att kunden 

på ett enkelt sätt kan få en bild av en hel outfit. Ett exempel är att hänga matchande t-

shirt, tröja och jacka på samma pinne på väggen, en matchande keps framför och ett par 

byxor under, vilket skapar en färdig stil som erbjuds. De försöker också placera varorna 

på ett sätt som gör att kunderna måste ta en viss väg. De försöker styra kunderna med 

hjälp av bord och stativ och de använder sig av det för att kunden ska vistas längre i 

butiken och på så sätt se mer varor. 
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4.1.2 Intervju med kunder 

Det var ingen som valde att gå in i butiken på grund av att de såg en vara i skyltfönstret 

som lockade. Majoriteten som gick in i butiken ville uppdatera sig om vilket utbud som 

Carlings erbjöd samt för att fördriva tid i staden. De var ett fåtal som visste vad de ville 

ha när de gick in i butiken. 

 

Det majoriteten av kunderna först uppmärksammade i butiken var personalens trevliga 

bemötande och de tyckte att det stack ut på ett positivt sätt. Många noterade också deras 

olika avdelningar i butiken och framförallt deras jeansavdelning. En del av de tillfrågade 

upplevde förändringen i butiken så pass stark att det var det första som 

uppmärksammades. De fick en känsla av att det såg annorlunda ut och att det hade 

kommit in nya kläder trots att det inte var länge sedan deras senaste besök. 

 

Angående musiken i butiken så svarade drygt mer än hälften att de upplevde musiken 

som positiv. De flesta av de tillfrågade som sa att musiken var bra kunde också namnge 

vilken artist det var som spelades på radion i butiken. Närmare 35 procent tänkte inte på 

musiken och de resterande tyckte att musiken var dålig.  

 

Angående doften i butiken var det ingen av de tillfrågade som noterade någon doft. De få 

kommentarerna var att några uppmärksammade att det luktade “kläder”. 

 

Hela 75 procent av de tillfrågade tyckte att det var svårt och trångt att ta sig runt i 

butiken. Den största anledningen till det var att det fanns byggställningar och kartonger i 

gångarna som försvårade framkomligheten. Resterande ansåg att de kunde ta sig fram 

utan problem i butiken. Några av dessa visste direkt vad för plagg de skulle ha och valde 

därför att bara gå till den avdelningen i butiken där plagget fanns för att sedan gå till 

kassan för att betala. Angående merförsäljningen var det 10 procent som köpte något som 

de inte hade planerat att köpa från början. De produkterna som de inte planerade att köpa 

var framförallt strumpor, men även en tröja. Resterande 90 procent köpte inte någon vara 

som de inte hade planerat att köpa från början.  
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Figur 3: Kartonger i gångarna 

 

4.1.3 Observationer 

Butikens fasad och skyltfönster var inte i bästa möjliga skick. Mycket klotter 

observerades mellan skyltfönstren och även på dörren till butiken. Butiken hade många 

skyltfönster som framhävde olika stilar med stort fokus på jeans. Skyltfönstren upplevdes 

inte som stökiga utan var organiserade. Butiken hade spotlights i skyltfönstren som var 

riktade mot skyltdockorna för att framhäva butikens utbud.  

 

Golvet i butiken var ett parkettgolv vilket hjälpte till att skapa en vardagsrumskänsla. Det 

fanns trasmattor vid ingången till butiken men för övrigt var golvet relativt slitet. Butiken 

använde sig inte av skyltning på golvet utan större delen av golvutrymmet användes för 

olika bord och pallar med kläder. Det fanns ouppackade kartonger på flera ställen i 

butiken samt en trappstege som förhindrade framkomligheten.  

 

Väggarna i butiken hade en ljus nyans, men det var väldigt svårt att se väggen då hela 

butiken var fylld maximalt med kläder. Kläderna var upphängda i olika nivåer på väggen 

där olika klädstilar blandades. På de flesta galgar som hängde högst upp fanns det olika 

klädesplagg som matchade med varandra. Till exempel hade en galge en skjorta och en 

scarf som matchade varandra. Under galgarna som hängde högt upp fanns det hyllor med 
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vikta kläder, men de hade inte spotlightsen riktade mot sig. Även vid kassaområdet var 

det svårt att se väggen, utan hela området var fylld med varor. 

 

Det fanns ingen specifik doft i butiken förutom en svag doft av nya kläder. Musiken 

spelades på en relativt låg volym men ändå tillräckligt distinkt för att kunna höras. 

Genren var rock och det var lite äldre musik som spelades.  

 

Butiken använde sig av många spotlights och de fanns i hela butiken. Väggen i butiken 

var upplyst på ett tydligt sätt. Färgerna svart, grått och rött var de dominerande färgerna i 

butiken samtidigt som sortimentet styrde färgsättningen eftersom det tog så mycket plats. 

Skyltningen i butiken var nästintill obefintlig och där det fanns så var det mörka skyltar 

som inte drog till sig uppmärksamhet. De skyltar som fanns var traditionella och inga 

tekniska lösningar kunde observeras.  

 

 
Figur 4: Varor upplysta av spotlights 
 

Det fanns fyra stycken provrum i butiken och var och en av dem var ungefär 5 kvm. 

Provrummen hade stora speglar och vit färg på väggarna. Ovanför varje provrum fanns 

det en lampa som lyste upp hela provrummet med en nyans av gul färg. Utseendet i de 

ljusa provrummen skilde sig avsevärt från resten av butikens mörkare utseende.  
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4.2 Forskningsfråga två: Hur hanteras servicen som erbjuds i en 

klädbutik för att maximera försäljningen? 

Här presenteras all data som hör till den andra forskningsfrågan. Vissa delar kommer att 

användas för att beskriva interaktion mellan de fyra faktorerna. 
 
4.2.1 Intervju med butikschef 

För att kunden ska vara i Carlings butik så länge som möjligt läggs det ett stort fokus på 

att erbjuda bra service. De anställda i butiken ska vara utåtriktade och alltid ha kunden i 

fokus. För dem är det viktigt att skapa en relation gentemot kunden och på så sätt få ett 

större förtroende. Luleå är en stad med 75 000 invånare vilket gör att personalen måste 

förvalta kunderna och arbeta mycket med att försöka få stamkunder.  

 

För att säkerhetsställa att de anställda ger en service av hög kvalitet får varje anställd 

godkänna ett kriterieblad som beskriver vad Carlings förväntar sig när det gäller service 

och kundbemötande. Som butikschef ger det även fördelen att kunna påpeka Carlings 

policy om den anställda uppför sig på ett negativt sätt. Även om den anställda har en 

dålig dag är det ingen ursäkt för att tillhandahålla dålig service då varje kund är av 

yttersta betydelse. Om en kund blir missnöjd hanterar personalen det genom att försöka 

vara så trevliga som möjligt gentemot kunden. Det kan vara en tuff uppgift då det är svårt 

att tillfredsställa alla sina kunder. Ibland kan Carlings inte undvika att göra någon kund 

missnöjd genom att till exempel inte låta dem byta tillbaka en vara. När en kund är 

missnöjd försöker personalen alltid att förklara sin policy och kunden brukar då oftast bli 

mer förstående för Carlings agerande. 

 

De anställda i butiken klär sig för att vara en inspirationskälla för kunderna som kommer 

in. Personalen rekommenderas att ha på sig nya kläder från butiken, men det är inget 

krav. 

 

4.2.2 Intervju med kunder 

Av de tillfrågade svarade 75 procent att de var väldigt nöjda med servicen i butiken. 

Anledningen till det var framförallt att personalen var trevlig, framåt och väldigt 
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hjälpsam. De resterande 25 procent tyckte att personalen var för framåt och nästintill 

tvingande i sitt bemötande gentemot kunden. Flera av de tillfrågade upplevde att 

personalen ville att kunden bara skulle köpa mer varor än planerat och ansåg det 

bemötandet som jobbigt. 

 

4.2.3 Observationer 

Vi gick in i butiken för att se vad vi skulle få för bemötande från personalen. De var 

väldigt trevliga och började prata med oss på en gång. Personalen försökte hjälpa oss att 

hitta passande plagg samtidigt som de genomförde en vanlig konversation. Vi upplevde 

också att de försökte skapa en hel outfit för oss och inte bara sälja en t-shirt som var det 

planerade inköpet. Vid själva köpet blev vi erbjudna att köpa kalsonger utöver det 

planerade inköpet. Under tiden som observationerna genomfördes kom det in kunder till 

butiken som också blev bemötta på ett liknande sätt.  

 

Personalen i butiken var unga och deras klädsel var vardaglig men ändå lite utstickande 

på ett professionellt sätt. Personalens klädsel var enhetlig även om de inte hade på sig 

likadana plagg. Kläderna framhävde också Carlings image och sortiment.  

 

4.3 Forskningsfråga tre: Hur väljs sortimentet ut i en klädbutik för 

att maximera försäljningen? 

Här presenteras all data som hör till den tredje forskningsfrågan. Vissa delar kommer att 

användas för att beskriva interaktion mellan de fyra faktorerna. 

 

4.3.1 Intervju med butikschef 
Carlings är styrt på ett centraliserat sätt och butiken i Luleå väljer inte ut sortimentet 

själva. Allt bestäms av en inköpsavdelning som har sitt säte i Norge. Butikschefens enda 

möjlighet att påverka sortimentet är att önska sig specifika produkter när alla butiker har 

gemensamt möte, vilket sker två gånger per år. På de mötena kan butikscheferna påpeka 

vad de tycker om det nuvarande sortimentet samt påverka kommande inköp. Butikerna 

får leveranser med kläder dagligen och det är huvudkontoret som bestämmer när och hur 

mycket som skickas ut.  
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Det mesta av sortimentet i butiken består av deras egna varumärken, då de varorna 

genererar mest vinst och har bäst marginaler. De får mer kontroll över varorna och kan 

bestämma själva när leveranser ska skickas och hur mycket som behöver säljas. Carlings 

egna varumärken består av plagg från flera olika kategorier och för att få ett bredare 

utbud väljer de att ta in externa kända klädmärken. Vissa av Carlings kunder är mer 

beroende av att köpa ett visst märke och därför erbjuder de även externa klädmärken. 

 

4.3.2 Intervju med kunder 

De allra flesta kunder hos Carlings var väldigt nöjda med deras utbud och tyckte att det är 

bra att sortimentet är väldigt brett. De uppskattade stilen på kläderna som Carlings säljer 

och ansåg att de oftast hittar något när de går in i butiken. Ett fåtal av de tillfrågade 

hittade inte vad det letade efter, men påpekade att de normalt sett gillar butiken och deras 

utbud. Det var några enstaka som inte gillade utbudet och de gick endast in i butiken på 

grund av att deras kompis var intresserad av att gå in. 

 

4.3.3 Observationer  

Sortimentet vid kassaområdet var fyllt av olika komplementvaror som till exempel 

strumpor, kalsonger och accessoarer. Det var erbjudanden på dessa varor i form av rabatt 

vid köp av flera varor. Entrén var det enda stället i butiken som hade gott om utrymme. 

Det första som observerades vid ingången var ett bord och en pelare där det hängde 

kläder som var väl upplysta. Det var stor variation på varorna som presenterades vid 

entrén. Carlings egna varumärken kunde också observeras och de var framställda på ett 

tydligt sätt. 
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Figur 5: Impulsvaror vid kassan 
 

Utbudet på sortimentet var brett trots butikens begränsade yta. Det fanns ett stort urval av 

kläder till både kvinnor och män, även om avdelningen för män var större. Butiken hade 

ett stort utbud av sina egna varumärken, men det fanns också mer välkända märken i 

sortimentet. Observationerna visade också att t-shirts placerades på varandra i butiken. 

Det kunde vara upp till tre olika t-shirts i samma hög vilket gjorde det svårt att ta fram 

rätt storlek.  

 

4.4 Forskningsfråga fyra: Hur prissätts det i en klädbutik för att 

maximera försäljningen? 

Här presenteras all data som hör till den fjärde forskningsfrågan. Vissa delar kommer att 

användas för att beskriva interaktion mellan de fyra faktorerna. 

 

4.4.1 Intervju med butikschef 

Prissättningen för alla varor som säljs i Carlings butiker bestäms av en ledningsgrupp. 

När kläderna når butiken är de redan prissatta och de anställda behöver bara packa upp 

varorna. Även när det är reaperioder bestämmer ledningen till vilket pris varorna ska 

sänkas och även vilka varor som ska prissänkas. De bestämmer även när varorna ska 

realiseras ut och det är inget de anställda kan påverka. Även om de har sålt jättebra av en 

produkt kommer varan att realiseras ut. 
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Carlings har som tidigare nämnts en målgrupp på 15-25 år. Priskänsligheten på deras 

kunder är åldersrelaterat. De yngre har oftast bara en månadspeng och väljer därför att 

köpa billigare varor. De som är 20 år och äldre har oftast en bättre ekonomi och kan 

därför köpa lite mer exklusiva varor. För att hantera den yngre målgruppen har Carlings 

egna klädmärken som de kan hålla en lägre prisnivå på. Ju äldre kunden är, desto mer 

pengar generar den till butiken då kunden är mindre priskänslig. Carlings egna 

klädmärken genererar mer vinst än externa varumärken då det inte finns någon 

mellanhand som ska ha betalt. Carlings vinst är ungefär lika stor på en t-shirt från deras 

eget varumärke som kostar 199 kronor som en från ett externt varumärke som kostar 299 

kronor.  

 

4.4.2 Intervju med kunder 

Hälften av de tillfrågade ansåg att kvalitet var det viktigaste när de handlar kläder. För 

några enstaka var priset den avgörande faktorn. Det var väldigt många som ansåg att 

kvalitet och pris har ett samband. Om kvalitén var hög var de beredd att betala ett högre 

pris för varan och om kvalitén var lägre kunde de tänka sig att köpa plagget om priset var 

tillräckligt lågt. 

 

4.4.3 Observationer 

Prissättningen beror på vilket märke det är som säljs och vilken typ av produkt. En t-shirt 

från ett mer välkänt märke kostade vanligtvis mer än från ett mindre välkänt märke. 

Priserna på Carlings egna märken var genomgående lägre än priserna på externa märken. 

Priserna som de främst använde sig av var 99, 199, 249 och 299 kronor. Varorna vid 

kassan kostade 199 kronor eller mindre. Varorna som visades i skyltfönstren hade ingen 

prisinformation. Jeansen som såldes i butiken hade ett dyrare pris än ovanstående. 
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4.5 Forskningsfråga fem: Hur påverkar de fyra faktorerna miljö, 

service, sortiment och pris varandra i en klädbutik? 

Här presenteras all data som hör till den femte forskningsfrågan. Interaktionen mellan de 

fyra faktorerna redogörs med hjälp av tidigare framlagd data.  

 

4.5.1 Intervju med butikschef 

För att skapa en trevlig miljö försöker Carlings skapa en “vardagsrums-känsla” i butiken 

samtidigt som imagen är att gå emot normen och sticka ut. Servicen är också en viktig del 

av deras image då personalen ska göra att kunden känner sig trygg och trivs i butiken. 

Carlings fokuserar lika mycket på kunden som på vad den vill ha för produkt. 

 

Vid kassan har Carlings impulsvaror som de försöker sälja som komplement till ett köp. 

Personalen ska aktivt jobba med det genom att erbjuda till exempel ett bälte vid köp av 

ett par jeans. Kunderna blir mer nöjda med sina köp om personalen erbjuder en hel stil. 

Impulsvarorna prissätts under 200 kronor för att kunden inte ska behöva ta ett stort beslut 

om den ska ha en extra vara eller inte. 

 

Vid realisation påverkar priset miljön i den utsträckningen att skyltar sätts upp över hela 

butiken med det rabatterade priset för att uppmärksamma kunden. Vid realisation är det 

mer priset som säljer än själva produkten i sig. När det inte är realisation använder sig 

butiken inte av skyltar och då påverkas inte miljön av priset i samma utsträckning.  

 

Den viktigaste delen för butiken är servicen som tillhandahålls. Personalen lägger större 

fokus på service än själva exponeringen av sortimentet. För Carlings är syftet att den 

anställde ska ta fram varorna för kunden och ge förslag på vad som passar. Det gör att 

personalen kan styra kunden till köpet och påverka mer av deras köpprocess. 

 

I butiken möblerar personalen om flera gånger i veckan för att det kommer in så pass 

mycket varor till butiken. De flyttar inte alltid om bord och stativ, men kan flytta på vissa 

plagg för att framhäva en känsla av förnyelse i sortiment. Om kunden kommer in i 
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butiken igen kan det upplevas som att sortimentet har uppdaterats mer än vad det 

egentligen har gjort. Vid vissa högtider, till exempel nyår, väljer personalen att lyfta fram 

finare kläder. Butikschefen menar att kunden då upplever en bättre service då de snabbare 

hittar vad de letar efter.  

 

De exklusivare varorna i butiken exponeras på grund av säkerhetsskäl på ett mer 

svåråtkomligare ställe. De kan till exempel placeras långt in i butiken eller högt upp. Det 

ger de anställda mer kontroll på varorna vilket gör att de kan lägga mer fokus på att 

erbjuda högre service istället för att oroa sig om varorna blir stulna. 

 

En del i Carlings prisstrategi är att använda sig av sitt eget sortiment för att anpassa sig 

till sin målgrupp. Eftersom de har mer kontroll på priserna när det gäller egna klädmärken 

väljer de att hålla nere priserna för att locka till sig sin målgrupp. Om Carlings endast 

hade använt sig av externa klädmärken hade de hade tappat flera kunder då de är dyrare i 

pris. 

 

4.5.2 Intervju med kunder 

Det var 25 procent av de tillfrågade som valde att köpa något i butiken. Några personer 

handlade för att de ville ha varan och några ansåg att de blev påtvingade av personalen att 

köpa varan. De som blev påtvingade av personalen hade inte intentionen att köpa något 

innan de gick in i butiken. Majoriteten av kunder som gick in i butiken genomförde inte 

något köp och den största anledningen var att de inte hittade någon vara de gillade. 

 

Hälften av de tillfrågade ansåg att det var enkelt att få en överblick över butikens 

sortiment. Det mesta var synligt och inget hamnade i skymundan. Även om många ansåg 

att det var trångt i butiken tyckte de att varorna var synliga. 30 procent ansåg att det inte 

var lätt att få en bra överblick över butiken. Anledningen till det var att de upplevde att 

det var mörkt i butiken var för att det var väldigt många mörka kläder som var dåligt 

upplysta. En annan anledning var att de tyckte att många varor låg under andra varor. 

Kunderna blev tvungna att leta själva och de fick ingen enkel och snabb överblick då de 

var tvungna att lyfta på andra varor för att se allt. 20 procent tyckte att vissa varor är lite 
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undanskymda, men att de ändå förstod vart i butiken varorna fanns. Kunderna motiverade 

det med att det till exempel finns en jeanshörna och det hjälper dem att hitta vad de letar 

efter.  
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5. Dataanalys 

Detta kapitel är ämnat för att analysera all data som har samlats in och presenterats. 

För att genomföra analysen har tidigare teori framförts och jämförts med insamlad data. 

Analysen följer tidigare mönster och presenteras beroende på vilken forskningsfråga som 

ska besvaras. 

 

5.1 Forskningsfråga ett: Hur är miljön i klädbutiken uppbyggd för att 

maximera försäljningen? 

Enligt Buttle (1984) finns det olika rekommendationer som en butik bör ta hänsyn till när 

de utformar sin layout. I en butik ska liknande produkter ligga bredvid varandra för att 

inte förvirra kunden. Den insamlade data visar att Carlings placerar liknande produkter 

vid varandra vilket gör det enklare att se och hitta varorna om kunden letar efter något 

speciellt. Justerbara hyllor bör användas så att kunden inte presenteras med ett visuellt 

monotont utbud av varor (Buttle, 1984) . Under observationerna var det tydligt att butiken 

använder sig av både justerbara hyllor och pallar för att enkelt kunna möblera om och 

flytta på olika varor. Tillsammans med den intensiva exponeringen av varor upplevdes en 

känsla av att utbudet inte presenteras på ett monotont sätt, utan ständigt har en känsla av 

förnyelse. Layouten ska presenteras enligt olika produktkategorier och varumärken samt 

vad de olika varorna genererar för omsättning. De varor som säljer bäst i butiken ska 

ligga på de mest attraktiva platserna (Buttle, 1984). Under intervjun med butikschefen på 

Carlings nämnde hon att personalen hänger de varor som står för en stor del av 

omsättningen antingen högt upp i butiken så att kunden ser dem eller vid entrén då alla 

kunder passerar den ytan. Under observationerna märktes det också att vissa utvalda delar 

av butiken var extra upplysta av spotlights. Butiken bör också använda sig av färgade 

prislappar för att göra det enklare för kunden att hitta det de letar efter (Buttle, 1984). 

Butikschefen berättade att de använder sig av intensiv skyltning och färgade prislappar 

endast under reaperioder. Under ordinarie försäljning låter butiken sortimentet sälja sig 

självt och fokus ligger inte på priset. Under observationerna var det ingen reaperiod i 

butiken och inga färgade prislappar kunde observeras. Butiken hade lite prislappar och 

använde sig lite av skyltning. 
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Buttle (1984) menar också att det finns två viktiga överväganden inom layouten i en 

butik. Det första är designen av gångarna i butiken. Gångarna ska vara breda och det ska 

vara enkelt för kunder att ta sig runt i butiken. Under kundintervjuerna svarade 75 procent 

att de tyckte att det var trångt och svårt att ta sig runt i butiken. Den största anledningen 

till det var att det fanns föremål på golvet som var i vägen för kunderna. Under 

observationerna noterades till exempel ouppackade kartonger och en stege i gångarna. 

Dessutom var det väldigt trångt i butiken vilket inte heller gjorde det enkelt att ta sig runt. 

Det andra som butiken bör tänka på inom layouten är vart varorna är placerade. De varor 

som är mest populära bland kunderna placeras så att kunderna måste gå förbi andra varor 

för att komma just dit (Buttle, 1984). Enligt butikschefen får de anställda i butiken 

exponera varor som de tycker är bäst för butiken. Butikschefen nämnde att andra Carlings 

butiker oftast får färdiga bilder och mallar på hur layouten ska se ut, men så är inte fallet i 

denna butik. Butikschefen nämnde också att de placerar varorna under olika avdelningar 

för att framhäva jeans och deras egna varumärken. Under observationerna kunde det 

också noteras olika avdelningar med Carlings egna märken.  

 

Bäckström & Johansson (2006) menar att butiker använder sig mer av teknologiska 

lösningar för att göra miljön i butiken mer effektiv och rolig att vistas i. Enligt flera 

återförsäljare använder sig butikerna av automatiska maskiner, interaktiva skärmar, 

datorer samt möjligheter att surfa på internet. När observationerna genomfördes i butiken 

fanns det inga teknologiska lösningar av den sorten.  

 

Enligt Holmes och Smith (2011) allokerar klädbutiker vanligtvis 20 procent av sin area 

till provrum och kunder som provar kläder spenderar en tredjedel av sin tid i provrummet. 

I Carlings allokerar provrummen ungefär 16 procent av butikens utrymme. Holmes och 

Smith (2011) menar också att ljussättningen är en viktig del av helhetskänslan i 

provrummen då plaggen bör framhävas på ett tydligt sätt. Observationerna visade att 

provrummen är upplysta och har stora speglar, vilket gjorde att kläderna framhävdes 

tydligt i provrummen. Teorin från Holmes och Smith som har använts är inte 

vetenskapligt granskad, men den stämmer bra överens med data som har samlats in. 
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Enligt Sen, m.fl., (2002) bör en butik använda skyltfönster för att stimulera konsumenter 

till att gå in i butiken. Sortimentet ska presenteras i skyltfönstren och den ska spegla 

butikens image samt innehålla varor som genererar mest försäljning. Enligt intervjun med 

butikschefen handlar Carlings skyltning om att förmedla varor som kunden vill ha. 

Carlings skyltfönster speglar deras image då det är mycket jeans och en lätt kaotisk 

känsla i skyltfönstren med ett genomgående rock ‘n’ roll tema. Sen, m.fl. (2002) menar 

att konsumenter som har lite kunskap om butiken kan bli uppmärksammade av dess 

skyltfönster vilket ger en ökad sannolikhet för ett köp. Av de 40 tillfrågade var det ingen 

som valde att gå in i butiken på grund av att de såg en vara i skyltfönstret som lockade.  

 

Enligt Morrison, m.fl. (2011) består miljön i en butik av flera faktorer där musik och doft 

fungerar som hjälpmedel till att skapa en attraktiv miljö. Hög musik förväntas bidra till 

ett positivt känslotillstånd i specifika målgrupper. Under observationen spelades det inte 

särskilt hög musik, men den var ändå tillräckligt hög för att kunna höras. Butikschefen 

nämnde att musiken spelas på högre volym under helgen då det befinner sig fler kunder i 

butiken. Angående doften bör det vara en ton av vanilj i butiken då just den doften 

uppfattas som trevlig hos båda könen (Morrisson, m.fl., 2011). Carlings använder sig inte 

av någon doft vilket datainsamlingen bekräftade. Även fast de inte använder någon doft i 

butiken upplevdes en distinkt doft av kläder.  

 

Färger används för att skapa en image eller önskad atmosfär i butiken och kan få 

konsumenter på köphumör. Färgerna svart, röd, lila och blå anses som tunga färger och 

har visat sig vara mer attraherande och skapa mer intresse än lätta färger (Bellizzi, m.fl., 

1983). Carlings använder sig till största del av färgerna svart, grått och rött som är tunga 

färger. 

 

Idag finns det många butiker som är speciellt designade för att guida kunder till så många 

ytor i butiken som möjligt. Anledningen bakom det är att kunder köper mer om de blir 

exponerade för fler varor. En längre shoppingtur resulterar också i att fler köp genomförs 

(Buttle 1984). Det som framkom under kundintervjun var att flera svarade att de valde att 

bara gå till en viss avdelning för att sedan direkt gå till kassan. Enligt butikschefen 
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försöker de att placera varorna på ett sätt som gör att kunden måste ta en viss väg, vilket 

leder till att kunden vistas längre i butiken och på så sätt exponeras för fler varor. Enligt 

butikschefen använder de inte sig av sammanhängande gångar för att få kunden att stanna 

längre i butiken.  

 

5.2 Forskningsfråga två: Hur hanteras servicen som erbjuds i en 

klädbutik för att maximera försäljningen? 

Enligt Matzler, m.fl. (1996) är nöjda kunder de som får bra hjälp med servicen. Kunderna 

blir mindre påverkade av priset och tar längre tid på sig i butiken samt är mer villiga att 

prova varor. Samtliga insamlingsmetoder som har genomförts visar på att Carlings lägger 

stor vikt på kundbemötande. Butikschefen ville att de anställda skulle vara utåtriktade och 

alltid ha kunden i fokus. Butikschefen påpekade också att det är viktigt att skapa en 

relation gentemot kunden och på så sätt skapa ett större förtroende för att i slutändan få 

stamkunder. En del tillfrågade kunder upplevde att personalen var för påträngande. Flera 

av de tillfrågade upplevde att personalen ville att kunden bara skulle köpa mer varor än 

planerat och ansåg det bemötandet som jobbigt. 

 

Rasmus (2013) menar att det går att effektivisera personalen genom att butiksägaren 

skriver en policy och en handlingsplan. Det är nödvändigt att de anställda förstår sina 

arbetsuppgifter och vad som förväntas av dem. Butikschefen berättade att varje anställd 

får godkänna ett kriterieblad som handlar om vad Carlings förväntar sig av de anställda 

när det gäller policy och bemötande mot kunder. Enligt butikschefen är kriteriebladet en 

viktig del av Carlings arbetsmetodik då butikschefen kan påpeka Carlings policy om den 

anställda börjar uppföra sig på ett negativt sätt.  

 

Om butiken misslyckas med att erbjuda bra service kan det leda till att en kund går 

förlorad vilket på lång sikt innebär en förlust för företaget i form av minskad försäljning. 

Det är därför viktigt att behandla varje kund på ett bra sätt (Sparks, 1992). Enligt 

butikschefen är det svårt att tillfredsställa alla kunder och ibland kan Carlings inte 

undvika att en kund blir missnöjd. Enligt butikschefen hanterar Carlings missnöjda 
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kunder genom att förklara problemet tydligt för kunden vilket gör att den blir mer 

förstående och accepterande. 

 

Personalen ska följa en viss klädkod så att de enkelt ska kunna identifieras i butiken. De 

anställda kan även användas som “levande skyltdockor” för att öka effektiviteten och 

stärka butikens image (Kim, m.fl., 2009). Butikschefen nämnde att de anställdas klädsel 

ska vara en inspirationskälla för kunder som kommer in i butiken och att de anställda bör 

ha på sig kläder från butikens sortiment, men det är inget krav. Under observationerna 

upptäcktes det att personalens klädsel var vardaglig och passade ihop med Carlings 

sortiment, vilket indikerar att de följer butikschefens rekommendationer. 

 

Enligt Donthu och Gilliland (1996) är det positivt att kunden får välja från ett brett urval 

av varumärken och av produkttyper då det skapar en konkurrensfördel och det blir lättare 

att tillfredsställa kunden. Lewis och Hawksley (1990) menar att om kunden får hjälp går 

inköpen oftast smidigare och det finns en större chans att de hittar vad de letar efter. 

Kundintervjuerna visar på att de fick mycket hjälp med att hitta de varor dem letade efter 

och att de till stor del var del var nöjda med servicen som erbjöds. Observationerna tyder 

på att personalen gör sitt yttersta för att tillfredsställa kunden genom att hjälpa dem under 

hela köpprocessen samt med att hitta passande plagg. 

 

Merförsäljning innebär att en säljare erbjuder varor som kunden inte planerat att köpa 

från början. Vanligtvis försöker personalen att sälja mer varor till en kund än vad den 

egentligen hade planerat när den gick in i butiken (Aydin & Ziya, 2008). Under 

observationerna försökte personalen få oss att köpa ytterligare varor, både vid kassan och 

när kläder provades. Intervjun med kunder visade också att ett flertal kunder genomförde 

köp som de inte planerade tack vare hjälp från personalen. 

 

5.3 Forskningsfråga tre: Hur väljs sortimentet ut i en klädbutik för att 

maximera försäljningen? 

Enligt Lewis och Hawksley (1990) är det i dagens samhälle viktigt att fokusera på en 

specifik målgrupp och förstå dess livsstil för att kunna tillfredsställa deras behov. Enligt 
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butikschefen riktar Carlings in sig på både killar och tjejer i åldrarna 15-25 år. Under 

observationerna var alla tillfrågade i den nämnda åldersgruppen, vilket speglar att 

Carlings har lyckats rikta in sig på en specifik målgrupp.  

 

Donthu och Gilliland (1996) anser att en butik ska erbjuda ett brett utbud även om de 

väljer att specialisera sig på en produkt. Enligt butikschefen är Carlings från grunden en 

jeansbutik och de har numera utökat sitt utbud för att locka fler kunder och andra 

målgrupper. Från kundintervjuerna märktes det mer tydligt att Carlings riktar in sig på att 

sälja jeans då många kunder uppmärksammade deras jeansavdelning. Under 

observationerna noterades att butiken skyltfönster till stor del försöker framhäva jeans. 

Det som också observerades var att variationen på sortimentet var brett trots butikens 

begränsade yta. 

 

Lewis och Hawksley (1990) anser att kundlojaliteten som uppstår genom att rikta in sig 

på en specifik målgrupp ger en framhävande konkurrensfördel. Som tidigare nämnts 

riktar Carlings sig in på en specifik målgrupp med en särskild livsstil. Enligt 

kundintervjuerna uppskattade de flesta tillfrågade Carlings sortiment och att de oftast 

hittar något plagg som de gillar.  

 

5.4 Forskningsfråga fyra: Hur prissätts det i en klädbutik för att 

maximera försäljningen? 

En prislapp presenterar hur mycket en konsument betalar i form av pengar för att kunna 

genomföra köpet. Eftersom priset representerar hur mycket pengar konsumenten betalar 

representerar en högre prislapp en minskad sannolikhet att köpet genomförs 

(Lichtenstein, m.fl., 1993). Butikschefen menar att deras målgrupp oftast väljer att köpa 

billigare varor då deras inkomst är begränsad. Butikschefen säger också att kunderna som 

är äldre oftast har en bättre ekonomi och kan köpa mer exklusiva varor. Carlings erbjuder 

produkter med egna klädmärken som de kan hålla en lägre prisklass på. 

 

Enligt Lichtenstein, m.fl. (1993) används pris som en ledtråd för att indikera produktens 

kvalitet. Lichstenstien, m.fl. (1993) menar också på att kvalitet inte är den enda 
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anledningen för en konsument att betala ett högt pis, utan också för att visa andra att han 

eller hon är en person med hög integritet som är villig att spendera pengar. 

Kundintervjuerna visar på att hälften föredrar kvalitet före pris.  

 

5.5 Forskningsfråga fem: Hur påverkar de fyra faktorerna miljö, 

service, sortiment och pris varandra i en klädbutik? 

Miljön i butiken har en stor påverkan på hur kunden uppfattar servicen då det är i butiken 

som servicen tillhandahålls (O’Cass & Grace, 2008). Miljön påverkar inte bara hur 

kunder upplever servicen utan även sortimentet, kvalitén och butiken i helhet. Om 

kunden tolkar miljön som trevlig får de bättre tankar om servicen som erbjuds (Sharma & 

Stafford, 2000). Som tidigare nämnt är miljön i Carlings stökig, men en stor del av 

målgruppen anser den ändå som tilltalande. Trots det visar kunderintervjuerna till stor del 

på att de anser att servicen som tillhandahålls i butiken som bra. 

 

Att exponera rätt betyder att butiken framför sina varor på ett sätt som stimulerar 

kundernas köpvilja. Det ska vara enkelt för kunden att hitta det de letar efter (Bäckström 

& Johansson, 2006). När det kommer till var varorna är lokaliserade ska de varor som är 

mest populära bland kunderna placeras så att kunderna måste gå förbi andra varor för att 

komma just dit (Buttle, 1984). Från intervjun med butikschefen framkom det att Carlings 

inte fokuserar särskilt mycket på exponeringen av sina varor utan försöker fylla butiken 

med så mycket kläder som möjligt. Däremot tyckte många kunder i kundintervjun att det 

kan vara ett störande moment om det är svårt att se alla varor i butiken. Under 

observationerna märktes det att flera olika varor låg på varandra, vilket försvårade 

exponeringen och gjorde det svårt för oss att hitta rätt storlek på varorna. 

 

Som tidigare nämnt innebär merförsäljning att en säljare erbjuder varor som kunden inte 

planerat att köpa från början. Att packa ihop varor och erbjuda att kunden till exempel får 

köpa tre varor och betala för två är en vanlig strategi när butiker använder sig av 

merförsäljning (Aydin & Ziya, 2008). Butikschefen påpekade att Carlings har 

impulsvaror som de försöker sälja som komplement till ett köp. Enligt butikschefen ska 

personalen i butiken jobba aktivt för att erbjuda kunden olika komplement samtidigt som 
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betoningen på bra service är viktig. Butikschefen nämnde också att impulsvarorna 

interagerar med priset då de varorna prissätts under 200 kronor för att stimulera ett köp 

som inte känns som ett stort beslut. Observationerna i butiken visar också på att 

personalen aktivt arbetar med merförsäljning till sina kunder, både i kassaområdet och 

under vistelsen i butiken. Under observationen i butiken noterades det också att Carlings 

använder sig av kampanjpris vid varor i kassaområdet. 

 

Butiker använder sig mer och mer av teknologiska lösningar för att göra miljön i butiken 

mer effektiv och rolig att vistas i. Flera butiker använder sig av automatiska maskiner, 

interaktiva skärmar, datorer samt möjligheter att surfa på internet (Bäckström & 

Johansson, 2006). Observationerna visar på att Carlings inte använder sig av teknologiska 

lösningar. 

 

En butiks färgval har som syfte att inreda butiken och attrahera kundens uppmärksamhet. 

Färgen bör väljas beroende på vilket sortiment som erbjuds i butiken och vilken image 

butiken vill spegla (Bellizzi, m.fl., 1983). Som tidigare nämnt använder sig Carlings till 

största del av färgerna svart, grått och rött som är tunga färger. Under observationen 

noterades det att Carlings lät sortimentet styra färgsättningen. Butiken riktade sina 

spotlighters noggrant mot utvalt sortimentet vilket gjorde att vissa varor framhävdes mer 

än andra. 

 

Drèze, m.fl. (1994) menar att genom att ändra om i butiken kan butiken öka sina 

marginaler genom att till exempel få kunderna att fokusera på varor som har högre 

marginal eller framhäva varor som hör till merförsäljningen. Från resultatet i 

kundintervjun svarade flera att de upplevde en förändring i butiken. Butikschefen nämnde 

också att det här är en metod som de använder sig flitigt av och de möblerar om flera 

gånger i veckan för att skapa denna känsla.  

 

Nöjda kunder de som får bra hjälp med servicen. Kunderna blir mindre påverkade av 

priset och tar längre tid på sig i butiken samt är mer villiga att testa produkter. En hög 

nivå av kundnöjdhet är en av de viktigaste faktorerna för att behålla kunder i framtiden 
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(Matzler, m.fl., 1996). Den insamlade data visar att Carlings lägger stor fokus på service 

för att göra kunderna nöjda men också för att generera merförsäljning. Personalen 

försöker skapa en relation till kunden och på så sätt få ett förtroende.  

 

Prissättningen påverkar alla de andra faktorerna, miljö, sortiment, och service. 

Prissättningen beror på vilket sortiment som erbjuds och vilken miljö butiken vill 

framhäva. Den höga konkurrensen har lett till mindre marginaler då butiker tvingas att 

priskonkurrera ännu mera. Ett alternativ som är mer aktuellt kan vara att erbjuda 

konsumenterna mervärde genom bättre service och högre kvalitet på sortimentet (Fratto, 

m.fl., 2006). Butikschefen pratade under intervjun om hur viktigt det är med kompetent 

personal som erbjuder bra service. Butikschefen nämnde också att eftersom butiken har 

en ung målgrupp som inte har en hög disponibel inkomst har Carlings valt att sortimentet 

till stor del ska bestå av egna klädmärken som är billigare.  
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6. Resultat och rekommendationer 

I det här kapitlet presenteras resultaten och rekommendationerna. Syftet med denna 

uppsats är att undersöka hur en klädbutik kan maximera försäljningen genom att utforma 

butiken på ett attraktivt sätt gentemot kunden. Här kommer varje forskningsfråga att 

besvaras och förslag på framtida forskning presenteras. 

 

6.1 Forskningsfråga ett: Hur är miljön i klädbutiken uppbyggd för att 

maximera försäljningen? 

Carlings gör mycket rätt i utformning av sin miljö för att kunna maximera försäljningen, 

men det finns en del saker som de kan förbättra. Genom att placera samma 

produktkategorier vid varandra upplevdes det som enklare att hitta varor i butiker. De 

placerar sina varor på justerbara hyllor vilket också förenklar för kunden att hitta vad den 

letar efter och det ger en känsla av förnyelse. För att förenkla för kunden ytterligare väljer 

Carlings att rikta spotlights mot varor som de vill framhäva. Det skulle kunna bero på att 

det ska vara lätt för kunderna att lägga extra märke till vissa varumärken och 

produktkategorier. Carlings framhäver varor som är mest attraktiva, som de tjänar mest 

pengar på samt jeans vilket speglar deras image. 

 

Resultaten visar på att Carlings har fyllt butiken med väldigt mycket kläder. Att använda 

sig av skyltar och prislappar underlättar normalt för kunden att hitta vad den letar efter. 

Carlings använder sig inte av skyltar och det kan bero på att skyltar hade blivit ett 

störningsmoment då det tar fokus från kläderna. Om de alltid hade använt sig av mycket 

skyltar hade det blivit svårare att se sortimentet och kunden hade fokuserat mer på 

skyltarna. 

 

Resultaten visar på att kunderna anser att det är svårt och trångt att ta sig fram i butiken. 

Delvis speglar smala gångar butikens image och dess målgrupp, men den insamlade data 

visar att det har blivit ett störningsmoment. Rekommendationen är att Carlings borde göra 

gångarna lite bredare i butiken och ta bort föremål som försvårar framkomligheten, även 

om det hade minskat utbudet i sortimentet. Att 75 procent av kunderna anser att det är för 

trångt i butiken är för högt och Carlings borde åtgärda det problemet. Resultaten visar 
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också på att butiken inte använder sig av sammanhängande gångar. Om de börjar 

använda sig av det hade deras försäljning kunnat öka då sannolikheten är större att 

kunden vistas längre i butiken.  

 

Det är delvis ostrategiskt möblerat i butiken då en del kunder endast besöker vissa 

avdelningar och inte går runt i butiken. Kunden behöver inte exponeras för andra varor 

för att komma åt de varorna den letar efter. Rekommendationen är att möblera mer 

strategiskt och låta kunden gå runt i butiken och på så sätt kan Carlings öka försäljningen. 

I dagsläget har Carlings de mest attraktiva varorna på de mest attraktiva platserna, vilket 

skapar problemet att kunden bara går till vissa avdelningar och sedan till kassan. Det 

positiva är att butiken framhäver jeans och sina egna varumärken då de tjänar mest 

pengar på dessa varor.  

 

Resultaten visar att butiken inte använder sig av teknologiska lösningar. Det skulle kunna 

bero på att teknologiska lösningar inte stämmer överens med Carlings image och skulle 

därför inte passa in i butiken.  

 

Kunder spenderar mycket tid i provrummen och det är viktigt att de är utformade på ett 

bra sätt, vilket butiken har lyckats med. Provrummen var enligt våra resultat tillräckligt 

stora och de upplevdes inte som trånga. De var framförallt upplysta och framhävde 

varorna som provades. Resultaten visar att Carlings inte behöver förbättra något med sina 

provrum för att öka försäljningen. 

 

Resultaten visar på att ingen kund som besökte Carlings gjorde det på grund av att de 

blev lockade av skyltfönstren. Carlings är ett väletablerat företag bland sin målgrupp och 

många har kunskap om det i Luleå. Det skulle därför kunna vara att skyltfönsterna tappar 

en viss funktion och de blir mindre viktiga i deras kommunikation gentemot kunden i en 

stad där de är väl etablerade.  

 

Resultaten visar på att många kunder uppskattade musiken som spelades i butiken. 

Carlings spelar hög musik som passar bra in på målgruppen som de riktar in sig mot. 
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Carlings förknippas med en rockig musik som brukar spelas på högsta volym och 

rekommendation är att de borde höja musiken marginellt. Givetvis bör inte musiken 

spelas så pass högt att den blir ett störande moment, men den ska vara tillräckligt hög för 

att kunna höras utan problem.  

 

Carlings använder inte sig av någon doft i butiken. Den enda doften som uppfattades i 

butiken var en distinkt doft av kläder. Den doften fungerar bra då det ger en känsla av 

fräschhet, en känsla som kan liknas vid ett köp av en ny bil. 

 

Resultaten visar på att Carlings använder sig av tunga färger vilket är enhetligt med den 

framlagda teorin. Att Carlings använder sig av tunga färger skulle kunna bero på att de 

vill skapa intresse till sin målgrupp och få dem på köphumör. 

 

Resultaten visar att en oroväckande hög andel av kunderna anser att det är stökigt och 

trångt i butiken. Problemet beror på att det ligger ouppackade kartonger och andra 

föremål i gångarna. Det skulle kunna lösas på ett enkelt sätt genom att personalen är mer 

effektiv med att plocka undan varor eller att de placerar kartonger i lagret tills de ska 

packas upp och placeras i butiken. 

 

Sammanfattningsvis bör en butik fokusera på dessa saker i miljön: 

● Genom att placera samma produktkategorier vid varandra är det lättare för kunden 

att hitta varor som de letar efter.  

● Justerbara hyllor gör det enklare för kunden att hitta vad den letar efter och skapar 

även en känsla av förnyelse. 

● Framhäva de mest attraktiva varorna och de som speglar butikens image genom 

justerbara spotlights.  

● Skyltar används beroende på vilken miljö som finns i butiken och vad butiken vill 

att kunden ska fokusera på. 

● Breda och sammanhängande gångar för att kunden inte ska känna sig inklämd och 

vara i butiken så länge som möjligt. 
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● Möblera strategiskt för att kunden ska besöka hela butiken och inte bara en 

avdelning. 

● Teknologiska lösningar bör användas beroende på vilken image butiken vill 

spegla. 

● Skyltfönster tappar en viss funktion om kunden redan är medveten om butiken. 

● Musik som passar målgruppen ska spelas samtidigt som den inte ska upplevas 

som ett störande moment. 

● Doften bör kännas fräsch även om ingen specifik doft används.  

● Användning av tunga färger skapar ett intresse gentemot målgruppen och får dem 

på köphumör. 

 

6.2 Forskningsfråga två: Hur hanteras servicen som erbjuds i en 

klädbutik för att maximera försäljningen? 

Resultaten visar på att Carlings erbjuder bra service i butiken som de flesta kunderna 

uppskattar. Resultaten visar också på att Carlings personal lägger en stor vikt på ett bra 

kundbemötande och det var många kunder som uppskattade det. Personalen har en stor 

betydelse för Carlings framgång eftersom en bra service resulterar i nöjda kunder. Genom 

ett bra kundbemötande försöker Carlings skapa en personlig relation till kunderna och 

slutligen få dem till stamkunder. En viktig del av butikens försäljning kommer just 

genom personalens relation till kunden och personalens agerande när det gäller 

merförsäljning. Resultaten visar på att Carlings jobbar aktivt med merförsäljning, men 

ibland uppfattar kunderna det som ett störande moment. Det är alldeles för många kunder 

som tycker att personalens beteende är stötande och Carlings bör hitta en bättre balans 

mellan aktiv merförsäljning och vara avvaktande gentemot kunden för att inte riskera 

minskad försäljning. Eftersom vi endast intervjuade kunder som hade varit inne i butiken 

är det svårt att veta hur många som undviker att gå in till Carlings på grund av 

personalens försök till merförsäljning. Vi förmodar däremot att det är en del personer 

som undviker att gå in i butiken på grund av tidigare erfarenheter från personalens 

påtryckningar. 
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Den insamlade data visar att Carlings använder sig av handlingsplaner för sina anställda 

för att höja deras effektivitet. Det är bra med en handlingsplan då butikschefen vet vad 

den ska förvänta sig av sina anställda. Det leder till att personalen har det lättare att 

prestera på topp då de har en tydlig bild av vad som förväntas av dem. Noterbart är att det 

var unga personer som jobbade på Carlings och att det kan vara första jobbet för en del 

som jobbar i butiken. Att veta vilka krav som ställs för de som är nya på arbetsmarknaden 

är viktigt och det är därför bra av butikschefen att informera vilka krav som ställs genom 

ett kriterieblad. Det kan även vara lättare för butikschefen att bestämma över sina 

anställda om det blir nödvändigt då butikschefen kan hänvisa till kriteriebladet om de 

anställda gör upprepade fel. 

 

Carlings försöker tillfredsställa alla kunder så bra som möjligt. Det är extra viktigt att i en 

mindre stad som Luleå inte göra kunder missnöjda då kundkretsen är begränsad. Negativa 

rykten har en tendens att spridas fortare i en mindre stad och skulle allt för många kunder 

blir missnöjda kan det bli ett stort problem i framtiden. Det är därför viktigt för Carlings 

att vara noga med att fortsätta tillfredsställa sina kunder så bra som möjligt för att kunna 

maximera försäljningen. 

 

Den insamlade data visar på Carlings personal följer butikschefens råd om att följa en 

viss klädkod som speglar butikens sortiment och image. Det är positivt med “levande 

skyltdockor” då de anställda fungerar som en bra inspirationskälla för potentiella kunder. 

Det finns dock en nackdel med att personalen inte har en specifik klädsel då det kan 

hända att personalen blandas ihop med kunderna i butiken. 

 

Som tidigare nämnt är det inte särskilt organiserat i butiken och personalen borde hitta 

bättre i butiken än kunden. Det ger möjligheten för personalen att ta fram plagg som de 

tror kunden uppskattar och inköpet blir på så sätt smidigare för kunden. Samtidigt kan 

personalen introducera kunden för ytterligare varor som den kan tänkas vara intresserad 

av och på så sätt skapa en potentiell merförsäljning. Genom att ha en miljö som inte är 

särskilt organiserad löser Carlings det problemet på ett bra sätt. Det är inte är det mest 
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tidseffektivaste sättet för personalen att ständigt plocka fram varor för kunden, men 

servicen kan upplevas bättre ur kundens perspektiv.  

  

Sammanfattningsvis bör en butik fokusera på dessa saker när det kommer till service: 

● Ha ett bra kundbemötande och genom det skapa en personlig relation till 

kunderna. 

● En personlig relation gör det enklare för personalen att erbjuda merförsäljning och 

användningen av den bör ligga på en rimlig nivå. 

● Använda sig av handlingsplaner för att effektivisera personalen. 

● Tillfredsställa alla kunder genom att erbjuda en bra service vilket leder till en 

minskning av missnöjda kunder. 

● De anställda bör ha en klädkod för att inspirera kunder. 

● Organisera butiken på ett bättre sätt så det blir enklare för kunden att hitta varor 

och personalen att ta sig fram. 

 

6.3 Forskningsfråga tre: Hur väljs sortimentet ut i en klädbutik för 

att maximera försäljningen? 

Resultaten tyder på att sortimentet är en av de fyra faktorerna som Carlings hanterar på 

bästa sätt. De använder sig till stor del av egna varumärken i butiken för att kunna hålla 

en lägre prisnivå. Eftersom de riktar sig mot priskänsliga kunder är det en exceptionellt 

bra idé att jobba på detta sätt för att kunna sälja så mycket som möjligt med så höga 

marginaler som möjligt. Carlings väljer även att ta in externa varumärken för att kunna 

erbjuda ett bredare sortiment och locka en större målgrupp. Det är svårt för Carlings att 

förbättra sortimentet på något sätt eftersom de hanterar sitt sortiment på ett föredömligt 

sätt i nuläget. Carlings arbetsmetodik att jobba med kundlojaliteten handlar inte bara om 

att erbjuda bra service till sina kunder, utan också om att erbjuda ett bra sortiment. Det är 

helhetsbilden av butiken som gör att kunderna återvänder. 

 

Sammanfattningsvis bör en butik fokusera på dessa saker i sortimentet: 

● Använda sig av både egna och externa varumärken för att kunna erbjuda ett 

bredare sortiment och locka en större målgrupp. 
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● Sortimentet är en faktor som interagerar med de andra faktorerna i butiken. 

 

6.4 Forskningsfråga fyra: Hur prissätts det i en klädbutik för att 

maximera försäljningen? 

Resultaten tyder att prissättningen styrs till stor del av vilket sortiment Carlings erbjuder. 

Som tidigare nämnt har Carlings en mer priskänslig målgrupp och väljer därför att 

erbjuda egna varumärken. Det gör att Carlings kan hålla ett lägre pris till samma 

marginaler. Butiken har stor variation i sin prissättning beroende på om det är egna 

varumärken eller externa varumärken. Prissättningen styrs på ett centraliserat sätt vilket 

innebär att butiken inte har någon påverkan över den faktorn. 

 

Resultaten tyder att på att kunderna söker mer efter kvalitet än pris. Det är svårt att tro att 

detta resultat stämmer då Carlings riktar sig mot en yngre målgrupp med begränsad 

disponibel inkomst. Intervjuerna genomfördes till stor del i grupp och grupptrycket kan 

ha haft en stor påverkan då kunden vill framstå som en person med hög integritet. Därför 

är det här resultatet inte helt tillförlitligt. Det här kan också ses som en indikation på att 

prissättningen i en klädbutik beror till stor del på interaktionen mellan de andra 

faktorerna. Att endast svara på hur prissättningen används i en klädbutik utan att titta på 

de andra faktorerna blir därför svårt. Prissättningen beskrivs därför mer noggrant i 

forskningsfråga fem.  

 

Sammanfattningsvis bör en butik fokusera på dessa saker i prissättningen: 

● Prissättningen styrs till stor del av vilket sortiment som erbjuds. En variation i 

sortimentet skapar en variation i prissättningen.  

● Priset styrs genomgående av de andra faktorerna. Bra miljö och service gör att 

kunden är villig att betala mer samtidigt som bra kvalitet i sortimentet ger 

incitament till högre priser. 
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6.5 Forskningsfråga fem: Hur påverkar de fyra faktorerna miljö, 

service, sortiment och pris varandra i en klädbutik? 

Miljön påverkar alla faktorer i butiken då det är där kunden befinner sig och det är där 

kunden tolkar alla faktorer. En mer tillande miljö i butiken skulle göra att kunden får 

bättre tankar om butiken. Om Carlings hade organiserat butiken bättre, till exempel 

genom att ta bort kartonger i butiken som finns i gångarna hade kunderna uppfattat 

miljön som ännu mer tilltalande. Genom det hade kunden fått en bättre helhetskänsla och 

upplevt en bättre service. Det hade varit enklare för personalen att ta sig fram och ge 

bättre service till kunden. Att utveckla miljön i butiken är därför en viktig del eftersom 

den påverkar dem andra faktorerna service, sortiment och pris. 

 

Som tidigare nämnt placeras sortimentet i dagsläget efter produktkategorier, något som 

underlättar att hitta varor i butiken. Resultaten visar på att Carlings försöker fylla butiken 

med så mycket kläder som möjligt. Det leder till att butiken försöker ha så mycket bord 

och stativ som möjligt, vilket försvårar framkomligheten i butiken. Rekommendationen 

är att Carlings borde erbjuda ett mindre sortiment, vilket hade gjort det lättare för kunden 

samt för personalen att ta sig fram i butiken. Om kunden upplever det lättare att ta sig 

fram i butiken bör de känna sig mer välkomna i butiken. Det här borde leda till en högre 

försäljning eftersom kunderna känner sig mer välkomna och borde därigenom besöka 

butiken oftare. 

 

Merförsäljning är en viktig del för butiken och den påverkas av alla faktorer. Resultaten 

tyder på att personalen på Carlings jobbar aktivt med merförsälning. Samtidigt får inte 

personalen erbjuda för dyra saker utan det ska vara i en lägre prisnivå. Varorna som 

Carlings använder för merförsäljning är placerade vid kassan för att stimulera ett spontant 

köp. Carlings hanterar alla de här faktorerna på ett bra sätt, utom servicen där de ibland 

kan vara för påträngande. 

 

Carlings har inga teknologiska lösningar i butiken och resultaten visar på att det är rätt 

beslut då det skulle förstöra en del av deras koncept. Resultaten visar på att en stor del av 

Carlings koncept bygger på att erbjuda en bättre service än sina konkurrenter och skapa 
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stamkunder. Att börja använda sig av interaktiva skärmar eller andra teknologiska 

lösningar hade minskat Carlings autencitet och framförallt den personliga relationen 

mellan personalen och kunden. Det går att skapa fördelar gentemot den växande e-

handeln genom att arbeta som Carlings och ha en hög fokus på att erbjuda en personlig 

service i sin butik, då e-handeln inte kan konkurrera med det medlet.  

 

Resultaten tyder på att Carlings använder sig av en strategi där de möblerar om i butiken 

ofta för att skapa en illusion om förändring. Kunderna vill ha så nya kläder som möjligt 

och att det är positivt att Carlings använder sig av den här metoden. Eftersom resultaten 

tyder på att kunder reagerar positivt på förnyelse i butiken borde användningen av denna 

strategi leda till en högre försäljning. Samtidigt anser kunderna att vissa varor är 

undangömda. Genom att möblera om kan varor som tidigare varit undangömda 

presenteras på ett bättre sätt.  

 

Datainsamlingen visar att det är de anställda som till stor del skapar en bra miljö i butiken 

genom att erbjuda en bra service vilket kan leda till att kunderna förvandlas till 

stamkunder. För att tillfredsställa sina kunder ytterligare använder sig Carlings av en 

strategi med egna, billigare varumärken i sortimentet, vilket passar väl till deras målgrupp 

då den är priskänslig. De flesta kunder upplever som sagt en bra service vilket gör dem 

mindre priskänsliga och mer villiga att testa kläder enligt teorin. Att erbjuda bra service 

till en priskänslig målgrupp är därför en viktig del i Carlings koncept.  

 

Prissättningen beror på vilket sortiment som erbjuds och vilken miljö butiken vill 

framföra. Både priset och sortimentet är beroende av vilken målgrupp butiken vill nå ut 

till. Mervärde genom bättre service kan leda till att konsumenter är villiga att betala ett 

högre pris. Miljö är en faktor som påverkar de resterande faktorerna vilket innebär att 

interaktionen mellan alla forskningsfrågorna mynnar ut i en viss prissättning. Som 

tidigare nämnt har butiken rätt strategi gentemot sin unga målgrupp. 

 

Avslutningsvis går det att skapa fördelar gentemot den växande e-handeln genom att 

arbeta som Carlings och ha en hög fokus på att erbjuda en personlig service i sin butik, då 
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e-handeln inte kan konkurrera med det medlet. Som tidigare nämnt uppskattar många 

kunder servicen, även fast den kan vara lite för påträngande. Att förbättra servicen 

ytterligare är därför en nyckel till Carlings fortsatta framgång. Hur kunden upplever 

servicen påverkas som tidigare nämnts av alla faktorer och det är därför viktigt att även 

förbättra dem. 

 

 

Sammanfattningsvis bör en butik fokusera på dessa saker när de fyra faktorerna 

interagerar med varandra: 

● En mer tilltalande miljö påverkar alla faktorer och det är därför viktigt att 

fokusera på miljön i butiken. 

● För stort sortiment gör att det blir svår framkomlighet i butiken och det blir 

svårare för personalen att erbjuda en bra service. 

● Merförsäljning påverkas av alla faktorer i butiken. Varorna som erbjuds bör vara 

placerade vid kassan och inte vara för dyra. Personalen har också en stor påverkan 

om det blir merförsäljning eller inte.  

● Teknologiska lösningar bör används beroende på vilken image butiken vill spegla. 

Att använda sig av teknologiska lösningar hade minskat den personliga relationen 

och därav en del av den upplevda servicen i butiken.  

● Möblera om i butiken ofta för att få en känsla av att sortimentet uppdateras. 

● Använda sig av egna varumärken för att få bättre marginal och använda sig av ett 

sortiment som passar butikens målgrupp. Om målgruppen är priskänslig är bra 

service en strategi för att minska målgruppens priskänslighet. 

● Prissättningen styrs beroende på vilket sortiment och miljö som butiken använder. 

Bra service leder också till att kunden kan vara beredd att betala mer för varan.  

 

6.6 Framtida forskning 

Under uppsatsens gång har vi som forskare stött på områden som vår forskning inte 

täcker. Dessa områden kom upp vid flera tillfällen och vi anser därför att det skulle vara 

intressant att forska om dem. Här presenteras några av dem: 

● Hur kan en klädbutik bygga upp ett starkt varumärke? 
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● Hur påverkas en butiks försäljning beroende på kundens olika köpbeteenden? 

● Skapar bonussystem och tävlingar för de anställda ett ökat incitament för att 

prestera på topp och resulterar det i ökad försäljning? 

● Centraliserat mot decentraliserad styrning i en butikskedja?  

● Hur bör en butik arbeta med de yttre faktorerna för att maximera sin försäljning?  
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Bilagor 

Bilaga 1: Intervjuguide mot representant  

● Hur stor är er butik till ytan?  

● Är organisationen centraliserad eller decentraliserad i sin beslutsfattning? 

● Vilka målgrupper fokuserar ni er på? 

● Vilka köpbeteenden har ni uppmärksammat hos era målgrupper? 

– Hur hanterar ni olika köpbeteenden? 

● Hur bär ni er åt för att attrahera kunder till butiken? 

● Hur använder ni er av skyltfönster?  

● Vilken image vill ni framhäva i butiken? 

● Var placerar ni varorna som genererar mest vinst? 

● Var placerar ni impulsvarorna?  

● Hur tänker ni när ni väljer ut musiken i butiken? 

● Hur skyltar ni i er butik? 

● Hur tänker ni angående doften i butiken? 

● Hur använder ni er av färger i butiken? 

● Hur använder ni er av ljussättningen i butiken, både sortimentet och provrummen? 

● Vad gör ni för att maximera exponeringen av era varor? 

● Vad gör ni för att kunden ska vara i butiken så länge som möjligt? 

● Hur ofta möblerar ni om i butiken? 

● Har ni någon handlingsplan och policy för de anställda när det gäller service? 

● Hur hanterar ni missnöjda kunder? 

● Har personalen någon speciell klädsel när de jobbar i butiken (enhetlig klädsel)? 

● Hur tänker ni när ni väljer ut ert sortiment? 

● Hur prissätter ni i butiken? 

● Hur priskänsliga är era kunder? 

● Kan vi ställa fler frågor vid ett annat tillfälle om det skulle behövas 
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Bilaga 2: Intervju mot kund  
 
● Kön, Ålder? 

● Varför valde du att gå in i butiken? (miljö) 

● Trivdes du i butiken? Varför? (miljö) 

● Vad var det första du uppmärksammade när du gick in i butiken? (miljö) 

● Genomförde du ett köp i butiken? Varför? (allmänt) 

– Köpte du något mer än vad du planerade från början? (service) 

● Vad är viktigast för dig, kvalitet eller pris? (pris) 

● Hur nöjd blev du med servicen som erbjöds? Varför? (service) 

● Hur nöjd är du med sortimentet som butiken erbjuder? Varför? (sortiment) 

● Hur upplevde du musiken i butiken? (miljö) 

● Kände du någon speciell doft i butiken? (miljö) 

● Tyckte du att det var enkelt att ta sig runt i butiken? (miljö) 

● Var det enkelt att få en överblick över butikens sortiment? (sortiment & miljö) 
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Bilaga 3: Referensram för observationer  
 
● Utseende utanför butik. 

● Användning av golvet i butiken. 

● Användning av väggarna i butiken 

● Sortimentet i kassan och vid entrén. 

● Ljud & Doft i butiken. 

● Färg & Ljus i butiken. 

● Personalens bemötande. 

● Hur skyltningen ser ut. 

● Hur personalens klädsel ser ut. 

● Hur brett utbud det finns. 

● Hur provrummen ser ut. 

● Hur prissättningen ser ut. 


