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Sammanfattning 
 

Uppsatsens titel:  Den interiöra och psykosociala säljmiljöns påverkan på 

konsumenters upplevelse i butik. 

Kurs:   Examensarbete i butiksledning B 

Författare:   Malin Skoog 

Sofia Classon 

Handledare:  Margareta Boström  

Nyckelord:  Upplevelserummet, interiöra miljön, psykosociala miljön, 

upplevelser och trivsel.  

Syfte:  Syftet med denna uppsats är att beskriva vilken påverkan 

konsumenter upplever att butiksmiljön har på deras upplevelse i 

klädesbutiker. Vilken del i butiksmiljön är det som skapar positiva 

respektive negativa upplevelser för konsumenterna?  

Metod:  Kvalitativ metod med öppna gruppintervjuer, observationer samt 

frågeformulär via e-post. 

Teori:  Teorin i denna uppsats tar upp tre stora delar; upplevelserummet, 

den interiöra säljmiljön och den psykosociala säljmiljön. Under 

dessa huvudrubriker återfinns även ytterligare relevanta teorier om 

till exempel kundens egen samt de fem sinnenas påverkan på 

upplevelsen i butik. 

Slutsatser:  Undersökningens resultat visar tydligt på att kunders upplevelser i 

en klädesbutik påverkas positivt respektive negativt av olika 

faktorer i upplevelserummet. Till exempel är kundservice en av de 

viktigaste faktorerna för kunder i en klädesbutik. Det är viktigt för 

kunder att känna sig välkomnade i en butik och de vill att 

personalen ska erbjuda dem hjälp vid behov. 

En annan slutsats som vi kan dra efter arbetet med undersökningen 

är att butikerna vi använt som exempel inte använder sig av 

upplevelserummen på bästa sätt. Samtliga butiker riktar sig till ett 

och samma kundsegment men lyckas ändå inte förmedla sitt 

upplevelserum på ett sätt som tillfredsställer segmentet.  
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1 Inledning 

Denna uppsats behandlar den interiöra och psykosociala säljmiljön och dess påverkan på 

konsumenters upplevelse av en klädesbutik. Vi vill med denna uppsats få en möjlighet att ge 

läsaren en inblick i ämnet butikskommunikation, mer specifikt hur upplevelserummet 

påverkar konsumenter i en viss butik. Uppsatsen behandlar klädesbutiker och dess 

konsumenter i en mindre svensk stad. Nedan följer underrubriker som är till för att hjälpa 

läsaren att få förståelse för den problemformulering som ligger till grund för uppsatsen. Vi 

börjar med att presentera bakgrund och problemställning, därefter följer vår 

problemformulering. Vi belyser även uppsatsens syfte, avgränsningar och perspektiv samt hur 

undersökningen kommer att gå till. 

 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Denna uppsats grundar sig i frågan om hur butikskommunikation påverkar kunder som 

besöker en viss butik. Förr i tiden var konkurrensen i många branscher svag men i dagsläget 

är det annorlunda. Numera är konkurrensen ofta tuff, därför har många företag insett att 

kunder är individer och att de har skiftande behov, värderingar och önskemål. Därför bör de 

också bli individuellt behandlade. Detta fungerar dock bara i speciella fall, i de flesta 

branscher gäller det istället att segmentera1 för att kunna tillfredsställa kundernas behov. 

Kunderna är likartade inom varje segment och har ungefär samma värderingar, behov och 

beteende.2 Det är lättare för butiker att tillfredsställa sina kunders behov om de segmenterar 

eftersom de då kan utforma ett erbjudande som är passande för hela segmentet. Kundernas 

behov behöver bli tillfredsställda för att de ska kunna trivas i en butik och för butiker är det 

viktigt att kunder trivs under sitt besök.3 

 

Det har gjorts en hel del forskning inom ämnet butiksmiljö och dess atmosfär. En gemensam 

idé bakom forskningen var att butiksatmosfären påverkar kundernas känslor. Om butiken har 

en inspirerande butiksatmosfär tycker kunden att butiksbesöket är roligare, vilket gör att 

han/hon prövar nya saker, varierar sig mer och gör oplanerade köp.4 Det blir därför mer och 

mer betydelsefullt för butiker att ge kunderna en stimulerande upplevelse under sitt besök i 
                                                 
1 Att segmentera innebär att man delar in den totala marknaden i tydligt åtskilda delmarknader, så kallade 
segment. 
2 Albertsson, S. & Lundqvist, O., (1997) sid. 98-99 
3 Pihlsgård, A., (2007) sid. 134 
4 Nordfält, J., (2007) sid. 131 
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butiken och det är många faktorer som påverkar den. Upplevelsen påverkas till exempel av 

upplevelserummet, personalen, andra kunder och butikens image5 men även av kundernas 

egna förväntningar. Vid en upplevelse är därför omgivningen viktig6, det är innanför dörrarna 

som kunden får sitt första intryck av butikens interiöra miljö.7 Det är som vi tidigare nämnt 

viktigt att kunder trivs under sitt besök i en butik.8 Det ger en positiv upplevelse och kan 

inspirera kunden, det gör också att kunden kommer tillbaka och handlar på nytt i butiken. 

Eftersom det är av mycket stor betydelse för en butik att ha återkommande kunder är det 

intressant att undersöka hur säljmiljön påverkar kundernas upplevelse. Detta leder oss vidare 

till den problemformulering som ligger till grund för undersökningen. 

 

1.2 Problemformulering 

Hur påverkar den interiöra och psykosociala säljmiljön konsumenternas upplevelse i en 

klädesbutik? 

 

1.3 Uppsatsens syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilken påverkan konsumenter upplever att 

butiksmiljön har på deras upplevelse i klädesbutiker. Vilken del i butiksmiljön är det som 

skapar positiva respektive negativa upplevelser för konsumenterna? 

 

1.4 Perspektiv och avgränsningar 

Uppsatsen kommer att skrivas utifrån kundernas perspektiv och tar upp deras åsikter och 

känslor kring det valda ämnet. Vidare kommer uppsatsen att lägga fokus på den interiöra och 

psykosociala miljön, som är två av säljmiljöns tre delar. Vi har valt att utesluta den exteriöra 

miljön då två av butikerna vi kommer att använda oss av ligger inne i en galleria och därmed 

har färre möjligheter att påverka kunderna genom den exteriöra miljön.  

 

                                                 
5 Mossberg, L., (2003) sid. 188 
6 Mossberg, L., (2003) sid. 109 
7 Pihlsgård, A., (2007) sid. 126 
8 Pihlsgård, A., (2007) sid. 134 
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1.5 Undersökningen 

Uppsatsens undersökning kommer att utföras enligt den kvalitativa metoden och kommer att 

bygga på tre undersökningsdelar. Dels kommer vi att göra dolda observationer i de utvalda 

butikerna. Därefter kommer vi att genomföra öppna gruppintervjuer, även kallade 

fokusgrupper. Vi kommer att genomföra två homogena gruppintervjuer med sex medlemmar 

i respektive grupp, totalt tolv medlemmar. Vi kommer även att skicka frågeformulär via e-

post till ansvariga på respektive butiks huvudkontor. 

1.5.1 Definitioner av begrepp 

Här presenteras definitioner av viktiga ord och begrepp som förekommer i uppsatsen. 

Definitionerna av ord och begrepp finns till för att ge läsaren förståelse och hjälp i läsandet av 

uppsatsen. Definitionerna är även till för att undvika eventuella missuppfattningar från 

läsarens sida.  Nedan följer de begrepp vi valt att definiera: 

Segment Ett segment är en tydligt avgränsad delmarknad.9 

Butikskommunikation Butikskommunikationen i en butik har till uppgift att stå för en 

mekanisk försäljning av sortimentet. Det vill säga att visa upp 

produkter och hjälpa kunderna att handla genom att informera, 

inspirera och skapa köplust.10 

Upplevelserum Ett upplevelserum är den fysiska omgivningen, där tjänsten 

produceras, levereras och konsumeras inom, som till exempel en 

butik eller restaurang.11  

Upplevelse   En upplevelse är något som någon upplevt.12 

Köpupplevelse En köpupplevelse är det som en kund upplever i en butik och den 

påverkas till exempel av upplevelserummet, personalen, andra 

kunder och butikens image.13 

Interiör säljmiljö Den interiöra säljmiljön är det som finns inne i butiken, som till 

exempel golv, tak, väggar, inredning, belysning, färgsättning, 

exponering, butikslayout (möblering i butiken), teknisk utrustning 

och så vidare.14 

                                                 
9 Albertsson, S. & Lundqvist, O., (1997) sid. 99 
10 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A., (2004) sid. 125 
11 Mossberg, L., (2003) sid. 113 
12 www.ne.se 080313 
13 Mossberg, L., (2003) sid. 188 
14 Pihlsgård, A., (2007) sid. 121 
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Kapitel 1 
Inledning 

Kapitel 2 
Teoretisk referensram 

Kapitel 3 
Metod 

Kapitel 4 
Butiksbeskrivningar 

Kapitel 5 
Resultat och analys 

Kapitel 6 
Slutsatser 

Kapitel 7 
Diskussion 

Kapitel 8 
Rekommendationer 

Referenslista 

Appendix och bilagor 

Psykosocial säljmiljö Den psykosociala säljmiljön är de intryck eller känslor kunden får 

i butiken, som till exempel trivsel, fräschör, olika ljud (musik, 

buller, fläktar med mera), dofter (nybakat, parfym, textildamm, 

läder med mera) och det personliga bemötandet.15 

Trivsel Trivsel är en positiv känsla som uppstår i samspelet mellan 

människor och upplevelser.16 

 

1.6 Uppsatsens disposition 

Uppsatsens disposition ser ut som Bild 1.1 visar och texten nedan beskriver det vidare. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1.1: Uppsatsens disposition.17 

 

Kapitel 1: Inledning – Här presenteras uppsatsens bakgrund och problemställning samt 

problemformulering och syfte. Här finns även perspektiv och avgränsningar, information om 

hur undersökningen kommer att gå till samt definitioner av viktiga begrepp. 

                                                 
15 Pihlsgård, A., (2007) sid. 121 
16 Pihlsgård, A., (2007) sid. 134 
17 Classon, S., Skoog, M., (2008) Lidköping Högskola Online 
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Kapitel 2: Teoretisk referensram – Här presenteras de teorier som är relevanta för 

undersökningsområdet. 

Kapitel 3: Metod – I detta kapitel presenteras tillvägagångssättet för urval av litteratur och 

undersökningens förfarande. 

Kapitel 4: Butiksbeskrivningar – I detta kapitel presenteras de butiker som diskuteras i 

uppsatsen. 

Kapitel 5: Resultat och analys – Här redovisas den undersökning som genomförts samt den 

analys och de jämförelser som gjorts. 

Kapitel 6: Slutsats – I detta kapitel återfinns svaret på problemformuleringen och syftet med 

uppsatsen. 

Kapitel 7: Diskussion – Här diskuteras uppsatsens giltighet och innehåll samt hur arbetet med 

uppsatsen gått. 

Kapitel 8: Rekommendationer – I detta kapitel presenteras de rekommendationer som vi efter 

arbetet med denna uppsats kan ge till butikerna som använts i undersökningen. 

Referenslista – Här presenteras de referenser som använts i uppsatsen. 

Appendix och bilagor – Här finns underlaget till vår undersöning samt de svar vi fått från 

våra respondenter. 
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2 Teoretisk referensram 

Nedan presenteras den teori som vi anser är relevant för uppsatsens ämnesområde. Här går 

vi först igenom teori angående upplevelserummet eftersom det är kärnan i vår undersökning, 

det är i upplevelserummet som kunden får sina intryck och upplevelser av butiken. Därefter 

går vi djupare i ämnet och presenterar teorier om både den interiöra och psykosociala 

säljmiljön. Teorin kommer sedan att jämföras och analyseras med det empiriska material som 

framkommit under undersökningen.  

 

2.1 Upplevelserummet 

I detta avsnitt förklarar vi begreppet upplevelserum och dess uppgifter. Därefter går vi igenom 

image och förväntningar samt kundens egen påverkan på upplevelsen i butik.  

 

Med det övergripande begreppet upplevelserum avses den fysiska omgivning som en tjänst 

produceras, levereras och konsumeras inom. I marknadsföringssyfte kan upplevelserummet 

fylla en viktig funktion beroende på vilken tjänst som erbjuds, butiker kan marknadsföra sig 

genom upplevelserummet. Butiken kan kommunicera med hjälp av upplevelserummet, det 

kan uttrycka vad butiken har att erbjuda. Butiken kan medvetet utforma och styra sitt 

upplevelserum för att på så sätt attrahera rätt kundsegment. Det kan man till exempel göra 

genom genom att ha musik, design och teknisk utrustning för att det valda kundsegmentet ska 

få en bra upplevelse. Upplevelserummet fungerar också som ett sätt att positionera och 

differentiera butiken från konkurrenterna. Till exempel vill kanske en butik förmedla en 

känsla av exklusivitet, en annan vill förmedla lågpris, upplevelserummet kan förstärka, 

stimulera och skapa denna känsla, det påverkar då kundens tillfredsställning och förstärker 

kundens uppfattning av servicekvalité. 18   

 

Upplevelserummet kan skapa olika känslor och påverka människor både positivt och negativt. 

Med hjälp av till exempel utformningen, musik, ljus, färg, bekvämlighet och lukt kan man 

sprida budskap. Upplevelserummet kan påverka kunder rent fysiskt, genom till exempel för 

hög musik, låg eller hög temperatur och långa köer, dessa faktorer kan påverka hur länge en 

kund stannar i upplevelserummet.19 En trivsam och attraktiv miljö kan bidra till att kunden 

                                                 
18 Mossberg, L., (2003) sid. 113-122 
19 Mossberg, L., (2003) sid. 134-138 
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Kundens 
upplevelse 

UPPLEVELSERUMMET 

Personal 

Andra kunder 

IMAGE 

köper mer, butiken kan påverka kunden med upplevelserummet. När kunden är i butiken 

inleds en process mellan upplevelserummet, personal och kunder. Upplevelserummet kan 

förmedla vilken målgrupp butiken vill attrahera och det kommunicerar vad de har att erbjuda. 

Man kan medvetet styra och utforma upplevelserummet för den målgruppen man vill rikta sig 

till så att kunderna får en bra upplevelse.20  

 

En upplevelse är något som man upplevt.21 Upplevelsen ska gärna konsumeras tillsammans 

med personer som har samma intressen.22 En köpupplevelse är det som en kund upplever i en 

butik och den påverkas till exempel av upplevelserummet, personalen, andra kunder och 

butikens image.23 Detta illustreras i bilden nedan och förklaras närmare i övriga teorikapitel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bild 2.1: Upplevelse i butik.24 

 

Modellen utgår från att en upplevelse är en process och att personalen och andra kunder 

(social dimension) finns i upplevelserummet (kontexten). Samtliga delar påverkar kundens 

känslor, absorbering och kontroll. I modellen är kundens deltagande och konsumtion centralt, 

kunden betraktas som en medproducent istället för en passiv och anonym kund.25 

                                                 
20 Mossberg, L., (2003) sid. 109-121 
21 www.ne.se 080313 
22 Mossberg, L., (2003) sid. 70 
23 Mossberg, L., (2003) sid. 188 
24 Mossberg, L., (2003) sid. 188 
25 Mossberg, L., (2003) sid. 28 
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2.1.1 Image och förväntningars påverkan på upplevelsen i butik 

Med image menas hur en person eller en målgrupp uppfattar till exempel ett företag, en plats 

eller en produkt, det är den övergripande bild som personen har. Imagen har en intern 

påverkan på anställda och en extern påverkan på kunder. För en verksamhet så spelar image 

flera olika betydelsefulla roller.26 Några av dess betydelsefulla roller är att kommunicera 

förväntningar till kunder samt att påverka kundernas och de anställdas uppfattningar om 

verksamheten.27 Image spelar en stor roll när det gäller upplevelser, varför vi väljer att besöka 

till exempel en viss restaurang eller konsert. Kunder besöker gärna butiker som de uppfattar 

har en bra image eller en image som motsvarar deras förväntningar. Kundens förtroende kan 

öka av en stark image och ju mer positiv uppfattningen av en viss butik är, desto större är 

chansen att just den butiken väljs ut.28 

 

Efter att kunder byggt upp förväntningar och sedan sett hur verkligheten ser ut utvärderar de 

den funktionella och tekniska kvalitén. Resultatet av detta blir den uppfattade servicekvalitén. 

Om den uppfattade kvalitén är samma som uppfattningen om företaget och dess image, 

kommer bilden antingen att vara densamme eller förstärkas. Om företaget istället uppträder 

sämre än enligt uppfattningen om företagets image som kunden har, kommer följden att bli 

motsatt effekt. Exempel på detta skulle kunna vara att en kunds bild av ett företags image 

förändrats på grund av relativt höga förväntningar som inte kunde uppfyllas på grund av 

missnöje med till exempel personalen.29 

2.1.2 Kundens egen påverkan på upplevelsen i butik 

Om en kund får en positiv upplevelse i butiken eller inte beror i hög grad på kundens 

deltagande, absorbering och engagemang. Vid vissa upplevelser, som till exempel då en 

person tittar på ett TV-program, krävs endast en mental närvaro. Vid andra upplevelser krävs 

en fysisk närvaro, att personen i fråga är på plats som åskådare. Exempel på detta är när en 

person går till en butik för att shoppa kläder. Ibland krävs det också att kunden är 

medproducent, i dessa fall kan kunden själv påverka resultatet av en viss händelse eller 

upplevelse. Absorbering sker då kunden passivt absorberar en upplevelse och ”upplevelsen 

går in i kunden”, till exempel då han/hon besöker en trevlig butik. En variant av absorbering 

                                                 
26 Mossberg, L., (2003) sid. 167-168 
27 Mossberg, L., (2003) sid. 181 
28 Mossberg, L., (2003) sid. 168 
29 Mossberg, L., (2003) sid. 169 
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är uppslukning, när ”kunden går in i upplevelsen”, i jämförelse med den första absorberingen 

är kunden här mer försjunken i upplevelsen.30 

 

I samband med olika köpsitutioner försöker kunder förenkla, reducera risker och bygga upp 

rutiner. Detta gör de med hjälp av tidigare erfarenheter, lojalitet samt varors och tjänsters 

attribut och kännetecken. Ibland uppstår det också ett högt engagemang hos kunden.31  I ett 

sådant fall bearbetar och analyserar konsumenten informationen i samtliga steg i 

köpprocessen omsorgsfullt. Vid lågt engagemang görs istället besluten utifrån enklare 

tumregler. Engagemanget hänger också samman med intresse för produktkategorin och 

graden av osäkerhet inför ett köp.32 Graden av engagemang vid beslutsfattandet bestäms 

också av kunskap om vilka personliga konsekvenser köpet kan få. Frågor som personen ställer 

till sig själv kan vara: Vad kommer det här köpet att innebära för mig? Innefattar köpet några 

risker? Vad kommer andra människor att tycka? Om det finns ett engagemang vill personen 

minimera riskerna och maximera nyttan som han/hon får vid köp och konsumtion.33  

 

Huruvida en kund uppfattar ett butiksbesök som roligt eller inte kan alltså bero på faktorer 

som är bortom marknadsförarens kontroll. Till exempel kan orsaken till kundens köptur 

påverka. Kunden kan behöva fylla på något som tagit slut hemma och är därför ute efter att 

göra ett mer rutinmässigt måste-köp. Alternativt kanske kunden är i butiken på en 

nöjesshoppingtur för att se om det finns någonting intressant. Kunden kan sannolikt uppleva 

högre höjder av glädje under sin nöjesshoppingtur. Detta sker speciellt om butiken har en bra 

miljö och ett tillfredsställande sortiment. Under ”måste”-turen kanske detaljisten får fokusera 

mest på att kunden inte ska bli missnöjd. Oavsett om orsakerna till hur roligt kunden upplever 

butiksbesöket är inom detaljistens kontroll eller inte är det viktigt för detaljisten att förhålla 

sig till dem. För nöjesshopparen kan en demonstration av en produkt upplevas som ett trevligt 

inslag i butiksmiljön, men för den som bara ska göra ett rutinköp kan det ses som ett störande 

moment.34  

 

Studier har visat att olika typer av shoppingmiljöer aktiverar olika känslor hos kunden. I 

studierna jämfördes shopping i ett köpcentrum, ett varuhus, en dagligvarubutik samt en 

                                                 
30 Mossberg, L., (2003) sid. 49-51 
31 Mossberg, L., (2003) sid. 59-60 
32 Dahlén, M., Lange, F., (2003) sid. 71 
33 Mossberg, L., (2003) sid. 59-60 
34 Nordfält, J., (2007) sid. 131 
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lågprisbutik. De flesta positiva känslorna, som till exempel glädje, upprymdhet, förväntning 

och överraskning, är överrepresenterade i köpcentrum och varuhus. Dagligvarubutiker och 

lågprisbutiker väcker oftare känslor som ledsamhet, förakt och rädsla. Studierna visade också 

att det är dessa butiker som straffas hårdast om de inte lever upp till kundernas 

förväntningar.35 

 

2.2 Interiör säljmiljö 

Kundens intryck av den interiöra säljmiljön börjar direkt när kunden kommit innanför 

dörrarna. Intrycket skapas av ett samspel mellan flera olika delar. De viktigaste är butikslokal, 

layout och inredning, hur kunderna rör sig i butiken, färgsättning och belysning samt 

exponering36 som förklaras närmare i detta kapitel. 

2.2.1 Butikslokal, layout och inredning 

När kunder kommit in i en butik händer någonting som egentligen inte syns. De är nämligen 

fullt upptagna med att anpassa sig till omgivningen - de saktar in samtidigt som de anpassar 

ögonen efter förändringarna i belysning och proportioner, de böjer på nacken för att börja ta 

in allt som finns att se på. Under tiden som detta sker analyserar deras öron, näsor och 

känselceller alla ljud och lukter, och om butiken är varm eller kall. Kunderna är ännu inte inne 

i butiken helt och hållet, det tar en liten stund innan de verkligen är där. Allting som finns 

precis innanför dörrarna får därför inte någon uppmärksamhet. Om det står några varor där 

kommer inte kunderna att lägga märke till dem, samma sak gäller en eventuell skylt. Vad allt 

detta betyder är att shoppare behöver en landningsbana, en slags övergångszon.37  

 

Butiksansvariga kan vidta två förnuftiga åtgärder då det gäller övergångszonen; de kan 

avhålla sig från att försöka uppnå något ambitiöst där, och de kan se till att den blir så liten 

som möjligt. För att få övergångszonen så liten som möjligt gäller det att bromsa upp 

kunderna med någonting. Vissa butiker, speciellt mindre, drar nytta av att göra entrén till mer 

av ett gränsöverskridande. Allt som krävs är en signal, även en diskret sådan fungerar, som till 

exempel en något trög dörr eller ett gnisslande gångjärn. En speciell belysning på ingången 

markerar också tydligt var gränsen på ute och inne går.38 Ett annat sätt att få kunderna att 

                                                 
35 Nordfält, J., (2007) sid. 139 
36 Pihlsgård, A., (2007) sid. 126 
37 Underhill, P., (2006) sid. 36 
38 Underhill, P., (2006) sid. 37 
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sakta ner i övergångszonen är att placera en stor bänk med till exempel tröjor eller jeans 

innanför dörrarna. Bänken fungerar då både som ett slags farthinder och som en stor 

annonspelare för butiken.39 

 

Butikslokalens grundstenar är tak, golv och väggar. Byggnadsmaterial och annat väljs utifrån 

vilka signaler och upplevelser som ska kommuniceras till kunderna, dessa ska stämma 

överens med butikens sortiment och profil. Vidare är det viktigt att butiken känns trivsam, att 

det är ordning och reda samt att det är rent och fräscht. Ytor som är känsliga för detta är till 

exempel entré, provrum, toaletter, områdena vid kassan samt matlagnings- och 

serveringsplatser. Butikslayouten är hur butikslokalens yta används. Lokalens förutsättningar 

ska stämma överens med bland annat inredning, belysning och sortiment. Butikslayouten har 

en viktig roll då det gäller att fånga upp kunder och kan användas som ett redskap för att få 

trogna kunder att trivas och handla i en butik.40  

 

Butiker strävar efter att få kunderna att röra sig genom butiken, så att de ska kunna upptäcka 

hela sortimentet.41 Hur kunder rör sig i en butik är nära knutet till hur butikens layout ser ut. 

Inom forskning som behandlar hur människor rör sig i olika miljöer nämns ibland den så 

kallade lägeshypotesen. Den bygger på att detaljisten först ska ta reda på vilka platser i 

butiken som kunderna naturligt besöker, för att sedan placera ut de rätta varorna på de 

platserna.42 Ett annat sätt för en detaljist att arbeta på är genom att tillämpa ett så kallat 

tvingande kundvarv, att styra kundströmmarna. Detta är IKEA ett utmärkt exempel på, de är 

delvis kända just på grund av att de så konsekvent använder ett tvingande kundvarv.43 Man 

kan på detta sätt styra kundströmmarna genom att erbjuda kunderna en golvslinga som de kan 

följa, då behöver de inte gå tillbaka samma väg och de har möjlighet att upptäcka hela 

sortimentet. Det blir enkelt för kunden att följa golvslingan om inredning och ställ står i 

samma vinklar, butiken kan lätt upplevas som rörig om ställ och inredning står kors och tvärs.  

 

En kund ska vilja gå längst in i butiken och gör det oftast om butiken har tydliga fokuspunkter 

på en kraftigt belyst bakre vägg. Med fokuspunkter menas något intressant att fästa blicken 

                                                 
39 Underhill, P., (2006) sid. 38 
40 Pihlsgård, A., (2007) sid. 127 
41 Pihlsgård, A., (2007) sid. 128 
42 Nordfält, J., (2007) sid. 151 
43 Pihlsgård, A., (2007) sid. 158 
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på.44 En bra butik har inga dolda ytor utan kunderna hittar alla skrymslen och vrår. Brister 

butiken inom detta område så är risken stor att det kommer att finnas tomma hörn som inte 

besöks. En butik med bra planlösning är utformad efter hur vi går och vart vi tittar. Kunden 

förflyttar sig på det sätt som känns naturligt och bekvämt för kroppen. Butiker ska vara 

medvetna om våra rörelsevanor och dra nytta av dem. Det har visat sig när man har studerat 

hur kunder rör sig i butik så rör de sig alltid åt höger, det är något detaljister kan tänka på när 

de placerar ut sitt sortiment. De flesta kunder sträcker ut handen åt höger och det beror på att 

de flesta är högerhänta, det blir då en naturlig rörelse.45 

 

De flesta moderna butiksinredningar är mycket flexibla vilket ger stora möjligheter att enkelt 

exponera om sortimentet. En väl fungerande säljmiljö har inte bara till uppgift att göra det 

trevligt att handla, den ska också underlätta för kunden att själv hitta varor och kombinationer 

som stimulerar till merförsäljning. 46  Inredningens och layoutens uppgift är alltså att ge 

kunderna en god överblick över butiken och dess sortiment för att han/hon ska kunna 

orientera sig inne i butiken. Om en kund har överblick över butiken stannar den oftast längre 

än en kund som känner sig obekväm och inte hittar.47 

 

En viktig fråga inom utformning och inredning av allmänna utrymmen berör sittplatser. 

Sittplatser tillhör ett av de mänskliga behoven och är ett ganska enkelt sätt för butiker att visa 

sina kunder att de bryr sig om dem. Försäljningen i många butiker över hela världen skulle 

genast öka om de bara erbjöd en stol till att sitta på. Exempel på typ av butik där behovet av 

sittplatser är uppenbart är damklädesbutiker. Där väntar ofta männen på kvinnorna som 

shoppar, och då män (eller kvinnor) väntar föredrar de att sitta. Trots detta misslyckas ofta 

utformare av allmänna utrymmen när det gäller sittplatser.48 

2.2.2 Färgsättning och belysning 

En viktig del av arbetet med säljmiljön är att använda lämplig färgsättning och belysning i 

butiken.49 Färger är en av de aspekter som präglar shoppingmiljön allra mest. Detta dels för 

att det sinne som fångar upp mest information från omvärlden är synen och dels för att färg är 

en av de perceptuellt tidigaste och mest informationsrika visuella dimensionerna. Färg har, 

                                                 
44 Pihlsgård, A., (2007) sid. 128 
45 Underhill, P., (2006) sid. 61-63 
46 Pihlsgård, A., (2007) sid. 130 
47 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A., (2004) sid. 131 
48 Underhill, P., (2006) sid. 71-72 
49 Pihlsgård, A., (2007) sid. 131 
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utan att vi särskilt ofta tänker på det, en stark påverkan på oss människor.50 Färger signalerar 

olika saker och har olika betydelser och effekter på människor. 51 Med färger kan man skapa 

uppmärksamhet och röra upp känslor som antingen ökar eller minskar kundens vilja att köpa 

en vara i butiken.52 Oftast får varma färger mer uppmärksamhet och kalla färger uppskattas 

mer.53 Varma färger gör att upphetsningen hos kunderna stiger och kalla färger lugnar dem 

och gör dem mer harmoniska. I butiker där impulsköp görs i stor utsträckning, som till 

exempel i klädesbutiker, kan det därför vara en bra idé att använda sig av varma färger.54  

Nedan följer exempel på hur färger kan få människor att reagera i en butik:55 

Röd  Det är denna färg som ögat uppfattar fortast, det är en bra färg att skapa 

blickfång med.  

Orange Färgen orange signalerar glädje och livlighet. 

Gul  En gul färg ger ljus och ett hoppfyllt intryck.  

Grön  Grön är en lugnande färg och används ofta för att signalera något miljövänligt. 

Blå  Färgen blå är den mest omtyckta och signalerar kyla. 

Lila  De ljusa nyanserna av färgen lila är vilsamma och de mörkare nyanserna gör det 

svårt att se klart. 

Brun En brun färg förstärker det naturliga och även det maskulina. 

Vit Vitt signalerar renlighet men kan också ge en känsla av exklusivitet och 

enkelhet. 

Svart En svart färg kan bli dyster eftersom den förknippas med sorg. Om en svart färg 

används på stora ytor krävs det mycket belysning för att varorna ska synas. Den 

svarta färgen gör sig därför bäst som accentfärg.  

 

Vi har även observerat att produkter i premiumsegment ofta har förpackningar i svart färg, 

detta gäller för till exempel choklad, kaffe och kosmetika. Chokladmärken som använder sig 

av den svarta färgen är bland andra Lindt56 och Marabou Premium57. För kaffe gäller det 

märken som Zoega’s 58  samt vissa av Gevalias 59  kaffesorter. Ett kosmetikamärke som 

använder sig av svarta förpackningar är Make Up Store60. 

                                                 
50 Nordfält, J., (2007) sid. 162 
51 Pihlsgård, A., (2007) sid. 157 
52 Mossberg, L., (2003) sid. 137 
53 Nordfält, J., (2007) sid. 171 
54 Mossberg, L., (2003) sid. 137 
55 Pihlsgård, A., (2007) sid. 157 
56 www.lindt.se 080414 
57 www.kraftfoodsnordic.com 080414 
58 www.nestle-nordic.com/zoegas/ 080416 
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Studier har visat att personer som exponerats för rött ljus får ökat blodtryck, handsvettningar, 

pulsökning och snabbare ögonblinkningar än personer som exponerats för blått ljus. Det har 

också visat sig att rött ljus ökar hjärnaktiviteten hos kunder. Ljus påverkar mänskligt beteende 

i två dimensioner; genom att påverka graden av upprymdhet samt genom att synbarheten i sig 

påverkas. Forskning om ljus ger inte en lika tydlig bild som den över färgers betydelse. Det 

finns dock flera teorier inom ämnet, till exempel skulle starkare belysning i en butik kunna 

innebära att kunderna söker mer information om priset på en viss produkt, samtidigt som den 

starkare belysningen då skulle minska känslan av en mysig butiksatmosfär.61 Svag belysning 

brukar nämligen skapa en mer behaglig och avslappnande miljö än vad stark belysning gör.62 

2.2.3 Exponering 

Att exponera betyder att man ställer ut och visar upp en vara. Exponeringens uppgift är att få 

kunder att stanna upp för att ta del av det intressanta som skyltningen erbjuder 63  och 

exponeringen bör därför vara tydlig och genomtänkt.64 Exponeringen ska skapa en önskan om 

att få veta mer hos kunden. Detta leder till slut till en handling av kunden, det vill säga att 

han/hon gör ett beslut att köpa produkten i fråga.65 

 

Det finns tre olika sätt att exponera på; standardexponering, specialexponering och 

sambandsexponering. Dessa förklaras närmare nedan. 

  

1. Standardexponeringen, som även kallas basexponering, kan vara antingen horisontell 

eller vertikal. Om placeringen är horisontell visas varorna upp bredvid varandra på en 

hylla. Om placeringen istället är vertikal visas varugrupperna uppifrån och ned i en 

smal sektion. Det gäller i båda fallen att ha välfyllda hyllor och att komplettera med 

skyltar och annat samt att se till att exponeringen är överskådlig. Det är ofta lättare att 

se produkterna då en vertikal placering används, den är mest aktuell i dagens samhälle 

och ger kunden chansen att snabbt se vad som finns att välja på.66 

 

                                                                                                                                                         
59 www.gevalia.se 080416 
60 www.makeupstore.se 080414 
61 Nordfält, J., (2007) sid. 163-172 
62 Mossberg, L., (2003) sid. 136 
63 Carlson, K-E., Rebane, A., Woggart, I., (2004) sid. 58-59 
64 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A., (2004) sid. 131 
65 Carlson, K-E., Rebane, A., Woggart, I., (2004) sid. 58 
66 Carlson, K-E., Rebane, A., Woggart, I., (2004) sid. 59 
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2. Specialexponeringar handlar om tema-, säsongs- och kampanjexponeringar. Exempel 

på temaexponeringar är ”Familjen”, ”Examen” eller ”Spansk vecka” och så vidare. 

Exempel på säsongsexponering kan vara ”Skidor” och ”Färska kräftor” med mera. 

Kampanjexponeringar används vid annonsvaror och nyheter.67 

 

3. Sambandsexponeringar används för att skapa merförsäljning. Vid 

sambandsexponeringar exponeras olika produkter som har något slags samband med 

varandra, som till exempel saft, kex och ost eller stövlar och regnställ. Ofta är basvaror 

prisnedsatta vid en sådan här exponering medan de tillhörande varorna säljs till 

ordinarie pris, eftersom företagets lönsamhet förbättras genom merförsäljningen. Idé-, 

tema- och alternativexponeringar är exempel på sambandsexponeringar.68 

 

Varje exponeringssätt passar bra för olika exponeringsplatser, såsom gavlar, hyllor, säljtorg 

och så vidare. Därefter kan man koppla olika exponeringsmetoder till varje sätt att exponera. 

Se bilden nedan.69 

Exponeringssätt Exponeringsplats Exponeringsmetod 

1 Standardexponering Alltid på hyllor  

eller i diskar 

Vertikalt (lodrätt) 

Horisontellt (vågrätt) 

”Ta- och ögonhöjd” 

Exponeringsfröjd 

2 Specialexponering 

a) temaexponering 

b) säsongsexponering 

c) kampanjexponering 

Hyllgavel 

Säljtorg 

Fönsterskyltning 

Demonstrationsplats 

Massexponering 

1 Störtexponering 

2 Stapelexponering 

a) trappstegsexponering 

b) pyramidexponering 

3 Sambandsexponering På hyllor och i diskar 

På fria platser 

Samma som standard- och 

specialexponeringar 

 

Bild 2.2: Exponering.70 

 

Studier har visat att kunder uppmärksammar produkter som är exponerade inom ett och 

samma synfält, därför är det bäst att placera varor som hör ihop uppifrån och ner. Då behöver 

inte kunden röra huvudet i sidled för att få en överblick av sortimentet och den har dessutom 

                                                 
67 Carlson, K-E., Rebane, A., Woggart, I., (2004) sid. 60 
68 Carlson, K-E., Rebane, A., Woggart, I., (2004) sid. 62 
69 Carlson, K-E., Rebane, A., Woggart, I., (2004) sid. 59 
70 Carlson, K-E., Rebane, A., Woggart, I., (2004) sid. 59 
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lättare att uppfatta exponeringen. Undersökningar har även visat att kunder plockar dåligt från 

hyllor som inte är fyllda, därför är det mycket viktigt att se till att hyllorna alltid är välfyllda. 

Halvtomma hyllor ger intryck av att varorna är gamla och något som blivit över. Kunder tittar 

ofta mot kassan under sitt butiksbesök, därför är kassaområdet ett bra säljställe. Det är bra att 

ha en ren och tydlig exponering som kunden lätt kan inspireras av. Genom att ha trevliga 

exponeringar i kassaområdet kan också väntetiden i kassakön ge impulser till köp eller ett 

”kom-i-håg” att snart komma tillbaka. Kassaområdet bör användas som den försäljningsyta 

den faktiskt är, det är dock vanligt att väggen bakom kassan och kassadisken blir 

avlastningsytor för varor och praktiska detaljer med mera. 71  Säljytan kring kassan bör 

användas till nyheter, mindre omsättningsvaror samt aktuella säsongsvaror.72 

 

2.3 Psykosocial säljmiljö 

Den psykosociala säljmiljön innefattar flera olika delar som tillsammans ger kunderna en 

känsla av trivsel.73 Det är viktigt att all marknadsföring som butiken gör, från annonsering och 

skyltning till layout och personalens kläder, ”talar samma språk” och att den utgår från 

butikens profil. 74  Delarna som kommer att förklaras närmare i detta kapitel är de fem 

sinnenas påverkan på upplevelsen, personalen och servicemötet samt andra kunder. 

2.3.1 De fem sinnenas påverkan på upplevelsen i butik 

En av delarna i den psykosociala miljön är de fem sinnena; lukt, hörsel, syn, smak och 

känsel.75  Tabellen nedan återger de olika sinnenas informationshanteringskapacitet.  
 

Sinne Prestationsförmåga, 

bits/sekund 

Procent av all information 

som hjärnan mottar 

Syn 2 x 3 000 000 83 

Hörsel 2 x 20 000 11 

Lukt 2 000 - 200 000 1 

Smak 10 - 100 3,5 

Känsel 10 1,5 

 

Bild 2.3: De mänskliga sinnenas kapacitet avseende hur mycket information de kan hantera.76 

                                                 
71 Pihlsgård, A., (2007) sid. 158-160 
72 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A., (2004) sid. 136 
73 Pihlsgård, A., (2007) sid. 137 
74 Pihlsgård, A., (2007) sid. 150 
75 Pihlsgård, A., (2007) sid. 137 
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Syn 

De synliga delarna av vår omgivning är de som påverkar oss mest. 77  Den visuella 

perceptionen, det vill säga synen, är därför ett viktigt hjälpmedel för detaljister som de kan 

använda sig av då de ska kommunicera med sina kunder. Som tabellen ovan visar kommer 

hela 83 procent av den information som når hjärnan från ögonen. Stimuligrupperna layout, 

inredning, skyltar, ljus och färg är alla synliga för ögat och tillhör designfaktorerna.78 

 

Eftersom det är mycket som pockar på kundens intresse måste all kommunikation med 

kunden vara noga utvald för att få någon effekt. Idag skriver oftast kunder inte inköpslistor, 

han/hon tar beslutet om vad som ska köpas på plats i butiken. Det är därför viktigt för 

detaljister att veta hur man gör en bra marknadsföring i butiken. Att dekorera hör till det 

förflutna, numera är arbetet i butiken mer avancerat. Idag används ofta begreppet visual 

merchandising inom branschen, och det betyder ungefär ”försäljning genom synintryck”. 

Visual merchandising är bildlig information. I en butik kan bara den muntliga rådgivningen 

nå en person i taget, genom visual merchandising nås flera kunder samtidigt. Om den görs på 

rätt sätt är den oftast snabbare, effektivare och billigare. Några viktiga delar i visual 

merchandising är skyltningen i skyltfönstret och varuexponeringen inne i butiken.79  

 

En viktig sak för kunderna är hur en vara är förpackad, alltså hur förpackningen som varan 

ligger i ser ut, eftersom det är det som kunden ser. Förpackningar har en stor och tydlig roll i 

kundens köpprocess, det är vid köptillfället som förpackningen har betydelse. Kunden kan då 

identifiera sig med varumärket. Förpackningar med stark dragningskraft kan sticka ut från de 

övriga produkterna och de gör att kunder ser produkterna.80  

 

Hörsel 

Även ljud kan användas för att förstärka intryck inne i butiken, butiker spelar till exempel ofta 

musik som matchar deras koncept. 81 Kunderna i en butik kan få antingen en positiv eller 

negativ bild av själva ljudet, men förutom det så kan ljud även användas för att påverka 

tolkningen av andra stimuli eller för att fånga uppmärksamhet. Forskning om uppmärksamhet 

som skapats av ljud visar att människor riktar sin uppmärksamhet mot trevliga ljud med 
                                                                                                                                                         
76 Nordfält, J., (2007) sid. 149 
77 Nordfält, J., (2007) sid. 176 
78 Nordfält, J., (2007) sid. 149-150 
79 Pihlsgård, A., (2007) sid. 150 
80 Dahlén, M., Lange, F., (2003) sid. 265 
81 Pihlsgård, A., (2007) sid. 135-136 
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mjuka och låga toner. Otrevliga ljud tvingar istället till sig uppmärksamhet.82 Musik i en butik 

kan väcka känslor, skapa harmoni och engagera kunderna. Musik kan användas för att sålla 

bort störande bakgrundsljud eller för att mota bort tystnad. 83  Forskning om musikens 

påverkan på kunder kan delas in i tre fåror:84 

1. Hur musikens tempo haft en direkt påverkan på beteendet. 

2. Hur musiken påverkar upplevelsen av hur mycket tid kunden spenderat i till exempel 

en kö eller butik. 

3. Hur musiken väcker associationer som aktiverar olika minnen och på så sätt påverkar 

valet av produkt. Alternativt hur musiken smittar av sig på hela situationen eller 

butiken. 

Det verkar som om musiken i en butik kan påverka kundernas grad av upprymdhet och hur 

mycket glädje de känner. Musiken kan även användas för att aktivera specifika tankar hos 

kunderna.85 

 

Lukt 

Butiker använder sig av dofter då de vill förstärka skyltningar med mera. Exempel på detta är 

livsmedelsbutiker som gräddar bröd i butiken för att sprida doften av nybakat bröd, att placera 

ut krus med kanel i jultid eller sprida blomdoft vid en sommarskyltning.86 Dofter har genom 

studier visat sig ha en direkt men subtil påverkan på kunderna då de utvärderat både enskilda 

produkter och butiksmiljöer som helhet. I de fall då dofterna i något avseende matchat 

produkten eller situationen  har de verkat kunna hjälpa till att framkalla en rikare minnesbild. 

Dock kan andra stimuli slå ut effekten av dofterna. Det är genom studier ännu inte klarlagt hur 

doften påverkar beteendet, om det i första hand sker genom att påverka tankar eller känslor.87 

 

Smak 

Att använda sig av smaksinnet i butiker är ett bra knep för att förstärka upplevelser. 

Livsmedelsbranschen har provsmakningar mer som en regel än undantag. Men det är inte bara 

livsmedelsbutiker som kan använda sig av smaksinnet i sin butikskommunikation, även andra 

                                                 
82 Nordfält, J., (2007) sid. 180 
83 Pihlsgård, A., (2007) sid. 135-136 
84 Nordfält, J., (2007) sid. 181 
85 Nordfält, J., (2007) sid. 181 
86 Pihlsgård, A., (2007) sid. 134 
87 Nordfält, J., (2007) sid. 220-221 
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butiker har möjlighet till det. De kan till exempel bjuda på samma sorts godis som de 

använder som rekvisita i sin skyltning.88 

 

Känsel 

Kunder älskar att ta på varor när de är inne i en butik. I de flesta butiker idag ska det vara 

frestande att ta och känna på en vara. Kunder i en butik ska ha möjlighet att bedöma en varas 

kvalité och fördelar utan att vara beroende av butikspersonalen.89 Det finns många praktiska 

skäl till varför man skulle vilja röra vid någonting innan man köper det. Det mest uppenbara 

är att om en varas taktila egenskaper är viktigast måste vi veta hur den känns att ta i. Ett 

exempel på detta är att vi vill känna på och röra vid handdukar innan vi köper dem, en studie 

har visat att i genomsnitt sex olika shoppare rörde vid handdukarna innan de till slut köptes. 

Shoppare vill alltså uppleva varorna innan de köper dem, därför är en butiks främsta funktion 

att uppmuntra kontakt mellan shoppare och varor. Ofta är det dock tvärtom, många butiker 

försvårar istället för kunderna genom att placera varorna i montrar med mera.90 

2.3.2 Personalen och servicemötet 

Med ett bra läge, bra varor, rätt priser och fungerande exponering kan man skapa en snygg 

butik, men man får inte de nöjda kunder som behövs för att lyckas på sikt utan väl fungerande 

kundservice. Idag har butiken har blivit både en mötesplats och en marknadsplats, avgörande 

för om kunden blir nöjd eller inte är detaljistens förmåga att bemöta kunden och tolka hennes 

behov och önskemål. Kundservice ökar i betydelse och många faktorer visar på att det 

kommer att bli det viktigaste konkurrensmedlet framöver. Kundservicen är dessutom den del 

av butikskonceptet som detaljister kan påverka och förbättra utan några större investeringar.91 

 

Personalen och kunderna är båda beroende av varandra i ett servicemöte, eftersom det 

beteende som den ena partnern väljer påverkar den andres uppfattning.92 Trivs man och är 

nöjd som kund handlar man oftast mycket och kommer tillbaka till butiken, därför är det 

viktigt att kunden trivs med personalen och butiken. En nöjd kund sprider information om 

butiken, det ger gratis reklam för butiken. Därför är det viktigt att stärka sina kundrelationer.93 

Personalens inverkan på kunder varierar beroende på vilken branch man arbetar inom. Till 

                                                 
88 Pihlsgård, A., (2007) sid. 134 
89 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A., (2004) sid. 131-143 
90 Underhill, P., (2006) sid. 130-135 
91 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A., (2004) sid. 91-92 
92 Mossberg, L., (2003) sid. 94 
93 Pihlsgård, A., (2007) sid. 82 
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exempel hos frisörer så spelar det väldigt stor roll, där är det personalen som är företaget. På 

till exempel postorder spelar det mindre roll eftersom kunden inte träffar personalen, men 

givetvis är inte personalen därmed oviktig. I de flesta butiker spelar personalen en stor roll för 

profilen och lönsamheten. Serviceanda, trevligt bemötande och kunnighet kan väga upp höga 

priser.94 

 

Det är just det personliga bemötandet som kunderna oftast minns bäst efter ett besök i en 

butik. Butikspersonalen är en del av butikskonceptet och ska ha den kompetens som krävs för 

att få butiken att fungera på ett bra sätt. Hur personalen framträder i butiken är mycket viktigt 

för kundens upplevelse. De flesta butikskedjor anser att personalens attityd och framtoning är 

viktigare för upplevelsen av en butik än exponering och inredning.95 Att personalen pratar 

med kunden är bra för relationen och det bidrar även positivt till försäljningen. Det finns ett 

direkt samband mellan försäljning och antal kontakter mellan butikspersonal och kunder. Ju 

fler kontakttillfällen, desto mer handlar kunderna för. Varje samtal bidrar dessutom till att 

kunden får en starkare relation till butiken.96 

2.3.3 Andra kunder 

Studier har visat att ju bättre en kund trivs med de andra kunderna i en butik, desto mer lojal 

blir kunden mot serviceidkaren. Resultaten från studierna har också visat att genom att skapa 

en trevligare butiksmiljö kan kundernas inställning till andra kunder förbättras.97  

 

Andra kunder i en butik kan ses som både en plåga och en glädje. Då en kund upplever 

någonting delar han/hon det ofta tillsammans med andra kunder. Därför spelar social 

gemenskap och tillhörighet ofta en stor roll vid upplevelser, det krävs att andra ”rätta” kunder 

finns på plats samtidigt. Andra kunder kan antingen förstärka eller minska kundens 

tillfredsställelse och uppfattning om kvalité. Människor undviker i allmänhet att köpa av och 

besöka vissa butiker om det är för mycket andra människor och för långa köer. Däremot är det 

vid upplevelser ibland en paradox med en önskan om många andra kunder som träder in. 

Dock finns en gräns för hur många människor som önskas, allt för många upplevs negativt.98 

                                                 
94 Pihlsgård, A., (2007) sid. 90 
95 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A., (2004) sid. 40-41 
96 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A., (2004) sid. 95 
97 Pihlsgård, A., (2007) sid. 225 
98 Mossberg, L., (2003) sid. 143-144 
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Andra kunder får desto större betydelse då man söker mer social samvaro.99 Optimalt för både 

kunder och företag vore om det fanns många andra kunder men ändå korta köer.100 

 

Efter forskning om trängsel kan det konstateras att trängsel i de flesta fall påverkar kundernas 

upplevelser i butiken negativt, detta sker speciellt då det handlar om nyttoshopping. 

Detaljister har dock ett par sätt att lösa detta problem. För det första är det bra om kunden inte 

ser butikens layout som orsaken till att trängseln uppstår. Därför är det bra om butikerna 

byggs på ett sådant sätt att layouten minskar risken för trängsel. Det andra sättet detaljisten 

kan använda sig av är att se till att kunden upplever att de har ett val, på så sätt kan eventuella 

negativa känslor hävas. Detaljister kan klara sig undan kritik som gäller oundviklig trängsel 

genom att tydligt skylta med alternativa lösningar.101 

 

                                                 
99 Mossberg, L., (2003) sid. 153 
100 Mossberg, L., (2003) sid. 143 
101 Pihlsgård, A., (2007) sid. 225 
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3 Metod 

Nedan följer hur vi har gått tillväga för att samla in den information som ligger till grund för 

att vi ska kunna svara på vår problemformulering.  

 

3.1 Undersökningsmetod 

Då valet av undersökningsmetod skulle göras för undersökningen valdes den kvalitativa 

metoden framför den kvantitativa då den kvalitativa är en intensiv undersökningsmetod och 

vår undersökning kommer att gå på djupet inom det valda ämnesområdet. Den kvalitativa 

metoden innefattar tre olika datainsamlingsmetoder; öppen individuell intervju, öppen 

gruppintervju samt observation.102 Att intervjuerna är öppna innebär att uppgiftslämnarna inte 

är styrda i det de vill säga, innehållet i intervjuerna är inte i någon större utsträckning helt 

bestämt i förväg.103 

3.1.1 Kvalitativ metod 

Vår undersökning är uppdelad i tre delar och kommer att bygga på två av den kvalitativa 

metodens tre datainsamlingsmetoder. Vi kommer att genomföra dolda observationer av 

butiksmiljöerna i de valda butikerna och två öppna gruppintervjuer. Vi kommer även att 

skicka frågeformulär via e-post till ansvariga på butikernas respektive huvudkontor.  

 

Den första delen av undersökningen kommer att bygga på dolda observationer av de utvalda 

butikernas butiksmiljöer. Observationerna kommer att genomföras för att vi som undersökare 

samt läsaren av denna uppsats ska få en bra bild över hur butikernas miljöer ser ut. Vi tror att 

detta är viktigt för att läsaren ska få en så god insikt som möjligt i butiksmiljöerna, det 

underlättar sedan för det fortsatta läsandet av uppsatsen. 

 

Den andra delen av undersökningen består av öppna gruppintervjuer, även kallade 

fokusgruppsintervjuer, som på senare år kommit att bli en av de vanligaste 

forskningsmetoderna. Vid en öppen gruppintervju fungerar undersökaren mer som 

debattledare eller ordförande än som en ren intervjuare som ställer frågor. 104 Undersökarens 

roll är här mer öppen för olika ansatser och det hela beror på hur aktiv han/hon är i själva 

                                                 
102 Jacobsen, D. I. (2002) sid. 159 
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intervjuprocessen. 105  Gruppmedlemmarna svarar inte bara på frågor från intervjuaren, de 

ställer även själva frågor till de andra i gruppen och besvarar deras frågor.106 

 

Vår tredje undersökningsdel består av frågeformulär som kommer att skickas ut via e-post till 

ansvariga på butikernas huvudkontor. Dessa skickas ut för att få fram huvudkontorens 

synpunkter och åsikter kring hur de vill att kunderna ska uppleva butiken i fråga. Vi kommer 

att undersöka om deras uppfattning stämmer överens med kundernas. 

 

Vår undersökning bygger på den kvalitativa metoden eftersom det ämne som vi ska undersöka 

kräver både öppna intervjuer och observationer. Om vi istället hade valt att skicka ut enkäter 

hade vi fått svar från många respondenter men vi tror att det då skulle bli svårt att få en rättvis 

bild av hur det faktiskt ser ut inom ämnet. Vi anser att underlaget då både skulle bli alldeles 

för brett och grunt, i ett sådant fall är det svårt att få de svar som krävs för att 

problemformuleringen ska kunna uppfyllas. 

 

3.2 Upplägg av undersökningen 

Vid observationerna av butikerna kommer vi att använda oss av en checklista för att lätt 

kunna skapa en övergripande bild av butiksmiljöerna. Då vi valt att genomföra två öppna 

gruppintervjuer kommer vi att utforma ett antal övergripande frågor för grupperna att 

diskutera kring. Vi tror att frågorna kan vara till hjälp för att hålla fokus på ämnet i 

gruppintervjuerna. Frågorna kommer att utformas efter den teoretiska referensramen för att 

antingen kunna styrka det den säger eller motbevisa den. 

 

Vi kommer att genomföra två homogena öppna gruppintervjuer med sex medlemmar i 

respektive grupp, totalt tolv medlemmar. På detta sätt blir inte grupperna för stora men vi får 

information från många respondenter. Vi har valt att genomföra två gruppintervjuer eftersom 

två stycken fungerar som en kritisk prövning på att den information man får fram är 

tillförlitlig.107 Homogena grupper valdes eftersom det är lättare för medlemmarna att utbyta 

erfarenheter då de delar många upplevelser.108 Vi har valt att ha grupper om sex medlemmar 

eftersom vi tror att det då blir lättare för dem att diskutera kring ämnet. Vi tror att om vi 

                                                 
105 Jacobsen, D. I. (2002) sid. 176-177 
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istället hade valt att ha till exempel åtta medlemmar i varje grupp så skulle färre medlemmar 

få möjlighet att uttrycka sina åsikter under den tid vi har att disponera. Ju större grupp man 

använder sig av desto svårare blir det för varje individ att säga sin mening, många människor 

drar sig för att tala i större grupper.109  

 

Frågorna i frågeformulären som kommer att skickas till de ansvariga på huvudkontoren 

kommer att utformas för att matcha frågorna som ställs till konsumenterna i 

gruppintervjuerna. 

 

3.3 Urval av butiker samt gruppmedlemmar 

Uppsatsen kommer att bygga på en undersökning av kvinnliga kunder i åldrarna 18-25 år som 

handlar i klädesbutikerna Vero Moda, H & M, JC och Gina Tricot i en mindre svensk stad. Vi 

har valt att arbeta med kvinnliga kunder åldrarna 18-25 år då flera av butikerna har ett 

sortiment som riktar sig till kvinnor i den åldern. Vi avser att genomföra de två 

gruppintervjuerna med medlemmar i blandade åldrar, det vill säga att båda grupperna kommer 

att innehålla medlemmar i åldrarna 18-25 år. Gruppintervjuerna kommer endast att 

genomföras en gång vardera. 

 

Medlemmarna till gruppintervjuerna kommer att rekryteras genom våra bekanta som är 

återkommande kunder i alla fyra butikerna. Kriteriet som ska uppfyllas för att medlemmarna 

ska få delta i gruppintervjuerna är att de ska ha handlat i butikerna minst två gånger det 

senaste året. Vi inser att det finns vissa risker med att rekrytera gruppmedlemmar ur vår 

bekantskapskrets, till exempel kan vi få mycket lika svar eftersom medlemmarna känner 

varandra. Detta tror vi dock kan vändas till en fördel för vår undersökning eftersom 

gruppmedlemmar som känner varandra kan känna en trygghet i detta och därmed våga 

framföra sina åsikter. 

 

3.4 Kritik till den valda metoden 

Vi inser att valet av antal gruppmedlemmar kan komma att påverka vårt slutresultat då en för 

liten grupp begränsar meningsutbytet och att vi därmed riskerar att få en för liten bredd på 

synpunkterna. Som vi tidigare nämnt kan även en för stor grupp påverka slutresultatet, detta 
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kan då visa sig genom två scenarion; att diskussionen delar upp sig (det vill säga att vi får två 

parallella diskussioner) vilket kan leda till att gruppen tappar tråden. Det andra scenariot är att 

en för stor grupp gör det möjligt för enskilda individer att gömma sig och att de därmed kan 

låta bli att framföra sina synpunkter som är så viktiga för oss.110 Vi anser att vårt val av antal 

gruppmedlemmar kommer att ge oss ett mycket bra resultat då vi varken valt att använda oss 

av för små eller för stora grupper. 

 

3.5 Referenser 

Vid uppsatsens start började vi gå igenom teori som var relevant för undersökningen och 

problemformuleringen. Vi har hämtat teori från Lidköpings Stadsbibliotek samt 

kurslitteraturen för kurserna Säljteknik & butikskommunikation och Konsumentbeteende vid 

Högskolan i Skövde. För att hitta teorier använde vi oss av en systematisk sökning i både 

högskolans och Lidköpings Stadsbiblioteks sökfunktion för litteratur. Anledningen till att just 

dessa teorier använts är på grund av dess relevans för uppsatsens undersökningsområde. 
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4 Butiksbeskrivningar 

Nedan presenteras kort de utvalda butikerna samt deras valda kundsegment.  

 

4.1 Vero Moda 

År 1987 började historien om ett av Europas största varumärken då familjeföretaget Bestseller 

lanserade Vero Moda - en klädlinje som riktar sig till modeintresserade kvinnor med krav på 

kvalité till överkomliga priser. Den första butiken öppnades några år senare och idag finns det 

fler än 800 Vero Moda-butiker och tusentals återförsäljare runt om i världen. Idag finns det 85 

butiker i Sverige. Varumärket Vero Moda har haft en stark position på modemarknaden i över 

20 år och det representerar den moderna kvinnan med en nyfiken attityd till mode och trender. 

Deras designers skapar genom egna tolkningar de kläder som tilltalar moderna kvinnor runt 

om i världen. Designen är enkel och feminin med smakfulla detaljer och mångsidigheten i 

deras utbud ger kunderna möjlighet till att blanda efter egen smak och uttrycka sin stil. Kläder 

från Vero Moda ska vara ett kvalitativt och genuint hantverk som dessutom erbjuds till ett bra 

pris, det ska inte vara dyrt att klä sig snyggt.111 

 

4.2 H & M 

År 1947 grundades H & M i Västerås i Sverige av Erling Persson. Idag säljer de kläder och 

kosmetik i omkring 1 500 butiker världen över och deras affärsidé är att erbjuda mode och 

kvalité till bästa pris. H & M vänder sig till alla som är modeintresserade och de har ett brett 

och varierat sortiment där alla kunder ska kunna hitta sin egen personliga stil. I butikerna 

finns det ett antal olika koncept för dam, herr, ungdom och barn. Sammantaget innehåller 

sortimentet allt från modern bas till high fashion som speglar de absolut senaste 

internationella trenderna. Klädkollektionerna skapas med den breda kundkretsen i fokus och 

målet är att tillfredsställa många olika smakriktningar och behov. På H & M ska kunderna 

kunna hitta kläder och accessoarer för alla tillfällen. Kollektionerna är omfattande och nya 

varor kommer in till butikerna dagligen.112 
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4.3 JC 

JC är marknadsledare i Sverige inom jeans och jeansrelaterat mode. Deras huvudsakliga 

målgrupp är unga människor - mer definierat innebär detta ungdomar i åldern 15-25 år.113 

 

Tyvärr är detta den enda informationen vi fått från JC’s huvudkontor, vi besökte även 

butikens hemsida för mer information men hittade ingenting där. 

  

4.4 Gina Tricot 

Gina Tricot grundades år 1997 av Annette och Jörgen Appelqvist i Borås och kedjan är nu 

Sveriges snabbast växande modekedja. År 2007 nådde företaget över 1 miljard kronor i 

omsättning med över 80 butiker i Sverige. Redan från början var ambitionen att skapa en 

modekedja med fokus på aktuellt mode till bra priser och nyheter varje vecka. Tillsammans 

med de närmaste familjemedlemmarna blev visionen möjlig att genomföra. Där fanns 

nämligen redan den kunskap om detaljhandeln och modebranschen som behövdes. I maj 1997 

startade arbetet i familjen Appelqvists vardagsrum, samma år öppnades de tolv första 

butikerna och ett huvudkontor etablerades i Borås. Sedan dess har kedjan hela tiden vuxit och 

är nu väl etablerad på marknaden. Framgången är ett resultat av kunnande, egen design och 

förmågan att lyssna till vad kunderna verkligen efterfrågar. Målet har hela tiden varit att 

erbjuda kunderna mycket mode för lite pengar och oavsett hur ofta de återkommer till 

butikerna ska de alltid finna nya plagg och trendriktigt mode till kvinnor i alla åldrar.114 

 

                                                 
113 Thomas Jonasson, Marketing Director på JC & J-Store 
114 www.ginatricot.se 080327 
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5 Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras och analyseras vårt insamlade material från 

butiksobservationerna, svaren från respektive butiks huvudkontor samt de båda 

fokusgruppernas åsikter. Tyvärr återfinns här inga svar från H & M’s huvudkontor då de ej 

ville delta i undersökningen. Materialet jämförs med de teorier som tagits fram för 

undersökningen. För att underlätta för läsaren har vi valt att presentera och analysera en 

rubrik i taget. 

 

5.1 Upplevelserummet 

Enligt teorin kan butiker medvetet utforma och styra sitt upplevelserum för att på så sätt 

attrahera det rätta kundsegmentet, det kan även uttrycka vad butiken har att erbjuda.115 Vår 

undersökning har visat att konsumenter upplever klädesbutikernas upplevelserum olika, den 

enda butiken de var överens om är H & M. De upplever att H & M är en ostrukturerad butik, 

att det är svårt att hitta plaggen man söker och att butiken i övrigt är dammig och ostädad. 

Detta stämmer överens med den observation vi gjort i butiken, den visade att butiken inte 

kommunicerar så tydligt med hjälp av upplevelserummet. Det är heller inte utformat på ett 

sätt som attraherar det valda kundsegmentet. Med detta som bakgrund kan vi konstatera att H 

& M inte arbetar enligt teorin116 som tagits upp i detta stycke. 

 

Vidare tyckte den andra gruppen som vi intervjuade att även Gina Tricot är en ostrukturerad 

butik, de trodde att detta beror på att butiken är relativt nyöppnad och att det därför är många 

besökande kunder. En trolig orsak till detta kan vara att det är svårt för personalen att hinna 

med att hålla ordning i butiken då det är många besökare och att den därför upplevs som 

ostrukturerad. Den första gruppen höll inte med om att Gina Tricot är en ostrukturerad butik, 

de ansåg att det är en fräsch butik som känns riktad till kunder i deras ålder. Detta styrks av 

vår observation, som visade att butiken kommunicerar tydligt med hjälp av 

upplevelserummet. Det är även utformat på ett sätt som attraherar det valda kundsegmentet, 

vilket stämmer överens med teorin.117 Även huvudkontoret ansåg att detta påstående stämmer 

överens med butiken. Vår andra grupp ansåg att Vero Moda var den mest tilltalande butiken 

av de fyra och att butiken har en bra uppbyggnad. Den första gruppen tyckte däremot att Vero 
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Moda blivit tråkig och att de inte förnyar sig så ofta. Vår observation har visat att Vero Moda 

kommunicerar tydligt till sitt kundsegment genom upplevelserummet och att de uttrycker det 

som de vill stå för. De har utformat sitt upplevelserum till sitt valda kundsegment så att de ska 

känna sig attraherade av butiken. Butikslokalen som Vero Moda ligger i stämmer även den in 

på det valda segmentet. När det gäller JC var grupperna inte alls överens, den första gruppen 

ansåg att butiken blivit betydligt bättre sedan renoveringen. De tyckte att väggen som står mitt 

i butiken är snygg och inspirerande. Den andra gruppen hade helt andra åsikter, de tyckte att 

JC blivit sämre sedan renoveringen och att väggen mitt i butiken förstört möjligheterna att 

överblicka butiken och dess sortiment. De tyckte dock att butiken uttrycker tydligt vad de har 

att erbjuda, detta stämmer överens med både teorin och vår observation.118 JCs huvudkontor 

anser däremot inte att butiken idag är utformad på ett sätt som attraherar det valda 

kundsegmentet och menar att de har mycket kvar att arbeta med på denna punkt. 

 

Teorin säger också att upplevelserummet kan fungera som ett sätt att positionera och 

differentiera butiken från konkurrenterna.119 Här var våra båda grupper överens om att de 

flesta av butikerna inte använde sig av upplevelserummen för att differentiera sig. De tyckte 

att butikerna ser ungefär likadana ut i varje stad de är verksamma i och att de inte urskiljer sig 

på något vis. Den första gruppen ansåg dock att JC använde sig av upplevelserummet för att 

differentiera sig, de menade att både butiken i sig och dess marknadskommunikation sticker 

ut från de övriga butikerna. Våra källor på respektive butiks huvudkontor anser att butikerna 

ständigt arbetar för att få kunderna att komma till just dem. 

5.1.1 Image och förväntningars påverkan på upplevelsen i butik 

Enligt teorin är image hur en person eller en målgrupp uppfattar till exempel ett företag, en 

plats eller en produkt, det är den övergripande bild som personen har. 120  För våra 

gruppmedlemmar ansågs en butiks image stå för kvalité och pris, därför tog de främst upp 

dessa parametrar i diskussionerna. Den andra gruppen vi intervjuade uppfattade H & Ms 

image som om det vore en budgetbutik, att plaggen är billiga och inte håller hög kvalité. De 

tycker dock att butiken har en bra mix i sitt sortiment. Vidare ansåg de att Gina Tricot har en 

egen stil i butiken men att många av plaggen är lika varandra. Vår första grupp tyckte också 

att Gina Tricot har alldeles för mycket plagg i butiken, detta trodde de kan bero på att de köpt 
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in mycket kläder och nu inte vet var de ska göra av dem. Den andra gruppen upplever att JC 

och Vero Moda har högre klass på sina kläder, men att priset också är högre.  

 

Teorin säger att kunder gärna besöker butiker som de uppfattar har en bra image eller en 

image som motsvarar deras förväntningar. 121  Vår första grupp tyckte att det ska kännas 

intressant att komma in i en butik och att det är kul då butiker har samarbete med olika 

gästdesigners. De menar också att varumärken har en viktig roll då de ska välja butik att 

handla i, till exempel ligger det en del status i att köpa Lee-jeans från JC. Kundens förtroende 

kan enligt teorin öka av en stark image och ju mer positiv uppfattningen av en viss butik är, 

desto större är chansen att just den butiken väljs ut.122 Samtliga gruppmedlemmar har störst 

förtroende för JC och minst förtroende för H & M. De ansåg att JCs kläder är dyrare och att 

de därför förväntar sig att de ska hålla högre kvalité.  

 

Enligt teorin utvärderar kunder kvalitén på servicen i en butik efter att de byggt upp 

förväntningar och sedan sett hur verkligheten ser ut. Exempel på detta skulle kunna vara att en 

kunds bild av ett företags image förändrats på grund av att han/hon haft relativt höga 

förväntningar som inte kunde uppfyllas på grund av missnöje med till exempel personalen.123 

Vår andra grupp ansåg att de vet vad de har att förvänta sig då de handlar på H & M, de 

menar att de därför inte blir besvikna då plagget exempelvis går sönder eller töjer sig. De vet 

att plaggen inte håller hög kvalité. En av medlemmarna i den första gruppen har blivit 

besviken på Vero Modas kundklubb där man som medlem ska värva någon för att få en gåva. 

Anledningen till att hon blev missnöjd var att hon inte kunde att utnyttja gåvan hon fått. 

5.1.2 Kundens egen påverkan på upplevelsen i butik 

Vår andra grupp tyckte att man som kunder inte kan påverka sin upplevelse i butiken så 

mycket, de menar att det är butiken som ska påverka dem. De tyckte också att det beror på 

huruvida man som kund har tid att gå i butiken. Vidare tyckte de att det är butiken som kan 

påverka kunden genom sitt sortiment men att det är kunden själv som påverkar upplevelsen 

genom det humör hon är på. Detta höll vår första grupp med om, de tyckte att känslan och 

humöret när man som kund kommer in i butiken avgör ganska mycket. De menar att det 
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behöver finnas någonting som intresserar dem tillräckligt för att gå in i butiken och att det gör 

mycket om man är på lite dåligt humör. 

 

Studier har visat att olika typer av shoppingmiljöer aktiverar olika känslor hos kunden. De 

flesta positiva känslorna, som till exempel glädje, upprymdhet, förväntning och överraskning, 

är överrepresenterade i köpcentrum och varuhus.124 Detta stämmer inte överens med det som 

vår andra grupp tyckte. De menade att ett allt för stort köpcentrum leder till förvirring och att 

man därför inte får samma shoppinglust som i andra butiker. Teorin säger att huruvida en 

kund uppfattar ett butiksbesök som roligt eller inte kan bero på faktorer som ligger bortom 

marknadsförarens kontroll. Till exempel kan orsaken till kundens köptur påverka.125  Vår 

första grupp ansåg att nöjesshopping är klart roligast men att även ett måste-köp kan leda till 

något positivt. Detta sker i så fall genom att man hittar det man söker efter ganska snart och 

därmed känner för att shoppa mer. 

 

5.2 Interiör säljmiljö 

Teorin säger att kundens intryck av den interiöra säljmiljön börjar direkt när kunden kommit 

innanför dörrarna och att det skapas av ett samspel mellan flera olika delar.126 Samtliga 

medlemmar i vår undersökning får starka första intryck då de kliver in i butikerna, men dessa 

skiljer sig till viss del åt. Detta gäller främst JC som vår första grupp upplevde som en trevlig 

butik att besöka, det är rent, städat och snyggt. Vår observation visade att butikens entré är 

öppen och luftig, det finns inga ställ med kläder eller någon inredning som hindrar kunden.  

Vår andra grupp upplevde däremot JC som en trång butik eftersom de har en vägg stående 

mitt i butiken, det gör att butiken upplevs smal. De tyckte också att plaggen exponerades för 

tätt för att kunna locka intresse från kunderna. Gruppen ansåg att ingången till en butik bör se 

inbjudande ut eftersom det är det som avgör huruvida en kund väljer att gå in i butiken eller 

inte.  

 

När vi var ute och gjorde observationen på Vero Moda var det ordning och reda i butiken, det 

var även rent och fräscht. Detta gör att butiken känns väldigt välkomnande och man fick även 

den känslan när man gick in genom entrén. Detta skiljer sig mot den observation vi gjort på 
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Gina Tricot, det var inte så bra ordning i butiken och det var heller inte rent och fräscht. 

Butikens entré är mycket trång på grund av två stora pelare precis innanför dörren. Enligt 

Gina Tricots huvudkontor ska kunderna känna köplust i en ren och välstädad butik. Det ska 

det finnas gott om plats för alla att kunna handla i butiken. Det ska även vara 

handikappvänligt samt enkelt för barnvagnar att komma fram. De anser vidare att butikernas 

miljöer är jätteviktiga och vill givetvis att deras kunder och personal ska trivas. De menar att 

en bra butiksmiljö bidrar till att såväl kunder som personal mår bra, och att det i sig genererar 

försäljning. JCs huvudkontor vill att butikernas kunder ska uppleva butiksmiljöerna som 

moderna och behagliga, deras vision är att de ska uppleva butiken som ett andra hem. De är 

dock medvetna om att de har en bit kvar att jobba på när det gäller detta. Enligt vår källa på 

Vero Modas huvudkontor arbetar de starkt för att kunden hela tiden ska få en upplevelse när 

de kommer in i någon av butikerna. Genom att skapa en exklusiv look med den nya kvalitén 

och inspirerande design så ska butikerna ge kunderna en känsla av ”Value for money”.  

5.2.1 Butikslokal, layout och inredning 

Teorin säger att shoppare behöver en landningsbana, en slags övergångszon, där de går från 

att vara utanför butiken till verkligen inne i butiken. Allting som finns i övergångszonen som 

de går igenom under förvandlingen får inte någon uppmärksamhet. Om det står några varor 

där kommer inte kunderna att lägga märke till dem, samma sak gäller en eventuell skylt.127 

Båda grupperna ansåg att Vero Moda har en bra övergångszon eftersom de har en kort trappa 

innanför entrén, det gör att kunder stannar upp och ser sig omkring. Detta styrks av den 

observation vi gjort. Den andra gruppen tittar alltid längre in i butiken då de kommit in. 

Entrén på Gina Tricot ansågs av båda grupperna vara trång och att man som kund inte 

uppmärksammar varor eller annat i övergångszonen. Detta stämmer överens med resultaten 

från vår observation, Gina Tricot har en lång övergångszon vilket gör att det tar längre tid för 

kunder att ”landa” i butiken. Den första gruppen ansåg att H & Ms entré är stor och öppen, 

vilket gör att det tar lång tid innan kunder verkligen är inne i butiken och att varor eller annat 

som placerats innanför entrén sällan uppmärksammas. Vidare ansåg gruppen att JC har en bra 

entré eftersom den ger kunder möjlighet att överblicka butiken då de kommit in. Även detta 

stämmer överens med vår observation. 
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Enligt teorin är det viktigt att butiken känns trivsam, att det är ordning och reda samt att det är 

rent och fräscht.128 Samtliga gruppmedlemmar ansåg att H & M inte agerar enligt teorin om 

detta, de menade att butiken är allmänt rörig och ostrukturerad och de påpekar också att det 

borde finnas skyltdockor inne i butiken för att inspirera kunderna. JC upplevs av den första 

gruppen som en butik med stilren miljö. Båda dessa påståenden stämmer överens med den 

observation vi gjort i butikerna. 

 

Butikslayouten har en viktig roll då det gäller att fånga upp kunder och kan användas som ett 

redskap för att få trogna kunder att trivas och handla i en butik.129 Vår observation har visat 

att det är Vero Moda och JC som har en layout som kan fånga upp kunder. H & M och Gina 

Tricot lyckas inte lika bra med detta. Vår första grupp ansåg att det är Gina Tricot och JC som 

på bästa sätt utnyttjar sin layout för att få kunder att trivas. Vår andra grupp menade dock att 

Gina Tricot bör se över bredden på sina gångar mellan klädställen, de tyckte att de var alldeles 

för smala. En väl fungerande säljmiljö har inte bara till uppgift att göra det trevligt att handla, 

den ska också underlätta för kunden att själv hitta varor och kombinationer som stimulerar till 

merförsäljning. 130  Inredningens och layoutens uppgift är alltså att ge kunderna en god 

överblick över butiken och dess sortiment för att han/hon ska kunna orientera sig inne i 

butiken. Om en kund har överblick över butiken stannar den oftast längre än en kund som 

känner sig obekväm och inte hittar.131 Grupperna var överens om att Vero Moda har en bra 

inredning som ger kunder möjligheten att överblicka butiken och dess sortiment. De ansåg 

också att JC är lätt att överblicka eftersom deras utbud inte är så stort. Grupperna var även 

överens om att H & M upplevs negativ. De har alldeles för stort utbud, vilket upplevs som 

rörigt. Resultaten från vår observation stämmer överens med gruppmedlemmarnas åsikter.  

 

Teorin säger att butiker strävar efter att få kunderna att röra sig genom butiken, så att de ska 

kunna upptäcka hela sortimentet.132 En kund ska vilja gå längst in i butiken och gör det oftast 

om butiken har tydliga fokuspunkter på en kraftigt belyst bakre vägg. Med fokuspunkter 

menas något intressant att fästa blicken på.133 Detta stämmer överens med vad vår första 

grupp ansåg, de behövde se något intressant längst in i butiken för att känna sig lockade att gå 

dit. De menade också att det beror på hur butikens lokal ser ut, de går oftast inte längst in i 
                                                 
128 Pihlsgård, A., (2007) sid. 127 
129 Pihlsgård, A., (2007) sid. 127 
130 Pihlsgård, A., (2007) sid. 130 
131 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A., (2004) sid. 131 
132 Pihlsgård, A., (2007) sid. 128 
133 Pihlsgård, A., (2007) sid. 128 



 

 Sidan 34 av 75 

butiken om den är långsmal, det gör att de tröttnar fortare och går ut igen. Den andra gruppen 

lockas av att gå runt ett varv på Vero Moda och se över sortimentet. De går inte längst in på H 

& M, de gör bara en snabb översikt över sortimentet. Vår observation visar på att det är JC 

och Gina Tricot som arbetar enligt teorierna om fokuspunkter. JC har en mörkt röd färg på sin 

bakre vägg där de också exponerar jeans, detta lockar intresse från många kunder. Gina Tricot 

har en svart bakre vägg med spotlights, även här exponeras jeans. Den andra gruppen ansåg 

också att det tidigare var mer lockande att se över JCs sortiment och gå runt i hela butiken, så 

är inte fallet nu efter renoveringen. 

 

Det har visat sig att kunder alltid rör sig åt höger när de kommit in i en butik.134 De flesta 

kunder sträcker ut handen åt höger och det beror på att de flesta är högerhänta, det blir på så 

vis en naturlig rörelse för dem.135 Båda våra grupper rör sig naturligt åt höger då de kommit in 

i någon av butikerna, vilket stämmer överens med teorin. Den första gruppen känner sig 

tvingade att gå åt höger på H & M eftersom kassan ligger rakt fram och barnavdelningen till 

vänster, de menade att de inte har någon anledning att gå åt vänster. Vår observation har visat 

att kunder rör sig naturligt åt höger i två av butikerna, H & M och Gina Tricot. I de andra 

butikerna, JC och Vero Moda, rör sig kunderna istället naturligt rakt fram då de kommit in. 

 

Då det gäller provhytter i butikerna har våra observationer visat att Vero Modas provhytter 

var bra, de var lagom stora, man kan prova kläder utan att man upplever att det är trångt. Det 

fanns även en stol inne i varje provhytt som man kan lägga kläder eller annat på. Vi upplevde 

dock att det var lite svag belysning i provrummet, det kan göra att kläderna inte kommer till 

sin rätt. H & Ms provhytter är ganska neutrala och sticker inte ut på något vis. De säger inget 

speciellt till besökarna. Vidare var JCs provhytter städade men inte så inspirerande, 

belysningen var också mycket svag. Gina Tricots provhytter är rymliga och har bra belysning 

men de är ganska ostädade, ett plus är dock att det finns sittplatser i form av två soffor utanför 

provhytterna. Gruppmedlemmarna i den första gruppen vi intervjuade tycker inte om att gå in 

i en kritvit provhytt eftersom de då känner sig lika vita själva. De tycker att det vore bättre 

med en ljust beige färg i provhytterna men inser att även belysningen gör sin del. De menar 

att det ska vara bra belysning i butiken men det behöver inte vara lika starkt ljus i 

provhytterna, det ska vara lagom. Det är viktigt eftersom ljuset speglar hur kläderna ser ut på 

kroppen, om det inte ser bra ut så vill man inte ha kläderna. Gruppmedlemmarna tycker att det 
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vore bra om det fanns en dimmer för varje provhytt, på det viset får var och en själv välja hur 

belysningen ska vara för att passa dem på bästa sätt. Vår andra grupp ansåg att Gina Tricot 

har bra provhytter eftersom de har ett skynke som man kan dra för, det är något som Vero 

Moda inte har. Vero Moda har istället dörrar som medlemmarna menar är svåra att stänga helt 

och hållet. 

 

En viktig fråga inom utformning och inredning av allmänna utrymmen berör sittplatser. 

Sittplatser tillhör ett av de mänskliga behoven och är ett ganska enkelt sätt för butiker att visa 

sina kunder att de bryr sig om dem.136 Trots detta misslyckas ofta utformare av allmänna 

utrymmen när det gäller sittplatser.137 Båda våra grupper ansåg att sittplatser i butiker är 

mycket viktigt, men den andra gruppen påpekade dock att det inte bör bli för många eftersom 

det då kan bli en samlingspunkt för ungdomar. Vidare ansåg de att de butiker vi valt att ta 

med i vår undersökning inte är så stora att de behöver många sittplatser. Båda grupperna 

tyckte att det var bra att Gina Tricot har stora soffor vid sina provhytter och att JC har pallar 

vid sina. Vår första grupp tyckte att det är synd att varken Vero Moda eller H & M har 

sittplatser vid sina provhytter. De menade att det gör shoppingen roligare om man får 

möjlighet att sitta ned då kompisar provar kläder, det blir ett sätt att umgås på.  

5.2.2 Färgsättning och belysning 

Enligt teorin är färger en av de aspekter som präglar shoppingmiljön allra mest.138 Med färger 

kan man skapa uppmärksamhet och röra upp känslor som antingen ökar eller minskar kundens 

vilja att köpa en vara i butiken.139 Grupperna i vår undersökning var överens om att Gina 

Tricot har en bra färgsättning i vitt och svart i butiken som ger en fräscht intryck. Detta 

stämmer överens med teorin om att vitt signalerar renlighet men kan också ge en känsla av 

exklusivitet och enkelhet.140 Den andra gruppen ansåg att Vero Moda, som har en beige 

väggfärg i butiken, gjort fel i valet av färg, men de tror att det beror på att kläderna ska lyftas 

fram. Gruppen hade tidigare inte funderat över vad H & M använder sig av för färgsättning, 

de menade att det exponeras alldeles för mycket kläder i butiken för att man som kund ska 

kunna uppmärksamma det. Vidare ansåg gruppen att JC hade en bättre färgsättning innan 

butiken renoverades, nu känns butiken mörk på grund av den mörkröda bakre väggen. 
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Teorin säger att varma färger oftast får mer uppmärksamhet och kalla färger uppskattas 

mer.141 Detta stämmer inte in på vad vår andra grupp ansåg, de uppskattar varma färger mer 

då de känns mer välkomnande. Vår första grupp trodde att det beror på humör och årstid 

vilken färg som uppskattas. De menade att det känns roligt med varma färger när våren 

kommer eftersom vintern präglats av mörka och kalla färger. Vidare upplevde den första 

gruppen att en butik som Gina Tricot, som använder sig av svart och vitt, blir mycket varmare 

då vårkläderna med varma färger kommer. 

 

Det finns flera teorier inom ämnet belysning, till exempel skulle starkare belysning i en butik 

kunna innebära att kunderna söker mer information om priset på en viss produkt, samtidigt 

som den starkare belysningen då skulle minska känslan av en mysig butiksatmosfär.142 Svag 

belysning brukar nämligen skapa en mer behaglig och avslappnande miljö än vad stark 

belysning gör.143 Enligt våra grupper har belysningen i en klädesbutik mycket stor betydelse, 

det ska vara bra belyst i butiken och ännu viktigare är det i provhytterna. Den andra gruppen 

tyckte att Gina Tricot har bra belysning i butiken, de har också stora fönster som släpper in   

mycket ljus. Detta uppmärksammade även vi under vår observation i butiken, belysningen är 

stark och de använder sig av mycket punktbelysning utmed väggarna. Den första gruppen 

tyckte att belysningen i provhytter är viktig eftersom ljuset speglar hur kläderna ser ut på 

kroppen, det måste se bra ut för att kunden ska vilja köpa kläderna. Medlemmarna i gruppen 

tyckte att det borde finnas en dimmer för varje provhytt i klädesbutikerna, då får kunderna 

själva bestämma hur stark belysning de vill ha. 

5.2.3 Exponering 

Teorin säger att exponeringens uppgift är att få kunder att stanna upp för att ta del av det 

intressanta som skyltningen erbjuder 144  och att exponeringen därför bör vara tydlig och 

genomtänkt.145 Vår andra grupp upplever exponeringen på Vero Moda som professionell och 

bra, de tyckte att butiken skyltar snyggt med hjälp av skyltdockor. Efter vår observation i 

butiken kan vi konstatera att Vero Moda exponerar sina varor både horisontellt och vertikalt. 

Exponeringen är tydlig och genomtänkt, kläderna hänger högt upp och de har även använt sig 

av väggarna på bredden. De använder sig av standardexponering, specialexponering och 
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mycket sambandsexponering i butiken. Alla hyllor och ställ är välfyllda i butiken och det är 

en lagom mängd varor. Vår andra grupp ansåg att H & M har en oinspirerande skyltning och 

att butiken alltid använder sig av samma stil. H & M har gjort om i sin inredning och har 

placerat om tjej- och killkläderna vilket skapar förvirring för gruppen. Nu har butiken placerat 

underkläderna bredvid killkläderna vilket känns väldigt fel för dem. Vår observation har visat 

att varorna är både horisontellt och vertikalt exponerade på klädställ, bänkar, bord och väggar. 

Samtliga exponeringsplatser är välfyllda med varor. Butiken använder sig mest av 

standardexponering, men har även sambandsexponering på några få ställen.  

 

Gruppmedlemmarna upplever exponeringen på JC som snygg men att det är synd att de har 

kläder hängandes så högt upp, det gör att kunder inte når dem utan hjälp. De menar att det 

hade varit bra om butiken istället hade dubbelexponerat kläderna, alltså både hängt dem uppe 

på väggen och längre ned. Det skulle göra att kunderna ser dem på håll och blir intresserade 

av dem. Den andra gruppen tyckte också att det skulle vara bättre om butiken hängde upp 

jeansen. De menar att det vore bra om de till exempel hängde upp en modell i varje storlek, 

dels för att kunder ser dem lättare och för att de anställda slipper att vika och lägga tillbaka 

byxorna efter att kunder provat dem. Vidare tyckte gruppen att JC skulle kunna skylta mer 

med skyltdockor och att de inte dekorerar lika professionellt som Vero Moda. Genom vår 

observation på JC kan vi konstatera att butiken exponerar sina varor både horisontellt och 

vertikalt i form av standardexponering, de använder sig av väggar, bänkar, klädställ och 

hyllor. De använder sig också en hel del av sambandsexponering. De har en provdocka på en 

bänk som de har som fokus, alla kläder som provdockan har på sig ligger på bänken, det är då 

lätt för kunden att hitta kläderna.  

 

Enligt Gina Tricots huvudkontor ska varorna vara exponerade på ett sätt som ska stämma 

överens med kedjans koncept. Det är väl genomtänkt och valt med eftertanke och omsorg från 

huvudkontoret. Observationen på Gina Tricot visade att exponeringen inte är genomtänkt, den 

är heller inte så tydlig. Varorna är exponerade både horisontellt och vertikalt i form av 

standardexponering, men det förekommer även en del sambandsexponering. Varorna 

exponeras på väggar, klädställ, bänkar, bord, och i korgar. Medlemmarna i den andra gruppen 

tyckte att Gina Tricot har placerat sina underkläder fel, underkläderna hänger mitt i 

skyltfönstret. Det gör att de inte vill titta på underkläder i butiken eftersom människor utanför 

kan titta in när de står där. De anser att det skulle vara bättre om underkläderna var placerade 

bredvid omklädningsrummet, så att man lätt kan byta om de är fel färg eller storlek. 
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Undersökningar har visat att kunder plockar dåligt från hyllor som inte är fyllda, därför är det 

mycket viktigt att se till att hyllorna alltid är välfyllda. Halvtomma hyllor kan ge intryck av att 

varorna är gamla och något som blivit över.146 Observationerna vi gjort har visat att samtliga 

butiker har välfyllda hyllor och ställ. Vår andra grupp ansåg att det är mycket roligare att 

handla då hyllorna i butikerna är välfyllda, men påpekar samtidigt att det inte får gå till 

överdrift med för mycket kläder. Grupperna var överens om att butikerna bör exponera färre 

plagg i taget för att plaggen ska kännas attraktiva för kunderna, för mycket exponerade plagg 

gör att det lätt kan kännas rörigt och ostrukturerat. De tycker att butiken ska fylla på med 

färger och storlekar när det behövs istället. Vår första grupp summerade punkten om välfyllda 

hyllor med att säga att det beror på vilken butik och vilket plagg det gäller samt hur 

exponeringen av plagget ser ut.  

 

Enligt teorin tittar kunder ofta mot kassan under sitt butiksbesök, därför är kassaområdet ett 

bra säljställe. Det är bra att ha en ren och tydlig exponering som kunden lätt kan inspireras av. 

Genom att ha trevliga exponeringar i kassaområdet kan också väntetiden i kassakön ge 

impulser till köp.147 Båda grupperna upplevde det som om samtliga butiker utnyttjar sitt 

kassaområde som försäljningsyta. Vår observation har visat att detta stämmer på samtliga 

butiker, dock exponeras det inte så mycket varor i kassaområdena. Grupperna tyckte att det är 

tråkigt att butikerna exponerar strumpor vid kassan och menade att det är roligare om de 

exponerar saker som smycken och leggings. 

 

5.3 Psykosocial säljmiljö 

Teorin säger att det är viktigt att all marknadsföring som butiken gör, från annonsering och 

skyltning till layout och personalens kläder, ”talar samma språk” och att den utgår från 

butikens profil.148  Här fokuserar grupperna på personalens kläder i diskussionerna och är 

överens om att H & M inte gör detta bra, personalen är som levande skyltdockor för butiken 

men har oftast inte på sig kläder från den och gör därmed reklam för någon annan klädesbutik. 

Den andra gruppen ansåg att Gina Tricot och Vero Moda arbetade bra på denna punkt. 

Observationerna vi gjort visar på att alla butiker förutom H & M arbetar enligt den teori vi 

tagit upp i detta stycke. 

                                                 
146 Pihlsgård, A., (2007) sid. 158-159 
147 Pihlsgård, A., (2007) sid. 160 
148 Pihlsgård, A., (2007) sid. 150 
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5.3.1 De fem sinnenas påverkan på upplevelsen i butik 

Enligt teorin är det de synliga delarna av vår omgivning som påverkar oss mest149, hela 83 

procent av den information som når hjärnan kommer från ögonen.150 Detta stämmer överens 

med vad vår första grupp tyckte, de menade att synen spelar störst roll vid upplevelser i 

butiker eftersom man oftast ser in i en butik innan man går in. De tyckte även att dofter och 

hörsel är viktigt eftersom man som kund inte gärna går in i en butik som har en otrevlig doft, 

detta höll vår andra grupp med om. Till skillnad från den första gruppen tyckte den andra 

gruppen dock att det är dofter som spelar störst roll vid upplevelser i butiker. Gruppen 

uppskattar inte att personalen i en butik använder sig av starkt doftande parfymer. 

 

Båda grupperna tyckte att det var bra att butiker spelar musik men menade att det inte bör 

vara för hög volym eftersom många kunder inte uppskattar det. Musik som spelas på lagom 

volym kan göra att de blir på shoppinghumör. Enligt Gina Tricots huvudkontor är musiken 

vald särskilt för att passa just dem och deras kunder. Musiken har ett högt tempo med en 

relativt hög ljudnivå. Musikens tempo är ett medvetet val för att skapa just deras känsla. 

Grupperna var överens om att det spelas stressande musik på alldeles för hög volym på Gina 

Tricot, men att detta är något som de inte uppskattar. De menade att det ibland kan vara svårt 

att höra varandra då man pratar, vilket man gärna gör då man är ute på stan och shoppar med 

vänner. Vero Moda anses av grupperna vara bra på att välja rätt musik och spela den på lagom 

hög volym. 

 

Grupperna var också överens om att det är mycket viktigt att få ta på varor i butikerna, de 

menade att man ibland ser mer med händerna än med ögonen. Om de inte skulle få ta på 

varorna skulle de lika gärna kunna köpa dem över Internet och då tappar de känslan av att få 

gå in i en fysisk butik. Båda grupperna tyckte att butikerna för det mesta gör det lätt för 

kunder att ta på varorna. Vår observation har visat att kunder blir lockade av att ta hjälp av 

känseln på Vero Moda och JC, de vill känna på varorna och det är lätt för dem att göra det. På 

H & M och Gina Tricot är det lätt att ta på varorna i butiken men det är inte så lockande. En 

orsak till detta kan vara att butikerna upplevs som ostrukturerade och därmed inte inbjuder till 

att ta på varorna.  

                                                 
149 Nordfält, J., (2007) sid. 176 
150 Nordfält, J., (2007) sid. 149-150 
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5.3.2 Personalen och servicemötet 

Idag har butiken har blivit både en mötesplats och en marknadsplats, avgörande för om 

kunden blir nöjd eller inte är detaljistens förmåga att bemöta kunden och tolka hennes behov 

och önskemål.151 Detta anser grupperna att Vero Moda och JC lyckas bäst med. Personalen på 

Vero Moda hjälper gärna till med tips och råd och personalen på JC är mycket duktiga på 

jeans. De kommer alltid och erbjuder hjälp då de ser en kund som provar ett par jeans. Då det 

gäller H & M ansåg grupperna att det är svårt att få tag i personal då man som kund behöver 

hjälp, personalen finns inte i närheten. Enligt Gina Tricots huvudkontor är personalen noga 

utvald för att bemöta kunderna på ett positivt och bra sätt. De menar att personalen 

tillsammans skapar en trivsam atmosfär där kunderna tycker om att vara. Grupperna tyckte att 

personalen på Gina Tricot sällan erbjuder sina kunder hjälp, de står mestadels bakom kassan 

eller plockar upp nya varor. 

 

Hur personalen framträder i butiken är mycket viktigt för kundens upplevelse. De flesta 

butikskedjor anser att personalens attityd och framtoning är viktigare för upplevelsen av en 

butik än exponering och inredning.152 Att personalen pratar med kunden är bra för relationen 

och det bidrar även positivt till försäljningen. Ju fler kontakttillfällen, desto mer handlar 

kunderna för. 153  När vi var inne på Vero Moda och gjorde observationen så var 

butikspersonalen ovetande om att vi gjorde denna undersökning. Vi studerade hur personalen 

var mot kunderna, de hälsade och var trevliga, de tog också kontakt med sina kunder och gav 

råd och tips. Enligt Vero Modas huvudkontor gör merchandiser ansvariga regelbundna besök i 

butikerna. Vero Moda använder sig även av Mystery Shopping för att säkra nivån på service 

och bemötande i butikerna. 

 

Under observationen på H & M befann sig personalen antingen i kassan eller ute bland 

kläderna för att vika ihop dem eller snygga till dem. De varken hälsade på eller tog någon 

annan sorts kontakt med kunderna i butiken. Under vår observation på JC hälsade inte 

personalen på eller tog annan kontakt med några kunder. En av de anställda stod i kassan och 

en annan sydde upp jeans. På Gina Tricot pratade personalen mycket med varandra om sina 

privatliv och verkade inte så intresserade av de kunder som var i butiken. De varken hälsade 

på kunderna eller tog någon annan kontakt med dem under vårt besök. Båda grupperna skulle 

                                                 
151 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A., (2004) sid. 91-92 
152 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A., (2004) sid. 40-41 
153 Schmidt Thurow, H. & Sköld Nilsson, A., (2004) sid. 95 
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uppskatta om fler anställda i butikerna hälsade på dem då de kommit in i butiken och även att 

de ser över ifall någon kund vid provhytterna behöver hjälp. De menade att det är tråkigt att 

inte butikerna arbetar mer med detta eftersom det gör så mycket för den totala upplevelsen i 

butiken. En annan sak som gruppmedlemmarna uppskattar är då personalen följer med och 

visar var ett visst plagg finns istället för att bara peka. 

5.3.3 Andra kunder 

Enligt teorin kan andra kunder i en butik ses som både en plåga och en glädje. Då en kund 

upplever någonting delar han/hon det ofta tillsammans med andra kunder. 154 

Gruppmedlemmarna tänker inte så mycket på andra kunder då de besöker en viss butik, 

förutom då det blir trångt. Den första gruppen ansåg att det beror på butikens storlek om de 

känner positivt eller negativt inför andra kunder. De menade att det känns bra med andra 

kunder i en mindre butik eftersom de då slipper att känna sig uttittad. De känner sig då också 

mindre ”tvingade” att köpa någonting. Om det istället gäller en större butik så spelar andra 

kunder inte lika stor roll. Teorin säger att social gemenskap och tillhörighet ofta spelar en stor 

roll vid upplevelser, det krävs att andra ”rätta” kunder finns på plats samtidigt.155  Båda 

grupperna höll med om detta påstående men menade att det också beror på vilken butik de 

besöker. 

 

Efter forskning om trängsel kan det konstateras att trängsel i de flesta fall påverkar kundernas 

upplevelser i butiken negativt, detta sker speciellt då det handlar om nyttoshopping.156 Under 

observationstillfällena uppstod det inte någon trängsel i någon av butikerna. Den första 

gruppen tyckte att det lätt blir trångt på JCs jeansavdelning eftersom klädställen står tätt. De 

trodde även att det kunde bero på inredningen då det är annat tak, golv och färgsättning på 

jeansavdelningen. De trodde också att belysningen gjorde en del, de spotlights som finns är 

riktade mot borden vilket gör gångarna mycket smala. 

 

                                                 
154 Mossberg, L., (2003) sid. 143-144 
155 Mossberg, L., (2003) sid. 143-144 
156 Pihlsgård, A., (2007) sid. 225 
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6 Slutsatser 

Nedan redovisas våra slutsatser av uppsatsen, det vill säga det vi har kommit fram till genom 

vår undersökning.  

 

Denna uppsats har utgått från följande problemformulering; Hur påverkar den interiöra och 

psykosociala säljmiljön konsumenternas upplevelse i en klädesbutik? Undersökningens 

resultat visar tydligt på att kunders upplevelser i en klädesbutik påverkas positivt respektive 

negativt av olika faktorer i upplevelserummet. Belägg för detta är de slutsatser som 

presenteras nedan, dessa visar på att det existerar ett samband mellan den interiöra och 

psykosociala miljön samt den upplevelse som kunden får under sitt besök i butiken. 

 

Vår undersökning har visat att kunder tycker det är butiken som ska påverka deras upplevelser 

och inte tvärtom. De menar att de själva inte har möjlighet att påverka så mycket i butiken, det 

som de kan styra över är sitt humör. Detta styr de mycket över då de nöjesshoppar, vilket 

också är den form av shopping som de tycker är roligast. 

 

En av de viktigaste faktorerna för kunder i en klädesbutik är kundservice. Det är viktigt för 

kunder att känna sig välkomnade i en butik och de vill att personalen ska erbjuda dem hjälp 

vid behov. Personal som inte tar kontakt med eller inte bryr sig om sina kunder påverkar 

kundernas upplevelser i butiken negativt. Respondenterna ansåg att butikspersonalen måste 

använda sig av butikens kläder eftersom de är som levande skyltdockor, men att många 

butiker inte uppfyller detta. Denna punkt har betydelse för hur kunderna uppfattar kvalitén på 

kläderna som säljs i butikerna, eftersom de funderar över anledningen till att de anställda inte 

använder kläderna. Detta kan i sin tur påverka kundernas image om butikerna negativt vilket 

även kan resultera i att kunderna slutar besöka butiken i fråga.  

 

Kunder uppskattar butiker som utnyttjar sin layout och inredning för att få kunder att trivas. 

De tycker att det är viktigt att en butik har en bra övergångszon som får kunder att stanna upp 

och se sig omkring. De uppskattar även att butiker skyltar snyggt med hjälp av skyltdockor. 

Faktorer som påverkar kundernas upplevelser i klädesbutiker negativt är att butiken är 

ostrukturerad och ostädad. Det är heller inte bra om butiken har ett alldeles för brett sortiment, 

det gör det svårt för kunder att överblicka butiken. 
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Kunder behöver se något intressant längst in i butiken för att känna sig lockade att gå dit. 

Huruvida de känner sig lockade att gå långt bak i en butik beror också på hur butikens lokal 

ser ut, kunder går oftast inte längst in i butiken om den är långsmal, det gör att de tröttnar 

fortare och går ut igen. 

 

Undersökningen har visat att kunder anser att sittplatser i en klädesbutik är mycket viktiga. 

Detta stämmer överens med den teori vi samlat in om sittplatser i butiker.157  De butiker som 

ingått i undersökningen har dock få sittplatser, några av dem har inga sittplatser alls. Vår 

undersökning har även visat att kunder uppskattar en färgsättning som känns fräsch och 

snygg. Vidare stämmer inte teorin om att kalla färger ofta uppskattas mer158, respondenterna 

föredrar varma färger eftersom det känns mer välkomnande. Respondenterna anser att det ska 

vara bra belysning i en butik och att det är ännu viktigare i provhytterna eftersom ljuset 

speglar hur kläderna ser ut på kroppen.  

 

Då det gäller sinnenas påverkan på upplevelsen i butik kan man dra slutsatsen att det är 

individuellt vilket sinne som uppfattas spela störst roll. Detta skiljer sig från teorin om att 

synen spelar störst roll.159 Vi kan även dra slutsatsen att kunder, precis som teorin säger160, 

uppfattar andra kunder positivt då det är ”rätt” kunder i butiken. Andra kunder uppfattas 

negativt då det uppstår trängsel, detta stämmer också överens med teorin. 161 

 

En annan slutsats som vi kan dra efter arbetet med undersökningen är att butikerna inte 

använder sig av sina upplevelserum på bästa sätt. Samtliga butiker riktar sig till ett och samma 

kundsegment men lyckas ändå inte förmedla sitt upplevelserum på ett sätt som tillfredsställer 

segmentet. De flesta av butikerna använder inte heller upplevelserummen för att positionera 

och differentiera sig från konkurrenterna.  

                                                 
157 Underhill, P., (2006) sid. 71-72 
158 Nordfält, J., (2007) sid. 171 
159 Nordfält, J., (2007) sid. 149 
160 Mossberg, L., (2003) sid. 143-144 
161 Pihlsgård, A., (2007) sid. 225 
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7 Diskussion 

I detta kapitel får läsaren ta del av våra diskussioner kring hur arbetet med uppsatsen gått 

samt vår utvärdering av den färdiga uppsatsen. 

 

7.1 Uppsatsens giltighet 

Vi är medvetna om att den externa giltigheten i denna undersökning kunde varit starkare. Till 

exempel blev gruppmedlemmarna i våra två grupper påverkade av varandra. Det märktes 

tydligt att det under hela intervjuerna var speciellt en medlem i varje grupp som framförde 

sina åsikter. Medlemmen påverkade de andra och detta visade sig genom att de oftast höll 

med om det den sa. Vi tror även att vi skulle fått tydligare svar på frågorna, och därmed 

tydligare resultat, om vi styrt upp frågorna ytterligare under intervjuerna. Det uppstod vid 

flera tillfällen utsvävningar från ämnet, vilket tog upp mycket av vår värdefulla tid med 

respondenterna.  

 

För att få undersökningen mer externt giltig, och för att ytterligare kunna generalisera 

resultaten, kunde vi ha valt att använda oss av en kvantitativ metod. Då hade vi antingen 

kunnat skicka ut enkäter eller ringt runt och intervjuat respondenter. Vårt val av kvalitativ 

metod grundade sig dock i det faktum att vi ville göra en intensiv undersökning för att få fram 

djupare svar. 

 

7.2 Uppsatsens innehåll 

De flesta resultaten som vi fått genom denna undersökning har stämt bra överens med den 

teori vi tagit fram. Vi har inte fått så många överraskande svar utan de flesta har istället gett 

tyngd åt och styrkt teorin. Vi tycker att vi genom denna undersökning fått bra och tydliga 

resultat som många butiker kan få användning för. 

 

Vi inser att denna undersökning blivit mycket större än det var tänkt från starten. Dock anser 

vi att den information som finns i uppsatsen är relevant för undersökningen och att den därför 

bör finnas med.  
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8 Rekommendationer 

Under arbetet med denna uppsats har det framkommit åsikter från respondenternas sida som 

nedan redovisas i form av rekommendationer till butikerna. 

 

8.1 Rekommendationer till Vero Moda 

• Ni har en kundklubb för Era kunder, men Ni bör göra en undersökning gällande 

kundernas nöjdhet med klubben. 

• Ni har provrumsdörrar som kunderna inte kan stänga helt och hållet, se över detta för 

att ge kunderna en bättre upplevelse i butiken. 

• Ni har bra och trevlig personal som alltid hälsar och erbjuder hjälp till kunderna, 

fortsätt med detta!  

 

8.2 Rekommendationer till JC 

• Arbeta mer med Er butikslokal för att ytterligare locka Ert valda kundsegment. 

• Exponera Era kläder längre ned på väggarna så att kunderna kan nå dem utan att be 

om hjälp.  

• När det gäller jeans borde Ni hängde upp några olika modeller i olika storlekar för att 

ge kunderna möjlighet att se och hitta dem bättre. 

• Placera om Era klädställ så att de inte står så nära varandra för att undvika trängsel.  

 

8.3 Rekommendationer till Gina Tricot 

• Er entré är trång för kunder att komma igenom, detta bör Ni se över.  

• Sänk volymen på musiken som spelas i butiken, den höga volymen gör kunderna 

stressade. 

• Placera om Era klädställ så att de inte står så nära varandra för att undvika trängsel.  

• Se över exponeringen av plaggen, för många plagg upplevs som rörigt av kunderna. 

• Er personal ska hälsa på kunder då de kommer in i butiken och även visa att de bryr 

sig om dem under besöket! 

• Ni har placerat Era underkläder fel då de hänger mitt i skyltfönstret. Det gör att kunder 

inte vill titta på underkläder. Underkläderna bör placeras närmare provrummen.  
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8.4 Rekommendationer till H & M 

• Ni behöver strukturera och renovera om Er butik för att få kunderna att trivas. Ert 

helhetsintryck på kunderna behöver förbättras! 

• Se till att det är rent och fräscht i butiken. 

• Använd skyltdockor med snygga och matchade kläder inne i butiken för att inspirera 

kunderna. 

• Er personal ska använda kläder från butiken. 

• Ni har nyligen flyttat om klädavdelningarna på källarplanet, detta förvirrar kunderna. 

Se till att avgränsa avdelningarna tydligare. 

• Er kedja arbetar ofta tillsammans med gästdesigners, detta uppskattar kunderna vilket 

är positivt för kedjan.  

 

8.5 Rekommendationer till samtliga butiker 

• Kunder uppskattar personal som hälsar och erbjuder hjälp, detta görs dock inte så bra i 

butikerna. Bry Er mer om Era kunder! 

• Se till att det finns sittplatser för kunderna i butiken.  

• Personalen i butikerna ska inte använda sig av starka parfymer då vissa kunder kan 

vara känsliga för detta. 

• Då det gäller provhytter borde samtliga butiker se över färgvalet och satsa mer på 

belysningen. Kunderna skulle uppskatta om det fanns en dimmer för varje provhytt. 

• Samtliga butiker borde exponera några plagg i taget för att göra dem mer attraktiva för 

kunderna. 

• Ni använder för tillfället kassaområdena som försäljningsytor, men detta kan göras 

bättre. Exponera mer lockande merförsäljningsvaror, som till exempel smycken. 

• Kunder uppskattar att butiker samarbetar med gästdesigners, satsa på detta! 
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Appendix och bilagor 

Nedan följer den checklista som använts vid genomförandet av butiksobservationerna samt de 

övergripande diskussionsfrågor som använts vid våra öppna gruppintervjuer. Därefter följer 

de frågeformulär som skickats ut till huvudkontoren. Här återfinns även svaren från samtliga 

respondenter. 

 

Bilaga 1: Resultatet från observationen på H & M 

 

Del I - Upplevelserummet 

• Kommunicerar de tydligt med hjälp av upplevelserummet? Ja Nej 

• Är upplevelserummet utformat på ett sätt som attraherar det  

valda kundsegmentet?   Ja Nej 

 

Del II - Den interiöra säljmiljön 

• Stämmer butikslokalen överens med det valda  

kundsegmentet?   Ja Nej 

• Är det ordning och reda i butiken?   Ja Nej 

• Är det rent och fräscht i butiken?  Ja Så där Nej 

• Hur ser de känsliga ytorna ut? Entré, provrum, toaletter, områdena vid kassan med mera? 

Svar – Entrén: okej. Provrum: Tråkiga och ostädade. Toaletter: Finns inga. Kassan på övre våning: Lite exponering, ostädad, 

neutral och säger ingenting. Kassan på nedre våning: Bättre, mer modern, samma mängd exponering men mer städad. 

• Kan butikslayouten ”fånga upp” kunder?  Ja Nej 

• Ger butikens inredning och layout kunderna en god 

överblick över butiken och dess sortiment?  Ja Nej 

• Hur är övergångszonen utformad? Finns det några ställ, bänkar med mera innanför dörrarna?  

Svar – Det finns inga ställ precis innanför, dock finns det några vid sidan om. Det finns inga farthinder som kan bromsa upp 

kunder. 

• Finns det sittplatser runt om i butiken?  Ja Nej 

• Om ja, hur många? _____________ 

• Vilka färger används i butikens inredning?  Röd Orange Gul Grön

 Blå Lila Brun Vit Svart  Annan färg: Svar: Blek aprikos, 

svaga och neutrala färger. 

• Hur är belysningen i butiken? Stark Svag Mysig  Annan 

belysning: Svar – Dunkel belysning, lite starkare punktbelysning utmed väggarna. 

• Är exponeringen tydlig och genomtänkt?  Ja Nej 

• Är varorna exponerade horisontellt eller vertikalt? 

• Vilken typ av exponering används i butiken? Standardexponering Specialexponering Sambandsexponering 

Svar – Mest standardexponering, få ställen med sambandsexponering. Ytan är inte så väl använd. Exponering på ställ, 

bänkar, väggar. Trång exponering. 

• Är hyllorna välfyllda?   Ja Nej 
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• Hur utnyttjas kassaområdet som exponeringsplats och försäljningsyta?  

Svar - Inte så väl, ganska dåligt. Viss exponering, men det säger inte så mycket. 

• Åt vilket håll rör sig kunderna åt då de kommer in i butiken? Vänster Rakt fram  Höger 

• Används något tvingande kundvarv i butiken?  Ja Nej 

• Har den bakre väggen i butiken tydliga fokuspunkter? Ja Nej 

 

Del III - Den psykosociala säljmiljön 

• Talar marknadsföringen i butiken ”samma språk”? Ja Nej 

• Använder butiken sig av visual merchandising (bildlig  

information)?   Ja Nej 

• Spelas det musik i butiken?   Ja Nej 

• Om ja, hur är volymen?   Hög Låg 

• Andra ljud? Svar – Nej. 

• Använder butiken sig av dofter på något vis?  Ja Nej 

• Om ja, vad för doft? _______________________________________________________ 

• Använder butiken sig av smaksinnet på något vis? Ja Nej 

• Om ja, på vilket sätt? _______________________________________________________ 

• Är det frestande att ta och känna på varorna i butiken? Ja Nej 

• Hur lätt är det att ta och känna på varorna i butiken?  

Svar – Det är lätt att ta på varorna men det känns inte så lockande. 

• Hur agerar personalen under observationen? 

Svar – De står antingen i kassan eller viker lite kläder någonstans ute i butiken. De verkar inte bry sig så mycket om 

kunderna i butiken. 

• Hälsar personalen på kunder som kommer in i butiken? Ja Nej 

• Tar personalen kontakt med kunderna vid annat tillfälle? Ja Nej 

• Är det många kunder inne i butiken vid observationstillfället? Ja Så där     Nej 

• Uppstår det någon form av trängsel?  Ja Nej 

• Övriga kommentarer: Det fanns inte mycket plats att röra sig på mellan klädställen, dock fanns det på vissa ställen 

mycket golvyta som inte används till någonting.  

 

Bilaga 2: Resultatet från observationen på Gina Tricot  

 

Del I - Upplevelserummet 

• Kommunicerar de tydligt med hjälp av upplevelserummet? Ja Nej 

• Är upplevelserummet utformat på ett sätt som attraherar det  

valda kundsegmentet?   Ja Nej 

 

Del II - Den interiöra säljmiljön 

• Stämmer butikslokalen överens med det valda  

kundsegmentet?   Ja Nej 

• Är det ordning och reda i butiken?   Ja Nej 

• Är det rent och fräscht i butiken?  Ja Nej 
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• Hur ser de känsliga ytorna ut? Entré, provrum, toaletter, områdena vid kassan med mera? 

Svar - Entré: Trång entré på grund av två stora pelare precis innanför dörren. I övrigt inget speciellt. Provrum: Rymliga, dock 

ganska ostädade. Bra belysning och sittplatser utanför. Toaletter: Finns inga. Områdena vid kassan: Används till en del 

exponering av produkter, merförsäljningsprodukter. Ganska städat. Väggen bakom används till att visa upp en provdocka. 

• Kan butikslayouten ”fånga upp” kunder?  Ja  Till viss del Nej 

• Ger butikens inredning och layout kunderna en god 

överblick över butiken och dess sortiment?  Ja Till viss del Nej 

• Hur är övergångszonen utformad? Finns det några ställ, bänkar med mera innanför dörrarna?  

Svar – Entrén är trång att komma igenom, därefter är ytan mycket större att röra sig på. Övergångszonen är ganska lång, det 

finns inga ställ eller bänkar rakt fram, dock några vid sidan om precis innanför dörrarna. 

• Finns det sittplatser runt om i butiken?  Ja Nej 

• Om ja, hur många? Svar – 2 stycken soffor utanför provrummen. 

• Vilka färger används i butikens inredning?  Röd Orange Gul Grön

 Blå Lila Brun Vit Svart  Annan färg: 

____________________ 

• Hur är belysningen i butiken? Stark Svag Mysig  Annan 

belysning: Svar – Mycket punktbelysning utmed väggarna. 

• Är exponeringen tydlig och genomtänkt?  Ja Nej 

• Är varorna exponerade horisontellt eller vertikalt? 

• Vilken typ av exponering används i butiken? Standardexponering Specialexponering Sambandsexponering 

Svar – Mest standardexponering, men även en del sambandsexponering. Exponering på väggar, ställ, bänkar, i korgar och så 

vidare. 

• Är hyllorna välfyllda?   Ja Nej 

Svar – Det är lite för välfyllt, det är ganska rörigt på grund av alla produkter. 

• Hur utnyttjas kassaområdet som exponeringsplats och försäljningsyta?  

Svar – En del. Det exponeras en del merförsäljningsprodukter, men det är ingenting som drar blickar till sig. En provdocka 

på väggen bakom kassan. 

• Åt vilket håll rör sig kunderna åt då de kommer in i butiken? Vänster Rakt fram  Höger 

• Används något tvingande kundvarv i butiken?  Ja Nej 

• Har den bakre väggen i butiken tydliga fokuspunkter? Ja Nej 

Kommentar: Den bakre väggen används till att exponera jeans och är väl upplyst med hjälp av spotlights. 

 

Del III - Den psykosociala säljmiljön 

• Talar marknadsföringen i butiken ”samma språk”? Ja Nej 

• Använder butiken sig av visual merchandising (bildlig  

information)?   Ja Nej 

• Spelas det musik i butiken?   Ja Nej 

• Om ja, hur är volymen?   Hög Låg 

• Andra ljud? Svar – Nej. 

• Använder butiken sig av dofter på något vis?  Ja Nej 

• Om ja, vad för doft? Kommentar: Personalen använder mycket stark parfym. 

• Använder butiken sig av smaksinnet på något vis? Ja Nej 

• Om ja, på vilket sätt? _______________________________________________________ 

• Är det frestande att ta och känna på varorna i butiken? Ja Nej 



 

 Sidan 52 av 75 

• Hur lätt är det att ta och känna på varorna i butiken?  

Svar - Det är lätt att ta på varorna men man känner sig inte lockad att göra det på grund av att det är så rörigt 

• Hur agerar personalen under observationen? 

Svar - Personalen pratade mycket med varandra under observationen. De pratade om sina privatliv och verkade inte så 

intresserade av de kunder som var i butiken. 

• Hälsar personalen på kunder som kommer in i butiken? Ja Nej 

• Tar personalen kontakt med kunderna vid annat tillfälle? Ja Nej 

• Är det många kunder inne i butiken vid observationstillfället? Ja Så där     Nej 

• Uppstår det någon form av trängsel?  Ja Nej 

 

Bilaga 3: Resultatet från observationen på Vero Moda  

 

Del I - Upplevelserummet 

• Kommunicerar de tydligt med hjälp av upplevelserummet? Ja Nej 

• Är upplevelserummet utformat på ett sätt som attraherar det  

valda kundsegmentet?   Ja Nej 

 

Del II - Den interiöra säljmiljön 

• Stämmer butikslokalen överens med det valda kundsegmentet? Ja Nej 

• Är det ordning och reda i butiken?   Ja Nej 

• Är det rent och fräscht i butiken?  Ja Nej 

• Hur ser de känsliga ytorna ut? Entré, provrum, toaletter, områdena vid kassan med mera? 

Svar: Entre: Den är välkomnande. Provrum: Bra , man inget speciellt, en aning svag belysning. Toalett: Finns ingen. Kassan: 

Använder kassan till exponering, det finns merförsäljningsprodukter vid kassan, det är städat och iordning. 

• Kan butikslayouten ”fånga upp” kunder?  Ja Nej 

• Ger butikens inredning och layout kunderna en god 

överblick över butiken och dess sortiment?  Ja Till viss del  Nej 

• Hur är övergångszonen utformad? Finns det några ställ, bänkar med mera innanför dörrarna?  

Svar: Det finns inga ställ precis innanför, men det finns ställ åt båda sidor när man kommer in. Som kund saktar man ner 

stegen när man kommer in, det beror på att det finns en trappa där. 

• Finns det sittplatser runt om i butiken?  Ja Nej 

• Om ja, hur många? _____________ 

• Vilka färger används i butikens inredning?  Röd Orange Gul Grön

 Blå Lila Brun Vit Svart  Annan färg: Svar: Blekt gult i hela 

butiken förutom vid kassan där det är rött. 

• Hur är belysningen i butiken? Stark Svag Mysig  Annan 

belysning: Svar: Det är tillräcklig belyst, de arbetar mycket med punktbelysning 

• Är exponeringen tydlig och genomtänkt?  Ja Nej 

• Är varorna exponerade horisontellt eller vertikalt? 

• Vilken typ av exponering används i butiken? Standardexponering Specialexponering Sambandsexponering 

• Är hyllorna välfyllda?   Ja Nej 

• Hur utnyttjas kassaområdet som exponeringsplats och försäljningsyta?  

Svar:  Accessoarer, väggarna är väldigt tomma. 
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• Åt vilket håll rör sig kunderna åt då de kommer in i butiken? Vänster Rakt fram  Höger 

• Används något tvingande kundvarv i butiken?  Ja Nej 

• Har den bakre väggen i butiken tydliga fokuspunkter? Ja Nej 

 

Del III - Den psykosociala säljmiljön 

• Talar marknadsföringen i butiken ”samma språk”? Ja Nej 

• Använder butiken sig av visual merchandising (bildlig  

information)?   Ja Nej 

• Spelas det musik i butiken?   Ja Nej 

• Om ja, hur är volymen?   Hög Låg 

• Andra ljud? ______________________________________________________________ 

• Använder butiken sig av dofter på något vis?  Ja Nej 

• Om ja, vad för doft? _______________________________________________________ 

• Använder butiken sig av smaksinnet på något vis? Ja Nej 

• Om ja, på vilket sätt? _______________________________________________________ 

• Är det frestande att ta och känna på varorna i butiken? Ja Nej 

• Hur lätt är det att ta och känna på varorna i butiken?  

Svar: Ja, man blir lockad att känna på varorna, butiken är inspirerande.  

Hur agerar personalen under observationen? 

Svar: Personalen hälsade, de var trevliga, tar hand om kunderna , vårdar kunderna. Personalen känns ärlig. De har inte bara 

själva säljandet framför ögonen. 

• Hälsar personalen på kunder som kommer in i butiken? Ja Nej 

• Tar personalen kontakt med kunderna vid annat tillfälle? Ja Nej 

• Är det många kunder inne i butiken vid observationstillfället?      Ja Så där    Nej 

• Uppstår det någon form av trängsel?  Ja Nej 

• Övrig kommentar: 

Trevlig butik, man vill stanna kvar länge i butiken. 

 

Bilaga 4: Resultatet från observationen på JC  

 

Del I - Upplevelserummet 

• Kommunicerar de tydligt med hjälp av upplevelserummet? Ja Nej 

• Är upplevelserummet utformat på ett sätt som attraherar det  

valda kundsegmentet?   Ja Nej 

 

Del II - Den interiöra säljmiljön 

• Stämmer butikslokalen överens med det valda kundsegmentet?       Ja    Nej 

• Är det ordning och reda i butiken?   Ja Nej 

• Är det rent och fräscht i butiken?  Ja Nej 

• Hur ser de känsliga ytorna ut? Entré, provrum, toaletter, områdena vid kassan med mera 

Svar:  Entre: Den är städad och snygg, den är öppen och lockande för kunden att gå in där. 
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Provrum: Städade men inte så inspirerande. Toalett: Finns ingen i butiken. Kassan: Används inte till exponering, vid kassan 

låg det strumpor. Vid kassan var det rent och snyggt. 

• Kan butikslayouten ”fånga upp” kunder?  Ja Till viss del   Nej 

• Ger butikens inredning och layout kunderna en god  

överblick över butiken och dess sortiment?  Ja Nej 

• Hur är övergångszonen utformad? Finns det några ställ, bänkar med mera innanför dörrarna? 

Svar: Det finns inga ställ precis innanför, ställen finns 3-4 meter in i butiken. När man kommer in i butiken bromsas man upp 

av exponeringen som är en vägg som är rakt fram i butiken, den är belyst. 

• Finns det sittplatser runt om i butiken?  Ja Nej 

• Om ja, hur många?  Svar: Det finns två stycken sittplatser 

• Vilka färger används i butikens inredning?  Röd Orange Gul Grön

 Blå Lila Brun Vit Svart  Annan färg: Svar: Silver och guld 

• Hur är belysningen i butiken? Stark Svag Mysig  Annan 

belysning: Svar: Mycket punktbelysning 

• Är exponeringen tydlig och genomtänkt?  Ja Nej 

• Är varorna exponerade horisontellt eller vertikalt? Svar: Väggar, bänkar, ställ, hyllor 

• Vilken typ av exponering används i butiken? Standardexponering Specialexponering Sambandsexponering 

Svar: Bänkar med provdocka, de kläder som finns på provdockan ligger på samma bänk. 

• Är hyllorna välfyllda?   Ja Nej 

• Hur utnyttjas kassaområdet som exponeringsplats och försäljningsyta?  

Svar: Inte mycket, bara strumpor i korgar 

• Åt vilket håll rör sig kunderna åt då de kommer in i butiken? Vänster Rakt fram  Höger 

• Används något tvingande kundvarv i butiken?  Ja Nej 

• Har den bakre väggen i butiken tydliga fokuspunkter? Ja Nej 

Svar: Den bakre väggen är i röd färg med mycket belysning 

 

Del III - Den psykosociala säljmiljön 

• Talar marknadsföringen i butiken ”samma språk”? Ja Nej 

• Använder butiken sig av visual merchandising (bildlig  

information)?   Ja Nej 

• Spelas det musik i butiken?   Ja Nej 

• Om ja, hur är volymen?   Hög Låg 

• Andra ljud? ______________________________________________________________ 

• Använder butiken sig av dofter på något vis?  Ja Nej 

• Om ja, vad för doft? _______________________________________________________ 

• Använder butiken sig av smaksinnet på något vis? Ja Nej 

• Om ja, på vilket sätt? _______________________________________________________ 

• Är det frestande att ta och känna på varorna i butiken? Ja Nej 

• Hur lätt är det att ta och känna på varorna i butiken?  

Svar: Väldigt lätt. Exponeringen är i bra nivå som man når lätt. Man ”vågar” ta på varorna 

• Hur agerar personalen under observationen? 

Svar: Det var två stycken personal i butiken när vi var där. En person sydde upp jeans, en annan stog vid kassan. 

• Hälsar personalen på kunder som kommer in i butiken? Ja Nej 

• Tar personalen kontakt med kunderna vid annat tillfälle? Ja Nej 
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• Är det många kunder inne i butiken vid observationstillfället? Ja Nej 

• Uppstår det någon form av trängsel?  Ja Nej 

 

Bilaga 5: Frågor och svar från den första öppna gruppintervjun 

 

Del I - Upplevelserummet 

1. Attraheras ni av upplevelserummet, känner ni att det är det riktat till er?  

Svar: Gina Tricot är riktat till vår ålder, det är en fräsch butik. Men de har stressande och hög musik, man kan inte stå och 

prata med varandra på några meters avstånd utan måste stå väldigt nära varandra för att man ska kunna höra vad den andre 

säger.  

H & M är en väldigt rörig butik. Den övre våningen och underklädesavdelningen är mer okej. Man får inspiration när man 

kommer ner för rulltrappan men sedan är det inte så mycket mer. De borde ha fler provdockor, för det har de ju i 

skyltfönstren. De borde ha det inne i butiken också. Man blir inspirerad av dem. De behöver renovera och snygga upp i 

butiken. Det är dammigt och ostädadat. H & M är inte en butik man känner att man gärna vill gå till, man går mest dit för 

tidsfördrivning. Man köper mest basplagg på H & M, men man blir inspirerad när katalogen kommer och man bläddrar 

igenom den. Sedan när man kommer in i själva butiken blir man lite besviken. Det är som två helt olika saker. 

Vero Moda har blivit väldig tråkig, det hänger alldeles för mycket gamla kläder kvar på ställningarna. Det förnyas ingenting. 

De borde ta bort ställen som står utanför provrummen, de känns bara fel där på något vis. Det stämmer inte riktigt överens 

med det som finns nedanför trappavsatsen. Det verkar vara mest gamla kläder där innanför. 

JC har blivit mycket bättre sedan de gjorde om, men de har också mycket gamla kläder kvar framme i ställen. Det är snyggt 

att de har kläder uppe på väggarna, men man når dem inte. Det hade varit bättre om de hade dubbelexponerat dem, att de i så 

fall skulle finnas både där uppe på väggen och nedanför på stället. För då hade man sett det på håll och blivit intresserad av 

det. Väggen de har mitt i butiken är snygg och inspirerande men sedan när man kommer bakom den är det som en helt annan 

butik. Det blir helt plötsligt lägre i tak och mycket mer kläder. Men samtidigt är det ju ganska mysigt också. 

 

2. Tycker ni att butikerna använder sig av upplevelserummet för att skilja sig från konkurrenterna på något 

vis?  

Svar: Ja i så fall JC. Med deras TV-reklamer och även butiken i sig. Gina Tricot och Vero Moda ser ungefär likadana ut, de 

ser likadana ut i alla städer de finns i. H & M sticker inte heller ut något speciellt. 

 

Image och förväntningars påverkan på upplevelsen i butik 

3. Vad har ni för image om butikerna, hur uppfattar ni dem? Positivt eller negativt? 

Svar: Det är synd att inte H & M visar upp de fina kläder de faktiskt har lite bättre. De borde lyfta upp dem och ta bort det 

andra gamla, sälj ut det. En del kläder har hängt där i flera år. Gina Tricot är också rörig, det var jättefint precis när de hade 

öppnat men nu är det alldeles för mycket kläder. De har nog fått in mer kläder och vet inte var de ska göra av dem. 

Personalen hälsar inte när man kommer in i butiken, det gör de däremot på Vero Moda. De hälsar i princip alltid. 

 

4. Hur stor roll spelar imagen för vilken butik ni väljer att handla i? 

Svar: Det ska kännas intressant att komma in i butiken. Sedan är det kul när butikerna samarbetar, typ som nu när H & M ska 

samarbeta med Marimekko. Och som när de jobbade med Kylie Minouge, det blir en helt annan känsla då. En del 

gästdesigners. Sedan spelar ju varumärken en roll också. Till exempel har det en del status om man köper JCs egna 

märkeskläder, som typ Lee-jeans. 
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5. Hur stort förtroende har ni för butikerna? 

Svar: Man har större förtroende för att det ska vara kvalitet på kläderna när man går till JC än när man går till H & M. Det 

gäller i alla fall för basplagg som till exempel en T-shirt. JCs kläder har högre kvalitet. Vero Moda har bra service när man 

till exempel ska ut och festa eller någonting och man inte vet vad man ska ha på sig, då kan man fråga dem om hjälp så får 

man det. Men man har ändå störst förtroende för JC, de har lite dyrare kläder och då förväntar man sig att det ska vara 

kvalitet. H & M har ganska bra kvalitet på baslinnen. 

 

6. Har ni någon gång haft förväntningar på butikerna som sedan inte uppfyllts, med andra ord, har ni någon 

gång blivit missnöjda med butikerna? Om ja, med vad för något? 

Svar: Ja på Vero Moda. Där har man blivit besviken på kundklubben, man ska värva någon för att få en gåva. Men då är det 

en konstig gåva, typ som neongröna strumpbyxor, det använder man ju inte. 

Väska på Gina Tricot, men det var inga problem med att få tillbaka pengar eller så där, det var mest tråkigt att man inte kunde 

använda själva väskan för att den bara gick sönder hela tiden. Kundklubben på Gina Tricot är inte som andra. De har typ 

kuponger som man ska få en stämpel på ett visst antal gånger för att få rabatt. 

 

Kundens egen påverkan på upplevelsen i butik 

7. Hur mycket tycker ni att ni själva påverkar er upplevelse i butikerna? 

8. Får ni olika känslor då ni shoppar i olika shoppingmiljöer? Köpcentrum, varuhus, dagligvarubutik, 

lågprisbutik...? 

9. Spelar det någon roll hur ert humör/er sinnesstämning är då ni besöker någon av butikerna? 

Svar: Det beror på vilket humör man är på, om man är på shoppinghumör eller inte. Om man måste ha tag på något visst 

plagg så är det ju inte så kul att shoppa liksom. Om det ligger något intressant på ett bord rakt fram i butiken så man ser det 

med en gång när man kommer in så blir man ju påverkad. Då blir man glad över att det finns något snyggt att prova. Humöret 

kan förändras om det sker något sådant. Ser man inget intressant med en gång så kanske man struntar i att gå in i butiken över 

huvud taget. Känslan och humöret när man först kommer in i butiken avgör ganska mycket. Det behöver finnas något som 

muntrar upp en om man är lite nere. Åter igen borde de jobba mer med provdockorna, det kan avgöra ganska mycket. 

 

10. Har det någon betydelse om köpet är ett hög- eller lågengagemangsköp? Om det är nöjesshopping eller ett 

rutinmässigt köp? 

Svar: Ja det påverkar mycket, nöjesshopping är ju klart roligast. Sedan är det så att om man varit ute på ett måste-köp och 

man hittar det man letar efter med en gång så känner man mer för att köpa andra saker också. 

 

Del II - Den interiöra säljmiljön 

11. Vad får ni för första intryck när ni kliver innanför dörrarna till butikerna? Är det till exempel mysigt, har 

de stressande musik, är det kallt eller varmt i butiken? 

Svar: Gina Tricot har väldigt stressande och hög musik. H & M är rörig, där möts man av en kassakö när man kommer in i 

butiken. De har också stressande musik ibland. JC har lite konstig musik emellanåt. Vad är vitsen med att ha så hög musik? 

Det måste vara jobbigt för de anställda att lyssna på det hela dagarna, och att de spelar samma musik hela tiden.  

Men det är bra att ha musik i mindre butiker, då känner man sig inte lika uttittad. Det får gärna vara musik, men det ska vara 

lagom volym. Vero Moda är bra på det, och de har varierande musik också. 

JC är väldigt rent och städat, det är snyggt. Det är trevligt att gå in där. Personalen är trevlig när man väl provar någonting, 

men de kommer inte fram och frågar om man behöver hjälp annars. På Vero Moda kommer personalen till provrummen och 

frågar hur det går, de nästan kommer in i själva provhytten. Man vill ju inte att de ska komma in när man försöker få på sig 

ett par trånga jeans. Men samtidigt visar det också att de bryr sig, de är inte bara rädda att man ska plocka på sig någonting 

och sno det. De behandlar alla lika på det sättet. 
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På H & M är det tvärtom, man ser aldrig någon anställd där. Man behöver ha med sig fyra olika plagg in i provhytten att 

prova för det finns aldrig någon anställd i närheten som kan hjälpa till om man behöver en annan storlek. 

 

Butikslokal, layout och inredning 

12. Är det trivsamma miljöer? Känner ni er bekväma i butikerna? Finns det skillnader mellan butikerna? 

Svar: JC har en stilren miljö och H & M är allmänt rörig. Vero Moda är ganska städat men hörnet uppe vid  provrummen är 

inte alls lika bra. Det känns så fel att ha de klädställena där. H &M hade tidigare något liknande precis när man kom ner till 

den nedre våningen. Men nu har de flyttat om en hel del, typ att mamma-kläderna är i mitten av lokalen. Då går man där o 

kikar bland plaggen och rätt som det är har man hamnat mitt i mamma- avdelningen. Det är lite konstigt upplagt. Divided-

kläderna är längst in i butiken, det känns också lite knepigt, men samtidigt så är väl det för att få folk att gå längst in i 

butiken.  

 

13. Tycker ni att butikerna utnyttjar sin layout för att få kunder att trivas? 

Svar: Ja det gör ju i så fall Gina Tricot och JC. För JC har sin ”Add your style”-kampanj. Sedan är det där med H & M att det 

känns inte samma sak med klädkatalogen och själva butiken, det känns som om man får helt andra kläder när man beställer 

via katalogen. Det beror nog mycket på att de inte lägger upp kläderna så snyggt i butiken, man lockas inte lika mycket av 

dem då. Det känns lite konstigt eftersom deras reklam alltid är så snygg och man inte får samma känsla i själva butiken. 

 

 

14. Hur upplever ni inredningen, får ni en god överblick vad butiken har för sortiment? 

Svar: H & M har bara stänger överallt, man ser bara dem. Vero Moda är bättre, där ser man vad som faktiskt finns i butiken. 

De har också bäst skyltfönster av butikerna. Därifrån får man inspirationen att gå in i butiken. Sedan har de alltid en 

skyltdocka som har på sig kläder, och sedan finns kläderna precis under. Det är så det ska vara, man ska ju inte behöva 

springa runt i hela butiken och leta efter den där tröjan som dockan har på sig. 

 

15. Tycker ni att butikens inredning speglar det som butiken vill förmedla? Till exempel med färg, inredning, 

ljussättning och så vidare? 

Svar: Ja Gina Tricot gör det. H & M förstår man inte vad de försöker förmedla, de har ju fina reklamer och så. De skulle 

behöva renovera väggar, tak och golv. Den svarta kassan de har på den nedre våningen är snygg, men det skulle bli bättre om 

de renoverade lite. De skulle kunna  ha lite roligare bord och lite planscher eller någonting. Lite annan belysning skulle göra 

mycket också, lite spotlights och så där. JC gör det bra, de går efter sin reklam och verkar jobba med det liksom. Det gör 

Gina Tricot också, det är ju deras grej, att ha nyheter varje vecka i reklamer och sedan ha kläderna i butikerna också. 

 

16. Lägger ni märke till varor eller annat som placeras precis innanför dörrarna i butikerna? 

Svar: På Gina Tricot går man bara förbi, men på Vero Moda ser man saker med en gång.. 

 

17. Upplever ni det som om någon av butikerna har något slags ”farthinder” innanför dörrarna? 

Svar: Trappan på Vero Moda spelar stor roll, man stannar man upp lite på grund av den och då kollar man runt lite. Entrén 

på Gina Tricot är trång, om man möter någon där får man klämma ihop sig för att komma förbi. H & M har inget 

”farthinder”, där tar det lång tid innan man känner sig riktigt inne i butiken. Det är så stort och öppet precis vid entrén. JC har 

en bra entré, när man kommer in i butiken får man en bra bild över hur den ser ut. Sedan går man bara vidare dit man vill. 

Förut var det mer pang på på JC, då var det ställ precis med en gång liksom. Då tog man nästan svängen i butiken baklänges, 

att man tittade på det som är först i butiken sist.  
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18. Hur viktigt tycker ni att det är med sittplatser i en klädesbutik?  

Svar: Det är viktigt! Det är bra på Gina Tricot att man kan sitta på sofforna utanför provhytterna. 

 

19. Har ni lagt märke till några sittplatser i butikerna? 

Svar: På H & M finns det inga alls. JC har några pallar vid provrummen. Vero Moda har inga sittplatser, de skulle kunna ha 

någon slags soffa uppe vid provrummen eftersom klädställen där ändå känns så konstigt placerade. Det är kul när de ha 

sittplatser vid provrummen, det blir lite mer att man ”umgås” då. 

 

Färgsättning och belysning 

20. Har ni någon gång funderat på hur en viss färg påverkat er under ett butiksbesök? 

Svar: Ja det känns ju fräscht på Gina Tricot med det vita och svarta.  

 

21. Varma färger, som röd och gul, brukar få mer uppmärksamhet än kalla färger, som grön och blå, håller ni 

med om det? 

Svar: JC ser man som en butik som har kalla färger, fast den inte har det egentligen. Det stilrena brukar vara kalla färger, 

medan det söta, fräcka blir mer varma färger, typ som blommigt. Som på Gina Tricot nu när det börjar bli vår så har de 

mycket varma färger, det gör hela butiken mycket varmare. Eftersom hela butiken är vit gör det ganska mycket. Det är inte så 

kul att gå in i en kritvit provhytt, då känner man sig lika vit själv. Det vore bättre med en typ ljust beige, eller någonting. 

Sedan beror det väl på belysningen också. 

 

22. Kalla färger brukar däremot uppskattas mer, stämmer det på er? 

Svar: Det beror på humör och kanske årstid också. Att det är roligt med varma färger när våren och sommaren kommer, för 

då är man så trött på allt kallt grått, svart och brunt. Till våren vill man ha lite roligare färger, för allt man har i garderoben är 

typ mörkt. 

 

23. Vad tycker ni att belysningen har för betydelse i en butik? 

Svar: Det har stor betydelse, det räcker till exempel med att ha en spotlight eller två för att man ska uppmärksamma varorna 

på ett bord. Det är samma med provhytterna, det är inte så kul med lysrör som finns i en del. Ljuset speglar ju hur kläderna 

ser ut på kroppen, ser inte det bra ut så vill man inte ha kläderna. 

24. Spelar det någon roll om belysningen är stark, svag, mysig...? 

Svar: Det ska vara bra belysning i butiken, sedan behöver det inte vara så stark belysning i  provhytterna. Det ska vara 

lagom, man vill inte behöva se alla brister man har. Det vore bra om de hade en dimmer för varje provhytt så man fick välja 

själv. 

 

Exponering 

25. Hur upplever ni butikernas exponeringar av varor? Är de inspirerande, röriga, snygga, tydliga, 

genomtänkta...? 

Svar: Svar finns tidigare. 

 

26. Vad tänker ni när ni ser en välfylld hylla, en så kallad ”frontad” hylla? 

27. Vad tänker ni när ni ser en halvtom hylla? 

Svar: Att det känns som om den varan säljer. Men det beror på vilken butik det är, hade det varit en välfylld hylla på H & M 

hade det känts som om det var sådana kläder som de vill bli av med. Men det kan kännas likadant om det bara finns två, tre 

plagg kvar. Om det ligger på ett bord blir det en annan sak. Om det till exempel finns 5 tröjor på ett bord känns det som om 

de vill sälja dem, det blir attraktivt. Om det däremot finns 25 tröjor blir det mer att de bara vill bli av med dem. Om de har 
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många tröjor att sälja är det nog bra om de till exempel lägger fram 5-7 stycken i taget, då känns det mer attraktivt. Det beror 

helt enkelt på vilken butik det är, vilket plagg och hur upplägget är. 

 

28. Hur uppfattar ni kassaområdet i butikerna? Används de som försäljningytor? 

Svar: På Vero Moda har de alltid någonting vid kassan. På Gina Tricot har de ett bord. H & M har både uppe och nere. Det 

känns lite som en sista-minuten grej, man funderar över det snabbt när man står i kassan och köper det liksom. Men det kan 

vara en fin grej också, typ som när de har lite smycken vid kassan, då kan man ju hitta något fint till kläderna man köper. Det 

är inte lika kul med strumpor vid kassan, men de tjänar säkert en del på det. Man tänker typ ”strumpor behöver ju jag...”, så 

köper man det. 

 

Hur kunder rör sig i en butik 

29. Hur rör ni er inne i butikerna, berör ni alla platser? Till exempel, går ni längst in i butiken? 

30. Lockas ni till att gå runt i hela butikerna och utforska sortimentet? 

31. Vilket håll brukar ni gå åt när ni kommit in i butikerna? 

Svar: Man går alltid åt höger, att man gör ett högervarv i butiken. Det är inte ofta man går längst in i butikerna, det är om 

man sett något intressant som man vill titta på. Det beror på hur lokalen ser ut också, om det är en långsmal butik går man 

oftast inte längst in. Då hinner man tröttna och vänder och går tillbaka ut. 

 

32. Känner ni på något sätt att ni är ”tvingade” att gå åt ett visst håll när ni kommer in i butiken? 

Svar: På H & M är man ”tvingad” att gå åt höger om man inte har barn, eftersom barnavdelningen är till vänster och kassan 

är rakt fram. På Gina Tricot går man oftast åt höger och sedan när man kommit runt butiken kommer man till kassan, det blir 

som ett slags avslut. Man känner inte just att man är tvingad att gå åt höger, men det känns oftast bäst. 

 

Del III - Den psykosociala säljmiljön 

33. Tycker ni att butikernas annonsering, skyltning, layout, personalens kläder med mera ”talar samma 

språk”? 

Svar: På H & M är det inte riktigt så, oftast har inte personalen där kläder från just H & M. Det borde de ha, annars är det 

som att göra reklam för någon annan butik liksom. De är som levande skyltdockor, de borde åtminstone ha tröjor som är från 

butikerna. Det borde vara självklart. 

 

De fem sinnenas påverkan på upplevelsen i butik 

34. Vilket sinne upplever ni spelar störst roll vid upplevelser i butikerna? 

Svar: Lukt och syn, om det luktar illa går man inte in och sedan spelar det ju roll hur det ser ut. Sedan är hörseln också 

viktig. Men synen är ju först, man ser oftast in i butiken innan man går in. 

 

35. Hur viktigt tycker ni att det är med förpackningars utseende? 

Svar: Det är viktigt. Att man får en fin påse är viktigt också, det känns lite lyxigt att få en fin påse att bära hem kläderna i. 

Butikerna borde tänka över hur de gör man som kund köper presenter. De kastar oftast bara ner plagget med en ihopvikt låda 

i påsen. På Vero Moda är de bättre på det, de lägger det i en låda men slår ändå in färdigt liksom. Ber man dem att de ska slå 

in plagget så vill man ju att det ska göras färdigt helt och hållet, annars kan man ju lika gärna göra det själv. 

 

36. Hur viktig är musiken i butiken, tänker ni på det?  

Svar: Svar finns tidigare. 

 

 



 

 Sidan 60 av 75 

37. Vad upplever ni att butikerna spelar för typ av musik? Hur är volymen? 

Svar: Svar finns tidigare. 

 

38. Hur viktigt är det att få ta på varorna?  

Svar: Det är jätteviktigt, ibland tittar man nästan mer med händerna än med ögonen. Man vill ju inte köpa någonting som 

man inte tagit i. Annars kan man ju lika gärna beställa alla kläderna över nätet eller någonting, men man vill ju fysiskt gå in i 

en butik, det är ju det som är hela grejen med att handla i en butik. 

 

39. Upplever ni att butikerna gör det lätt för kunder att ta på varorna? 

Svar: Ja förutom en del varor på JC, som hänger så där högt upp på väggen. Då måste man antingen be om hjälp eller ta en 

sådan där stång som man kan ta ner kläderna med. Är det en lördag förmiddag när det är som mest folk ute så struntar man i 

det, det är inte värt det då. Om det är ett plagg som butiken inte har så många av så känns det onödigt att hänga det så högt 

upp, då kan man ju hänga ner det och hänga upp sånt som man har mer av. De säljer nog inte lika mycket av det som hänger 

högst upp.  

 

Personalen och servicemötet 

40. Vad tycker ni om kundservicen i butikerna?  

41. Tar personalen kontakt med er när ni besöker butikerna? 

Svar: Bäst service har de nog på Vero Moda eller JC. På Gina Tricot står de mest bakom kassan och verkar bara vilja sälja. 

Där ser man aldrig någon ur personalen som tar ett strög vid provrummen eller nåt. Sedan kan man gå in på Gina Tricot i typ 

träningskläder eller likanande och då får man en blick av personalen som säger ”Vad gör du här?”, det känns inte alls kul. Det 

beror nog mycket på att de oftast står i kassan och den är ju placerad rakt fram när man kommer in i butiken. Då kan de se en 

direkt när man kommer in. Ibland hör man inte ens ett ”Hej” från dem, trots att de ser när man kommer in. De hejar inte ens 

när man i princip är ensam i butiken en vanlig förmiddag. Det borde höra till vanligt hyfs att personalen ska hälsa på 

kunderna. Alla vill ju höra ett ”Hej”, då känner man sig välkommen in i butiken och sedd över huvud taget. Det måste vara 

bra att hälsa på kunder för att undvika snattare också, de vågar ju inte lika mycket om de vet att personalen har 

uppmärksammat dem. 

På H & M får man hjälp av personalen om man frågar, men då måste man ju kunna hitta någon att fråga också. På JC får man 

också be om hjälp, men de finns alltid i närheten vid jeans-avdelningen. Där vill de alltid hjälpa till och de är väldigt duktiga 

på jeans. Om de ser att man provar ett par jeans så ser de oftast det och kommer och frågar om de kan hjälpa till med 

någonting. På Vero Moda får man alltid hjälp om personalen sett att man gått in i en provhytt, då kommer de och frågar hur 

det går efter en stund.  

 

42. Trivs ni med personalen? Uppfyller butiken era behov och önskemål gällande personal?  

43. Är ni nöjda som kunder eller finns det något ni skulle vilja ändra på? 

Svar: Ja fast man skulle ju uppskatta att fler hälsade när man kommer in i butiken. Det gör ganska mycket. Och sedan även 

att de kommer till provrummen och kollar runt om någon behöver hjälp, men det är ju inte så att de ska flyga på kunderna 

och hälsa eller fråga om de behöver hjälp. 

Ibland är det så att man kommer in i en butik och frågar efter ett visst plagg, då pekar bara personalen åt ett visst håll och 

följer inte ens med och visar var det finns. Det är väldigt tråkigt att det är så, det borde de jobba mer med. Det är vanligt hyfs 

att följa med kunden och visa var plagget är, det uppskattas mycket om de följer med eftersom man inte alltid hittar i butiken.  
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Andra kunder 

44. Tänker ni på de andra kunderna i butikerna när ni shoppar? 

Svar: Ja, eller tänker och tänker på det gör man väl inte så mycket, men man ser ju att de är där liksom. Det beror på hur stor 

butiken är också, om man går in i en mindre butik där det står en grupp tjejer som är riktigt uppklädda och snygga så där så 

väntar man hellre en stund innan man går in i butiken, för annars känner man sig så uttittad, som om man inte passar in 

ungefär.  

 

45. Känns det positivt eller negativt med andra kunder inne i butiken? 

Svar: Det beror ju på hur stor butiken är, i en mindre butik känns det bra med andra kunder, för då känner man sig inte så 

uttittad. Är man själv i en mindre butik så känner man sig mer tvingad till att köpa något. I en större butik spelar det inte så 

stor roll med hur många andra kunder det finns, för där blir man inte lika uttittad, man kan typ gömma sig på något vis.   

 

46. Känner ni någon tillhörighet med de andra kunderna? 

Svar: Det beror på vilken butik man är i. 

 

47. Upplever ni trängsel i butikerna? 

48. Tycker ni att butikernas layout minskar risken för trängsel? 

Svar: Ja dagar när det är mycket folk och när det är trångt mellan klädställen. Fast på Vero Moda är det knappt trångt ens 

dagar då det är mycket folk ute och shoppar. Gina Tricot har nog tagit en del av Vero Modas kunder, för det verkar inte 

handla lika många där längre. 

Det är trångt på JC, i alla fall på jeans-avdelningen, för där står ställen ganska nära varandra. Det är så konstigt med deras 

inredning också, för det är nog lite det som gör att det blir trångt nere vid jeansen. Där är det lägre i tak och det är annat golv. 

Sedan är det annan färg på väggarna också, det gör mycket för hur stort eller litet man upplever det. Belysningen i den 

avdelningen avgör mycket också, de har visserligen mycket spotlights och så, men de är riktade mot borden så gångarna 

känns väldigt smala. 

 

Övrigt: JC går man mest till för att köpa jeans, men som typ Vero Moda går man mer till när det gäller andra kläder. Men det 

beror nog lite på vilken stil man har också, eftersom JC är lite mer inriktad på en viss stil, lite rockig stil så där. 

 

Bilaga 6: Frågor och svar från den andra öppna gruppintervjun  

 
Del I - Upplevelserummet 

1. Attraheras ni av upplevelserummet, känner ni att det är det riktat till er?  

Svar: H & M är en rörig butik, det är svårt att hitta kläder, de har inte sorterat efter färg utan det hänger hur som helst. Vero 

Moda  är bra uppbyggd till skillnad från H & M. Gina Tricot är även den rörig, det beror nog på att butiken är nyöppnad och 

det gör att det är mycket människor där inne hela tiden. När JC byggde om sin butik har den blivit sämre, väggen som JC har 

satt upp känns stoppande, man blir styrd vart man ska gå i butiken. JC upplevs nu som att man blir indelad vart man ska gå, 

det känns för avgränsat med den väggen de har satt upp. Förut var butiken mer öppen, man kunde överblicka alltihopa. Det är 

mörkt i butikerna, speciellt på H & M, men de spelar bra musik, man vill handla mer när man hör bra musik. På Gina Tricot 

spelar de för hög musik, ibland kan man inte prata med varandra där inne. Vero Moda är mest tilltalande, de är bäst av dessa 

butiker. JCs ombyggnad av butiken är jättefin men den är inte bra, det är så trångt nu.  
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2. Tycker ni att butikerna använder sig av upplevelserummet för att skilja sig från konkurrenterna på något 

vis? 

Svar: Butikerna sticker inte ut på något sätt, inte när de gäller dessa butiker. Butikerna är nästan lika varandra. H & M och 

Gina Tricot ser nästan samma ut, de är uppbyggda på samma sätt. 

 

Image och förväntningars påverkan på upplevelsen i butik 

3. Vad har ni för image om butikerna, hur uppfattar ni dem? Positivt eller negativt? 

Svar: H & M känns som en budgetvariant. Det är kläder till ganska billiga priser, vissa kläderna håller inte så jättemånga 

tvättar innan de blir alldeles konstiga. Vero Moda och JC känns som att de har lite mera klass på kläderna men de är också 

dyrare. JC är riktade till lite äldre personer, de andra butikerna har lite minde storlekar. JC är mer en jeansbutik och de 

uttrycker det också, de har bra kläder. Gina Tricot är så nytt just här i stan men de har mycket baskläder och mycket samma 

kläder, långa linnen och kjolar. De har en egen stil i butiken men det är  bara samma  typ av kläder som de har fast i olika 

färger. Man kan inte gå in dit och hitta en snygg arbetsskjorta, H & M har fått in mera sånt. De har fått in mera blandning vad 

de gäller sortimentet. Vero Moda har också olika sortiment, man kan köpa t-shirt, linne, skjorta med mera. 

 

4. Hur stor roll spelar imagen för vilken butik ni väljer att handla i? 

Svar: Det beror på vad man ska handla, vad man är ute efter. Är du beredd på att lägga jätte mycket pengar på kläder då går 

du till JC, vill du bara köpa något lätt snabbt gå till H & M eller Vero Moda. Har man inte så mycket pengar så handlar man 

på H & M, ibland hittar man ingenting det är så olika just i den butiken, H & M har blivit sämre. Men om en affär är väldigt 

rörig då tappar man lusten till att handla. På H & M hänger kläderna hur som helst, man vill att de ska hänga efter färg så att 

man ser bra vad som finns. Man orkar inte gå och leta efter kläder när de hänger hur som helst. Det hänger också mycket på 

hur butiken har skyltat, Vero Moda hänger upp sina kläder väldigt snyggt, de kan ha en skyltdocka som de har matchat med 

snygga kläder som passar ihop och satt till ett halsband, då känner man att man vill köpa alla kläder som de har satt ihop. När 

man ser allt framför sig hur det passar ihop då vill man köpa det. Vero Moda visar upp sina kläder väldigt snyggt så man blir 

sugen på att köpa. H & M hänger inte upp sina kläder, de har en skyltdocka som det hänger en skjorta på, man ser inte hur det 

kommer attt se ut ihop med andra kläder. Gina Tricot har bara en skyltdocka vid kassan, och så har de bilder på en tjej som 

marknadsför deras butik i reklamen på tven. 

 

5. Hur stort förtroende har ni för butikerna? 

Svar: Inget förtroende för H & M, men det beror också på vad man köper i butiken. T-shirtar och linnen blir dåliga i 

passformen snabbt, men byxor och shorts är det bättre kvalite på. Vero Moda och Gina tricot är bra men JC är bäst, det är bra 

att man kan sy upp sina jeans där men JC har inte stort utbud vad det gäller överdelar. JC är bäst på byxor, man hade önskat 

att de andra butikerna hade byxor med längre ben, de har så korta byxor.  

 

6. Har ni någon gång haft förväntningar på butikerna som sedan inte uppfyllts, med andra ord, har ni någon 

gång blivit missnöjda med butikerna? Om ja, med vad för något? 

Svar: Man vet vad man har att förvänta sig om man går in på H & M, man vet att en tröja man köper där inne inte håller hur 

länge som helst. Man vet innan vad det är för kvalite på kläderna och det gör att man inte har blivit missnöjd. 

 

Kundens egen påverkan på upplevelsen i butik 

7. Hur mycket tycker ni att ni själva påverkar er upplevelse i butikerna? 

8. Får ni olika känslor då ni shoppar i olika shoppingmiljöer? Köpcentrum, varuhus, dagligvarubutik, 

lågprisbutik...? 

9. Spelar det någon roll hur ert humör/er sinnesstämning är då ni besöker någon av butikerna? 
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Svar: Det beror på om man har tid eller inte, har man tid på sig kan det bli bättre. Oftast är det väl inte vi själva som påverkar 

utan det är butiken. Står det en grinig personal i butiken då blir man inte så glad. Det man kan påverka själv är humöret. Det 

är mer butiken som ska påverka oss. Vi ska känna oss välkomna om de vill behålla oss som kunder. Vi kan inte påverka så 

mycket när de gäller tillexempel sortimentet.  

Är det för stort köpcentrum då blir man alldeles snurrig, man vet inte vart man ska gå för att det är så mycket butiker och det 

brukar vara mycket folk. Föredrar mer när butikerna ligger lite ifrån varandra. Man får inte samma shoppinglust när man går i 

ett stort köpcentrum. Lukten har väldigt stor betydelse i butikerna, luktar det illa när man går in så vänder man och går ut 

igen. Lågprisbutiker kan lukta lite konstigt, det luktar lite unket.  

 

10. Har det någon betydelse om köpet är ett hög- eller lågengagemangsköp? Om det är nöjesshopping eller ett 

rutinmässigt köp? 

Svar: Man får olika känslor när man handlar, men det beror på vad man handlar. Går man in för att bara fönstertitta lite så 

kanske man hittar mer. Strötittar man lite så kan man hitta mer än när man går in för att man verkligen måste ha något då 

hittar man inget. Går man och strötittar då kanske man går på en viss avdelning som man inte annars brukar titta på. 

 

Del II - Den interiöra säljmiljön 

11. Vad får ni för första intryck när ni kliver innanför dörrarna till butikerna? Är det till exempel mysigt, har 

de stressande musik, är det kallt eller varmt i butiken? 

Svar: Vero Moda känns välkomnande, fast det är lite mörkt där inne. Det känns varmt och inbjudande. Det är en väldigt liten 

butik, på sommaren är de varmt där inne och på vintern är det kallt. Bra när butiken är i markplan för då kan de ta vara på 

ljuset utifrån, fast de har täckt för sina fönster så mycket, de borde utnyttja ljustet mera. JC är en trång butik, väggen som de 

har stoppar upp och det upplevs som att de blir smalt. Sortimentet står så tätt i hela butiken, man tittar på väggarna sedan går 

man ut. Ingången ska ju se inbjudande ut, det är det som avgör, annars går man inte in. På JC upplever man att de tittat så på 

en när man kommer in. På Vero Moda därimot så hejar de alltid när man kommer in, de står inte heller och tittar vad man 

gör.  

 

Butikslokal, layout och inredning 

12. Är det trivsamma miljöer? Känner ni er bekväma i butikerna? Finns det skillnader mellan butikerna? 

13. Tycker ni att butikerna utnyttjar sin layout för att få kunder att trivas? 

Svar: Inte på H & M. Gina Tricot är det alltid så mycket folk, det är så mycket kläder på så liten yta, så man får trängas bland 

alla människor. Det borde vara lite bredare gångar i den butiken. De har ställt upp sitt sortiment så att man måste gå runt och 

titta, man ska kunna gå in i butiken och se utbudet, nu måste man gå in och leta. Gina Tricot har väldigt bra provrum för att 

de har ett skynke, det är något som Vero Moda inte har så bra, de har dörrar som man inte riktigt kan stänga.  

 

14. Hur upplever ni inredningen, får ni en god överblick vad butiken har för sortiment? 

Svar: Vero Moda får man en bra överblick när man kommer in till skillnad när man går in på   

H & M. JC har inte så mycket kläder så det har man tittat över snabbt, det är så trångt så man tittar in och sedan vänder man. 

Toppar och linnen ser man fort, men därimot jeans kan vara svårt att hitta för de ligger så tätt och man ser inte modellerna. 

Det skulle vara bättre om de skulle hänga upp jeans tillexempel en modell i varje storlek, dels för att man ser dem och man 

slipper att vika och lägga tillbaka byxorna och man skulle hitta storlekarna lättare. 

 

15. Tycker ni att butikens inredning speglar det som butiken vill förmedla? Till exempel med färg, inredning, 

ljussättning och så vidare? 

Svar: Gina Tricot har bäst färgsättning, vitt och svart. Vero Moda har beiget, det känns som att det är fel färg för dem. Men 

det kanske är för att kläderna ska komma fram, att de ska lyftas upp. JC var bättre innan de gjorde om, mera luftigare. H & M 
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har så mycket kläder så man tänker inte på väggfärgen, man ser bara hur rörigt det är där inne. Gina Tricot är nog bäst vad det 

gäller vad butiken vill förmedla. Det känns väldigt frächt, de enkla kontrasterna gör det väldigt luftigt. 

 

16. Lägger ni märke till varor eller annat som placeras precis innanför dörrarna i butikerna? 

Svar: Nej, man tittar längre bort när man kommer in i butiken. Trappan är ett bra ”farthinder”, det gör att de stannar upp. På 

Gina Tricot är det trångt och att man som kund inte uppmärksammar varor eller annat i övergångszonen. 

Ligger det varor vid kassan lägger man märket till dem, speciellt när man ska betala. Vero Moda har ett ställ precis när man 

kommer in till höger, den brukar man jämt se när man går ut. H & M har gjort om i sin butik, bytt på tjej- och killkläder, 

vilket inte är bra, det blir förvirrande. Nu har de har sina underkläder placerade intill killkläderna vilket känns väldigt fel. 

Gina Tricots underkläder hänger också helt fel, de hänger mitt i skyltfönstret. Då vill man inte titta på underkläder, de på 

gatan utanför ser in när man står där och tittar. Man undrar varför de har placerat underkläderna där. 

Det står jämt folk utanför fönstret där som tittar in. Underkläder ska finnas intill omklädningsrummet så att man lätt och 

smidigt kan byta till en annan storlek eller färg. 

Underkläder brukar oftast vara långt ifrån provrummen, kan ha med stöldrisken att göra.  

 

17. Upplever ni det som om någon av butikerna har något slags ”farthinder” innanför dörrarna? 

Svar: Väggen på JC upplever man att det är det. Trappan på Vero Moda är ett farthinder. Gina Tricot har bara en gång rätt 

fram så där kan man bara passera rakt fram. När man går in på Gina Tricot är det trångt, tillexpel om man möter någon med 

barnvagn. De som är handikappade hur ska de ta sig ner på H & M, de borde ha en hiss, det är en affär som måste ha hiss 

tycker man. Nästan allt är på nedre planet av deras sortiment. Vero Moda har verkligen gjort det bra, de har en ramp upp, 

men de väldigt trångt där inne. Vero Moda är bra med trappan, man går upp i olika nivåer och man kan välja åt vilket håll 

man vill gå åt.  

 

18. Hur viktigt tycker ni att det är med sittplatser i en klädesbutik?  

19. Har ni lagt märke till några sittplatser i butikerna? 

Svar: Det är viktigt, det ska finnas någon pall eller soffa utanför provrummen. Man ska kunna sitta ner om man tillexempel 

väntar på en kompis som provar. Men det ska inte finnas för många sittplatser, för då kan det bli en samlingspunkt för 

ungdomar. Gina Tricot har en stor soffa utanför provrummet, det är jättebra. Dessa butiker som vi studerar nu är inte så stora 

så man behöver inte så mycket sittplatser. JC har sittplatser i gallerian som man kan sitta på. Det ska finnas några sittplatser, 

har man gått runt hela dagen då är man trött i benen. Vero Moda har inga sittplatser men där skulle det inte få plats några. H 

& M får plats med sittplatser, men det har inga förrutom vid barnavdelningen.  

 

Färgsättning och belysning 

20. Har ni någon gång funderat på hur en viss färg påverkat er under ett butiksbesök? 

Svar: Vitt och svart lyser upp kontrasterna så kläderna kommer fram, man ser sortimentet ordentligt. På JC har de en röd 

vägg längre in i butiken, det blir väldigt murrigt och mörkt, kunde varit ljusare. När man prövar jeans är det väldigt viktigt att 

man ser bra, man är kräsen när man prövar det. Då vill man se vad det är för färg på byxorna och hur det sitter.  

 

21. Varma färger, som röd och gul, brukar få mer uppmärksamhet än kalla färger, som grön och blå, håller ni 

med om det? 

22. Kalla färger brukar däremot uppskattas mer, stämmer det på er? 

Svar: Ja, man dras mer till de varma färgerna det känns lite mer välkomnande. Gul och grön färg  på en vägg är inte fint, då 

får man ha det som ett tema.  
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23. Vad tycker ni att belysningen har för betydelse i en butik? 

24. Spelar det någon roll om belysningen är stark, svag, mysig...? 

Svar: Det har jättestor betydelse. Det ska vara ljust, så man inte blir besviken när man kommer ut med en vara. Det är inget 

roligt att gå in i en mörk butik, inte klädesbutik. H & M är en mörk butik nere i källaren, de har mycket ljusrör som det blir 

väldigt hårt ljus av. Gina Tricot har väldigt ljust, de har stora fönster i butiken. I provrummen är det viktigaste att det är bra 

ljus där inne.  

 

Exponering 

25. Hur upplever ni butikernas exponeringar av varor? Är de inspirerande, röriga, snygga, tydliga, 

genomtänkta...? 

Svar: Vero Moda är jättebra, de skyltar snyggt med skyltdockor. H & M är jättetråkiga med sin skyltning, de har alltid 

samma stil. JC har inte så mycket skyltdockor de skulle kunna skylta mera. JC hänger inte ihop sina kläder och matchar ihop 

olika kläder så som Vero Moda gör. JC dekorerar inte så proffsigt, de är inte så genomarbetat. Vero moda är proffsiga. 

 

26. Vad tänker ni när ni ser en välfylld hylla, en så kallad ”frontad” hylla? 

27. Vad tänker ni när ni ser en halvtom hylla? 

Svar: Det är snyggt, kläder som är fint ihopvikta, då känner man att möjligheten är stor att man hittar något och att det finns i 

den storleken man vill ha. När det finns i olika färger så finns det mycket att välja på, då blir man mer inspirerad än när de 

ligger två tröjor halvslarvigt ihopvikt, då går man inte dit och tittar. Det är mycket roligare att handla när det är välfyllt och 

det ser snyggt ut. Det får inte gå till överdrivt med för mycket kläder framme, fem tröjor i olika färger och storlekar och så får 

de fylla på när de behövs.  

Är en hylla halvtom känns det inte roligt att gå dit och titta, då tänker man att många har köpt den tröjan och då vill man inte 

köpa den. Men är den snygg så handlar man nog ändå, men det är tråkigt om man skulle möta någon på stan med samma 

jacka. Det är inte så troligt att den storleken som man är ute efter finns kvar när det är halvtomt.  

 

28. Hur uppfattar ni kassaområdet i butikerna? Används de som försäljningytor? 

Svar: För det mesta så står det korgar med sockar, toffsar sånt som man inte vill ha, men står och tittar i det när man ska 

betala, men man köper oftast ingenting i där. På Gina Tricot när det var vinter så hade de mössa och vantar, det var bra. Synd 

att de har sockar vid kassan, vill man ha sockar så köper man det ändå. Vero Moda är bra på det, de har halsband och 

leggings, man vill gärna ha något att titta på med man står och väntar, något intressant. Det är roligare att titta på halsband än 

på sockar, det är lätt att man handlar någonting speciellt när de gäller halsband. 

 

Hur kunder rör sig i en butik 

29. Hur rör ni er inne i butikerna, berör ni alla platser? Till exempel, går ni längst in i butiken? 

30. Lockas ni till att gå runt i hela butikerna och utforska sortimentet? 

31. Vilket håll brukar ni gå åt när ni kommit in i butikerna? 

32. Känner ni på något sätt att ni är ”tvingade” att gå åt ett visst håll när ni kommer in i butiken? 

Svar: På Vero Moda går man runt i butiken ett varv i butiken, det går fort att går runt där. H & M gör man en överskikt, man 

går inte överallt. H & M har blivit sämre sen de byggde om, som det är nu går man inte längst in i butiken. Det är rörigt, av 

misstag kan man stå och titta på mammakläder, det finns ingen tydlig avgränsning. Mammakläderna borde vara på översta 

planet där barnkläderna är. Då kan man titta på både barn- och mammakläder samtidigt. Om man inte är gravid så går man 

inte och tittar på mammakläder därför borde det ligga lite separat. Det är smidigt om de skulle ligga ihop för då kan man 

shoppa åt båda två på en gång. 

På Vero Moda lockas man av att gå runt och titta på hela sortimentet. På H & M är det nog inte många som köper jeans för de 

ligger längst bort och längst in. Handlar man jeans tänker man på JC direkt, Vero Moda kan också ha fina jeans. Vill man ha 
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lite annorlunda jeans ska man gå till Vero Moda, vill man ha basjeans ska man gå till JC. Man lockas inte att gå runt på H & 

M för att man måste gå runt och titta över allt. Vero moda är bra därför att man går upp i olika nivåer, det händer lite när man 

går runt och tittar istället bara för att butiken är helt plat. JC lockade mer förut innan de byggde om, då gick man runt och 

tittade överallt nu känner man sig mer utstuderad när man är där inne av personalen. Innan ombyggnaden så kändes JC 

mycket större och att de hade mer sortiment, det kan var en synvilla också. De har byggt det så så det känns som att det är 

mindre. H & M är inte lätt att hitta något i, har man tid på sig kan man lätt fördröja lite tid där inne. Om man ska köpa en 

skjorta på H & M då vet man inte åt vilket håll man ska gå åt. De hänger sina kläder vart som helst, en och samma skjorta 

kan hänga på olika ställen fast i olika färg. Det skulle vara bättre att samma kjol i olika färger hängde på samma ställe. 

Man går alltid till höger när man kommer in i en butik. Det samma när man åker rulltrappa då håller man sig till höger. På 

Vero Moda kan man gå åt vilket håll man vill men oftast blir det höger. Man känner sig inte tvingad att gå till höger det bara 

blir så automatiskt, det känns mest naturligt.  

 

Del III - Den psykosociala säljmiljön 

33. Tycker ni att butikernas annonsering, skyltning, layout, personalens kläder med mera ”talar samma 

språk”? 

Svar: Arbetar du på Vero Moda så måste du ha Vero Moda kläder på dig, man måste ha det. Personalen är levande 

skyltdockor och det ska de vara, de har en uppgift när de står där. De ska kunna visa kläderna, man kan bli sugen på att 

handla när man ser personalen ha kläderna. På Vero Moda hinner man gå igenom hela sortimentet och man känner igen 

kläderna. Man kan lätt hitta de kläder som personalen har på sig utan att fråga. På H & M hinner man inte gå igenom 

sortimentet så man vet inte om personalen har deras kläder på sig. På Gina Tricot har alla personal deras kläder och oftast har 

de samma fast i olika färger. Då såg man att kunder handlade de kläder som de hade på sig. Det gör väldigt mycket när 

personalen har butikens kläder på sig.   

 

De fem sinnenas påverkan på upplevelsen i butik 

34. Vilket sinne upplever ni spelar störst roll vid upplevelser i butikerna? 

Svar: Luktar det illa i en butik så går man inte in där. Är det rörigt i butiken kan man gå in men inte om det luktar illa. Det är 

inte bra när det är mycket parfymer, stark doft får man ont i huvudet av. Där ”sålar” många butiker bort många kunder 

pågrundav det. Dessa butiker som vi pratar om nu har vi inte känt någon speciell doft i någon av butikerna. Det ska var 

luftigt, inte för varmt och inte för kallt, hellre att det är för kallt än för varmt. Alla sinnena ihop spelar väldigt stor roll, de 

hänger ihop. Ser det väldigt trångt ut då blir du genast negativt inställd samma sak gäller för hög musik. Spelar de för hög 

musik då kan man knappt tänka och är man flera som handlar så kan man knappt prata med varandra. Gina Tricot har väldigt 

hög musik. Musik är viktigt, är det lagom musik så kan man prata och man blir på bra humör, man blir shoppingsugen. Är de 

för hög musik då måste man skrika och då skriker alla. Är det för tyst musik så går man runt och viskar istället speciellt om 

det inte är så många i butiken. De butiker som vi pratar om har bra musik som passar in förrutom  H & M som inte har någon 

musik. Det är nog helhetsintryck med alla sinnerna som avgör om det blir välkomnande att komma in. Allt spelar roll, synen 

utav sinnerna är nog minst, lukten är det viktigaste. Synen ger ett första intryck men det ger inte ett fortsatt intryck, hur 

mycket du kommer handla eller vad du köper. Ser det bra ut och luktar illa då är du inte kvar särskilt länge. Ligger det några 

kläder i en hög du kan fortfarande gå in, du stannar länge om det luktar gott. Det kan vara snygga kläder fast det är rörigt och 

då stannar du.  

 

35. Hur viktigt tycker ni att det är med förpackningars utseende? 

Svar: Påsarna är väldigt viktiga, dem använder du till annat sen också. Gina Tricots påsar är väldigt bra, de är hållbara och de 

är neutrala. H & M har inga roliga påsar, de är bara vita, de håller heller inte lika bra. Man använder påsarna till jobbet och 

har matlådan i och när man gick i skolan hade man dem till gympan. Går man med en påse vill man att den ska hålla och att 

den är snygg, man skulle aldrig ta en icapåse till gympan, en icapåse har man till sopporna. Påsar är väldigt viktigt. När man 
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handlade på Gina Tricot över en viss summa fick man en större påse med snöre i som kändes lite lyxigare. Påsen är inte så 

viktigt man bär hem påsen och sedan slänger man den. Det blir mer piffigt om man får en fin förpackning. Det är inte bra när 

det står H & M eller JC på, om tillexempel ska ge bort en present då är det inte roligt när de ser vart man har köpt det någon 

stanns. Det blir inte spännande att öppna ett paket när man vet ungefär vad som kommer att ligga i. De ska vara variation på 

inslagningspapper, inte en sorts papper.  

 

36. Hur viktig är musiken i butiken, tänker ni på det?  

Svar: Svar finns tidigare. 

 

37. Vad upplever ni att butikerna spelar för typ av musik? Hur är volymen? 

Svar: Svar finns tidigare. 

 

38. Hur viktigt är det att få ta på varorna?  

Svar: Det är jätteviktigt, man vill känna på kvaliten. Går man in på JC så vet man att den här tröjan kan jag tvätta många 

gånger jämnfört med H & M. Går man in på H & M och känner på kvaliten på vissa kläder känner man att den inte kommer 

hålla mer än någon tvätt.  

 

39. Upplever ni att butikerna gör det lätt för kunder att ta på varorna? 

Svar: Ja det är det. Om kläderna hänger så blir det att man tar i dem för man måste ändå titta på den för att se. I klädesaffärer 

kan du ta på allt i stort sätt.  

 

Personalen och servicemötet 

40. Vad tycker ni om kundservicen i butikerna?  

Svar: Fruktansvärd på vissa. Vero Moda är helt underbara, de hjälper till och kan komma med råd. Nackdelen är att de kan 

öppna dörrarna när man står i provrummet och fråga om man behöver hjälp, det är inte så roligt när man står där med lite 

kläderpå sig. JC är också väldigt bra om man behöver hjälp med jeans, de är lättbemötta istället för att man ska stå och riva i 

allt själv. Bra att de har den servicen att de kan sy upp byxor om de är för långa. På H & M är inte personalen ens i närheten. 

Det är aldrig någon som frågar om de passar med storlek eller om man behöver hjälp. Personalen känns otrevliga. Provar man 

kläder i omkläningsrummet och behöver hjälp så får man inte det, det finns ingen att fråga. H & M kan heja när man kommer 

fram till kassan och ska betala, de tar betalt och sedan ska man fort iväg som kund. De är väldigt dåliga på att bemöta 

människor. Alla kan ha dåliga dagar men man kan inte ha det varenda dag. Vero Moda ger tips även vad de själva tycker, 

tillexempel den här tröjan har jag hemma du får vara beredd på att när du tvättar den kan det här hända, de kan vara kritiska. 

På Gina Tricot frågar man inte om hjälp så för all personal står vid kassan och pratar om sitt privatliv eller så hänger de 

kläder, de är inte intresserade av kunden. Personalen pratar bara med varandra, tillexempel vad de ska göra senare under 

dagen. När man ska betala något i kassan även då  pratar de med med varandra. Kunden ska gå först. Man är skyldig att sluta 

prata personal imellan om det kommer en kund.  

 

41. Tar personalen kontakt med er när ni besöker butikerna? 

Svar: Vero Moda gör det men inte de andra butikerna. Har man bett om en viss storlek på ett par jeans så kommer de tillbaka 

och frågar hur de satt. Det skulle aldrig falla in på H & M. På Vero Moda kan man be personalen att hämta andra storlekar 

men inte på Gina Tricot och H & M. 

 

42. Trivs ni med personalen? Uppfyller butiken era behov och önskemål gällande personal?  

Svar: På Vero Moda och JC trivs man med personalen. På Vero Moda har de nog att göra med att det är en sån liten butik, de 

ser och har tid på ett annat sätt. Butiken är byggd på det sättet att de kan se över hela butiken. De är bra för stöld och de är bra 
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för att uppmärksamma kunder. Ser de att man står länge med ett par byxor kan de komma fram och fråga om man behöver 

hjälp. Det skulle kunna bli bättre på H & M om personalen gick runt bland kunderna och om de städade upp bland 

sortimentet. H & M behöver arbeta upp sin stämpel så att de får bort den.  

 

43. Är ni nöjda som kunder eller finns det något ni skulle vilja ändra på? 

Svar: Över lag är man nöjd. Man vet vilka affärer man går till och vilka man inte vill besöka. Man vet vad man får om man 

går in på H & M. På Gina Tricot kan det finnas en chans att man kan hitta snygga kläder. H & M behöver strukturera upp det 

lite mera tillexempel placera kläderna efter färg. Man blir förvånad att H & M har det så, en sån stor kedja. Alla kläder 

hänger över allt så när man har provat något klädesplagg så hänger man bara in de någon stanns, för att det är så rörigt. Skulle 

vara bra att ha en klädesställning där man kunde hänga provade plagg på intill provrummet. På Gina Tricot har de en 

ställning som man kan häng provade plagg på. I Butiken vill man kunna se lite olika stilar tillexempel här hänger 

affärsmässigt och där hänger partykläder. Det är ofräscht när det är smutigt i provrummen. I provrummen ska det finnas både 

krokar och en pall att lägga och hänga kläderna på. Krokarna får inte vara för bredda för då kan man inte hänga sina kläder 

där på, man vill inte lägga sina kläder på golvet.  

 

Andra kunder 

44. Tänker ni på de andra kunderna i butikerna när ni shoppar? 

Svar: Ja det gör man om de är trångt och man får knuffa sig fram. Man blir irreterad när det är trångt och man går i mot 

varandra. Obehagligt när andra kunder glor på en eller när  personal gör det. Man kan titta på vad andra kunder köper för 

kläder men man tittar diskret. Alla butiker borde rikta in sig lite på vilka kunder som de vill ha i sin butik så att de verkligen 

synns. Då vet kunderna också vilka kunder de kan möta där inne. Man tänker inte så mycket på andra kunder förutom när 

man står vid en kädessnurra och man snurrar båda två på kläderna för att se, det är väldigt irreterande. Det är både positivt 

och negativt med klädessnurror, skönt att man kan stå still och titta på kläderna.  

 

45. Känns det positivt eller negativt med andra kunder inne i butiken? 

Svar: Drar Butiken in rätt kunder så är det positivt. Är det en äldre dam där inne i butiken och köper en tröja då vill man inte 

köpa den. Viktigt med bred entre så man inte behöver knuffas. Vid Gina Tricots provrum så får man knuffas för det hänger 

kläder även där som kunder tittar på, de blir så trångt. De som vill titta på de kläderna måste gå förbi provkön.Är det mycket 

folk där inne då är det nästan olidligt. 

 

46. Känner ni någon tillhörighet med de andra kunderna? 

Svar: Ja det gör man beroende på vilken butik man är inne i. Man tittar av vad de andra kunderna köper och lite vad de har 

på sig för kläder. De kan ju hända att de har köpt en tröja som de har på sig som man tycker är fin inne i den butiken. 

 

47. Upplever ni trängsel i butikerna? 

Svar: På Gina Tricot som vi har tagit upp tidigare, när de är mycket folk för det är så smala gångar där inne även på JC kan 

man uppleva det. 

 

48. Tycker ni att butikernas layout minskar risken för trängsel? 

Svar: På JC är deras utrymme smalt och trångt, så de har inte minskat risken för trängsel. 
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Bilaga 7: Frågor och svar från JCs huvudkontor 

 

Hur vill Ni att Era kunder ska uppleva butikernas miljöer? 

Svar: Modernt, behagligt - ungefär som ett andra hem. Detta är våra visioner och vi är medvetna om att det är bit kvar. Vi har 

i dagarna sjösatt ett utvecklingsprojekt för butikskonceptet.  

 

Hur mycket arbetar Ni med utformningen av butikernas miljöer?  

Svar: Historiskt för lite, i framtiden betydligt mer.   

 

Tycker Ni att butikerna är utformade på ett sätt som attraherar Ert valda kundsegment?  

Svar: Nej, inte idag.  

 

Erbjuder Ni Era kunder något speciellt i Er butiksmiljö som de inte kan få någon annanstans?  

Svar: Fri uppläggning av jeans.  

 

Gör Ni egna undersökningar bland Era kunder om deras åsikter på butiksmiljön? 

Svar: Ja.  

 

Bilaga 8: Frågor och svar från Gina Tricots huvudkontor 
 

1. Hur vill Ni att Era kunder ska uppleva butikernas miljöer? 

2. Hur mycket arbetar Ni med utformningen av butikernas miljöer?  

Svar: Vi på Gina Tricot anser att butikernas miljö är jätte viktig och vi vill givetvis att våra kunder och personal ska trivas 

hos oss. En bra butiksmiljö bidrar till att såväl kunder som personal mår bra, och det i sig genererar försäljning. Vi vill att 

våra kunder ska känna sig välkomna och bemötta på ett trevligt sätt hos oss.  
  

Att vår personal trivs på arbetsplatsen är otroligt viktigt, personalen är de som arbetar närmast de som vi värnar mest om, 

nämligen våra kunder. Mår personalen bra och trivs de så utstrålar de den känslan till våra kunder. Vår personal är noga 

utvald för att bemöta våra kunder på ett positivt och bra vis. Tillsammans skapar personalteamet en trivsam atmosfär där våra 

kunder tycker om att vara.  

  

Våra kunder ska känna köplust i en ren, välstädad butik. Varorna ska vara exponerade på rätt sätt, enligt vårt koncept. Även 

där väl genomtänkt och valt med eftertanke och omsorg från vårt huvudkontor. Där ska finnas gott om plats för alla att kunna 

handla. Det ska vara handikappvänligt samt enkelt för barnvagnar att komma fram.  

Vidare är våra butiker utrustade med full säkerhet för våra kunder om olyckan skulle vara framme. Vilket känns tryggt för 

både personal och kunder.  

Vi har valt belysning som passar in i vår helhet och vi spelar musik vald med omsorg. Musiken är vald särskild för att passa 

just oss och våra kunder. Musiken har högt tempo med en relativt hög ljudnivå. Musikens tempo är ett medvetet val för att 

skapa just vår känsla.  

Även alla image bilder vi har i butik ska på ett tydligt sätt spegla vår verksamhet. Bilderna och vår modell utstrålar precis den 

känslan jag försöker beskriva. Den känslan är viktig. 
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3. Tycker Ni att butikerna är utformade på ett sätt som attraherar Ert valda kundsegment?  

Svar: Ja, vi arbetar hårt för att våra kunder ska välja just oss. Konkurrensen är stor i vår bransch och vi vill erbjuda våra 

kunder det bästa alternativet. Vi vill skapa en miljö där de känner sig inspirerade, köpsugna och bekväma till att göra bra och 

rätt inköp. Vi erbjuder en ren, snygg och trendig butik.  Butiken ska andas nytt och vi är väldigt måna om att ständigt 

uppdatera våra butiker så att de har en tilltalande, modern inredning. Vi upprätthåller en hög standard i våra butiker. 
 

4. Erbjuder Ni Era kunder något speciellt i Er butiksmiljö som de inte kan få någon annanstans?  

Svar: Vi är en stor kedja och det är viktigt att visa vårt koncept tydligt. Det är viktigt att kunder känner igen sig i alla våra 

butiker. Vi arbetar med en och samma inredning i alla våra butiker, i svart och vitt.    
Varje butik och kvadratmeter är bygd och planerad med stor eftertanke och omsorg. Just för att skapa balans, effektivitet och 

trivsel i butiken.  

Provrum och kassan är viktiga i en butik. Provrummen har en betydelsefull yta i butiken då det är där våra kunder ska kunna 

prova och utse sina eventuella inköp. Där är det viktigt att arbeta med att skapa en miljö där kunder känner sig bekväma. 

Ljussättning, speglar och läge spelar stor roll. Våra kunder vill kunna prova i fred men ändå ha tillgång till hjälp om de så 

önskar. 

 

5. Gör Ni egna undersökningar bland Era kunder om deras åsikter på butiksmiljön? 

Svar: I dagsläget görs inga undersökningar ang butiksmiljö bland våra kunder. Men kan absolut vara en tanke att arbeta med 

i framtiden.   
 

Bilaga 9: Frågor och svar från Vero Modas huvudkontor 

 

1. Hur vill Ni att Era kunder ska uppleva butikernas miljöer? 

2. Hur mycket arbetar Ni med utformningen av butikernas miljöer?  

Svar: Vi jobbar starkt för att kunden hela tiden skall få en upplevelse när de kommer in i våra Vero Moda butiker. Genom att 

skapa en exklusive look med vår nya kvalité och inspirerande design så skall de ge kunderna en känsla av ”Value for 

money”. 

 
3. Tycker Ni att butikerna är utformade på ett sätt som attraherar Ert valda kundsegment?  

Svar: I dagsläget står vi inför både äldre och nya butiker som hela tiden skall uppdateras efter kedjans mål och uttryck. Vi 

jobbar med zoner i våra butiker så att kunden skall hitta vad det söker. Både den mer feminina delen samt mer jeans och 

basic. Merchandiser ansvariga i varje butik samt uppföljning från Bestseller. 

 
4. Erbjuder Ni Era kunder något speciellt i Er butiksmiljö som de inte kan få någon annanstans?  

Svar: Vi vill erbjuda kunden service och upplevelse. Samt att vårt fokus ligger på ”Rätt vara på rätt plats till det bästa priset”. 

En väl fungerande kundklubb som skapar mervärde för våra kunder. 

 
5. Gör Ni egna undersökningar bland Era kunder om deras åsikter på butiksmiljön? 

Svar: Genom våra merchandiser besök görs regelbundna besök i butikerna för att säkra kedjans profil och uttryck. Mystery 

Shopping för att säkra nivån på service och bemötande. 

 


