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Sammanfattning 

Inom ett företag är det viktigt att ha en enhetlig kommunikation utåt mot kunder. 

Butiksatmosfären är en del av butikskedjans helhet, vilken påverkar hur kunderna upplever 

butikerna. Då butikskedjorna får anpassa sina butiker efter ytan, påverkas även den enhetliga 

kommunikationen som butikskedjan sänder ut. Detta leder till att kunderna får en 

osammanhängande image som inte stämmer överens med företagets profil och identitet. 

Rapporten jämför en butikskedjas profil och identitet med kundernas uppfattade image av 

butikskedjan. Denna rapport visar hur mycket imagen faktiskt påverkas av stimuli i 

butiksatmosfären, i form av butikernas inredning, kundbemötande och sortiment. Genom att 

ta del av det som beskrivs i denna rapport, så har butikskedjor möjlighet att få kunskap om 

hur imagen ska stämma överens med butikskedjans profil och identitet. 

Abstract 

Within a company it is important to keep the communication consistent to the customers. The 

whole of the store chain includes the store atmosphere, which affect the customer’s experi-

ence of the stores. When the store chains adapt their stores due to the size and shape, it affects 

the consistency of the communication. This results in an inconsistent image perceived by the 

customers which does not match the profile and identity of the company. The report compares 

a store chain's profile and identity against the image perceived by the customers. It demon-

strates how the stimulus of the store atmosphere has an impact on the image, in terms of store 

decor, customer service and product range. Knowledge from this report can be used by store 

chains to integrate the image with their profile and identity.  
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1. Inledning 

I dagens handelsklimat ökar antalet butikskedjor och de får större marknadsandelar (Svensk 

handel, 2011). En av konsekvenserna blir att överväga om det är viktigt att kommunicera 

samma koncept i alla butiker inom butikskedjan. Ytan kan variera i butikskedjor och de kan 

ha både stora och små butiker, vilket kan ge svårigheter att kommunicera samma koncept då 

de har olika förutsättningar. I detta arbete innebär en stor och en liten butik hur ytan är i 

förhållande till varandra. Teorier (Schmidt & Sköld, 2008; Nordfält, 2008; Mårtenson, 2009) 

har visat att det är viktigt för ett företag att ha en kommunikation som är enhetlig, eftersom 

kunderna ska känna igen atmosfären och få en helhetskänsla.  

1.1 Bakgrund och Problemställning 

Det finns mycket forskning gjord på butiksatmosfären och hur denna påverkar kunden 

(Nordfält, 2008). 1973 skrev Philip Kotler en artikel som beskrev butiksatmosfären och hur 

den kan påverka kunden. Han tryckte på att det kommer bli avgörande i ett företags 

konkurrensstrategi och hur man som företag kan utveckla butiksatmosfären till sin fördel. För 

att skapa en attraktiv butiksatmosfär för kunderna, används olika former av stimuli i form av 

exempelvis färg, ljus, ljud och personligt bemötande. Donovan och Rossiter skrev 1982 att 

stimuli påverkar kundernas känslor som därefter påverkar kundens beteende i butiken. Det har 

visat sig att om butiksatmosfären anses som trevlig av kunden, förbättrar detta kundens 

sinnesstämning som i sin tur ökar nöjdhet och köplust. Om det är en otrevlig butik så får det 

den motsatta effekten (Spies, Hesse & Loesch, 1997). Däremot räcker det inte att endast ha en 

trevlig butiksatmosfär, butiken måste även kommunicera rätt stimuli för att väcka känslor hos 

kunden. Andrew G. Parson (2011) skriver i sin artikel att butiker inom modebranschen inte 

utnyttjar den potential som de har, det är oftast små förändringar som gör skillnad. För att 

utnyttja den potential som butiken har måste butiken noga se över den image som de har 

eftersom kundernas sinnesstämning är kopplat till butikens image (Sherman & Belk Smith, 

1987). 

Anledningen till att analysera en stor och en liten butik, inom samma butikskedja, är att 

undersöka om det är viktigt att få med sig hela konceptet när butikerna ska kommunicera 

stimuli till kunderna. När kunderna besöker en butik som ingår i en butikskedja förväntar sig 

kunden att utbudet och sortimentet ska överensstämma med det butikskedjan representerar 

(Schmidt & Sköld, 2008). Ur ett butiksperspektiv är det avgörande att veta hur kunderna 

upplever konceptet och hur butiksatmosfären påverkar kunderna att få en positiv känsla, för 

att resultera i ett närmande beteende. M-R modellen är därför en relevant modell för att mäta 
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hur kundernas känslor påverkas av kommunikationen i form av stimuli i butiken (Donovan & 

Rossiter, 1982). M-R modellen har fått en hel del kritik genom åren, trots det har modellen 

använts utbrett inom forskningen om butiksatmosfären. Kritiken går ut på att det kan finnas 

svårigheter att förklara de samband som finns mellan variablerna i modellen, huruvida 

känslorna som uppstår hos kunden kan leda till ett närmande eller undvikande beteende 

(Nordfält, 2008). Trots kritik som finns skriven om M-R modellen, är den relevant i denna 

undersökning eftersom fokus ligger på positiva och negativa känslor i butiksatmosfären och 

inte huruvida de kommer leda till närmande eller undvikande beteende hos kunden.  

1.2 Problemformulering och syfte 

Utifrån ovan resonemang formuleras undersökningsproblemet enligt följande: 

– Hur anpassas stimuli i butiksatmosfären i en stor och i en liten butik inom samma kedja? 

Syftet är att beskriva hur en butikskedjas butiksatmosfär kommunicerar ut stimuli och 

huruvida de strävar efter att få ut ett enhetligt koncept i alla butiker, oavsett yta, och hur det 

påverkar kundernas känslor och image (detta är en utgångspunkt inom IMC, se 2.4 Butikens 

image, profil och identitet).  

De som kommer att ha nytta av detta arbete är butikschefer och butikskommunikatörer i större 

kedjor, som har ansvaret för att butiksatmosfären ska kommunicera ut rätt image till kunderna. 

I ett företag är det viktigt med en enhetlig kommunikation (Mårtenson, 2009), det är därför 

relevant att undersöka huruvida det är viktigt att butikskedjorna kommunicerar ut en enhetlig 

image i butiksatmosfären beroende på ytan.  
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2. Teoretisk referensram 

2.1 M-R modellen 

M-R modellen utvecklades ursprungligen av psykologerna Mehrabian och Russell (1974), 

därav namnet. Därefter utvecklade Donovan och Rossiter modellen 1982 så att den kunde 

anpassas till butiksatmosfären. Modellen visar hur stimuli i form av butiksatmsofären 

påverkar kundernas känslor. Känslorna som de testade hos kunderna var glädje, upprymdhet 

och dominans. Dessa känslor resulterar i ett närmande eller undvikande beteende hos 

kunderna. Glädje menas med att huruvida kunden i fråga känner sig lycklig, tillfredsställd i 

situationen och mår bra. Upprymdhet menas med att kunden känner sig upphetsad, 

stimulerad, alert och aktiv i situationen, den kan även fungera som en förstärkare av andra 

känslor. Dominans innebär i detta sammanhang om kunden känner sig manipulerad eller inte. 

Det visade sig, i en senare undersökning av Donovan, Rossiter, Marcoolyn och Nesdale 1994, 

att dominansvaribeln inte hade någon påverkan om kunden skulle göra ett undvikande eller ett 

närmande beteende. Responsen av kundens känslor resulterar i ett närmande eller undvikande 

beteende. Närmande menas med att kunden vill stanna i butiken och utforska miljön, integrera 

med personal och vidare så bidrar atmosfären till att kunden blir nöjd. Ett undvikande 

beteende är tvärtom, här vill kunden inte integrera med personalen eller stanna i butiken för 

att utforska den. 

 

 

 

 

Figur 1. Modifierad M-R modell. Källa: Donovan, Rossiter, Marcoolyn, Nesdale, 1994. 

2.2 Emotioner 

Emotion innebär ett psykologiskt tillstånd med flera olika kännetecken till exempel glädje, 

irritation, upphetsning och rädsla. Alltså är emotion en upplevelse av en känsla. Dessa känslor 

upplevs som antingen positiva eller negativa, exempelvis uppfattas känslan glädje som positiv 

och känslan irritation som negativ. Känslorna som vi upplever karakteriseras även av vår 

upprymdhet (se 2.1 M-R modellen). Upphetsning och överraskning ökar upprymdheten 

medan sorg eller ledsamhet minskar den. I marknadskommunikation är det särskilt intressant 
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med en ökad upprymdhet då den kan bidra till ökad uppmärksamhet och ökad motivation. 

Vidare är emotioner inte något som vi kan styra över, det är som en reflex vilket sker 

automatiskt och är svårt att göra något åt. I marknadsföringssammanhang kan 

kommunikationen väcka andra emotioner som företaget inte hade tänkt, till exempel kan 

irritation skapas hos vissa kunder över en skylt som egentligen skulle skapa överraskning 

(Söderlund, 2003).  

Två begrepp som är centrala i marknadskommunikationen är emotionella laddningar och 

kognitiva laddningar. Skillnaden mellan dessa är att det kognitiva står för det logiska och 

rationella medan det emotionella står för känslor. Kognitiva och emotionella laddningar i 

samband med marknadskommunikation kan ge olika effekter (Söderlund, 2003). När det 

gäller kunders motiv till shopping kan detta delas upp i två olika faktorer. Den ena faktorn är 

måsteshopping, där det är ett rutinköp eller ett problem som kunden måste åtgärda till 

exempel att det är hål i strumpbyxorna. Kunden vill därför ha kunskap om funktionaliteten 

kring produkten som de ska köpa för att kunna agera rationellt. Den andra faktorn är 

nöjesshopping, där kunden shoppar för nöjes skull. I nöjesshoppingen spelar butikens miljö 

och sortiment en större roll (Nordfält, 2008), då emotionerna har en större påverkan på 

kunden under en nöjesshoppingtur. Därför är det bättre att fokusera på emotioner i 

kommunikationen i samband med nöjesshopping och fokusera på kognitiva budskap vid 

måsteshopping.    

De positiva emotionerna anses ha en kortare varaktighet än vad negativa emotioner har. Det är 

däremot skillnad om det rör sig om en enskild emotion eller ett emotionellt tillstånd. En 

enskild emotion innebär att man upplever antingen exempelvis glädje eller överraskning, 

alltså upplevs endast en emotion. Det emotionella tillståndet är när en emotion väcker en 

annan emotion till exempel om överraskning väcker glädje. Vid ett emotionellt tillstånd läggs 

emotionerna på minnet och kan därmed lättare väckas vid ett senare tillfälle och vara längre 

än om det bara vore en enskild emotion (Söderlund, 2003). 

2.2.1 Personalens påverkan av emotioner 

Mötet mellan kund och personal påverkar kundens uppfattning av butikens kvalitet och även 

hur nöjd kunden blir efteråt. Här har glädje hos personalen visat sig att ha stor inverkan på hur 

kunden uppfattar butiken. Om personalen visar sympati, som att le mot kunden och upplevs 

som glad, ökar detta nöjdheten hos kunden och uppfattningen om att butiken har en bra 

servicekvalitet. Ju mer positiva emotioner personalen visar desto mer positiva emotioner 

uppstår hos kunden. Förklaringen till detta är att emotioner har en benägenhet att smitta av sig 
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vid möten mellan människor (Söderlund, 2003). 

2.3 Stimuli i butiksatmosfären 

Butiksatmosfären är den ansträngning som görs för att designa en tillfredsställande miljö för 

att skapa känslor hos kunden, som sedan förstärker sannolikheten att kunden gör ett köp i 

butiken (Kotler, 1973). Det finns tre olika faktorer som butiksatmosfären består av: 

bakgrundsfaktorer, designfaktorer och sociala faktorer.   

2.3.1 Bakgrundsfaktorer 

Bakgrundsfaktorer innebär de faktorer som kunden möjligtvis inte är medveten om, till 

exempel ljud och doft. Ljud så som musik kan tolkas olika av olika kunder, antingen positivt 

eller negativt (Baker, Levy & Grewal 1992). Den kan även styra kundens uppfattning av 

butiken därför ska musiken anpassas efter målgruppen. Därmed finns svårigheter att använda 

sig av musik som ska uppfattas som positiv när en butik har en bred målgrupp (Mårtenson, 

2009). Vidare har studie visat om musiken inte passar för målgruppen så kan musiken påverka 

butikens image negativt (Beverland, Lim, Morrison, & Terzovski, 2006).  

2.3.2 Designfaktorer 

Designfaktorer är den synliga delen av butiksatmosfären som till exempel ljus, färg, placering 

av hyllor, skyltar och layout (Baker, Levy & Grewal 1992). Stimuli i form av ljus påverkar 

hur kunden upplever butiken och även sortimentet. Om det är en svag belysning upplevs 

miljön som mer avslappnad än vid en stark belysning, då den starka belysningen kan upplevas 

som mer stressande (Mossberg, 2003). Det visar sig även att ljus har en betydelse för 

butiksatmosfären i en studie av Schlosser. Resultatet av studien visade att en butik med stark 

belysning i en lågprisbutik med plastgolv och trånga utrymmen, påverkade uppfattningen om 

kvaliteten i butiken som negativ. Samtidigt gjordes även undersökningen i en butik med 

högengagerade produkter som hade svagare belysning med trägolv och rymliga gångar. Detta 

påverkade uppfattningen om kvaliteten positivt. Vilket bevisar att ljus är en av faktorerna som 

påverkar butikens atmosfär och produktens upplevda kvalitet (Schlosser, 1998). En annan 

faktor som kan påverka butiksatmosfären är färg, som kan skapa känslor hos kunden, som 

leder till uppmärksamhet. Det kan vidare leda till ett närmande eller undvikande beteende (se 

2.1 M-R modellen) beroende på vilket känsla färgen framkallar (Mossberg, 2003). Färg bidrar 

inte bara med att påverka i butiksatmosfären, utan butikerna kan använda samma färger i 

loggor och inredning för att skapa ett igenkännbart varumärke och karaktär på butiken 

(Schmidt & Sköld, 2008). Trängsel kan påverka kundernas känslor beroende på placering av 
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hyllor och hur butiken har planerat layouten. Det har visat sig att trängsel på grund av 

butikens layout kan framkalla mer negativa känslor hos kunden än trängsel från andra kunder 

(Eroglu, Machleit & Feldman Barr, 2004).   

2.3.3 Sociala faktorer 

Sociala faktorer innebär personliga möten med personalen i butiken och även andra kunder. 

Trängseln är, som tidigare nämnts i 2.3.2 Designfaktorer, en viktig faktor i butiksatmosfären. I 

sociala faktorer innebär trängsel den upplevda trängseln från andra kunder, vilket påverkar 

den upplevda atmosfären. I nöjesshopping, när kunden handlar för nöjes skull på impuls och 

känslor, kan trängsel från andra kunder upplevas som något positivt. Däremot påverkar den 

personliga toleransen hur kunder upplever trängsel. Alltså består trängsel av två punkter. Den 

ena punkten är hur kunden på ett individuellt plan uppfattar trängselintensiteten. Den andra 

punkten är kundtäthet som innebär antal kunder per kvadratmeter (Nordfält, 2008). I en 

studie, genomförd av Baker, Levy och Grewal (1992), undersöktes en butik med tre anställda 

där det alltid var någon i personalen som hälsade på kunden och en butik där det endast var en 

anställd som ignorerade besökande kunder. Det visade sig att i den butiken med mer personal 

som uppmärksammade kunderna ledde till ökad känsla av upprymdhet hos kunderna. Mötet 

med personalen i butiken har en stor betydelse av hur kunderna uppfattar butiken på sikt, 

eftersom det har blivit allt viktigare med kundservice i dagens läge (Schmidt & Sköld, 2008). 

Personalen är en del av butikens koncept och ingår i helhetsbilden av butiken (mer om detta 

se IMC).  

2.4 Butikens image, profil och identitet 

När en butik skall utveckla sin strategi är det viktigt att tänka på hur de vill uppfattas av 

omvärlden. Butikens identitet, image och profil hjälper till att forma denna uppfattning. 

Identitet handlar om vilken syn de anställda har på butiken, det vill säga hur butiken arbetar 

och vad företaget står för (Axelsson & Agndal, 2010). Det kan även ses som en vision inom 

företaget samt hur de vill att kunden ska uppfatta varumärket. Det är grundläggande när 

företaget kommunicerar ut sitt budskap till målgruppen. För att förstärka varumärkets identitet 

kan företaget med hjälp av symboler, färger och slogans bygga upp målgruppens bild av 

företaget (Mårtenson, 2009). Identiteten bygger på det som kallas profil, vilket innebär hur 

företaget vill uppfattas och arbetet för att uppnå detta. Med detta menas också vilka åtgärder 

man gör som företag för att målgruppen ska ha samma övergripande bild som 

överensstämmer med identitet och image.  



 

11 

Image innebär hur kunderna uppfattar butiken, alltså hur andra uppfattar verksamheten. Image 

är en långsiktig process som är svår att förändra eftersom att den största delen av imagen sitter 

i kundens huvud (Mossberg, 2003). Image har en koppling till butiksmiljön, i form av 

bakgrunds- och sociala faktorer, som avgör hur kundens förväntningar är till butikens kvalitet 

(Hernant, 2010). Företag bör sträva efter att image, identitet och profil ska stämma överens så 

bra som möjligt, eftersom att det ger en helhetsbild som tydligt visar vad företaget vill och 

vilka de riktar sig till (Axelsson & Agndal, 2010).  Det betyder att det är viktigt för företaget 

att veta vilka associationer målgruppen har gentemot företaget, om de stimuli som företaget 

vill bli ihopkopplade med stämmer överens med det som målgruppen förknippar med 

(Mårtenson, 2009).  

2.4.1 Anpassning av förändringar 

Det är viktigt för ett företag att kunna hänga med i den ständiga utvecklingen, som sker hela 

tiden på marknaden, eftersom att konsumenternas preferenser förändras i allt snabbare takt. 

Därför är det viktigt att hålla sitt varumärke uppdaterat och få det attraktivt för kunden. Även 

om företag måste förändra sig hela tiden måste det vara i enlighet med visionen, därmed blir 

det en naturlig övergång för sin målgrupp så de upplever en enhetlig bild av förändringen. 

Alltså är det grundläggande att få ut sin vision anpassat till målgruppen trots förändringarna. 

(Mårtenson, 2009). 

2.4.2 IMC – Integrerad marknadakommunikation 

”Integrerad kommunikation bygger på en helhetssyn och innebär att all kommunikation, med 

organisationens samtliga intressenter och målgrupper har samstämmiga budskap och 

samordnas vad gäller kanalval och timing.” (Rita Mårtenson, 2009, s 273). Med detta menas 

att all den marknadsföringsaktivitet som ett företag gör ska vara enhetligt. Allt ifrån en 

kampanj till butikskommunikationen, som innebär exponering i butiken och kundservicen 

som kunden möter i butiken. Genom att kommunicera på detta sätt stämmer företagets vision 

överens med kundernas förväntningar i ett långsiktigt perspektiv. Målet är att skapa en 

helhetsupplevelse för kunden, personalens roll är avgörande för att uppnå detta. Personalen är 

de som kommer i fysisk kontakt med kunden och måste därför förmedla företagets vision. Det 

är även viktigt att ha i åtanke att personalen inte alltid lever upp till företagets identitet, alltså 

som företaget vill bli uppfattade av kunden. Detta kan bero på att personalen inte är 

informerade om visionen, men i de flesta fall är det att de inte är engagerade att nå målen. 

Även att personalen inte är välinformerade om alla händelser som sker i företaget, som då kan 

ligga till grund om varför de inte delar samma engagemang som förväntas av dem. För att få 
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en fungerande marknadskommunikation, måste företaget vara integrerat internt för att 

kunderna ska kunna få den rätta uppfattningen i sitt medvetande (Mårtenson, 2009). Detta 

betyder att butikskedjor som har butiker med olika storlekar, måste integrera sin 

kommunikation så kunden får samma uppfattning av alla butiker. 

2.4.3 Sortiment 

Sortimentet i en butik kommunicerar ut till konsumenterna om vad de kan förvänta sig av 

butiken och därmed få en tydlig bild av butiken (Hernant & Boström 2010). När en butik ska 

välja sortiment, är det viktigt att ha i åtanke att butikens storlek och butikskonceptet är 

avgörande variabler för att få en överensstämmande helhetsbild. Då butiken ingår i en 

butikskedja förväntar sig kunden mötas av samma koncept, så som produkter och service, 

oavsett vilken butik i butikskedjan som besöks. 

En butiks sortiment består av bassortiment och profilsortiment. Ett bassortiment är det 

sortiment som alltid finns i butiken och det som kunderna förväntar sig ska finnas vid besök 

av butiken. Profilsortiment är däremot ett varierande sortiment som ska stämma överens med 

butikens koncept. Det ska kunna överraska och inspirera kunder, genom att ta in nya trender 

eller anpassa sortimentet efter säsong. Genom att exponera med profilsortimentet framkallar 

butiken en nyfikenhet hos kunden (Schmidt & Sköld, 2008).   

2.5 Målgrupp 

För att företaget ska kunna nå fram med sitt budskap är det viktigt att segmentera fram en bra 

målgrupp, vilket innebär att företaget väljer ut en del av marknaden som har likheter inom 

exempelvis kön, ålder och intressen som de vill rikta sig mot. I dagens läge finns det många 

konkurrenter och det är avgörande att kunna urskilja sig från dessa. För att kunna vara 

konkurrenskraftig på marknaden är det viktigt att välja ut ett segment på marknaden för att 

lättare kunna utforma ett riktat budskap och därigenom få en helhet i företaget. På så sätt är 

det lättare för kunderna att uppfatta budskapet (Baines, Fill, & Page, 2008).  

 

  

 

 

 

Figur 2. Segmentingsprocessen. Källa: SurveyAnalytics Blog. 
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2.5.1 Primär och sekundär målgrupp 

Det är enklast och billigast att kommunicera sitt budskap till endast en målgrupp, men ibland 

kan det vara så att företag vill nå ut till flera målgrupper. Ett bra sätt är då att dela in 

målgrupperna i en primär och en sekundär målgrupp. Den primära målgruppen är den 

företaget prioriterar. Oftast består den primära målgruppen av lojala kunder, och även den 

grupp som är mest lönsam för företaget att rikta sig mot. Den sekundära målgruppen innebär 

att företaget satsar på målgruppen, men den är inte i prioritet ett. Däremot är den sekundära 

målgruppen oftast mer kostsam, eftersom de kan vara svåra att nå (Dahlén & Lange, 2008). 

Däremot är det kostsamt och ineffektivt att rikta sig mot en bred målgrupp, då 

kommunikationen inte riktar sig mot en specifik grupp kan den upplevas förvirrande. Detta 

leder till att sortimentet inte tilltalar den alltför breda målgruppen, eftersom de känner att de 

inte kan identifiera sig med butiken (Schmidt & Sköld, 2008).  

2.5.2 Personligheter 

Kunder har olika personligheter och olika mål när det gäller shopping och det kan delas upp i 

olika förhållningssätt hos kunderna. En del scannar bort det som inte är relevant och tar direkt 

produkterna som de vill ha, andra uppskattar nyheter och överraskningar i butiken.  De är mer 

upprymda när det gäller nyheter och intensiv stimuli (Donovan & Rossiter, 1982). Alla 

personer reagerar olika beroende på tidigare erfarenhet (Evans, Jamal & Foxal, 2008).  

Tidigare så riktade företag sig till en mer homogen marknad än vad man gör idag. I dagens 

läge är det mer konkurrens på marknaden, det har lett till att företag försöker fånga upp sina 

kunders personligheter och behov för att kunna tillfredsställa så många som möjligt i sin 

målgrupp. Detta kan vara en svår uppgift eftersom personligheter kan vara svåra att mäta 

(Mårtenson, 2009).  
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3. Metod 

3.1 Kvalitativ undersökning 

Undersökningen kommer att delas upp i tre delar; intervju på både operativ och strategisk 

nivå och en kundundersökninng. Anledningen till det upplägget är att se huruvida identitet 

och profil stämmer överens med image. På detta sätt undersöks om en integrerad 

marknadskommunikation (se 2.4.2 IMC – Integrerad marknadakommunikation) används av 

butikskedjan och hur kunderna upplever butikerna. 

3.1.1 Intervju med strategiansvarig och operativansvarig 

Vi vill veta hur butiker arbetar med att påverka med hjälp av stimuli i en butikskedja utifrån 

om det är en liten eller stor butik. Den butikskedja vi valt är inom modebranschen och har 

olika storlekar i sina butiker. Modebranschen ingår i nöjesshopping, eftersom 

butiksatmosfären påverkar kunders känslor mer än i butiker inom måsteshopping. Därför har 

vi valt att göra två intervjuer med personer inom den butikskedja vi undersöker. En visual 

merchandiser, som är operativt ansvarig för 33 butiker när det gäller butikskommunikation 

därmed får vi fram butikskedjans identitet. Även en country visual merchandiser, som är 

strategiskt ansvarig för att kommunikationen följer konceptet i butikerna i hela Sverige vi får 

därmed fram butikskedjans profil. Vi får då fram hur de ser på enhetlig kommunikation i stor 

och liten butik och vad de har för praktiska erfarenheter av hinder och möjligheter. Fokus på 

intervjuerna kommer ligga på att se hur deras arbetssätt stämmer överens med kundens 

känslor och deras upplevda bild av butikskedjan.  

3.1.2 Kundundersökning 

Imagen får vi fram genom en kundundersökning. Det vi kommer att undersöka är hur 

kundernas känslor påverkas av butiksatmosfären, utifrån M-R modellen, beroende på om det 

är en liten eller stor butik. Känslorna i denna modell är glädje, upprymdhet och dominans. I 

denna undersökning väljer vi att gå efter den modifierade M-R modellen det vill säga att 

utesluta variabeln dominans, eftersom det har visat sig finnas svårigheter att koppla dominans 

till ett närmande eller undvikande beteende i en butiksatmosfär (Donovan, Rossiter, 

Marcoolyn, Nesdale, 1994). Fokus i undersökningen kommer att ligga på glädje, eftersom att 

vi vill se hur denna känsla påverkas av stimuli i butiksatmosfären och hur denna känsla kan 

skilja sig beroende på butiksytan. Då känslorna glädje och upprymdhet påverkar varandra 

(Donovan & Rossiter, 1982), ska upprymdhet tas med i åtanke i diskussion med deltagarna 
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efter undersökningen ägt rum. Därigenom får vi en insyn hur upprymdheten kan ha påverkat 

respondenten i fråga. Undersökningsformen kommer att utföras genom att varje respondent 

får två glada ansikten och två ledsna ansikten var, där det glada ansiktet står för glädje och det 

ledsna ansiktet står för irritation. De kommer att få markera två saker i butiken som får dem 

att känna glädje och två saker som får dem känna irritation. Detta får de genomföra i en stor 

och en liten butik inom samma butikskedja. Därefter kommer vi att ha en kortare diskussion 

med var och en efter dem har markerat sina känslor i butiken. Detta för att fråga varför de 

valde som de gjorde och hur de kände sig efteråt jämfört med hur de kände sig innan besöket i 

butiken. Vi har därmed variabeln upprymdhet i beaktining eftersom den är kopplad till glädje 

och påverkar deras känslor glädje och irritation. Butikerna som ska undersökas har vi valt att 

kalla för Butik A och Butik B för att skilja dem åt. Butik A har ett större sortiment, större yta, 

nyrenoverad och ligger i ett köpcentrum. Butik B har ett mindre sortiment, mindre yta och 

ligger i en reseterminal. Undersökningen utfördes på en till tre personer samtidigt, 

respondenterna fick inte samtala med varandra under tiden som undersökningen genomfördes, 

eftersom det kan påverka resultatet. Efter undersökningen i båda butikerna diskuterade vi med 

respondenterna som deltog. 

3.1.3 Urval av respondenter 

Vårt urval kommer basera sig på butikskedjans målgrupp som är modeintresserade kvinnor. 

Därför ligger vårt mål i att fokusera på att få in respondenter som är i den kategorin för att få 

ut trovärdighet i det underlag vi kommer få fram. Svårigheten här ligger i att kunna mäta vad 

som innebär att vara modeintresserad, eftersom det var butikskedjans målgrupp. Det kommer 

medföra att det blir ett brett spann då respondenterna kommer ha olika typer av modeintresse. 

Antalet respondenter vi kommer att undersöka är arton personer. Anledningen till det antalet 

är dels att vi kommer att undersöka alla respondenter två gånger och dels att en kortare 

diskussion kommer genomföras efter undersökningen med respondenterna. Då vi kommer att 

undersöka två olika butiker, en liten och en stor butik, inom samma butikskedja kommer vi att 

använda oss av samma respondenter i båda butikerna. Fördelen är att personligheterna 

kommer att hållas konstanta, då det är butiksytan och konceptet som ska undersökas. Alla 

personer har olika attityder och reagerar på olika saker på grund av tidigare erfarenhet och kan 

därför reagera olika på samma stimuli (2.5.2 Personligheter). Därför blir det mer jämförbart 

att använda samma respondent i båda butikerna för att få fram de upplevda skillnaderna och 

vidare för att öka den interna giltigheten (Jakobsen, 2011).  



 

16 

3.2 Reliabilitet och validitet   

Den metod som är mest relevant för undersökningen som ska genomföras är att göra en 

kvalitativ undersökning. Den kvalitativa metoden valdes för att få en djupare förståelse för 

kunders uppfattning av en butikskedja, även hur en butikskedjas profil och identitet ser ut. 

Vidare så kommer öppenheten att vara stor då åsikterna hos respondenterna tas fram och 

bakgrunden till dessa. För att få intern giltighet kommer vi att försöka säkerställa att vi har 

respondenter som faller inom den målgruppen som butikskedjan har för att undersöka rätt 

personer för att få så trovärdigt utfall som möjligt. Vi kommer även att intervjua två personer 

med olika ansvarsområden i butikskedjan, som har insikt i strategiskt och operativt arbete. 

När det gäller extern giltighet och relevans, så är vi medvetna om att reslutatet inte kommer 

vara helt överförbart till alla butikskedjor (Jakobsen, 2011). Anledningen till att det kan finnas 

en brist i att applicera resultatet på andra branscher är att det finns olikheter i hur man arbetar 

med kommunikationen på grund av de olika sortimenten (Nordfält, 2008). Metodvalet som är 

en kvalitativ undersökning kan brista i att det inte går att generalisera resultatet på alla 

butikskedjor, men det ger ändå en indikation hur imagen är kopplad till butiksatmosfären och 

hur det påverkar butikskedjan.  

Vi kommer att jämföra den stora och den lilla butiken inom butikskedjan utifrån 

respondenternas intryck, för att sedan analysera hur image, identitet och profil stämmer 

överens med vilka känslor som skapas av stimuli i butiksatmosfären hos kunden. 

3.3 Etik 

3.3.1 Anonym butikskedja 

Den butikskedja som vi baserat arbetet på har vi valt att benämna som Butikskedja X, 

eftersom de intervjuade önskade detta. Det var en förutsättning för att vi skulle kunna 

genomföra undersökningen baserat på intervjuerna.  

Undersökningen ska utföras i två olika butiker inom Butikskedjan X. Butikerna kallas Butik A 

och Butik B för att skilja dem åt. Butik A är butiken med större butiksyta och ett större 

sortiment så som damkläder, barnkläder, underkläder, accessoarer samt hygienartiklar. Butik 

A ligger i centrala Göteborg i ett köpcentrum. Butik B har en mindre butiksyta och har ett 

mindre sortiment med endast underkläder, accessoarer och hygienartiklar. Butik B ligger i 

centrala Göteborg i en reseterminal. 

3.3.2 Respondenterna i undersökningen 

Vår undersökning är tidskrävande eftersom den ägde rum i två butiker och en diskussion 
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genomfördes efter varje undersökning. Vi valde därför av bekvämlighetssjäl respondenter ur 

vår bekantskapskrets, då det är svårt att motivera personer vi inte känner att lägga ner tid utan 

att få någon kompensation. Undersökningen utfördes under tre veckors tid, vi anspassade oss 

utefter när respondenterna hade tid. Detta kan resultera i att respondenterna påverkades av 

olika stimuli, beroende på vilken tid på dagen undersökningen genomfördes till exempel ökad 

stress under lunchtid. Det kan även vara positivt, eftersom vi fick med olika typer av stimuli 

som påverkade respondenterna. På detta vis minskar det risken att missa stimuli som 

respondenterna påverkas av beroende på vilken dag och tid som respondenterna genomför 

undersökningen. 
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4. Empiri 

För att veta hur Butikskedjan X arbetar med koncept i sina butiker, från tanken bakom till hur 

det fungerar ute i butikerna, har två intervjuer genomförts.  

4.1 Intervju med strategiansvarig 

Enligt Butikskedjan X:s Country Visual Merchandiser är en enhetlig image något som de 

strävar efter. Butikskedjan X arbetar utifrån en grundstruktur när det gäller konceptet som de 

har, därefter utgår de från de möjligheter som varje butik har. De kollar efter vilket 

kundunderlag som finns runt butiken och även vilket läge som butiken har. Om butiken ligger 

i ett köpcentrum som besöks av många barnfamiljer anpassas detta genom att de satsar mer på 

barnklädesavdelningen. Även om butikerna anpassas, är det viktigt för Butikskedjan X att 

målgruppen ska känna igen sig oavsett vilket av butiken de besöker. Butikskedjan X:s 

målgrupp är en modeintresserad kvinna, segmentet som de riktar sig mest mot inom den 

kategorin är en kvinna med barn som är mellan 30-45 år. Målet för butikskedjan är att ha hela 

sortimentet, alltså damkläder, barnkläder, underkläder, accessoarer och hygienartiklar, men i 

vissa butiker finns inte den möjligheten. I det avseendet är det ytan som styr mycket av vilket 

sortiment som butiken ska ha. I Butik B är det delvis ytan som är anledningen till att det 

endast finns underkläder, accessoarer och hygienartiklar. En annan faktor som styr sortimentet 

i Butik B är läget som gör att kunden har lite tid på sig, butiken ligger i en reseterminal, vilket 

betyder att kunden ska lätt kunna gå in i butiken och handla det hon saknar inför resan. I Butik 

A, som är den största butiken i koncernen, är det mycket fokus på eftersom det är mycket 

människor i rörelse runt omkring. Butikskedjan X vill skapa glädje hos kunderna genom sina 

butiksmiljöer, musiken och användandet av behagligt ljus. Butikskedjan X vill bli uppfattade 

positivt av kunderna och ska lätt kunna hitta det de vill ha. Negativa känslor som 

Butikskedjan X tror kan uppstå i butikerna är bemötandet av säljarna eller om kunden inte 

hittar något de vill ha i butiken. För att undvika och förebygga dessa negativa känslor som kan 

uppstå, arbetar butikskedjan med kundundersökningar och kunduppföljningar. Butikskedjan X 

arbetar även med att utbilda sin personal i hur de ska bemöta kunder, målet är att kunden ska 

bli lika bra bemött oavsett vilken butik de besöker. Ute i butikerna arbetar de mycket med 

service för att undvika att skapa irritation hos kunderna, genom att säljarna ska visa att de 

finns tillgängliga och behjälpliga. De arbetar även med att köerna inte får bli långa. 

Butikskedjan X anpassar olika stimuli utefter butikens förutsättningar. När det gäller ljus i 

Butik A och Butik B används det på olika sätt. I reseterminalen som Butik B befinner sig i 

finns det mycket fönster och i Butik A finns det inga fönster, de anpassar då ljuset i butiken 
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efter det. Ljuset har en stor påverkan på upplevelsen anser butikskedjan, eftersom det är olika 

koncept i olika butiker får de anpassa ljuset för att det ska vara enhetligt. Samma gäller 

användandet av färger i butikerna, här påverkar koncepten också. Butikskedjan tar fram 

underlag för vilka färger som ska användas, detta för att det ska bli mer levande i butikerna. 

Innan var det mest fokus på plaggen, men nu är det mer fokus på att miljön runt omkring i 

butiken ska vara levande och behaglig för kunden. Musiken är samma i butikskedjans alla 

butiker, de använder sig av streamad musik som är anpassad till vilket tid på dagen det är. 

Lugn musik under förmiddagen, sedan ökar tempot i musik under lunchtid. 

4.2 Intervju med operativansvarig 

Utmaningen med att få kommunikationen ute i butikerna att fungera är allt från att få med den 

röda tråden från TV-reklamen in i butiken. Det ska bli en helhetsupplevelse för kunden, även 

hur personalen kommunicerar med kunderna för att de ska få Butikskedjan X:s känsla hela 

vägen. De arbetar med färg utefter vilken årstid det är och även beroende på vilken kampanj 

som är aktuell, annars ska den röda färgen i loggan vara den tydligaste. I övrigt har de ingen 

genomgående färg som de arbetar med. Känslor som Butikskedjan X vill skapa ute i butikerna 

är kvinnlighet och inspirera, eftersom målgruppen är modeintresserade kvinnor. Detta sker 

genom konceptet, som varierar utefter vilken butik det gäller. Vissa butiker är lite äldre och 

andra är nyare, vilket visar sig genom färg och form på inredningen. Detta beror även på 

vilken säsong och vilka kampanjer som gäller. Ute i butikerna tror de att negativa känslor 

skapas genom olika intryck från kunderna, vilket kan vara att vissa butiker är äldre, hur städat 

det är i butiken, hur exponeringen ser ut samt kontakten med säljarna. För att det ska vara fullt 

fokus mot kund, är det viktigt med en balansgång mellan att personalen arbetar med 

varuläggning och servicemöte med kunden. De är medvetna om att personalens beteende har 

inverkan på kundens känslor. Ute i butikerna är det därför viktigt att personalen 

uppmärksammar kunden genom ett ”hej”, vidare vill de att kunden ska känna att de blivit bra 

bemötta när de lämnar butiken. De arbetar mycket med dessa saker ute i butikerna för att det 

ska vara ett helhetsintryck för kunderna. Butikskedjan X arbetar även med att få fram mer 

mode och inspiration, detta genom att förbättra med exponeringen. Det finns olika butiksytor i 

Butikskedjan X:s butiker, men de försöker att förmedla samma känsla i de olika butikerna och 

även så gott det går köra samma kampanjer. I Butik B, som inte har damkläder eller 

barnkläder, tar de såklart det sortiment som finns i fokus. Tanken bakom Butik B är att 

kunden ska kunna handla mer på impuls inför resan, det kan vara mascara och strumpbyxor. 
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Trots skillnaden i ytan och sortimentet har de samma koncept i Butik A som i Butik B, Butik 

A som är nybyggd vill de visa att de höjer modekänslan. 

4.3 Undersökning ute i butikerna 

4.3.1 Butik A 

Tolv av respondenterna fick positiva känslor av entréns utseende, där vikten låg på 

vårfärgerna på kläderna och inglasning med skyltdockor med kläder och accessoarer som 

Butikskedjan X sålde. De fick även positiva känslor av att det var välstrukturerat och snygg 

exponering av kläder i början av butiken. Deras positiva känslor varade inte när de kom 

längre in i butiken då de upplevde att det var trångt och inte samma känsla på grund av att det 

inte var lika mycket vårfärger samt att det inte var samma struktur som vid ingången. En av 

respondenterna gjorde undersökningen vid ett senare tillfälle då de hade exponerat om entrén 

med mörkare färger, vilket respondenten påpekade skapade en negativ känsla då hon 

förväntade sig vårfärger med tanke att det är april. Men hon fick en positiv känsla när hon 

kom längre in i butiken då det fanns vårfärger där. En del av respondenterna upplevde att de 

hade ”tantiga” kläder när de väl kom in i butiken. Detta uppdagades både vid de negativa 

känslorna i undersökningen samt vid frågan om vilken målgrupp de ansåg Butikskedjan X 

riktade sig mot. När det gäller exponeringen i helhet i Butik A var det fem stycken som 

nämnde att de fick en känsla av lyx när de såg mörka golv och väggar i butiken och att även 

provrummen kändes fina och lyxiga. Nio stycken av respondenterna fick negativa känslor på 

grund av personalen och dålig service. Många uppmärksammade att personalen ignorerade 

dem och var upptagna med annat. Personalen hälsade inte och respondenterna tyckte de såg 

sura ut, vilket gav en ovälkomnande känsla. En av respondenterna testade att be om hjälp, 

vilket visade sig vara svårt då hon hade svårt att hitta någon att fråga. Däremot när hon hittade 

någon fick hon bra hjälp, vilket var det enda positiva med personalen. Tre av respondenterna 

fick en negativ känsla av andra kunder på grund av att det upplevde att det var trångt och svårt 

att komma fram. När det gäller sortimentet var det tio stycken som ansåg att detta gav en 

positiv känsla då det kändes som att det var bra utbud och mycket att välja på. Tre stycken 

nämner även att de tyckte att det var bra strukturerat bland sortimentet.  

4.3.2 Butik B 

Nio av respondenterna fick en positiv känsla av sortimentet, men på grund av olika saker. Sju 

av respondenterna nämnde att det var lättare att se och hitta för att det var ett smalt sortiment, 

medan andra tyckte det fanns mer utbud av underkläder än Butik A. Respondenternas 
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förväntning var att det skulle finnas ett bredare sortiment i Butik B, som bland annat 

damkläder och barnkläder, eftersom det var det de förväntade sig från Butikskedja X vilket 

gav en negativ känsla. Tre av respondenterna upplevde en negativ känsla av att Butik B var 

liten till ytan. Det var delade meningar angående om det var trångt eller inte i butiken. Då två 

respondenter uppfattade butiken som trång medan en person tyckte att klädställen var bra 

placerade och upplevde därmed inte butiken som trång. Tre av respondenterna tyckte att 

färgerna på underkläderna gav en positiv känsla. Medan två av respondenterna fick en negativ 

känsla för att det var utmanande underkläder vid första anblick i entrén. Provrummen som 

fanns i Butik B upplevdes som opraktiska av respondenterna på grund av att de var små och 

konstigt konstruerade samt att det fanns övervakningskameror. Men provrummen upplevdes 

som fina av en respondent. Butiken framkallade negativa känslor hos elva av respondenterna 

genom att butiken upplevdes som tråkig och sliten samt rörig. En av respondenterna påpekade 

även att inredningen kändes som deras gamla koncept. Skyltningen vid ingången av butiken 

kändes tråkig och en äldre respondent tyckte den var ungdomlig. Den service som fanns i 

Butik B uppfattades som negativ hos två respondenter och positiv hos fyra respondenter. Det 

positiva var att de blev mottagna av ett ”Hej” och ett leende och kände sig uppmärksammade. 

De respondenterna som fick en negativ känsla kände sig inte uppmärksammade. I Butik B gav 

musiken en positiv känsla hos tre av respondenterna, medan musiken bara uppmärksammades 

av en respondent i Butik A.  

4.3.3 Kortfattade skillnader mellan Butik A och Butik B 

Butik A upplevdes mer fräsch och modern än Butik B, då den upplevdes som mer sliten och 

rörig. Däremot kändes Butik A som trängre längre in i butiken även om den var större till 

ytan. Respondenterna tyckte sortimentet var bredare i Butik A och tyckte att det var sämre att 

Butik B hade ett smalt sortiment eftersom att de förväntade sig att det skulle finnas ett bredare 

utbud. Många av respondenterna påpekade att Butik A hade mer färger än vad Butik B hade, 

vilket påverkade deras känslor positivt i Butik A. Servicen gav mer positiva känslor i Butik B 

än vad den gjorde i Butik A.  

4.3.4 Butikskedjan X:s målgrupp 

Vid frågan om vilken målgrupp butikskedjan hade blev svaren rätt lika. Då respondenterna 

svarade att de riktade sig mot en äldre målgrupp innan men det syns att de försöker rikta sig 

till en yngre målgrupp nu. Däremot tyckte de att butikskedjan inte lyckas med det eftersom att 

kläderna ansågs vara tantiga. Den uppskattade åldern blev olika, allt från kvinnor mellan 15-

50 år men de flesta sa medelålders från 30 plus. 
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4.3.5 Brukar du handla på Butikskedjan X? 

De flesta respondenterna handlar på Butikskedjan X ibland och då inhandlas framförallt 

underkläder men även accessoarer och hygienprodukter. Det var endast tre respondenter som 

handlade kläder i butikskedjan.  
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5. Analys 
 

Analysen kommer att utgå ifrån skillnader mellan butikerna som undersökts och hur identitet 

och profil ser ut och huruvida imagen stämmer överens med dessa.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3, Struktur av analysen. 

 

I Analysen kommer profilen att utgå ifrån intervjun med Butikskedjan X:s country visual 

merchandiser(se Bilaga 4, Intervju 2), då hon arbetar med strategin och hur konceptet ska 

uppfattas av kunderna. Identiteten grundar sig i intervjun med en av Butikskedjan X:s visual 

merchandiser (se Bilaga 3, Intervju 1), eftersom att hon arbetar med hur de vill bli uppfattade 

genom kommunikationen. Undersökningen av de arton respondenterna kommer att vara 

utgångspunkten för imagen (se Bilaga 2, Resultat från undersökningen). 

5.1 Profil 

För Butikskedjan X är integrerad marknadskommunikation ett viktigt verktyg för att nå ut 

med ett enhetligt koncept. De jobbar efter en grundstruktur, men anpassar konceptet i butiken 

utefter kundunderlaget. Alltså vilka kunder som handlar där och beroende på om butiken 

ligger i en storstad eller i en liten ort, vilka butiker som ligger runtomkring eller om butiken 

ligger i ett köpcentrum eller inte. Exempelvis om butiken ligger i ett köpcentrum där många 

familjer handlar, anpassas butiken efter detta och satsar mer på till exempel barnkläder. Även 

om de jobbar med att anpassa kundens behov så fokuserar de mycket på att behålla grunden i 
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konceptet så att kunden känner igen sig när de besöker butiken. Detta arbetssätt stämmer 

överens med IMC, där det är viktigt att få ut en enhetlig bild av butikskedjan (Mårtenson, 

2009). För att skapa ett enhetligt koncept är det viktigt att ha en tydlig målgrupp, 

Butikskedjan X:s segmentering av marknaden är vid första anblick bred, eftersom de riktar sig 

mot modeintresserade kvinnor. Detta kan leda till en förvirring hos den tänkta målgruppen, då 

det kan vara svårt att identifiera sig med varumärket och sortimentet kan verka oattraktivt. 

Under intervjun kom det dock fram att de vill fokusera på en kvinna med barn, någonstans 

mellan 30 till 45 år. Detta kan ses som den primära målgruppen som Butikskedjan X riktar sig 

främst mot, den sekundära målgruppen blir resten av de kvinnor som är modeintresserade 

men i en annan ålder. Genom att rikta sig mot en primär målgrupp blir budskapet mer 

mottagbart av kunderna samt att det blir mer kostnadseffektivt för företaget (Dalén & Lange, 

2008). De bör i sin kommunikation förtydliga att de riktar sig mot åldersgruppen 30-45, för att 

undvika skapa förvirring hos kunderna.  

Personalen är även en del i IMC då personalen ska vara medveten om företagets vision och 

kunna förmedla ut den till kunderna. Om företaget inte får med sig personalen i 

marknadskommunikationen på det sätt som eftersträvas, kan kunden få fel uppfattning om 

butiken och får då en annan image än vad företaget tänkt (Mårtenson, 2009). I Butikskedjan X 

är det viktigt att personalen ger bra service och bemötande i alla butiker, även att de arbetar 

med att kunden ska bli bra bemött i det visuella som de ser. För att kunna ge samma service i 

alla butiker har Butikskedjan X utformat utbildningar som ska hjälpa personalen att utvecklas 

och hålla samma standard i alla butiker. Kundundersökningar genomförs i butiker för att 

upprätthålla en bra service och se vad som behövs förändras i butikerna. 

Kundundersökningarna och utbildningarna av personalen är ett bra sätt att kontrollera att 

visionen av företaget följs, på så sätt uppdagas brister som finns med att uppnå målen inom 

företaget. För att undvika negativa känslor så som irritation arbetar de med service, säljarna 

ska finnas tillgängliga och köerna ska vara så korta som möjligt. Butikskedjan X faller inom 

kategorin nöjesshopping, vilket betyder att butikens miljö har en avgörande roll då känslorna 

påverkar kunderna mer i nöjesshopping (Söderlund, 2003). För att uppnå glädje hos kunderna 

arbetar Butikskedjan X med att få till bra butiksmiljöer genom att använda till exempel rätt 

musik och ljus, för att få en behaglig butiksatmosfär som resulterar i en positiv känsla hos 

kunderna. Den musik som används i butikerna är inte anpassad till målgruppen, utan beror på 

vilken tid på dagen det är. På förmiddagen är det en lugnare musik, vid lunchtid är det mer 

tempo i låtarna för att påverka kundens köplust. Samma musik spelas i alla butikerna för att 

det ska bli mer enhetligt, vilket är en fördel då kunderna får samma känsla.   
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5.1.1 Skillnader i Butik A och Butik B:s profil 

Då Butikskedjan X arbetar mycket med att anpassa koncepten i butiken utefter läget och 

kundunderlaget ser strategin i profilutformandet annorlunda ut i butikerna. Fokus läggs 

mycket på Butik A, för det är den största butiken inom koncernen, det passerar även väldigt 

mycket människor förbi butiken. Därför har Butik A ett brett sortiment med damkläder, 

barnkläder, accessoarer, hygienartiklar samt underkläder. Mycket fokus läggs på inredningen i 

butiken för att få en levande och behaglig miljö. När sortimentet ska väljas till en butik är det 

viktigt att se till butikens yta för att få med konceptet på ett enhetligt sätt (Schimdt & Sköld, 

2008). Butikskedjan X har därför valt att endast ha underkläder och accessoarer i Butik B, 

vilket är ett smalare sortiment. Valet av det smala sortimentet i Butik B är dels på grund av 

ytan och dels pågrund av läget, som avgör hur lite tid kunden spenderar i butiken.  

5.2 Identitet 

Arbetet ute i butikerna handlar främst att få med den röda tråden från TV-reklamen ut till 

butiken, för att kunden ska få en helhetsupplevelse. Personalen i butikerna är en viktig del i 

detta arbete, då det är de som kommer i kontakt med kunden. Personalen i butiken ska 

kombinera kundservice med varuläggning, då dessa hänger ihop för att få en helhetsbild av 

Butikskedjan X. Det är därmed viktigt att personalen förstår och arbetar efter samma vision 

för att uppnå en helhetsbild (Mårtenson, 2009). De strävar efter att uppmärksamma kunden så 

att de får en positiv känsla när de lämnar butiken, eftersom personalens beteende påverkar 

kundernas känslor (Söderlund, 2003). Stimuli som kan få kunderna att uppleva negativa 

känslor kan vara att vissa butiker är äldre, hur organiserat det är, exponeringen samt kontakten 

med säljarna i butiken. De arbetar ute i butikerna med dessa stimuli för att kunderna inte ska 

uppleva irritation över detta, utan att de ska få en helhetsbild i alla butikerna inom 

butikskedjan. Negativa känslor har en tendens att vara längre än de positiva, därför är det 

viktigt att på butiksnivå arbeta med att undvika dessa (Söderlund, 2003).  

5.2.1 Skillnader mellan Butik A och Butik B:s identitet 

En av skillnaderna med identiteten mellan Butik A och Butik B är att Butik A är nyrenoverad. 

Butik B har, som tidigare nämnts, en mindre yta vilket har resulterat i att de endast har 

underkläder, accessoarer och hygienartiklar. Detta innebär att kampanjerna för damkläder inte 

används i Butik B. I Butik B fokuserar de på impulsköp, eftersom det inte finns damkläder 

som är kedjans främsta affärsområde, genom att sälja ett sortiment som är lättare att köpa 

under ett snabbt besök. Butik B kan därför hamna både i kategorierna måsteshopping och 

nöjesshopping. Butik B ligger i en reseterminal och har ett sortiment som kunderna kan köpa 
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för att komplettera vid resan, exempelvis om kunden har glömt mascara eller strumpbyxor, då 

måste kunden åtgärda ett problem vilket ses som måsteshopping. Butik B kan även ses som 

nöjesshopping, då kunden exempelvis går och fördriver tiden med att gå i butiker i väntan på 

ett tåg (Nordfält, 2008). I Butik B bör de därför ladda med både kognitiva och emotionella 

budskap, då dessa påverkar kunden olika beroende på syftet med shoppingen. 

5.3 Image 

För att få en integrerad helhet i ett företag så är image en viktig faktor att vara medveten om. 

Känslor som kunder får av stimuli i butiksatmosfären påverkar den image som byggs upp i 

kunders medvetande (Sherman & Belk Smith, 1987), bilden av ett företag skapas därmed i 

kundens huvud (Mossberg, 2003). Respondenterna vid undersökningen hade rätt så lika 

uppfattningar om vilken målgrupp Butikskedjan X har, de flesta trodde att de riktar sig mot 

medelålders kvinnor från 30 år. De flesta respondenterna upplevde att de på senare år försökt 

ändra målgruppen som de riktar sig mot, då mot en yngre målgrupp än förut. De nämnde även 

att Butikskedjan X inte riktigt verkar ha lyckats, då delar av sortimentet kändes ”tantigt”. För 

att hålla sig attraktiv på marknaden måste ett företag förändra sig, dock är det viktigt att 

förändringen och företagets vision tar hänsyn till varandra och att målgruppen känner att de 

kan identifiera sig med företaget (Mårtenson, 2009).  

5.3.1 Skillnader i imagen mellan Butik A och Butik B 

Glädje 

Butikerna eftersträvar att med hjälp av stimuli väcka glädje hos kunderna i butiksatmosfären. 

I de undersökta butikerna väcktes känslan glädje av olika stimuli. I Butik A framkallades en 

stor del av glädjen från färger som framkallade en vårkänsla, vilket beror på att sortimentet 

var anpassat till säsong och leder till nyfikenhet och uppmärksamhet hos kunderna (Schmidt 

& Sköld, 2008). Färgerna väckte en känsla av glädje som väckte en vårkänsla, blir då det en 

starkare upplevelse, eftersom ett emotionellt tillstånd varar längre och kan lättare väckas vid 

ett senare tillfälle (Söderlund, 2003). Vårfärgerna visade sig vara viktigt för glädje, då det 

påpekades vid ett senare undersökningstillfälle att avsaknaden av vårfärger framkallade en 

negativ känsla. Detta berodde på att det fanns en förväntan att sortimentet skulle framkalla en 

vårkänsla. Profilsortimentet som är den varierande delen av sortimentet bör bytas ut efter 

säsong eller trender, eftersom det väcker en nyfikenhet då kunden kan bli inspirerad och få en 

positiv känsla (Schmidt & Sköld, 2008). Känslor som skapas hos kunden på grund av färg, 

kan leda till ett närmande beteende eller undvikande beteende (Mossberg, 2003). I Butik B 
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däremot var det få som upplevde glädje av färgerna, eftersom att vårfärger inte använts i 

samma utsträckning i exponeringen. I Butik B framkallades glädje framför allt av sortimentet, 

de tyckte det var lättare att se och hitta i sortimentet samt att det var bredare utbud av 

underkläder. Detta trots påpekanden om att butiken var trång och liten, vilket kan bero på den 

personliga toleransen av trängsel och placeringen av hyllor och layout, detta påverkar 

kundernas känslor beroende på hur butiken är utformad (Eroglu, Machleit & Feldman Barr, 

2004). I Butik B var det fler respondenter som fick positiva känslor av personalen än i Butik 

A, de kände sig uppmärksammade, fick ett ”hej” och ett leende. Detta visar att personalens 

bemötande leder till positiva känslor hos kunden. En studie har visat att det är avgörande att 

personalen ska uppmärksamma kunden genom hälsningar och leenden, vilket leder till en 

känsla av upprymdhet hos kunderna (Baker, Levy & Grewal, 1992). Upprymdhet är en 

förstärkare av emotioner, därför kan personalens beteende mot kunden förstärka andra 

positiva känslor som uppstår i butiken (Donovan & Rossiter, 1982). Personalen är en del av 

butikens koncept och det är viktigt att de är integrerade med butikskedjans vision, personalens 

service påverkar kundens uppfattning av butiken i ett långsiktigt perspektiv. 

Upplevelsen av butiksatmosfären beror på vilken känsla kunden får av olika stimuli i butiken. 

I undersökningen var det en del som fick en känsla av lyx när de såg mörkt golv och mörka 

väggar i Butik A, detta påverkar att ljuset blir dovare. En sådan kombination påverkar 

butikens atmosfär till det positiva då kvalitén upplevs vara bättre (Nordfält, 2008). 

Irritation 

I Butik A framkallades irritation på grund av trängsel när de kom längre in i butiken, det var 

trångt mellan klädställen och inte samma struktur som vid ingången. Den positiva känslan 

övergick därför till en negativ känsla. Emotioner har en större betydelse i nöjesshopping, det 

är därför viktigt för butiken att utveckla en bra butiksmiljö som kunden upplever som positiv i 

sin helhet. Trängseln i layouten skapar mer irritation än trängsel från andra människor i 

nöjesshopping (Nordfält, 2008), därför skapades irritation över att det var trångt mellan 

klädställen i Butik A. I Butik B var trängseln inte lika påtaglig för respondenterna, då de 

fokuserade mer på sortimentet och upplevde att det var lätt att hitta. Att trängseln inte var lika 

påtaglig i Butik B kan bero på att sortimentet var anpassat till ytan, medan Butik A fokuserade 

på att få in så mycket sortiment som möjligt eftersom de har ett större kundunderlag. Däremot 

förväntade sig respondenterna att Butik B skulle ha ett bredare sortiment, alltså att det även 

skulle finnas damkläder och barnkläder. Detta beror på att butiken ingår i Butikskedjan X, 

därför förväntar sig kunderna att alla butiker inom butikskedjan ska ha samma sortiment 
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oavsett vilken butik som besöks (Schmidt & Sköld, 2008). 

En annan stor skillnad mellan butikerna var att Butik A var nyrenoverad och Butik B 

upplevdes som sliten och tråkig. Det upplevdes att Butikskedjan X hade satsat mer på Butik A 

än Butik B, eftersom att det kändes som att Butik B hade kvar det ”gamla” konceptet för att 

inredningen upplevdes sliten och inte uppdaterad i konceptet. Vid en förändring är det viktigt 

att förändras enhetligt med butikskedjans vision, det blir då en naturlig övergång och är 

fortfarande attraktivt för kunderna (Mårtenson, 2009).  

Personalen påverkar kundernas emotioner. Upplevelsen av kvalitén påverkas av personalens 

beteende, till exempel att uppmärksamma kunden genom att hälsa, le och ge bra service. I 

Butik A fick hälften av respondenterna en negativ känsla av att personalen ignorerade dem 

eller var upptagna med annat. Service och det personliga bemötandet gav negativa känslor i 

Butik A, eftersom att personalen gav en ovälkomnande känsla. Avsaknaden att bli 

uppmärksammad genom att få en hälsning, fick respondenterna att känna sig ignorerade. Om 

personalens agerande leder till en negativ känsla hos kunden, varar den längre än en positiv 

känsla. Butikskedjan X bör då tänka på vilken stor effekt deras bemötande av kunder får, 

eftersom dålig service kan ge en negativ image som inte stämmer överens med profilen och 

identiteten.  

5.4 Sammanfattning av analysen 

Modellen nedan är ett förtydligande av de viktigaste skillnaderna i butikernas profil, identitet 

och image från analysen. Sammanfattningen baseras på Figur 3, struktur av analys, i början av 

avsnittet. 
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Figur 4, resultat av analys 

Butikskedjan X har en brist i sin image på grund av att kunder inte får samma känslor i 

butikerna som det eftersträvas i profil och identitet. Image har en koppling till butiksmiljön 

eftersom att stimuli används för att skapa enhetlig image i butikerna (Hernant & Boström, 

2010). Image skapas i kundens medvetande och det är kundens uppfattning som är avgörande 

huruvida de lyckas skapa en enhetlig bild. Butik A är den butiken som får mest fokus och 

upplevdes fräsch och modern, medan Butik B upplevdes sliten och gammal. Skillnaden i 

butikernas inredning gjorde att respondenterna fick upplevelsen av att butikerna inte tillhörde 

samma butikskedja. I detta avseende lyckas inte Butikskedja X med att skapa en enhetlig bild 

hos kunden. 

I Butikskedjan X:s butiker upplevde respondenterna servicen olika i respektive butik, trots att 

kunderna enligt profilen och identiteten ska bli lika bra bemötta oavsett vilken butik som 

besöks. Detta kan bero på att personalen inte är informerade om vad som händer i företaget 

eller att de inte är engagerade i företagets mål (Mårtenson, 2009).  En annan orsak kan vara att 
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Butik B har en betydligt mindre yta än Butik A, chansen att träffa på personal i Butik B är 

mycket större. Ytan har då en väsentlig roll i Butikskedjan X. Kunder har en förväntan att 

butiker som ingår i en butikskedja ska ha samma service och bemötande, vilket brister i Butik 

A. Butik A har en större yta vilket kan leda till att kunder lätt blir förbisedda och det kan 

finnas svårigheter för personalen att fånga upp alla kunder. Även om det kan finnas 

svårigheter att uppmärksamma alla kunder i Butik A, behövs det oftast inte mer än att möta 

kundens blick med ett leende och hälsa.  
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6. Diskussion och rekommendationer  

Syftet med vårt arbete var att undersöka hur butikskedjor kan anpassa stimuli i 

butiksatmosfären utefter olika ytor i butikerna. Resultatet av vår undersökning blev inte som 

vi tänkt, då vi trodde vi skulle få fram mer specifika stimuli som kunde anpassas efter ytan. 

Resultatet visar på att stimuli snarare ska vara igenkännbart och skapa samma känslor hos 

kunderna oavsett vilken butik som besöks inom kedjan. Att kommunicera stimuli enhetligt är 

därför viktigare än att anpassa dem efter ytan. Även om det är viktigt att kommunicera stimuli 

enhetligt så begränsar ytan detta, inom vissa aspekter så som sortiment och personal. 

Butikskedjor med ett brett sortiment begränsas i en butik med mindre yta då hela sortimentet 

inte får plats. I Butik B, som hade ett smalare sortiment, framkallades irritation över att 

kunderna förväntade sig ett bredare sortiment. Personalens bemötande begränsas i en butik 

med stor yta, eftersom det är svårare att uppmärksamma kunder. I Butik A upplevde kunderna 

irritation över att de blev ignorerade av personalen, vilket inte upplevdes i Butik B, vi drar 

därför slutsatsen att ytan har en stor del i detta. I intervjuerna som vi fick fram identiteten och 

profilen genom, visade att de utbildar personal så de ska ha samma bemötande, vilket styrker 

vårt resonemang gällande ytans betydelse. 

För att undvika irritation över sortiment och personal har vi nedan skrivit rekommendationer, 

som kan tillämpas i butikkedjor med olika ytor. 

Den största skillnaden som uppdagades var att de undersökta butikerna hade olika image på 

grund av att det var olika stimuli i butikerna som resulterade i glädje respektive irritation. 

Med tanke på att butikerna tillhör samma butikskedja, är det förvånansvärt hur mycket de 

skiljer sig utifrån respondenternas emotioner och upplevelser. Butikskedjan X:s profil och 

identitet gällande service stämmer inte överens med den bild respondenterna fick. Vi har 

därför följande rekommendationer till Butikskedja X och butikskedjor med olika ytor i 

butikerna; 

Ytan i Butik B begränsar möjligheten att ha ett brett sortiment. För att undvika att skapa 

förvirring hos kunderna angående vad de kan förvänta sig, kan Butikskedjan X utveckla ett 

tydligare koncept i de mindre butikerna som har ett smalare sortiment. Ett tydligt koncept är 

att ha en underrubrik till butiken till exempel Butikskedjan X – Underwear & accessories. 

Butikskedjan X vill i sin strategi sträva efter att ha en integrerad kommunikation i alla butiker, 

men samtidigt utgå efter kundunderlag för varje butik. Därför bör de förtydliga de olika 

koncepten i butikerna så att kundernas förväntningar stämmer överens med butikernas 

koncept. Vidare bör Butikskedjan X uppdatera alla butiker med samma inredning, för att 



 

32 

undvika förvirring hos kunderna och skapa samma image i alla butiker och på så sätt utveckla 

en helhetsbild i butikskedjan. För att Butikskedjan X ska lyckas få en helhetsbild måste 

kundbemötandet bli mer enhetligt. Genom att uppmärksamma kunder och utveckla ett 

standardiserat servicebemötande i alla butiker, så att kunder blir bemötta på samma sätt 

oavsett vilken butik de besöker. 
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7. Slutsats  

Syftet var att undersöka hur stimuli kan anpassas utefter de olika ytorna i butikerna inom en 

butikskedja, men även om det är viktigt att butikskedjorna har ett enhetligt koncept. De största 

skillnaderna vi fick fram i de undersökta butikerna var personalens bemötande, sortimentet 

och inredningen. Vår undersökning indikerar att butikskedjor ska ha ett enhetligt koncept för 

att lyckas skapa rätt känslor och image, stimuli i inredningen påverkar kundens uppfattning 

kring butikens image. Detta innebär att kunderna förväntar sig en inredning som är densamma 

i alla butiker oavsett yta. För att få en överensstämmande bild av profil, identitet och image är 

ytan en stor del i helheten. Detta för att ytan begränsar vilket sortiment som butiken kan ha, 

men även personalens överblick i butiken. Detta innebär att även om en liten butik inte kan ha 

ett brett sortiment så måste detta framgå tydligt så kunder inte få en negativ känsla av 

avsaknaden från sortimentet. Om det är en liten butik är det lättare för personalen att 

uppmärksamma kunden än om det är en större butik, detta påverkar kundens uppfattning om 

butikens service. I en butik med stor yta där kunderna lättare känner sig förbisedda måste 

personalen anstränga sig mer för att uppmärksamma kunderna. Därför är det viktigt att 

använda samma stimuli i butiksatmosfären så kunderna känner igen sig vid besök ute i de 

olika butikerna, både vad gäller kundbemötande och inredning. Om kunderna inte får samma 

känslor i butikerna så skadar detta imagen och därmed blir det inte en överensstämmande bild. 

Konceptet ska vara integrerat i de stimuli som butiken förmedlar ut till kunderna genom 

butiksatmosfären. Utifrån en butikskedjas perspektiv är det alltså viktigt att få en helhet i 

konceptet i alla butiker oavsett yta. Det gäller därför att kommunicera stimuli enhetligt med 

butikens image, identitet och profil.  

Ytan innebär alltså en begränsning i hur stimuli kan kommuniceras, denna undersökning visar 

på hur imagen påverkas om inte samma känslor skapas i butikerna.  
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Bilaga 1, Individuella reflektioner av det egna arbetet 

Reflektioner Emma 

Innan vi började skriva på uppsatsen trodde jag att arbetet skulle komma igång relativt snabbt, 

eftersom att tidigare arbeten med Ulrika har fungerat bra. Dock upptäckte jag snabbt att det 

skulle ta sin tid att välja vad uppsatsen skulle handla om. Det var tidskrävande att välja ett 

ämne då vi upplevde att det fanns så mycket intressanta ämnen att undersöka. Vi ändrade oss 

ett antal gånger från att vi skrev det första utkastet till det slutgiltiga valet. Hade vi inte fått 

den hjälp som vi fick av vår handledare hade processen tagit ännu längre tid och fått mindre 

tid att utveckla uppsatsen på. Alltså så förändrades min bild av uppsatsen ett antal gånger och 

denna vetskap kommer jag att ta med mig. Det jag lärde mig från detta är att fundera mer 

kring ämnesval ifall ett liknande arbete ska göras och generellt att förbereda sig mer.  

  

Mina tankar, innan uppsats skrivandet satte igång, var att arbetet skulle bli en relativt lätt 

uppgift. Ju mer vi satte oss in i problemet och litteraturen så förstod jag att så det krävdes mer 

än vad jag hade trott från början. Uppsats arbetet kräver att man är intresserad och ambitiös 

för att nå ett bra resultat. Förväntningarna från min sida var att uppsatsen skulle bli ett 

självständigt arbete trots att det är en gruppuppgift, eftersom att jag väntade mig att mycket av 

arbetet skulle delas upp mellan mig och Ulrika. Dock kom både jag och Ulrika överens om att 

vi inte skulle arbeta på detta sätt, eftersom vi båda ville bli så involverade i arbetet som 

möjligt. Vi skulle skriva allting tillsammans och undvika att dela upp uppsatsen sinsemellan. 

Vi vägde både för och nackdelarna angående detta under arbetets gång och vi kom fram till att 

det positiva vägde mer än det negativa. Det negativa med valet var att det tog längre tid att 

skriva än vad det behövde göra. Vi var tvungna att diskutera igenom meningsuppbyggnader 

och vad som var relevant att ta med i arbetet. Även om det var tidskrävande så anser jag att 

det var det bästa sättet att arbeta på. För jag lärde mig att ta mer hänsyn till andras önskemål 

än vad jag tidigare gjort, även att hantera irritation vid en sådan företeelse. Jag har även 

genom detta lärt mig att lyssna och anpassa mig efter någon annans önskemål och tankar och 

kan hantera dessa på ett bättre sätt. Detta arbetssätt har även utvecklat mina språk och skriv 

kunskaper eftersom att jag tagit del av andras synpunkter. 

  

Att samla in empiriskt material var inte lika enkel som jag hade hoppats på eftersom att vi 

stötte på en del problem att lösa i denna process, såsom väntan på böcker och sjukdom. En 
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intervju som vi hade bokat in blev uppskjuten och detta blev ett stressmoment för mig och 

Ulrika eftersom att detta innebar att vi var tvungna att vänta med att börja skriva på analysen 

och empirin. Empirin och Analysarbetet påbörjades senare än planerat på grund av detta. Jag 

lärde mig att det kan inträffa händelser som förstör tidsschemat och att man får lösa 

situationen på bästa sätt trots att det är ett stressmoment. Denna erfarenhet kommer jag att ta 

med mig i min kommande yrkesroll. 

  

Jag lärt mig hur avgörande det är att ha en helhetsbild i butikskedjor och att ytan spelar roll 

för kundens upplevda image. Jag tycker att vi fick fram ett bra och intressant resultat och detta 

är den största lärdom jag tar med mig från arbetet. Vår handledare hjälpte oss bra för att 

lyckas få ett bra arbete, eftersom att han vägledde oss på ett väldigt bra sätt och fick oss att bli 

ännu mer intresserad av arbetet med hjälp av sitt engagemang. 

  

Till sist har jag fått ett mer kritiskt tankesätt i både teorival och vad som tas med i uppsatsen. 

Då man måste hålla sig inom ett smalt område och det är viktigt att ha ett vetenskapligt 

förhållningssätt. Det är viktigt att tänka ur ett kritiskt perspektiv för att få ett så bra resultat 

som möjlighet. Jag upplevde detta som svårt i början av uppsatsen, när teori avsnittet 

påbörjades, eftersom att jag inte har skrivit någon liknande uppsats innan. 

 

  



 

38 

Reflektioner Ulrika 

Innan vi började arbetet med b-uppsatsen hade vi svårt att välja område, allt verkade 

intressant. Efter diskussioner om ämnesval kom vi fram till ett problem som både jag och 

Emma tyckte var ett högst intressant problem som finns inom handeln. Vi valde ganska fort 

en modell som vi ansåg skulle hjälpa oss i att lägga grunden i arbetet. Ju mer vi läste om hur 

metoden skulle gå till, desto mer förstod vi att vi endast kunde ha med vissa delar av 

modellen. Detta för att få en bättre avgränsning i arbetet, vilket i början var väldigt svårt då 

båda två tyckte allt kring modellen verkade intressant. Under arbetets gång har jag blivit allt 

mer kritisk om vad som ska vara med i arbetet och varför det är relevant i just vår 

undersökning.   

 

Att skriva en uppsats tillsammans med en annan person är en helt ny erfarenhet för min del, 

då jag räknar bort grupparbete i samband med nedslag i praktiken i föregående kurser. För att 

hela tiden ha en röd tråd i vårat arbete har vi inte delat upp någonting, utan hela tiden suttit 

tillsammans och skrivit. Jag har upptäckt att det finns både för och nackdelar med detta, men 

vi kom båda överens att fördelarna vinner överlägset över nackdelarna då det blir en tydligare 

röd tråd i arbetet. Nackdelen med detta arbetsätt är att det tar mycket längre tid och det kan 

vara frustrerande när man inte kommer överens hur en mening ska byggas. Det positiva med 

detta är att när meningen väl är nedskriven är båda överens och vet vad som menas. Under 

hela arbetet har vi satt upp delmål för att kunna hinna klart till inlämningstillfällena, vilket 

inte alla gånger har kunnat hållas. Det var på grund av många omkringliggande faktorer; det 

har varit böcker som vi har fått vänta på, intervjuer som blivit inställda och uppskjutna samt 

sjukdom som hindrat oss att träffas och skriva. Lärdomen som jag har tagit ut av detta är att 

även om mål är uppsatta kan det komma saker i vägen som man själv inte kan påverka. Denna 

lärdom kommer jag ta med mig ut i arbetslivet i min kommande roll som butikschef, då det 

även där finns faktorer som man inte kan råda över gör att mål måste skjutas upp. 

När det gäller att samla in empiriskt material hade vi båda inställningen att det var den lättaste 

biten i uppsatsen. Det fick vi lära oss på den hårda vägen att det i vårt fall var den svåraste. 

Till vår kundundersökning var det svårt att få människor att ställa upp, då den var 

tidskrävande. Intervjuerna vi skulle genomföra blev den ena inställd på grund av tidsbrist hos 

den person som skulle bli intervjuad, den andra intervjun blev uppskjuten i en och en halv 

vecka. Det löste sig till sist men eftersom vi var så beroende av andra människor så blev både 

sammanställningen av empirin och analysen försenad. Detta ledde till att vi fick göra analysen 

relativt fort, men vi hade gjort mycket förberedelser hur vi skull lägga upp analysen med stöd 
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från vår handledare. Från detta har jag lärt mig att effektivt organisera och strukturera 

information och utforma en analys på ett sätt som ger läsaren en förståelse. 

Från denna b-uppsats har jag fått med mig viktig kunskap inom vårt problemområde, hur 

viktigt det är att profil, identitet och image i en butikskedja ska stämma överens. Förutom den 

kunskapen har jag lärt mig att skriva en uppsats som ett argument, att se kritiskt på teorier och 

hela tiden fråga varför vi skriver som vi gör. Vi har mycket att tacka vår handledare för, då 

han med konstruktiv kritkik hjälpt oss att utveckla problemet samt strukturen av arbetet.  
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Bilaga 2, Resultat från undersökningen 

Tidpunkten som respondenterna har gjort undersökningen, står under Positiva Butik A. 

Positiva: 

BUTIK A 

1. Inredningen  golven, väggarna, hyllorna allt känns rent och fräscht. Tid: 13:00, 29/3 2012 

1. Bra ordning på hela sortimentet, jag blir imponerad av att de har så bra ordning. Glatt 

överraskad av Butikskedja X  Jag vill handla  

2. Inglasningen i entré. Tid: 13:00, 29/3 2012 

2. Det mörka  golv, tak i rulltrappa.. gör det lite lyxigt 

3. Trevlig musik och härligt med vårfärger. Tid: 14:00, 29/3 2012 

3. Luktade gott  

4. Fick hjälp och råd och tog sig an mina frågor (personalen). Tid: 14:00, 29/3 2012 

4. Bra omgivning, bra strukturerat, lätt hittat 

5. Fina färger. Tid: 16:00, 29/4 2012 

5. Lugnt 

6. Detaljer i speglar, (små lampor). Tid: 16:00, 29/3 2012 

6. Mycket färger, speciellt i början av butiken 

7. Mycket vårfärger. Tid: 17:30, 29/3 2012 

7. Accessoarer, oväntat snygga skor.      

8. Exponering. Tid: 13:00, 30/3 2012 

8. Trevlig atmosfär, bra sortiment 

9. Ingången ger en vårkänsla med fina färger. Tid:14:00, 30/3 2012 

9. Snygga omklädningsrum 

10. Välexponerat, bra blick över utbudet. Tid:14:00, 30/3 2012 

10. Modernt, ”nyrenoverat” Dova färger på väggarna, Fina omklädningsrum 

11. Relativt stort utbud i storlekarna. Tid:14:00, 30/3 2012 

11. Till viss del färgglatt. Kul med mönster, vilket man möts av direkt 

12. Allt det vackra, färger! Tid:10:00, 2/4 2012 

12. Mycket att välja på. 

13. Ingången kändes lyxig med kläder och färger. Tid: 13:00, 3/4 2012 

13. Färg glada accessoarer = shopping lust 
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14. De snygga kläderna vid entrén = blir shopping sugen. Tid: 13:00, 3/4 2012 

14. Fina vårfärger, rean – blir intresserad av att kolla, lyxiga provrum 

15. Inglasningen i entrén. Tid: 16:00, 3/4 2012 

15. Blandat sortiment 

16. Färgglatt. Tid: 17:30, 5/4 2012 

16. Kläder hänger fint, ihop vikt fint i början av butiken 

17. Somrigt/vårkänsla i början av butiken. Tid: 15:00, 24/3 2012 

17. Ganska fina kläder. 

18. Lugnt och skönt. Tid: 10:15, 14/4 2012 

18. När man kom längre in i butiken så var det ljusa färger. 

BUTIK B 

1. Bra ordning. Fint, rent, hängt i färg, Lätt att se 

1. Gött med musik, uppiggande 

2. Ljust och fräscht, fint provrum 

2. Effektivt shoppande då utbudet är litet 

3. Musik 

3. Mysigt, bra belysning. 

4. Trevlig miljö, strukturerad, bra planerad för butikens storlek 

4. Glad personal, bra musik 

5. Känns inte så trångt, det är bra placerat i butiken 

5. Lite folk 

6. Större utrymme, luftigare och mindre saker 

6. Trevligt bemötande från personal då alla tre som arbetade sa hej och log 

7. Smink 

7. Accessoarer 

8. Bra service 

8. Blev uppmärksammad 

9. Snygga underkläder och bikinis 

9. Lite rea på lite saker 

10. Välexponerat, ljust, rent 

10. Stort utbud av underkläder 

11. Bra läge 
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11. Liten och smidig, lätt att hitta det du behöver 

12. Köpte strumpbyxor 

13. Fina färger på underkläderna och bikini gör att man får sommarkänsla 

13. Ljuset i butiken = lagom ej för stark 

14. mindre sortiment gjorde det lättare att bestämma sig om man gillar sortimentet eller inte. 

14. lite ungdomligare känsla än butik A. Fina färger, sommarkänsla 

15. Större utbud på underkläder än i Butik A. 

15. Stor spegel 

16. Lätt att hitta 

17. Mycket färg 

17. Bättre urval av underkläder än i Butik A. 

18. Personal verkar trevlig, log. 

18. Smidigt och snabbt när man är på väg någonstans. 

Negativa 

BUTIK A 

1. Lite personal på golvet = trist  

1. Väldigt starka lampor, jag blir bländad. Väldigt punktbelyst = jobbigt 

2. För mörkt på barnavdelningen, 

2. känns som barnavdelningen riktar sig mot äldre barn/vuxna 

3. Personalen såg sur ut 

3. Andra kunder såg sura ut 

4. Första bemötandet av säljaren var en sur blick, kände sig inte välkommen 

4. Få säljare på barn och underklädesavdelningen, svårt att hitta någon man kunde fråga (när 

jag väl hittade ngn att fråga så tog hon sig an det se positiva) 

5. Rörigt i butiken 

5. Trångt 

6. Trasiga skyltdockor lite här och var 

6. Trånga utrymmen, mycket kläder på liten yta. 

7. Tantiga kläder 

7. Trångt 

8. Personalen var upptagen med annat 

8. Blev inte erbjuden hjälp 

9. I mitten av affären var det mycket svart-vitt, så man tappade vårkänslan igen (i början av 
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affären = vårfärger) 

9. Ingen rea eller utförsäljning 

10. Personalen rätt så oengagerad, inget hej 

11. Känns trist och inte särskilt uppdaterat, 

11. Trångt 

12. Utspritt (tex jackorna var ej på samma ställe = svårt att hitta, ett sätt att luras) 

12. Tappar stinget, inget för äldre över 60 år. 

13. När man väl kommit in i butiken så är det trångt mellan klädställen. 

13. Lång kö = gjorde att man inte fick lust att handla. 

14. Dålig service, inget hej och ingen personal på golvet. 

14. Trångt, svårt att komma fram, med många kunder i butiken. 

15. Mycket folk = trångt 

15. Personal = ignoranta/nonchalanta  

16. Trångt i mitten av butiken mellan ställen. 

17. Lite tantigt på en del av kläderna längre in butiken. 

17. Trångt mellan ställen. 

18. Mörka kläder vid ingången 

18. För mycket skyltar med rea. 

BUTIK B 

1. Tråkig inredning, fult golv, slitna hyllor, för mycket skyltar = jobbigt 

1. Väldigt liten butik, känns lite inknött  

2. Interiören, känns som deras gamla koncept 

2. Tråkig skyltning i ingången 

3. Säljaren hälsade inte 

3. Kunder fick vänta vid kassan utan att få hjälp 

4. Svårt att få hjälp 

4. Ingen som hälsar 

5. Tråkigt 

5. Liten affär 

6. Inga roliga detaljer. Tråkig omgivning, stereotypisk 

6. Också massa onödiga saker finns som ger ett onödigt intryck 

7. Sliten/dåligt utbud 

7. Liten 

8. Smalt sortiment 
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9. Första man ser är trosor, det var jag inte beredd på.. 

9. Tråkigt med inga andra kläder 

10. Endast underkläder och smink = inga kläder 

10. Jobbiga omklädningsbås 

11. Inga klädesplagg alls 

12. Negativt med string i början av butiken  

12. ”kvinnan ska vara åtråvärd”, jämför med mig själv..inget som jag vill ha… 

13. För trångt mellan ställen. 

13. Provrummen små med övervakningskamera = vill ej prova underkläder här. 

14. Känns ej som Butikskedjan X med tanke på det smala sortimentet. 

14. Golv och tak ger en tristare känsla och gör att jag inte vill spendera jättelång tid i butiken. 

15. Provrummen i tyg 

15. Har tagit bort ingången som fanns förut från andra hållet. 

16. Rörigt, man blir förvirrad. 

16. Trångt 

17. Lite rörigt 

17. Olika saker på samma ställen. 

18. Sliten/beige butik 

18. Tråkig exponering med hårfärgerna. 

Diskussion efter undersökningen: 

Brukar du handla på butikskedjan? 

1 & 2: Ibland, barnkläder och underkläder 

3 & 4: Underkläder, lite allt möjligt 

5 & 6: Nej, handlar ej på Butikskedjan X i vanliga fall, isåfall strumpbyxor 

7: Ibland, strumpbyxor, accessoarer, smink 

8: Handlar ibland, speciellt underkläder 

9: Handlar ibland tröja eller klänning  

10 & 11: Handlar sällan, ev underkläder eftersom det är bra utbud. Har ej klubbkort, om hon 

hade haft det så hade hon handlat där. 

12: Handlar aldrig här, men köpte strumpbyxor vid undersöknings tillfället. 

13 & 14: Inte i vanliga fall, isåfall hårfärg, underkläder och ev smink. 

15: Handlar här ibland och då underkläder. 

16: Handlar här ibland, mer det senaste året. Butikskedja X bättre i Kungälv, eftersom de 

inriktar sig mer till yngre. 
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17. Nej, aldrig 

18. Ja, det händer. Lite blandat. 

Vad är den största skillnaden mellan butikerna? 

1 & 2: Den stora butiken var mer speciell och var annorlunda än de andra butikerna i 

butikskedjan. Butik B känns mer gammal och sliten. Känns som det är mer satsat på butik A. 

3 & 4: Butik A är mer öppen, men trångt vid underkläderna. I Butik B hänger allt mer på 

varandra. 

5 & 6: Bättre plats i Butik B, kändes trångt i Butik A. Tråkiga färger i B, roligare färger i A. 

Nr 6 föredrog butik B. nr 5 föredrog butik A. 

7: I butik B smalare utbud 

8: Personalen, mer serviceinriktade i Butik B, men blir mer köpsugen i butik A 

9, 10, 11: Ljusare i Butik B, ”snabbshopp” innan resan. Shoppinglust på smink och nagellack, 

musik i Butik B. Nr 11 tyckte Butik A var bättre. Medan de kom fram till att det var rörigare i 

Butik A. Men tydligare sortiment i Butik B. 

12: Butik A bättre, eftersom det var större utbud. 

13 & 14: Butik A hade kläder och var större än Butik B. Känslan kändes ej som Butikkedja X 

i Butik B. Butik B var även lite mer sliten men mer personlig. 

15: Bättre i Butik A, eftersom det var snyggare. Litet i Butik B. 

16: Rörigt i Butik B och mer genomtänkt i Butik A. 

17. Känns som det är två helt olika butiker. Butik A känns mer som en modeaffär med mer 

mode och större utbud. Butik B känns ej som Butikskedjan X. 

18. Butik B har bara underkläder och är sliten. Butik A har bredare sortiment 

Vilka tror ni butikskedjan riktar sig mot? 

1 & 2: 35 +, till en finare ”chic” mamma. 

3 & 4: Mot äldre innan, men försöker rikta sig mot yngre kvinnor. Men kläderna är tantiga. 25 

till 50 år. 

5 & 6: Mammor i alla åldrar och barn 

7: Medelålders 

8: Förr: medelålders, men nu försöker de få in yngre med hjälp av en ungdomligare 

exponering 

9, 10, 11: Mammor, syns att de vill ha yngre men lyckas inte riktigt 

12: Ingenting för 60 plus, mer yngre kvinnor. 

13 & 14: Butik A: äldre. Butik B: 15-30. En kvinna på 40 plus med barn, men i Butik B en 

lägre ålder tex runt 20 plus. 
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15: 20 till 30 år i båda butikerna 

16. Förut äldre, nu riktar de sig till en lägre målgrupp: kvinnor 30 plus. Kändes som de riktar 

sig till en äldre målgrupp i Butik A. Och yngre i Butik B. 

17. Tycker fortfarande att de har en ”tantstämpel” och jag har svårt att se att jag kommer att 

handla där. Men Butik A känns som att de riktar sig mot en yngre målgrupp ca 35 +, upp till 

50 år. 

18. Äldre kvinnor 40 +. 
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Bilaga 3, Intervju 1 
 

Frågor till Butikskommunikatör     2012-04-10 

Butikskommunikatören har gått en tvåårig yrkesutbildning på Handelakademin med 

inriktning på Butikskommunikation. Hon kom i kontakt med butikskedjan i samband med 

praktiken som skulle genomföras i utbildningen. Hon trivdes väldigt bra i butikskedjan och 

har arbetat där sedan dess i sex års tid. Hon har ansvar som visual merchandiser i 33 butiker, 

från Falkenberg i söder till Strömstad i norr. 

Vilken målgrupp vill ni nå ut till? Modeintresserade kvinnor = brett 

Har ni samma målgrupper för alla butiker i butikskedjan? 

Målgruppen är modeintresserade kvinnor, med det menas kvinnan själv och till barnet och 

egentligen till hela familjen. Det ska vara prisvärt mode.  Det ska även vara samma målgrupp 

i alla butiker. 

Vad innebär kommunikation i ert arbete? Och vad är den främsta utmaningen med att 

arbeta med kommunikation? Vilken färg/ eller färger arbetar ni mest aktivt med i 

kommunikationen? 

Det är allt från TV-reklamen och med den röda tråden in i butiken så att det ska bli en 

helhetsupplevelse och även hos personalen hur de kommunicerar med kunden så att man får 

butikskedjans känsla hela vägen. 

Färg: Den tydligaste färgen är den i vår logga som är röd. Annars är det mycket beroende på 

kampanjer och årstider som styr vilka färger som vi använder oss av. Annars har vi ingen 

genomgående färg. 

Vilka känslor vill ni skapa hos kunden? Arbetar ni medvetet med att skapa en viss typ 

av känslor hos kunden? 

Det är ju genom konceptet, som också kan varieras på grund av butiken, vissa är lite äldre och 

vissa är lite nyare. Så dels konceptet, inredningen och färgerna och form på inredningen, 

Beror också på säsong och kampanjer. 

Är det någon särskild känsla som ni vill skapa hos kunden? 
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Det är att inspirera och skapa en känsla av kvinnlighet. Eftersom det är vår målgrupp så finns 

det alltid med i konceptet och i kommunikationen också såklart. 

Vad tror du kunderna kan få för negativa känslor i butikerna? Finns det något som ni 

vill förbättra? 

Det är nog olika på grund av intryck från kunderna. Vi har ju butiker som är lite äldre och sen 

är det helhetsintrycket om det är städat hur man har varulagt och även kontakten med säljarna 

också. Det är ju ett helhetsintryck och det gäller att få ihop alla delarna och det jobbar vi ju 

med hela tiden. Vi jobbar med att förbättra hela tiden, vi har ju ett helt nytt koncept i en 

omgjord butik i centrala Göteborg. Ett inredningskoncept. Och så jobbar vi med att få fram 

ännu mer mode och få inspiration. Vi siktar hela tiden framåt och på att förbättra, med 

varuläggning, det är sådant vi jobbar med hela tiden. 

Er Butikskedja har ju både stora och små ytor i sina butiker, hur arbetar ni för att få 

fram konceptet på de båda ytorna? 

Vi försöker att kommunicera samma och förmedla samma känsla i butikerna. Sen beror det ju 

lite vad det är för butiksytor, så gott det går försöker vi köra samma kampanjer. Så i butik B 

med mindre yta har vi bara underkläder och då tar vi inte fokus på damklädeskampanjerna då 

såklart. Vi har ju några få underklädesbutiker. 

Varför har ni bara underkläder och accessoarer i butik B?               

Det beror på ytan att det inte får plats med damkläder och barnkläder också. Tanken är även 

att kunden ska kunna handla när den ska resa, strumpbyxor, mascara, kanske mer impulsköp 

som man inte gör med damplagg. Men annars är ju damkläderna det främsta affärsområdet. 

Sen så har vi även så kallade kontaktbutiker som menas med att vi väljer bort vissa delar av 

sortimentet, till exempel så har vi en typ av sortiment som riktar sig mot större storlekar och 

den typ av sortiment har vi inte i mindre butiker på mindre orter, detta gör vi för att det andra 

sortimentet ska få plats. Men helhetsintrycket ska vara detsamma i alla butiker. 

Arbetar ni med olika saker (stimuli) för att få fram positiva känslor i den stora och lilla 

butiken?                                                                                                                                   

Det beror på lite vilket koncept som man har i butiken. Den stora och den lilla butiken har vi 

samma koncept. Det beror också lite på om man har byggt om i butiken, snarare än storleken 
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på butiken. Den nybyggda butiken har det senaste konceptet och Butik A är ombyggd, medan 

det finns butiker som har mer kvar det gamla.  

Butik A och Butik B skiljer sig på så vis att Butik A är ombyggd nyligen, och den nya butiken 

med inredningskonceptet vill vi visa att vi lyfter på flaggan och höja modekänslan och 

helhetskänslan. 

Ni har ju musik i butikerna, hur väljer ni vilken musik som ska spelas?         

Det går genom vår marknadsavdelning, och det ska spelas samma musik i alla butikerna. Det 

finns en tanke bakom, men inget som jag vet. Det ska i alla fall locka och stimulera till köp. 

Kontakta marknadsavdelningen för ett mer ingående svar. 

Arbetar ni aktivt med personalen för att förbättra butiksatmosfären när det gäller 

service mot kund?    

Det ska vara fullt fokus på kunden. Det är en balansgång, och det ska vara mycket fokus på 

varuläggningen också. Men det ska vara ett aktivt säljmöte med kunden, därför är det viktigt 

att både arbete i butiken och servicemötet med kunden fungerar. 

Och tror du att personalens beteende har inverkan på kundernas känslor?    

Absolut! Det ser man bara till sig själv, man vill ju ha en positiv känsla när man kommer in i 

butiken, att någon säger hej och att man blir uppmärksammad. Det har jättestor avgörande 

effekt hur kunden känner när den lämnar butiken så kunden får ett bra avslut.  
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Bilaga 4, Intervju 2 

Intervju med Coutry Visual Merchandiser i Butikskedjan X  2012-04-27 

Hon har arbetat i butikskedjan sedan 1999, hon har även haft olika arbetsroller men började 

sin karriär som dekoratör. Hon har även arbetat i ett projekt som skulle få in butikskedjan i 

Tyskland för att få in konceptet. Nu är hon Country Visual Merchandiser som betyder att hon 

har ansvar för alla butikerna i Sverige och ska finnas som ett stöd för att konceptet ska följa 

strategin ute i butikerna. Hon är ute i butikerna på halva sin arbetstid och sitter på kontor den 

andra halvan. 

 

Är det viktigt med en enhetlig image (IMC) eller anpassar ni era butiker till olika 

behov?   

Vi har ett koncept som man jobbar efter, en grund struktur, sen jobbar vi mycket med den 

unika möjligheten som varje butik har, att anpassa efter kundunderlag, öpptetider, för att få 

dem effektiva. Men vi har koncept och tydliga riktlinjer som gör det möjligt att rikta sig mot 

behov. Och då kommer vi in på affärsmannaskap och jobba i enhetlighet med butikskedjan för 

vi har tydliga riktlinjer. 

 

Vad är viktigt i enhetligheten och vad är viktigt att anpassa? 

Det handlar mycket om kundunderlag, tid när kund handlar, vilken typ av kund som handlar i 

butiken. När de är inne och handlar i butiken, om det är en storstadskund eller är på en liten 

ort. Om det ligger i ett köpcentrum eller ej. Då får man anpassa butiken efter de 

förutsättningarna. Viktigt att känna igen vad kunden efterfrågar och anpassa detta i butikerna. 

Tillexempel om butiken ligger nära butiker som Coop och det är många familjer som handlar i 

butiken så får man anpassa sortimentet utefter detta, tex att satsa mer på barnkläder. Man lär 

känna sin butik, och hur man ska förbättra varuläggningen, 

 

Hur löser ni utmaningarna med skillnader i ytan och Konsumenternas tid (ex. 

Nöjesshoppa i Butik A versus kolla in i Butik B i väntan på bussen) 

Vad gäller yta så går vi efter vad vi får plats med, har vi inte ytan får vi välja bort vissa delar i 

sortimentet. Har en liknande i Stockholm, vi satsar vi på underkläder, asseccoarer i 

reseterminalen. Målet är att ha hela sortimentet i butikerna men om vi inte får plats så får vi 

anpassa sortimentet utefter vad som får plats och läget.  
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Är det en utmaning att anpassa konceptet i butikerna? 

Vi arbetar med marknadsstrategier för att få fram konceptet, sen har vi olika koncept i olika 

butiker, hur man ska placera produkter till exempel.  Det är viktigt att kunden känner igen sig 

när de besöker butiken, att de känner igen sig, framförallt dem som tillhör vår målgrupp. De 

måste känna igen sig i t.ex. skyltfönster och provdockor för att kunna vidbehålla våra kunder. 

 

Hur arbetar ni med kommunikation och färger som kan skapa positiva känslor? Och 

vilka negativa känslor tror ni uppstår i respektive butik? 

Det är marknadsavdelningen som tar fram inför olika kampanjer. Det är miljöerna som ska 

lyftas fram så att kunderna känner igen sig. De negativa känslorna är nog hur kunden blir 

bemött av säljarna, det kan vara mycket som händer runt omkring eller att kunden inte hittar 

något i butiken som de vill handla. Vi gör kundundersökningar och kunduppföljningar för att 

ta del av vad kund upplever som negativt som till exempelvis vad de anser om provrummen. 

Vi jobbar mycket med personlig service, för mig växer det visuella in där, kunden ska bli lika 

bra bemött oavsett vilken butik den besöker. Men även bli bra bemött i det du ser. 

 

Hur uppnår Ni glädje hos konsumenterna?  

Butikskedjan X uppfattas som positivt och har ett förtroende som en bra butik, att kunderna 

ofta hittar vad de vill ha. Faktorer såsom miljön, musik och att det varken är ljust eller mörkt i 

butikerna tror jag påverkar kundernas glädje. För dessa är behagliga i butikerna. 

 

Hur försöker ni undvika irritation hos kunderna i butikerna? 

Då arbetar vi med service, visa att säljarna finns och att de finns för att hjälpa till, hejar på 

kunder. Det är viktigt att det inte blir långa köer och att säljarna alltid är behjälpliga. Hela 

tiden se till kundens bästa. 

 

Vilka skillnader finns mellan Butik A och Butik B? 

Båda butikerna är två unika butiker, den lilla gör vi inte så mycket i för den är mer anpassad 

efter kundflödet och tiden som kunderna tar på sig när de handlar i butiken. Den är anpassad 

utefter att man snabbt kan gå in och köpa trosor snabbt när man väntar på bussen till exempel. 

Då kan vi inte ha ett annat sortiment eftersom det är ”snabbt in och snabbt ut” och sortimentet 

måste fungera i en snabb miljö. Butik A är den största butiken, och det är mycket människor 

och mycket fokus på den. (den största i koncernen).  
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Hur vill ni att ljud, ljus, musik, layout, färg, personal etc skall vara i resp. butik? 

Musik 

Innan så använde vi skivor i butikerna som skickades ut i butik. Men nu har vi streamad 

musik med större variation. Den är anpassad efter vilken tid på dagen det är, för att kunna 

påverka inköpen hos kunder. Mer upptempo vid lunch och mer lugn under förmiddagen. Jag 

tror det är samma musik i alla butiker. 

 

Ljuset 

Ljuset ändras utefter konceptet. Men i reseterminalen finns det fönster och det har inte butiken 

i köpcentrumet, så det blir lite olika och man får anpassa ljuset efter detta. För det har en stor 

påverkan på upplevelsen.  Det är olika koncept i de olika butikerna, och det får man anpassa 

ljuset efter.  

 

Färg, exponering 

Koncepten påverkar. Men det tas fram underlag för vad för färger som ska användas, en grå 

eller beige vägg tillexempel. Använder färger så det blir mer levande. Innan skulle allt fokus 

vara på plaggen men nu vill vi ha det mer levande och en behaglig atmosfär för kunden med 

hjälp av färg. 

 

Personal 

Vi har tydliga redskap hur man bemöter kund,ska vara generellt i alla butiker.Vi har 

utbildningar hur personalen ska bemöta kunden. Ska vara samma i alla butiker, prata med 

kunden. Men det kan skilja sig beroende på vad det är för butik när det gäller service. Och då 

gäller det att arbeta mer med det där det behövs. 

 

Ni har en bred målgrupp, vilka är det som ni riktar in er mot? 

Modeintresserad kvinna. Men vi vill ha lite äldre, en kvinna med barn, vi har inga herrkläder. 

Någonstans vid 30-45. Detta segment känner vi att vi kan jobba mer med. Och detta planerar 

vi ju butikerna utefter.  


