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Overview: This study aims to describe and to give greater understanding of how selected companies in 

the fashion industry works with the physical layout of stores, including the use of atmosphere, sensory 

stimuli and visual merchandising. Also what impact the layout can have on consumers buying process 

and the perception of the brand. Six interviews with different companies gave qualitative data that was 

analyzed together and against each other, based on the theoretical framework of the study.  The result 

shows that the selected companies do not plan the layout based on theories of consumer behavior or 

sensory marketing. Instead the layout is planned based on the brand and the positioning the company 

works for, which differentiates itself based on what company it is. To convey a feeling and to give an 

overall impression of the brand with the help of layout is important, and it is based on how the companies 

want the brand to be perceived. This then affects the buying process because it determines if the 

customers choses to consume in the store or not. A successful planning of the layout, for the companies in 

the study, is therefore not based on how well it matches with recent research in the field, but how well it 

is matched based on the brand only.  
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Översikt: Denna studie har som syfte att förklara och ge en ökad förståelse för hur utvalda företag i 

modebranschen arbetar med det fysiska upplägget i butiker, genom bland annat atmosfär, sinnesstimuli 

och visuell merchandising. Samt vilken påverkan upplägget kan ha på konsumenters köpbeslutsprocesser 

och därmed även uppfattningen om varumärket. Sex intervjuer med olika företag har gett kvalitativa data 

som sedan analyserats mot varandra utifrån studiens teoretiska referensram. Resultat visar på att de 

studerade företagen inte planerar sin butiksyta beroende på teorier om konsumentbeteende och 

sinnesmarknadsföring.  Utan istället planeras ytan beroende på varumärke och positionering, vilket skiljer 

sig åt beroende på företag. Att förmedla en känsla och att ge ett helhetsintryck med hjälp av upplägget är 

viktigt och baseras på hur butikerna vill att varumärket ska uppfattas, vilket sedan påverkar 

köpbeslutsprocessen då det avgör om kunderna väljer att konsumera i butiken eller inte. En lyckad 

planering av butiksytan för de studerade företagen, grundar sig därmed inte på hur väl ytan planeras 

utifrån tidigare forskning om sinnesmarknadsföring och visuell merchandising, utan hur bra den planeras 

utifrån varumärket.  
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Begreppsdefinitioner 
För att underlätta förståelsen för studien presenteras centrala begrepp nedan. 

 

 

Atmosfär: Utifrån teorierna som presenteras i studien kan begreppet beskrivas som den miljö butiker 

använder sig av för att påverka emotionella effekter hos kunderna. 

 

Icke-medvetna processer: Kan utifrån presenterad forskning beskrivas som tankegångar i hjärnan som 

är omedvetna, vilket sedan leder fram till att ett beslut tas. 

 

Köpbeslutsprocess: Enligt Nationalencyklopedin definieras köpprocesser som “hur konsumenter fattar 

sina köpbeslut”. Begreppet kan därmed användas för att förklara faktorer som påverkar besluten. 

(Nationalencyklopedin 2014)  

 

Layout: Begreppet kan definieras som utformningen av en butik, med hjälp av bland annat skyltning, 

belysning och interiör.  

 

Sinnesstimuli: Begreppet sinne definieras som en “förmåga att omvandla fysiska eller kemiska retningar 

till syn-, hörsel-, känsel-, doft- eller smakupplevelser” enligt Nationalencyklopedin. Enligt Business 

Dictionary definieras stimuli som någonting ifrån omgivningen som påverkar beteende (Business 

Dictionary 2014). Begreppet sinnesstimuli kan därmed definieras som syn, hörsel, doft och 

smakupplevelser som påverkar beteendet.  

 

Visuell merchandising: Enligt Business Dictionary definieras detta begrepp som: “Användandet av 

attraktiva försäljningsdisplayer och planering av butiksgolv för att locka kunder och öka försäljningen” 

(Business Dictionary 2014). 

 

Värdeskapande: Kan definieras som: “utförandet av åtgärder som ökar värdet på varor och tjänster” 

(Business Dictionary 2014).  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

I dagens samhälle konsumeras stora mängder kläder. Under 2012 omsatte modebranschen 229 miljarder 

kronor i Sverige, vilket är en ökning på 11 % sedan 2011 (Tillväxtverket 2014). Med en befolkning på 

ca 9,5 miljoner blir detta i genomsnitt ca 24,000 kronor per person, som läggs på kläder per år och 2 000 

kronor i månaden (The World Bank 2014). Med en medellön på ca 29,800 kronor per månad i alla 

jobbsektorer läggs ca 15 % av inkomsten på kläder (Statistiska Centralbyrån 2014), vilket symboliserar 

det ökade behovet av denna typ av konsumtion i dagens samhälle. Modebutiker verkar på en 

monopolistisk konkurrensmarknad, vilket är en marknad med hård konkurrens och små marginaler, då 

det är många konkurrerande aktörer (Handelns Utvecklingsråd 2014). Detta bidrar till att det blir allt 

viktigare för företag att arbeta med sin marknadskommunikation för att nå ut och påverka konsumenters 

beteende och uppfattning om varumärket. Det kan handla om reklam, direkt marknadsföring, sälj 

promotion, publika relationer och personlig försäljning (Fill 2002). 

 

I forskningens tidigare stadium kring konsumentbeteende ansågs konsumenten vara en logisk och 

rationell varelse i sina köpbeslut, det fokuserades på produktens attribut och fördelar. Köpbeslutet 

baseras på en rad olika faktorer, hur sinnena stimuleras genom butikens utformning och atmosfär, samt 

på grund av konsumenters emotionella och psykologiska egenskaper (Armstrong & Kotler 2011, 137-

151). Under 80-talet hävdade forskare att konsumentens irrationella köpbeslut bör övervägas; att 

konsumenten inte enbart handlar rationellt utan att beslut grundas på känslor, fantasier och 

känslomässiga relationer (Holbrook & Hirschman 1982). 

 

Under 2008- 2009 forskades det mer kring butiken som själva marknadsplatsen, och som den dynamiska 

kärnan där varumärken, personal och konsumenter agerar mot varandra.  Detta för att få mer kunskap 

om hur konsumenten agerar i butiken. I och med att konsumtion har blivit mer kunskapsintensiv, samt 

att konsumenter idag är mer kräsna och krävande än tidigare, så har många företag nu börjat satsa på att 

använda sig av sinnesmarknadsföring. Det ger företagen fördelar att utforma butikerna utifrån kundernas 

sinnesupplevelser och att använda den som ett marknadsföringsverktyg. Genom att använda sig av 
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sinnesupplevelser i butiken som innehåller både emotionella och funktionella signaler, så kan företag 

tillfredsställa kunders behov och villighet att konsumera (Konsumentverket 2014). 

 

Att placera rätt varor på rätt plats och att väcka rätt känslor är en viktig del i att försöka påverka 

shoppingbeteendet och därmed köpbeslutet. För att förstå sig på hur konsumenter fattar beslut i butiken 

måste först och främst kunskap om konsumentens beteende tas upp. Konsumentbeteende innefattar de 

aktiviteter som utförs för att söka, välja och konsumera produkter och tjänster  

(Armstrong & Kotler 2011, 137-151). Detta tillsammans med satsningar kring marknadskommunikation 

och sinnesmarknadsföring kan hjälpa företag att effektivisera butikens utformning och atmosfär 

tillsammans med konsumentens uppfattning om varumärket. 

 

1.2 Problemdiskussion  

Konsumenter kan agera både rationellt och irrationellt i sina köpbeslut. Därför är det viktigt att företag 

förstår sig på sina kunders agerande och därmed kunna ha möjlighet att utforma varumärkesstrategier 

för att väcka behov hos dem. Att studera bakomliggande faktorer i konsumentbeteende är därför viktigt. 

Mer forskning kring köpbeslutsprocesser inom modebranschen krävs idag då en majoritet av studier 

endast finns inom livsmedelsbranschen. Hur företag marknadsför sina varor i butiken är avgörande för 

vilka köpbeslut konsumenterna fattar, och studien går därför djupare in i modebranschen då det är en av 

de största marknaderna idag. Utgångspunkten för denna studie ligger i grundläggande teorier inom bland 

annat: konsumentbeteende, atmosfär, värdeskapande och visuell merchandising, samt genomförande av 

kvalitativa intervjuer med butikschefer, experter och konsulter. 

 

1.3 Problemformulering 

Hur arbetar företag med butikens fysiska upplägg, för att påverka konsumenters köpbeslutsprocesser i 

detaljhandeln med inriktning på mode? 

  

1.4 Syfte 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur företag arbetar med det fysiska upplägget i butik med hjälp av 

atmosfär, sinnesstimuli, värdeskapande och visuell merchandising. Samt hur företag försöker påverka 

konsumenters köpbeslutsprocesser och beslutsfattande i arbetet.  
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1.5 Avgränsning 

Studien och frågeställningarna har undersökts och arbetats med utifrån ett företagsperspektiv, därför 

bejakas inte kundernas åsikter och värderingar. I studien presenteras bland annat modeller och faktorer 

som påverkar konsumenters köpbeslut och agerande i butiken, detta för att faktorerna kan påverka hur 

företag väljer att utforma sina butiker. Teorier om sinnesstimuli, värdeskapande och 

presentationstekniker presenteras även. Studien ämnar inte till att försöka förklara hur alla företag 

arbetar med butikers fysiska upplägg, utan ämnar förklara hur de utvalda företagen arbetar utan att dra 

några generella slutsatser kring ämnet. Intervjuunderlaget baseras på utvalda personer ifrån företagen 

TNS SIFO Retail and Shopper, Lurell Kommunikation, Grandpa, Bik Bok och NK Man. Vidare är en 

avgränsning att alla företag befinner sig i Sverige och att Grandpa, Bik Bok och NK är modebutiker. 

Frågorna i intervjuguiden har avgränsats utifrån den teoretiska referensramen, och är även avgränsad till 

frågor som forskarna ansett lämpade till butikschefer och konsulter i utformningen av butiker. Frågorna 

är mer generellt ställda till konsulterna och mer specifikt ställda till butikscheferna för att kunna förklara 

djupare för respektive butik. 

 

1.6 Disposition 

Kapitel 1. Detta kapitel ger en introduktion för studiens bakgrund och problemdiskussion. Samt redogör 

för studiens problemformulering, syfte och avgränsning. 

 

Kapitel 2. I detta kapitel beskrivs teorier kring konsumentbeteende, köpbeslutsprocesser, atmosfär, 

värdeskapande, stimuli samt visuell merchandising. Slutligen presenteras en teoretisk syntes där 

teorierna kopplas till varandra och motiveras till studiens syfte. 

 

Kapitel 3. I detta kapitel redogörs och motiveras vald forskningsmetod och urval, samt tillvägagångsätt 

för att försöka besvara frågeställningarna. Avslutningsvis presenteras kritik och analys av metodvalet. 

 

Kapitel 4. I detta kapitel redogörs studiens resultat som analyserats utifrån tidigare forskning och teorier. 

Inledningsvis presenteras de företag och respondenter som har intervjuats i studien. Därefter presenteras 

analys och resultat som sedan leder fram till en sammanfattning av de viktigaste aspekterna, som sedan 

avslutas med en sammanfattande diskussion.  
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Kapitel 5. I detta kapitel presenteras studiens slutsatser med utgångspunkt i arbetets syfte och 

problemformulering.  

 

Kapitel 6. I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring studiens resultat och slutsats med egna 

reflektioner. Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning inom området.  
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2. Teoretisk referensram och grunder 

I detta kapitel beskrivs teorier kring konsumentbeteende, köpbeslutsprocesser, atmosfär, 

värdeskapande, stimuli samt visuell merchandising. Slutligen presenteras en teoretisk syntes där 

teorierna kopplas till varandra och motiveras till studiens syfte. 

 

2.1 Köpbeslutsprocessen 

För att kunna förstå hur företag arbetar med att påverka kunders beteende och köpbeslut måste 

grundläggande teorier kring hur kunder agerar presenteras. Det finns flera rationella modeller och teorier 

som beskriver hur konsumenters köpbeslut ser ut. Köpbeslutsprocessen kan enligt Kotler (2011) 

kategoriseras i fem olika steg. Modellen innefattar hela processen från att ett behov har upptäckts till att 

kunden har utvärderat köpet. De fem olika stegen är: behovserkännande, informationssökning, 

utvärdering av alternativ, köpbeslutet och efterköpsbeteende som kan ses i figur 1 (Armstrong & Kotler 

2011, 151-154). Stegen som är mest lämpade att förklara djupare är ”utvärdering” och ”köpbeslut fattas” 

då detta är det som kan ske när kunden träder in i butiken. Stegen “behovserkännande”, 

”informationssökning” samt ”efterköpsbeteende” kommer inte att förklaras djupare, detta för att dessa 

steg inte kan kopplas till det fysiska utformandet av butiker. Istället anser forskarna att dessa steg kan 

förklaras med hjälp av andra faktorer. 

 

Figur 1. Köpbeslutsprocessen. Egenmodifierad utifrån Armstrong & Kotler (2011). 
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2.1.1 Behovserkännande  

Köpbeslutsprocessen börjar med ett erkännande av att ett behov eller ett problem har uppstått, det kan 

vara ett internt stimuli eller ett externt stimuli. När behovet är upptäckt strävar konsumenten efter att 

uppfylla behovet och börjar då sin sökning efter produkten (Armstrong & Kotler 2011, 151-154). Detta 

kan även förklaras genom Abraham Maslows behovstrappa (1943), där han beskriver hur olika behov 

uppkommer. Modellen delas in i fem kategorier, där varje kategori har en viss nivå av prioritering för 

människan. De mest primära behoven ligger i botten och de minst primära behoven i toppen (Maslow 

1943). När de grundläggande behoven är tillfredsställda strävar konsumenten efter de sekundära 

behoven som kan anses som mer lyxbetonade produkter såsom modekläder. Upplevelser och design kan 

vara exempel på hur dessa sekundära behov tillfredsställs (Philsgård, Eek, & Andersson 2010, 16).   

 

2.1.2 Informationssökning 

Informationssökning kan ske på olika sätt beroende på hur starkt behovet av produkten är. 

Informationen kan erhållas genom personliga källor, reklam eller sociala medier. Tiden är också en 

faktor som påverkar informationssökningen som i sin tur påverkar köpbeslutsprocessen (Armstrong & 

Kotler 2011, 151-154). 

  

2.1.3 Utvärdering 

Utvärdering av alternativ är mycket komplex. Enligt Kotler (2011) utgår konsumenten från sin 

personlighet och egna uppfattningar kring olika varumärken för att fatta ett köpbeslut. Konsumenten 

göra olika beräkningar om de olika alternativen och det kan bland annat vara att fråga sina vänner om 

råd eller att fatta ett beslut impulsivt. Konsumenten utvärderar alternativen på en skala utifrån de attribut 

som har förmågan att leverera den nyttan som konsumenten söker efter (Armstrong & Kotler 2011, 151-

154). 

 

Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2010) menar att utvärderingen beror på vilken 

problemlösning konsumenten använder sig av. Det finns konsumenter som använder sig av en utökad 

problemlösning, vilket innebär att konsumenten noggrant kan utvärdera flera märken. Sedan finns det 

konsumenter som använder sig av vanlig problemlösning som innebär att de håller sig till sina 

stadigvarande märken och kan inte tänka sig att använda något annat varumärke. Det blir även svårare 
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för konsumenten att utvärdera produkten om negativa känslor väcks hos konsumenten inne i butiken. 

Detta leder till att det blir extra viktigt att utforma butiken på ett sätt som får kunden att vilja stanna kvar 

och att vilja återkomma, eftersom konkurrensen om konsumenten är stor. Solomon m.fl.(2010) hävdar 

att det är viktigt för butiken att göra ett gott första intryck eftersom konsumenterna inte kan ha för 

många olika alternativ gällande varumärken i minnet, och att konsumenter har en begränsad förmåga att 

bearbeta information (Solomon m.fl. 2010, 333-334). Baines (2013) menar att konsumenten omvärderar 

attityder gällande utvärderingen beroende på olika händelser eller omständigheter som uppkommer 

under tiden. Det kan vara att konsumenten känner obehag eller ångest över köpbeslutet och kan på så 

sätt försöka försvara sina egna övertygelser så de stämmer överens med omständigheterna (Baines, Fill 

& Page 2013). Allt detta presenteras i modellen nedan. 

  

 

Figur 2. Utvärdering av alternativ. Egenmodifierad utifrån Armstrong & Kotler (2011); Solomon m. fl. (2010). 

2.1.4 Köpbeslut fattas 

Ett köpbeslut om den mest önskade produkten fattas när konsumenten har värderat de olika alternativen. 

Det finns två olika faktorer som kan påverka köpbeslutet enligt Armstrong och Kotler (2011), och dessa 

två faktorer är andras värderingar gällande produkten, samt oväntade händelser som kan vara 

ekonomiska till exempel (Armstrong & Kotler 2011, 151-154). 

 

2.1.4.1 Behavioural perspective model - BPM 

Andra faktorer som påverkar köpbeslut presenteras av Newman och Foxall (2003). De sammanfattar i 

en artikel tidigare undersökningar och modeller kring hur konsumenter fattar sina köpbeslut i 

modebutiker. En undersökning som de presenterar är utförd av Newman, Yu & Oulton (2002) där de har 
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studerat kundrörelser i ett flertal modebutiker med hjälp av övervakningskameror. (Newman & Foxall 

2003, 592). Data har sedan applicerats på en beteendemodell av Foxall (1990). Denna beteendemodell 

(behavioural perspective model, BPM) tar upp 8 kategorier av stimuli i modebutiker som sedan påverkar 

vilket konsumentbeslut som tas. I alla kategorier så antas ett unikt mönster av gensvar i attityden hos 

konsumenten, detta unika mönster påverkas direkt av upplägget i butiken (Newman & Foxall 2003, 

595). 

 

 

Figur 3. The BPM contingency matrix with eight fashion consumer situations (Newman & Foxall 2003, 592). 

 

2.1.4.2 Applicering av BPM modellen på modebutiker – 8 konsumtionssituationer 

I figur 3 har Newman och Foxall (2003) applicerat data ifrån tidigare undersökning till BPM modellen. 

Figuren visar hur varorna är placerade, hur upplägget ser ut i butiken och hur det skapar en viss miljö 
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som påverkar köpbeslutet och beteendet hos kunden. En klassificering av miljö som modellen tar upp 

kallas Behavour setting scope, den är indelad i två delar. Den första delen kallas “open setting” och 

betyder att konsumenten uppfattas ha kontroll över vad som finns i butiken, Det kan handla om en kund 

som återkommer vecka efter vecka. Den andra delen kallas “closed setting” vilket betyder att 

konsumenten inte uppfattas ha kontroll, vilket till exempel kan vara när en konsument träder in i en ny 

butik för första gången (Newman & Foxall 2003, 596-597).  

 

Konsekvenser av ett visst konsumentbeteende och köpbeslut kan enligt modellen delas in i tre delar: 

Nytto-förstärkande (utilitarian), informationsförstärkande (informational) samt att undvika negativa 

konsekvenser. Nytto-förstärkande kan vara när kunden handlar ett visst plagg för att kunden vill äga 

något som ger tillfredsställelse. Informationsförstärkande handlar om feedback av prestation och hur väl 

det går för kunden, till exempel social status efter ett köp. Negativa konsekvenser syftar på att kunden 

handlar ett plagg som kunden sedan inte vill bli sedd i, eller att kunden inte hittar plagget i affären. 

Dessa beteenden delas sedan in i en skala av högt och lågt, som sedan delas in i fyra klasser: uppfyllelse 

(accomplishment), ackumulation (accumulation), hedonism och underhåll (maintenance) (Newman & 

Foxall 2003, 597). 

 

Figur 4. Operand classification of consumer behaviour. (Newman & Foxall 2003). 

 

2.1.5 Efterköpsbeteende 

Efter inköpet bildar sig konsumenten en uppfattning utifrån sina förväntningar av produkten. Är 

konsumenten nöjd med produkten så ökar inte bara chansen att kunden ska komma tillbaka till butiken 
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utan det kan också göra att kunden talar bra om produkten till andra vilket kan leda till nya potentiella 

kunder (Armstrong & Kotler 2011, 151-154).  

 

2.2 Nordfälts kritik och icke-medvetna processer 

Nordfält (2007) menar att Kotlers traditionella femstegsmodell för köpbeslutsprocessen inte räcker för 

att sälja bra, han menar att ett butiksbesök ur ett psykologiskt perspektiv är en komplex upplevelse och 

att konsumenten inte hanterar informationen som modellen påvisar. Han menar även att kunders 

uppmärksamhet och beslut tas inom loppet av bara några minuter, och att om kunden inte gör ett köp 

beror det ofta på andra orsaker än att kunden inte vill ha varan (Nordfält 2007, 23). Vidare presenteras 

denna kritik, fler undersökningar, samt icke-medvetna processer djupgående. 

 

2.2.1 Nedungadis experiment 

Nedungadis experiment presenteras av Nordfält (2007). Undersökningen handlar om att kunder oftare 

gör ett spontant val (som är tillräckligt bra), än ett val som grundar sig på det de tycker bäst om. Detta är 

ett resultat av experimentet som utfördes då en grupp personer påmindes om att en viss affär fanns som 

alternativ innan de skulle välja, medan en annan grupp inte blev påmind. Detta resulterade i att en större 

mängd av de som blivit påminda av en viss affär valde just den affären jämfört med de som inte blivit 

påminda, som istället gjorde ett annat val som de var mer bekanta med. Detta menar Nordfält (2007) 

beror på minnesstrukturen hos människan, att det finns en risk att glömma att ett alternativ finns om 

kunden inte blir påmind om det. Det är sällan det bästa alternativet som väljs, utan istället väljs ett 

alternativ som oftast beror på en upprepning av tidigare gjorda val. 

 

Kritiken som Nordfält (2007) riktar mot femstegsmodellen är att den antar att konsumenterna vet vilka 

produkter de ska köpa för att tillfredsställa sina behov, vilket i hans mening inte stämmer då kunder 

oftare gör spontana val i butiken (Nordfält 2007, 24). Idén som presenteras är att företag och 

marknadsförare borde fokusera mer på att bli uppmärksammade överhuvudtaget, istället för att jobba för 

att bli mer omtyckta av kunderna, att detta kommer att leda till mer försäljning. Han menar att det finns 

två branschsanningar som inte implementeras i femstegsmodellen, att majoriteten av alla köpbeslut 

fattas i eller påverkas av butiken. Samt att ett val av en produkt sker på enstaka sekunder utan någon 

annan tanke kring de andra produkterna som är likadana. Konsumenter agerar alltså med stor 

sannolikhet icke medvetet eftersom medvetandet är så pass begränsat, tankarna är igång utan att de är 
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medvetna om det. Enligt Nordfält (2007) så hävdar vissa forskare att hela 95 % av människans kognitiva 

verksamhet är icke medveten (Krugman 1988; Zaltman 2000, se Nordfält 2007, 26). 

 

2.2.2 Icke-medvetna processer 

 

Figur 5. En grafisk beskrivning av det begränsade medvetandet (KTM = Korttidsminne) och de två stora 

informationskällorna: yttre och inre information. Den streckade ovalen ovanför symboliserar de icke-medvetna 

processerna (Nordfält 2007, 27). 

 

En grafisk beskrivning presenteras som förklarar att konsumenter hanterar information ifrån två källor 

när de ska fatta ett köpbeslut. Den första källan är yttre information som innefattar allt som tas in med 

hjälp av sinnena, även kallat perceptuellt flyt. Den andra källan är inre information vilket är minnen som 

konsumenterna har, även kallat konceptuellt flyt. På grund av det begränsade medvetandet så menar då 

Nordfält (2007) att all information filtreras på något sätt av icke-medvetna processer, vilket i sin tur 

leder till att ett korttidsminne skapas (KTM). Detta påverkar sedan det faktiska köpbeslutet på detta sätt: 

 

 1. Vi ser inte allt vi tittar på 

2. Hjärnan och ögonen tränar hela tiden på vad vi inte ska se och minnas 

3. Vi ser med minnet 

4. Det pågår en dragkamp mellan sinnena och minnena 

5. Vi behöver hjälp att förstå vad vi ser 

(Nordfält 2007, 27-33) 
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Sammanfattningsvis så menar Nordfält (2007) att företag måste fokusera mer på att påverka de icke-

medvetna processerna med hjälp av varumärkets representation för att få konsumenter att handla, vilket 

även innefattar den fysiska butikens utformning. Att konsumenter inte nödvändigtvis handlar det de vill 

ha, utan snarare det dem kommer på. Dessa beslut grundas på upplevelser, minnen och handlingar som 

konsumenter undermedvetet och oavsiktligt har (Nordfält 2007, 32). Detta är också något som 

författarna Dijksterhuis, Smith, van Baaren, och Wigboldus (2005) belyser. De menar att innan 

konsumenten köper eller beslutar sig för något så hanteras en mängd information och tankar i hjärnan. 

Konsumenten kan finna en produkt mycket användbar eller att den ger en viktig symbolisk betydelse. 

Dijksterhuis m.fl. (2005) menar att genom inflytande taktik och övertalning så kan konsumenten reagera 

”tanklöst” till stimuli, och det utlöser vissa automatiserade gensvar. Viss stimuli kan ge en automatisk 

påverkan på konsumenten, och det leder till att beslut och beteenden påverkas innan konsumenten blivit 

medveten om dem (Dijksterhuis m.fl. 2005). 

 

2.3 Värdeskapande – Atmosfär, ljud, doft, syn och känsel 

I denna del presenteras modeller och forskning kring hur butikers fysiska utformning, atmosfär och 

sinnesstimuli påverkar köpbeteende och uppfattning om varumärken. Kapitlet fördjupar sig i The Brand 

Identiy Model, The Process of Adoption samt i teorier inom sinnesstimuli och trängsel. 

 

 2.3.1 The Brand Identity Model 

För att få en djupare inblick i hur konsumenter uppfattar varumärken i butiker, som sedan påverkar 

köpbeslutet som fattas, så presenteras nedanstående modell. 
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Figur 6. The Brand Identity Model (Hillesland m.fl. 2013, 166). 

 

I Fundamentals of Retailing and Shopper Marketing beskrivs The Brand Identity Model 

(varumärkesidentitetsmodellen) av Alf Bendixen (2013). Han hävdar att det finns fyra kritiska steg i 

utvecklingen av effektiv reklam och positionering för ett varumärke, som sedan leder till ett Brand 

positioning statement (hur varumärket uppfattas). Dessa fyra steg är: att först identifiera de 

huvudsakliga drivkrafterna som kommer göra att fler konsumenter besöker butiken. Det andra steget 

handlar om att skapa en positionering som bär dessa drivkrafter, till exempel att studera vilka 

drivkrafter som är trovärdiga mot hur varumärkets verksamhet ser ut. Det tredje steget är att utveckla 

reklam som stärker positioneringen, och det fjärde steget handlar om att utveckla en butik som ger 

kunderna mer än de huvudsakliga drivkrafterna och mer än konkurrenterna. Det tredje och fjärde steget 

är mest lämpade för detta arbete som riktar sig mot butikens fysiska utformning, därför kommer en 

djupare förståelse för dessa att presenteras. 

 

I det tredje steget, som handlar om att utveckla reklam som stärker positioneringen, så hävdar Bendixen 

(2013) att det finns två källor av intryck: upplevelsen av butiken och reklamen. Ifall positioneringen och 

verksamheten (i butiken) definieras kring olika mål så kommer uppfattningen av butiken och reklamen 

att skilja sig. Bendixen (2013)  menar att detta ofta händer i butiker idag, och att det är därför företag 

ständigt förändrar sin reklam. Han menar även att det kan finnas barriärer till de som inte konsumerar 

eller använder sig av varumärket, så kallade icke-användare. Att positioneringen inte verkar trovärdig 



14 

 

för dem, och att budskapet då måste kommuniceras på ett annat sätt. För att veta hur denna 

kommunikation ska utformas krävs research som berättar hur implicit eller explicit budskapet ska vara 

för att skapa rätt intryck. Det kan testas genom att skapa stimuli baserat på positionering och sedan 

utvärdera hur kunderna uppfattar varumärket utifrån detta. När responsen närmar sig den valda 

positioneringen av varumärket så menar Bendixen (2013) att företag börjar förstå sig på hur de ska 

kommunicera med dem. Genom exempelvis kampanjer och reklam för att väcka dessa känslor 

(Bendixen 2013, 165-166). Dessa kampanjer är sedan de som kommer att synas i butiken, och ifall dessa 

kampanjer inte stämmer överens med positioneringen så kommer konsumenters köpbeslut påverkas. 

 

Det fjärde steget belyser att företag bör utveckla en butik som ger kunderna mer än de huvudsakliga 

drivkrafterna och mer än konkurrenterna. Enligt Bendixen (2013) så är det viktigare att butiken jobbar 

mot att stärker positioneringen, än att reklamen gör det. Detta för att ett bra intryck av varumärket 

kommer ifrån ett besök i butiken. För att butiken ska kunna ge mer än konkurrenterna så måste de 

förutom att arbeta med föregående steg, arbeta med butikspersonalen. Reklam och annan 

kommunikation utgör en abstrakt del av varumärkets personlighet. Butikspersonalen utgör den konkreta 

delen av varumärkets personlighet, och här ska butiken ställa sig frågan: Vad är det för personlighet som 

personalen ska lämna efter sig efter ett möte med kunden? Det är viktigt att personalen vet hur de ska 

bygga och skapa långsiktiga relationer med kunderna, då de flesta butiker tjänar mycket pengar på 

återkommande kunder.  

 

Några förslag ges av Bendixen (2013) för att butikspersonalen ska arbeta så bra som möjligt: de kan 

skapa en checklista som de går igenom innan de börjar jobba för att minska på sina misstag och för att 

stärka varumärkets personlighet. Vilket i sin tur ger nöjdare kunder och mer försäljning. Personalen bör 

även tränas och få feedback dagligen av sina chefer (Bendixen 2013, 168-169). Butikspersonalen 

påverkar köpbeslutsprocessen för kunderna samt helhetsupplevelsen av butiken och varumärket. 

 

2.3.2 The process of adoption 

Hur företag arbetar med sitt varumärke och sina produkter påverkar vad det är för typ av köpbeslut som 

fattas och varför. Nedan presenteras en modell som belyser olika köpbeslutsstadier, som i sin tur 

påverkas av uppfattningen om varumärket samt butikens fysiska utformning.  
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Figur 7. The process of adoption (Rogers 1983;Baines, Fill, Page 2011, 310). 

 

Adopteringsprocessen som illustreras i figur 7 av Rogers (1983), visar de olika stegen när konsumenter 

accepterar och använder nya produkter. Kunskapsstadiet (knowledge) belyser när konsumenter endast 

uppmärksammat att produkten finns utan att ha format några värderingar kring den. Därmed är de heller 

inte särskilt benägna att skaffa sig ytterligare information om produkten. Övertalningsstadiet 

(persuasion) är nästa steg och karaktäriseras av att konsumenter nu vill skaffa sig mer information om 

produkten. Det kan handla om produktens pris, egenskaper och tillgänglighet. Det tredje steget kallas 

beslutsstadiet (decision) och tar form när konsumenter har bildat sig en uppfattning om produkten och 

värderat den. De fattar därefter ett beslut ifall de ska köpa varan eller inte beroende på om uppfattningen 

är positiv eller negativ. Detta beslut är dock inte slutsteget i stadiet utan konsumenterna kan därefter 

påverkas och fatta beslut ifall de fortfarande tänker köpa varan (continued adoption) eller ifall de 

fortfarande inte tänker köpa varan (continued rejection). Det kan också handla om att de fattar beslut om 

att de inte tänker fortsätta köpa varan (discontinuance), eller att de nu tänker köpa varan som de tidigare 

inte gjort (later adoption).  

 

Genomförandestadiet (implementation) är det fjärde steget och innefattar när konsumenter använder sig 

av produkten för första gången. Detta steg påverkar sedan om konsumenten accepterar eller förkastar 

produkten. Det sista steget, bekräftelsestadiet (confirmation), tar plats när kunder sedan använder 

produkten regelbundet utan några ytterligare försäljningsincitament ifrån företaget. Denna process 

belyser hur kunder fattar beslut om att köpa produkten eller inte. En viktig poängtering är att förkastning 

av produkten kan ske i alla de olika stegen och det är därmed lika viktigt att försöka påverka kunden 

positivt till att handla i alla steg. (Baines 2011, 310). 



16 

 

 

Hur butiken är upplagd fysiskt kan påverka dessa steg då utformandet måste stämma överens med 

uppfattningen av varumärket och i bästa fall stärka den. Denna modell kan kopplas ihop med den 

tidigare presenterade Brand Identity Model (Bendixen 2013), som belyser hur företag bör arbeta med 

positionering tillsammans med butikens upplägg för att stärka varumärket, vilket i sin tur leder till att 

köpbeslut fattas i något eller några av stegen. Se figur 8 nedan. 

 

 

Figur 8. Egenmodifierad utifrån The Brand Identity model & The process of adoption (Hillesland m.fl. 2013, 166; Rogers 

1983;Baines, Fill & Page 2011, 310). 

 

Fortsättningsvis presenteras olika exempel och undersökningar kring hur trängsel, atmosfär, ljud, doft, 

känsel och syn påverkar hur konsumenter uppfattar butiken, och hur detta påverkar köpbeslutet. 
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2.3.3 Trängsel 

Machleit, Eroglu och Mantel (2000) har utfört en studie som belyser att trängsel i butiker kan leda till att 

tillfredställelsen hos konsumenten minskar, och att både mänsklig och rumslig trängsel kan påverka 

shoppingbeteendet. I studien tar de hänsyn till vilken tolerans av upplevd trängsel som finns, samt vilka 

förväntningar kunderna hade på trängseln och vad konsekvenserna blev av detta. Resultatet visar att 

både mänsklig och rumslig trängsel gav negativa emotioner hos kunderna, vilket försämrade kundernas 

motivation till att handla (Machleit, Eroglu, & Mantel 2000). En bra planerad och inte allt för trång 

butik kan ha positiv effekt på kundernas köpbeteende, eftersom uppfattningen och känslor associerade 

till varumärket och butiker utvecklas tidigt innan kunden har fattat ett köpbeslut menar Machleit, Eroglu 

och Mantel (2000).  

 

Detta är även något som observerats av Underhill (1999) i den så kallade “Rumpsnuddseffekten”. I 

observationen placerade en butik ett slipsställ mitt i huvudgången, och när kunderna stannade till för att 

titta så hände det att de knuffades till av folk som var på väg in och ut. Det slutade med att kunderna 

som kollade på slipsarna tillslut gick därifrån utan att köpa någonting. Underhill (1999) gjorde denna 

upptäckt i sina observationer och tipsade butiken om att flytta slipsstället till en annan plats som inte var 

lika utsatt, det gav resultat och försäljningen ökade (Underhill 1999, 13-14).  

 

2.3.4 Atmosfär 

Atmosfären kan ses som helheten av butiken när kunden stiger in. Stämmer denna atmosfär inte överens 

med den bildade uppfattningen om varumärket så ökar risken att kunden inte kommer att köpa 

produkten. I en studie av Donovan och Rossiter (1982) mäter forskarna hur kunderna påverkas av 

butiksatmosfären och vad det väcker för känslor hos kunderna, vilket i sin tur påverkar beteendet inne i 

butiken. Donovan och Rossiter (1982) använder sig av Mehabrian and Russels modell som är särskild 

anpassad att använda vid butiksmiljöer. De känslor som väcktes hos kunden var upprymdhet, glädje och 

dominans och responsen som uppkom var närmande eller undvikande. Närmande inne i butiken handlar 

om att kunden vill stanna kvar i butiken och finner butiken tillfredställande. Undvikande betyder att 

kunden upplever butiken negativt. Resultatet av upprymdhet och glädje visade sig ha olika effekter, 

upprymdhetens effekt är att kunden vill spendera mer tid i butiken. Glädjens effekt gör att den positiva 

känslan resulterar i att kunden vill spendera mer pengar i butiken (Donovan & Rossiter 1982, 1994). Att 

använda sig av atmosfären i butiken är ett bra försäljningsknep även enligt Nordfält (2007), då det 

väcker känslor hos kunden som den kanske inte ens är medveten om. Genom en inspirerande 
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butiksmiljö kan kunden tycka att besöket är roligare och det kan leda till att kunden kan testa nya saker, 

variera sig mer och göra mer oplanerade köp (Nordfält 2007, 131). Kotler (1973) anser likväl, att 

atmosfären har en stor betydelse för hur kunden påverkas inne i butiken, då den framhäver specifika 

emotioner hos kunden som kan vara avgörande för köpbeslutet (Kotler 1973, 50). 

 

 

Figur 9. Sinnesmarknadsföring – en modell (Hultén 2011, 21). 

 

Hultén (2011) presenterar en modell för hur företagets strategier inom sinnesmarknadsföring påverkar 

kundernas uppfattning om varumärket, samt hur det knyter an till deras personlighet, identitet och 

livsstil (se figur 9). Modellen belyser att företag bör ha de fem mänskliga sinnena i åtanke när de 

utformar sina strategier för att kunna skapa en djupare relation med kunderna (Hultén 2011, 20). De fem 

mänskliga sinnena är syn, ljud, lukt, känsel och smak. Enligt Soars (2009) så stimulerar och påverkar 

dessa sinnen känslor hos konsumenten, vilket kan påverka upplevelsen av ett köp och hur de beter sig 

bortom vad de är medvetna om. Mer stimulans kommer ge större stimuli och påverkan på konsumenten. 

Om stimulansen är positiv kan det leda till att kunden handlar mer, känner sig mindre stressad, samt att 

humöret förbättras (Soars 2009).  

 

Morrison, Gan, Dubelaar och Oppewal (2011) belyser även vikten av att erbjuda en unik upplevelse för 

kunden genom att skapa en egen atmosfärsdesign med hjälp av musik, ljud och doft. De menar att detta 

är något företag måste fokusera mer på idag för att stärka sin position på marknaden i och med den 

ökade konkurrensen inom detaljhandeln (Morrison, Gan, Dubelaar & Oppewal 2011, 558). 

Fördjupningen i detta arbete är inom syn, ljud, doft och känsel då det är mest lämpligt för modebutiker. 
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2.3.5 Ljud och doft 

Enligt Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) så föds människan som en lyssnare och kan därmed forma 

sin omvärldsuppfattning och identitet kring ljudet. Människan använder ljudet till att tolka ting och att 

uttrycka sig, vilket därmed visar betydelsen av att använda sig av just ljud och musik för att stärka 

upplevelsen i butik (Hultén, Broweus & Van Dijk 2011, 85). Enligt Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, 

Swahn och Öström (2014) så kan doft leda fram avlägsna minnen och emotionella associationer. De 

menar att det är en stark kanal som kan påverka konsumentbeteende och köpbeslut, och att den idag 

används flitigt i detaljhandeln (Gustafsson, Jonsäll, Mossberg, Swahn & Öström 2014, 40). 

 

Det har även framkommit att konsumenter kände sig mindre stressade vid väntan på sin tur, att 

personalen uppfattas som mer hjälpsam och att dyrare varor köps när rätt musik spelas (Sweeney & 

Wyber 2002). Det är viktigt att koppla ihop musik med andra upplevelser inne i butiken för att förmedla 

en bra känsla och på så sätt skapa ett starkare varumärke menar Sweeney och Wyber (2002).  I studien 

utgår de ifrån Mehrabian och Russells modell, som baseras på att konsumenten utsätts för olika stimuli, i 

det här fallet musik, som i sin tur påverkar två känslotillstånd: upprymdhet och glädje. Detta leder sedan 

till olika shoppingbeteenden och köpbeslut (Sweeney & Wyber 2002). Vidare presenteras doftens 

inverkan på konsumentbeteende och köpbeslut. 

 

Davues, Kooijman och Ward (2003) presenterar en modell av Gulas och Bloch (1995), som påvisar 

samband mellan doftstimuli och kundbeteende (se figur 10 nedan). Sambanden som belyses är: att 

fysiologiska förutsättningar, tidigare erfarenhet, samt individuella särdrag som ålder och kön, leder till 

en viss känslomässig respons, objektiv doft eller upplevd doft. Som i sin tur avgör om konsumenten 

väljer att agera närmande eller undvikande. Modellen påvisar även att andra sinnesintryck och 

matchningar mellan doft och omgivning avgör hur doften upplevs (Ward m.fl. 2003, 620-623). 
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Figur 10. En modell som förklarar sambanden mellan doftstimuli och deras effekter på kundbeteende (Davies, Kooijman 

& Ward 2003;Nordfält 2007, 213). 

 

En modell har även tagits fram (se figur 11) av Morrison m.fl. (2011) där de testar hur musikvolym och 

vaniljdoft påverkar tillfredsställelsen hos kunderna, samt hur lång tid och hur mycket pengar de 

spenderar i butiken (Morrison m.fl. 2011, 558). 
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Figur 11. Original conceptual model (Morrison m.fl. 2011). 

 

 

 

Figur 12. Results, Aroma and Music Volume (Morrison m.fl. 2011). 

Figur 13. Results, Aroma and Music Volume (Morrison m.fl. 2011). 

 

Resultatet visar att både musik och doften av vanilj har en betydande inverkan på konsumentens känslor. 

Det visar även resultat på att den upphetsning som fås av musiken och doften ger ökad njutning och att 

det påverkar beteendet positivt (Morrison m.fl.  2011).  
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2.3.6 Syn och känsel 

Enligt Hultén, Broweus och Van Dijk (2011) så grundar sig de flesta av människans dagliga beslut på 

synintryck. Enligt Gustafsson m.fl. (2014) så svarar synen för 70-80 procent av all information som tas 

emot och är även det mest dominerande sinnet hos människan. Hultén m.fl. (2011) menar därför att 

företag bör synliggöra och använda sig av olika sinnesuttryck i marknadsföringen för att kunna påverka 

uppfattningen av varumärkets identitet och personlighet. En modell har tagits fram nedan av Hultén 

m.fl. (2011) som belyser olika sinnesuttryck som påverkar syn-upplevelsen, som i sin tur påverkar hur 

konsumenter uppfattar varumärket. Synsinnet uppfattar design, förpackning, stil, färg, ljus, tema, grafik, 

exteriör och interiör som sedan leder till en specifik syn-upplevelse i butiken. Detta påverkar vilket val 

konsumenten väljer att ta och kan därför även påverka framtida köp. 

 

 

Figur 14. Sinnesuttryck för synupplevelsen (Hultén, Broweus & Van Dijk 2011, 61). 

 

Gustafsson m.fl. (2014) hävdar även att färger kan påverka humöret och fysiska funktioner hos 

kunderna, vilket i sin tur påverkar köpbeslutet. Olika färger som exponeras i butiken kan bidra till att 

kunder upplever olika saker (Gustafsson m.fl. 2014).  

 

Davies, Kerfoot och Ward (2003), har undersökt visuell merchandising i modebutiker, och dess 

påverkan på köpbeteenden och uppfattning av varumärken. I undersökningen utförde de intervjuer där 

de analyserade respondenternas reaktion och känslor av olika typ av visuell merchandising och 

presentation av produkter. Författarna undersöker layout, ljussättning, presentationstekniker, färg och 
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paketering. Resultatet författarna fick fram i undersökningen var att färg är en viktig faktor som 

påverkar uppfattningen om produkters pris och kvalité. Det påverkar hur kunden uppfattar vad butikerna 

har att erbjuda, samt hjälper till att skapa en helhetsbild av butikerna. Resultatet i figur 15 visar hur 

respondenterna uppfattade priset på produkten enbart efter färgen på presentationen och layouten. När 

produkten var placerad och strukturerad mot enbart en vit display uppfattades priset mestadels ligga 

under genomsnittet. När produkterna istället placerades mot en neutral och beige färgad layout 

uppfattades priset som dyrt eller mycket dyrt (Davies m.fl. 2003, 143-152). Färger påverkar därför 

köpbeslut i butiker, beroende på preferenser om vilken typ av produkt konsumenten vill konsumera.  

 

Figur 15. Color perception and merchandise price (Davies, Kerfoot & Ward 2003). 

 

Olika presentationstekniker undersöktes även i studien. Upphängning av varor ansågs vara den mest 

attraktiva presentationstekniken, då den tydligt visar upp plaggen och gör dem synliga. Vikta kläder 

uppfattades av respondenterna som svårt att ta till sig, då de inte kände att de kunde se och visualisera 

sig hur plagget skulle se ut på. Många respondenter uppfattade vikta kläder som för prydligt, vilket även 

gav en ovilja att “förstöra upplägget” och därmed inte heller köpa dem. Användandet av klädställningar 

i butiken uppfattades som irriterande hos respondenterna eftersom de endast visade en ärm av plaggen. 

De associerade även denna presentationsteknik till lagerhus som säljer billiga kläder med sämre kvalité. 

Hyllor som presentation av kläder uppfattades som oorganiserat och oattraktivt hos respondenterna. 

Skyltdockor däremot sågs mestadels som en god presentationsteknik då de visade upp plaggen bra 

(Davies m.fl. 2003, 147-149).  
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Utrymmet och ljussättningen i butikerna var också en bidragande orsak till hur respondenterna 

uppfattade varumärket och butiken. Om utrymmet ger den som kliver in i butiken en naturlig väg att 

röra sig på så uppfattade respondenterna att detta gav utrymme att kunna kolla runt mer. Om butiken 

inte gav en naturlig väg att röra sig på, så uppfattade respondenterna butiken som svår att gå runt i, 

vilket därmed ger en negativ känsla kring upplägget. Ljussättningen i butikerna uppfattades något olika 

hos respondenterna. De som var positiva till en viss ljussättning menade att den var inbjudande, de som 

var tillfredsställda upplevde ljussättningen som trevlig och ljus. Respondenterna som uppfattade 

ljussättningen negativt menade att det fick butikerna att uppfattas somt tråkiga och basic, samt att det 

gav displayer en steril känsla som inte ansågs inbjudande (Davies m.fl. 2003, 150). Nedan i figur 17 

presenteras resultatet av display med hjälp av färg, presentationsteknik och ljussättning. Samt deras 

påverkan på respondenterna och deras val om konsumtion av produkterna. 

  

Figur 16. Behavioural process from display to consumption (Davies, Kerfoot, Ward 2003). 

 

Gustafsson m.fl. (2014) anser att känselsinnet kan vara den mest avgörande faktorn vid själva 

köptillfället. När kunden känner på en produkt så ökar chansen att varan köps, eftersom uppfattningen 

om kvaliteten och trovärdigheten kan öka (Gustafsson m.fl. 2014). Detta är även något som Peck och 

Childers (2006) hävdar. De menar att om kunden känner på produkten så kan det öka chanserna att 

produkten köps. Peck och Childers (2006) har gjort två experiment angående detta. I det första 

experimentet uppmanade de kunderna att känna på produkterna genom att ställa fram en skylt där det 

stod ”känn fräschheten” in till produkterna. I det andra experimentet tog de bort skylten, det visade sig 
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att de kunder som hade känt på produkterna gjorde fler impulsköp än de som inte hade känt på 

produkterna. Författarna menar att kunden får en bättre kännedom om produkten om kunden rör vid 

produkterna vilket påverkar köpbeteendet positivt (Peck & Childers 2006).  

 

2.4 Teoretiskt syntes 

Nedan förklaras hur teorierna som tidigare presenterats, kan kopplas samman för att svara på studiens 

frågeställningar och syfte.  

 

 

 

Figur 17. Egenkomponerad modell utifrån tidigare presenterad forskning och teorier. 

 

En kort sammanfattning om studiens teorier och varför de har presenterats i en viss ordning presenteras 

vidare. Studien belyser först själva köpbeslutet, när det fattas och varför, såsom köpbeslutsprocessen i 

fem steg enligt Kotler (Armstrong & Kotler 2011). Kritik mot denna och icke medvetna processer 
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presenteras även. Detta för att öka förståelsen för själva köpbeslutet då butikens fysiska utformning 

sedan kommer att presenteras som påverkar detta. 

 

Nordfälts (2007) kritik mot Kotlers femstegsmodell, samt Dijksterhuis, Smith, van Baaren, och 

Wigboldus arbete (2005), leder in på betydelsen av företagens arbete att påverka icke medvetna 

processer genom butikens utformning (atmosfär och sinnesstimuli). Vidare presenteras forskning som 

ger en djupare inblick i hur konsumenter uppfattar varumärken i butiker genom “The Brand Identity 

Model” (Bendixen 2013), som sedan påverkar köpbeslutet som fattas. Detta för att ha möjlighet att svara 

på frågeställningarna ur ett företagsperspektiv och få en djupare förståelse för företagens strategival med 

butikernas utformning. Hur företag arbetar med sitt varumärke och sina produkter påverkar vad det är 

för typ av köpbeslut som fattas och varför. The Process of Adoption (Rogers 1983) belyser olika 

köpbeslutsstadier, som i sin tur påverkas av uppfattningen om varumärket samt butikens fysiska 

utformning. 

 

Därefter presenteras begreppet atmosfär och forskare som belyser detta. Hultén presenterar en modell 

för att belysa hur företagets strategier inom sinnesmarknadsföring påverkar kundernas uppfattning om 

varumärket. Hultén belyser att företag bör ha de fem mänskliga sinnena i åtanke när de utformar sina 

strategier för att kunna skapa en djupare relation med kunderna. Detta leder studien djupare in i de fyra 

sinnena: ljud, doft, syn och känsel. Tidigare forskning och undersökningar presenteras för att ge en 

djupare förståelse till hur de fyra sinnena påverkar köpbeslutet och därmed hur butiken fysiskt utformas 

utifrån detta av företagen. Med hjälp av bland annat visuell merchandising, presentationstekniker och 

layout. 
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3. Metod 

I detta kapitel redogörs och motiveras vald forskningsmetod och urval, samt tillvägagångsätt för att 

försöka besvara frågeställningarna. Avslutningsvis presenteras kritik och analys av metodvalet. 

 

3.1 Val av metod  

För att få en djupare inblick i hur företag jobbar med det fysiska upplägget inne i butiken och hur det 

påverkar konsumenternas köpbeslutsprocesser har data samlats in genom att först söka efter befintliga 

teorier från både böcker och vetenskapliga artiklar. De mest relevanta teorierna har valts ut och de har 

hjälp forskarna att förstå, analysera och begränsa sig i ämnet samt tolka studiens data. Efter det utfördes 

intervjuer med butikschefer, konsulter och experter inom ämnesområdet. Sedan analyserades empirin 

och kopplades ihop med studiens syfte och problemformulering för att nå fram till en slutsats. 

 

Studiens primära källor har samlats in genom intervjuer. De primära källorna som använts är direkta, 

vilket betyder att informationen är relevant och kopplad till syftet med studien, och att det ger svar på 

frågeställningarna på en gång. Fördelen med detta är att forskarna då kan välja ut det som är av intresse 

och på så sätt kunna få mer tillförlitliga svar på studiens frågeställningar. I denna studie har enbart 

intervjuer utförts, detta för att det ge en större förståelse och expertis för hur enskilda konsulter och 

företag arbetar (Christensen, Engdahl, Grääs, & Haglund 2010, 103). Intervjuer har gjorts med både 

butikschefer, konsulter och experter. Detta för att butikschefer kan ge en djupare förståelse och 

information om hur en enskild butik är utformad och varför. Medan konsulter och experter kan ge en 

djupare inblick i hur detta generellt arbetas med. Det ger två olika vinklar på ämnet vilket kan bidra till 

en ökad förståelse i denna studie. 

 

3.1.1 Kvalitativ metod 

I denna studie har kvalitativ metod valts. Med utgångspunkt ifrån studiens syfte är det lämpligt att 

använda denna metod då verkligheten beskrivs med hjälp av teorier och modeller. Det är viktigt att 

upptäcka och detaljrikt belysa de samband som växt fram, vilket lättare går att göra utifrån denna metod 

då studien innefattar beteenden hos människan. Enligt Denscombe (2012) har kvalitativ forskning en bra 

förmåga att hantera situationer som kan vara invecklade, och metoden ger därmed utrymme att belysa 

många olika företeelser i det sociala livet (Denscombe 2012, 398). 
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3.1.2 Intervjuer  

För denna studie tillämpades semistrukturerade intervjuer. Vilket betyder att frågor har utformats innan 

intervjun har ägt rum, men om respondenten önskar, så finns rum att utveckla sina svar mer utförligt 

(Denscombe 2012, 234-235). Enligt Christensen m.fl. (2010) är semistrukturerade intervjuer lämpliga 

för att erhålla en djupare inblick i studiens ämnesområde (Christensen m.fl. 2010, 169). I denna studie 

har intervjuer med TNS SIFO Retail & Shopper, Lurell Kommunikation, Bik Bok, Grandpa och NK 

Man gjorts. Fem intervjuer har utförts via mail på grund av fler av respondenterna inte befunnit sig i 

Stockholm och för att det passade andra bättre. Den sjätte intervjun utfördes på Grandpas kontor i 

Stockholm den 3e december klockan 14-15. Vidare har sex intervjuer utförts då detta var den mängd 

som hade möjlighet att vara med i studien på grund av tidsbrist och uteblivna svar på förfrågningar. 

Frågorna var förberedda i en intervjuguide, med utrymme för följdfrågor som uppstod under samtalet 

och med godkännande av respondenten spelades intervjun in.  

 

Subjektivt urval har använts då respondenterna är handplockade. Subjektivt urval innebär att 

respondenterna inte har valts ut slumpmässigt, utan att de har valts ut för att de är relevanta för studien. 

Intervjupersonerna som valts har grundat sig i vilka forskarna ansett har haft erfarenhet och kunskap 

som är relevanta för studien. Enligt Bryman och Bell (2005) ger detta tillvägagångssätt ett mer 

målinriktat val och kan vara bra för strategiska skäl (Bryman & Bell 2005). Det tillåter även forskaren 

att få information ifrån personer som anses vara avgörande för studien enligt Denscombe (2012), och det 

bidrar till att koncentration kan riktas mot respondenter med olika variation för att svara på 

frågeställningarna (Denscombe 2012, 37-38). 

 

3.2 Tolkning av empiri 

Inspelningen ifrån den fysiska intervjun lyssnades noggrant igenom och sammanställdes samma dag 

som den skedde rum. De digitala intervjuerna sammanställdes samma dag som svar erhölls. För att 

underlätta redovisning av empirin så omformulerades och modifierades respondenternas uttalanden 

något. Modifiering har skett i och med att intervjuerna kortades ned och sammanställdes, och vidare har 

inga ord i svaren därmed ändrats eller tagits bort. 
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3.3 Deduktiv forskningsansats 

Deduktiv forskningsansats har valts som utgångspunkt för studien. Deduktion innebär att datainsamling 

utgår från befintlig teori, för att sedan analysera empiri och därefter komma fram till en slutsats 

(Bryman & Bell 2005). Först undersöktes existerande teorier, sedan insamlad data från intervjuerna för 

att kunna få en förståelse som successivt växt fram. Deduktiv forskningsansats anses lämpad för studien 

då kunskap ifrån den teoretiska referensramen har hjälpt att forma intervjufrågorna. Detta för att 

forskarna i ett tidigt skede inte hade en djupare förståelse för ämnet, och att det därmed inte var möjligt 

att ställa relevanta frågor i intervjuguiden som sedan skulle besvaras och analyseras till empiri.  

 

3.4 Metodkritik 

Kvalitativ forskning har många gånger kritiserats för att den är mer begränsad än den kvantitativa 

forskningen eftersom undersökningens subjektiva förmåga kan spela in vid analysen av resultatet 

(Christensen m.fl. 2010, 296). Denscombe (2012) menar att kvalitativ analys kan bidra till att data blir 

mindre representativ, eftersom denna typ av forskning ofta baseras på få enheter. Detta försvårar 

möjligheten att bedöma hur väl resultatet kan generaliseras. Denscombe (2012) hävdar också att 

forskarens jag, alltså egna övertygelser, identitet och bakgrund, påverkar analysen av data. Att resultaten 

blir mer försiktiga då forskningen är så kallad självmedveten, vilket betyder att forskaren är medveten 

om jagets påverkan på resultatet. Det finns också en risk med denna metod, och det är att förklaringen 

kan bli alltför förenklad.  

 

Denscombe (2012) belyser att sociala fenomen är komplicerade och att det är viktigt att forskaren i sin 

analys är medveten om detta och inte förenklar frågorna för mycket (Denscombe 2012, 399-400). Ett 

mindre urval av respondenter görs ofta vid kvalitativ forskning och kan då inte generaliseras på samma 

sätt som vid kvantitativ forskning (Bryman & Bell 2005). Detta är något som har bejakats under hela 

studien. Eftersom data samlats in utifrån ett begränsat antal respondenter så har möjligheten till 

generalisering ifrågasatts av forskarna. På grund av detta har fokus lagts på handplockade respondenter 

som forskarna värderat som trovärdiga för studien utifrån de presenterade teorierna, vilket kan ge mer 

trovärdighet i empirin. Respondenterna som ansågs vara relevanta för denna studie fick en mailförfrågan 

om de ville delta i studien. Forskarnas relation till respondenterna är enbart att forskarna har blivit 

tipsade av personer de känner, om att kompetens finns hos många av de som intervjuats. Studiens syfte 

är att undersöka hur ett antal företag arbetar, därmed representerar urvalen dessa företag utan att 
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generalisering utförts på en större massa. Egna övertygelser och bakgrund har medvetet försökt 

uteslutits ur studien, då detta inte hjälper studien att svara på frågeställningarna.  

 

Kvantitativ metod är mer lämplig vid mätbara problem enligt Bryman och Bell (2005). Christensen m.fl. 

(2010) hävdar också att kvantitativ metod är mer passande att använda när det som studerats redan är 

känt, och befintliga teorier ska testas (Christensen m.fl. 2010, 70), vilket inte stämmer överens med 

studiens utgångspunkt. Induktiv metod är ett angreppsätt där empiri först samlas in, och sedan tillämpas 

på teori. Denna metod användes inte i studien då valet var att utföra intervjuer. Utan teoretiskt ramverk 

så är det svårt att utforma frågor att ställa till respondenterna, som sedan ska leda till att 

frågeställningarna besvaras. Abduktion är en kombination av induktion och deduktion, det vill säga att 

forskarna pendlar mellan teori och empiri. Detta är inte heller någonting som forskarna anser lämpar sig 

för detta arbete (Bryman & Bell 2005). 

 

3.4.1 Källkritik fysiska intervjuer 

Det kan uppstå systematiska fel under en intervju på grund av interaktionen mellan respondent och 

intervjuare. Båda parter kan misstolka frågorna, svaren och icke verbala signaler (Christensen m.fl. 

2010). Enligt Denscombe (2012) så finns det undersökningar som visar på att respondenter svarar olika 

beroende på hur den uppfattar den som intervjuar och dennas personliga identitet. Detta kan även ske 

om intervjun är via Internet. Det som påverkar hur respondenten uppfattar intervjuaren kan vara ålder, 

etniska ursprung och kön (Denscombe 2012, 244-245). Det är därför viktigt att forskarna försöker 

framställa sig så neutrala som möjligt, genom att vara artiga och tillmötesgående, men också vara 

försiktig med det som respondenten framför under intervjun.  Detta är något som forskarna tagit hänsyn 

till vid utförande av intervjuerna. Om intervjuaren sedan uppfattas på ett visst sätt går med säkerhet 

aldrig att veta, därför är det viktigt att ha detta i åtanke när intervjuer utförs (Denscombe 2012, 246). Det 

krävs god kunskap för att bygga upp ett bra förtroende hos respondenten för att kunna få ut så mycket 

som möjligt av intervjun (Christensen m.fl. 2010).  

 

3.4.2 Källkritik mailintervjuer 

Enligt Sveningsson, Lövheim och Bergquist (2003) är fördelen med mailintervjuer att varje respondent 

har god tid att formulera sina svar, och kan därför analysera frågorna på djupet. Detta lämpar sig för 

denna studie då frågeställningarna söker mer djupgående svar. Respondenten kan vara mer ärlig i sina 
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svar eftersom intervjun inte sker ansikte mot ansikte. Mailintervjuer kan även vara tidseffektiva då flera 

intervjuer kan hanterats parallellt. Det kan dock vara svårt att tolka budskapet då kunskap om språket 

kan skilja sig åt. Detta har försökts att förhindra då forskarna har kunnat be respondenterna om mer 

förtydligade svar för att få en bättre förståelse för hur data ska tolkas. Mailintervjuer kan även minska 

intervjuarens inverkan på situationen, varje yttrande blir mer genomtänkt och mindre spontana 

(Sveningsson, Lövheim & Bergquist 2003). Många respondenter föredrog aktivt att svara via mail 

snarare än via telefon.   

 

3.4.3 Utveckling intervjufrågor  

Under tidens gång utförde forskarna några förändringar i intervjuguiden, efter de två första intervjuerna 

så lades några frågor till. Detta för att de tidigare frågorna behövde utvecklas för att matcha den 

forskning som tillkommit, samt för att få djupare förklaringar och exempel i vissa frågor då 

respondenterna svarat något brett. Efter det utvecklades frågorna genom att det tillkom frågor om 

exempel. Frågan om butikspersonal tillkom även efter de två första intervjuerna, detta för att en av 

respondenterna gav svar som innefattade ämnet, samt att i presentationen av ytterligare forskning i 

studien så märktes det att ämnet behövdes belysas för att kunna få en djupare förståelse för 

frågeställningarna. Frågan om hur företagen arbetar med att trigga icke-medvetna beteenden kopplades i 

intervjuerna ofta ihop med atmosfär och sinnesstimuli. I efterhand kan denna fråga ha presenterats 

tillsammans med dessa faktorer istället för att utgöra en egen fråga, detta för att många tidigare 

presenterade svar i intervjun upprepades.  

  

3.4.4 Reliabilitet och validitet 

Oavsett vilken metod som används i denna studie så måste informationen som tagits fram granskas 

kritisk för att slutsatsen ska vara tillförlitlig och användbar. Reliabilitet betyder till vilken grad 

undersökningens kan upprepas med samma resultat, det kan vara problematiskt när kvalitativa metoder 

används. Eftersom världen är föränderlig så är det svårt att göra på ett likartat sätt och det innebär att 

reliabiliteten endast blir kopplad till forskarens data. Studiens fokus ligger i att presentera hur vissa 

företag arbetar, därför kan reliabiliteten påverkas beroende på vilken bransch som undersöks till 

exempel, samt vilka produkter som säljs.  
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För att få en mer fastställd analys kring resultatet har validitet bejakats. Det finns två olika begrepp kring 

validitet: intern validitet och extern validitet. Intern validitet handlar om trovärdigheten i 

undersökningen och hur väl resultatet stämmer överens med verkligheten. Extern validitet handlar om 

generalisering kring undersökningen. Båda begreppen är relevanta för att analysera studien. Det är 

viktigt att vara systematisk i insamlandet av data för att uppnå en hög intern validitet, att data samlas in 

på ett metodiskt och noggrant sätt för att öka trovärdigheten i studien (Christensen m.fl. 2010, 307-308). 

 

I studien har flera olika källor som stöder varandra i sina åsikter använts för att öka validiteten 

ytterligare. För extern validitet och generaliserbarhet, så är majoriteten av alla kvalitativa forskare 

överens om att det krävs stora urval som är representativa för en bredare population för att man ska 

kunna dra sådana slutsatser. Därför kräver forskning som baseras på ett mindre urval ett annat 

angreppssätt. Enligt Lincoln och Guba (1985) kallas detta sätt överförbarhet, det betyder att läsarna som 

tar del av forskningen själva använder informationen och det som studerats för att bedöma om det går att 

tillämpa på andra likartade fall. För att detta ska kunna ske måste forskarna tydligt presentera 

informationen och alla relevanta detaljer ifrån olika källor. Detta är en av de starkare sidorna av 

kvalitativ forskning enligt Denscombe då den ger detaljerade beskrivningar på fenomen (Denscombe 

2012, 382-383). 

 

I studien intervjuades ett relativt litet urval av respondenter, vilket ökar vikten av att medvetenhet 

appliceras kring att resultatet inte bör generaliseras. Trovärdigheten hamnar i presentationen av varje 

enskilt företags eget arbete kring ämnet, inte huruvida alla företag i branschen bör eller faktiskt arbetar 

på samma sätt.  

 

3.4.5 Etiska aspekter   

Studien har tagit hänsyn till de etiska principer som består av: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet, anonymitetskravet och nyttjandekravet. I samband med intervjuerna har alla 

respondenter fått information via mail om studiens syfte och ändamål och vilka frågor som förväntas 

beröras, vilket stämmer överens med informationskravet. Informationskravet innebär att respondenterna 

får information om vad studien handlar om samt information om vilka frågor som kommer att beröras 

(Bryman & Bell 2013). Även att deltagandet är frivilligt och att det har rätt att avbryta intervjun eller 

medverkan i studien när de så önskar. Intervjun som gjordes med Grandpa gav samtycke till att 

intervjun spelades in, detta i enlighet med samtyckeskravet som innebär att respondenten måste 
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godkänna om inspelning görs (Bryman & Bell 2013). Intervjuer som skedde via mail har fått 

godkännande av respondenterna att publiceras. Alla medverkande har även fått möjlighet att läsa 

igenom arbetet innan publicering och fått komma med synpunkter om de tycker att något har tolkats 

felaktigt.  

 

Konfidentialitet- och anonymitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna ska behandlas med sekretess 

och anonymitet, vilket inte ligger till risk i denna studie då de medverkande inte har tystnadsplikt eller 

svarar på känsliga frågor. Vidare har nyttjandekravet följts, som innebär att det material som samlats in i 

studien endast får användas till forskningsändamålet, forskarna har inget intresse av att själva använda 

informationen som erhållits utanför studien (Bryman & Bell 2013, 137). Forskare bör vara etiska vid 

insamling av data och bör arbeta på ett ärligt sätt och respektera de medverkandes integritet, rättigheter 

och värdighet, samt undvika att de medverkande tar skada av forskningsändamålet. Att forskare agerar 

etiskt bidrar till att de medverkande skyddas mot eventuella vinstintressen som forskarna kan ha av att 

tillhandahålla viss information, samt att konsekvenser av ett medverkande inte ska utgöra någon fara för 

respondenten (Denscombe 2012, 193). Det är viktigt att agera etiskt, för att försöka undvika 

psykologiska skador som de medverkade kan erhålla som en konsekvens av forskningen (Denscombe 

2012, 195). Detta är något som forskarna i denna studie noggrant tänkt igenom under hela 

arbetsprocessen. 
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4. Resultat och Analys  

I detta kapitel redogörs studiens resultat som analyserats utifrån tidigare forskning och teorier. 

Inledningsvis presenteras de företag och respondenter som har intervjuats i studien. Därefter 

presenteras analys och resultat som sedan leder fram till en sammanfattning av de viktigaste 

aspekterna, som sedan avslutas med en sammanfattande diskussion. 

4.1 Introduktion 

4.1.1 TNS SIFO Retail and Shopper  

Stefan Friberg arbetar som Account Director på företaget TNS SIFO Retail and Shopper. TNS SIFO 

Retail and Shopper är ett företag som bland annat utför marknadsundersökningar för att försöka förstå 

människors beteende, vanor och behov. De har hjälpt leverantörer och detaljister i över 30 år att förstå 

hur shopparna agerar. Företagets styrka är även att de har kompetens i många områden, allt ifrån handel 

till transportlösningar (TNS SIFO 2014). I och med att företaget har mycket erfarenhet så är Stefan 

Friberg en lämplig kandidat för studien.  

 

4.1.2 Lurell Kommunikation  

Christina Lurell arbetar som Visuell Merchandiser på företaget Lurell Kommunikation. Företaget 

hjälper främst mindre butiker med sin butikskommunikation, grafisk design och tryck för att ge en 

enhetlig kommunikation. Försäljning, upplevelser och sinnen är viktiga hörnstenar för företaget (Lurell 

Kommunikation 2014). För att ge studien ett annat perspektiv utifrån arbete med mindre butiker är 

Christina Lurell ett bra val. 

 

4.1.3 Grandpa 

Jonas Pelz är en av ägarna och grundarna till butiken Grandpa. Det finns två butiker i Stockholm och en 

butik i Göteborg. De driver även en Webbshop. Jonas är konceptansvarig för företaget där han arbetar 

med att hålla ihop det visuella för varumärket och i butikerna, samt att han har ansvar för inköpen av 

inredning. Grandpa har under de senaste åren växt sig större och större, och i år blev företaget utsedda 

av Swedish Fashion Industry Magazine Habit som “The best e-commerce and multichannel store” 
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(Grandpa 2014). Jonas Pelz som är en av grundarna till Grandpa ansågs därför som mycket intressant 

för studien.  

4.1.4 Bik Bok 

Caroline Vogt arbetar som Visuell Merchandiser på Bik Bok. Bik Bok är en modebutik som främst 

riktar sig till unga kvinnor. Målsättning med företaget är att ha butiker som anpassar sig efter kundernas 

önskemål, och därmed bli ett första val för de modemedvetna. Mia Dakik arbetar också på Bik Bok som 

säljare och som visuellt ansvarig för butiken. Hennes arbetsuppgifter innefattar butikens kampanjbyten, 

material, bygg av väggar, samt ombyte och styling av dockor. Idag har Bik Bok 200 butiker i både 

Norge, Sverige, Finland och Danmark (Bik Bok 2014). På grund av Bik Boks framgång inom 

modebranschen valdes både Caroline Vogt och Mia Dakik ut som lämpliga kandidater för denna studie. 

Caroline och Mia har något olika arbetsuppgifter då Mia följer personen som jobbar som Visuell 

Merchandiser i butiken, i och med detta erhåller studien bådas perspektiv kring ämnet vilket kan ge en 

djupare förståelse i studien.  

 

4.1.5 Canali och Corneliani - NK Man 

Dinar Basar arbetar på Nordiska Kompaniet (NK) Man i Stockholm. NK är ett varuhus som är 

trendledande, inspirerande, stilfullt och känt för att alltid ligga steget före (NK 2014). Dinar arbetar som 

Shop-In-Shop ansvarig för två italienska märken: Canali och Corneliani.  Canali har sedan 1934 erbjudit 

exklusivt skräddarsydda kläder, och har idag 240 butiker runt om i världen (Canali 2013). Corneliani har 

varit verksamma i över 50 år och kan sammanfattas med orden, tradition, kvalité och modernitet  

(Corneliani 2014). Vidare ger dessa två märken en intressant vinkel på varumärken som har lyckats över 

tid. Dinar ansvarar för personlig försäljning, butiksyta, budget, visuell merchandising samt MTM för 

dessa två märken, och har fem års erfarenhet inom detaljhandeln.  
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4.2 Arbete i butik för att påverka konsumenters köpbeslut och 

uppfattning om varumärket 

I denna del presenteras viktiga aspekter om hur företagen arbetar med butikens atmosfär, planering av 

ytan, samt stimuli för att påverka konsumenters uppfattning om varumärket i butikerna. Samt hur detta 

påverkar köpbeslutet. Vidare delas kapitlet in i olika delar utifrån frågorna som ställts under 

intervjuerna.  

 

4.2.1 Atmosfär  

Arbetet med atmosfären är något respondenterna lyfter fram i intervjuerna. Stefan på TNS SIFO Retail 

and Shopper beskriver att de arbetar med att skapa en atmosfär utifrån varumärket, och att 

utgångspunkten sätts utifrån företagets “DNA”. Vilket ger en klar bild av vad företaget erbjuder sina 

kunder. Christina på Lurell Kommunikation belyser att arbetet med atmosfären baseras på vilket 

varumärke det gäller. Jonas på Grandpa beskriver att fokus hos dem alltid har varit kring atmosfären och 

känslan kunden bör få när kunden kliver in i butiken. Att skapa en hemma hos känsla är något Grandpa 

fokuserar på, och Jonas menar att de arbetar med att få sina kunder att känna sig som gäster (vilket är 

något varumärket ska signalera), snarare än att kunderna känner sig som konsumenter som är i butiken 

för att spendera pengar. Carolin och Mia på Bik Bok lyfter fram att de arbetar med att skapa en 

vänskaplig känsla i butikerna. De arbetar för att ge kunderna ett helhetsintryck tillsammans med 

kampanjer, lampor, provrum, mattor, växter och sittplatser, vilket ska representera varumärket som 

riktar sig till den yngre kvinnliga målgruppen. Dinar på Canali och Corneliani, menar att butiken han 

arbetar i är planerad utifrån varumärkena, atmosfären ska framhäva det märkena vill stå för och hur de 

vill att deras kunder ska klä sig, deras lyxmärken ska signalera “business”. Varken Grandpa, Bik Bok 

eller Canali och Corneliani anställer utomstående konsulter i planeringen av ytan, istället sköts den av 

butikspersonalen.  

 

Nordfälts (2007) teori visar på att konsumenter delvis fattar beslut och hanterar information baserat på 

en yttre informationskälla, allt som tas in med sinnena, vilket kan innefatta butikens atmosfär och känsla 

som påverkar kunden. Vidare kan Nordfälts (2007) teori kopplas samman till hur respondenterna 

beskrivit att de arbetar med atmosfären. De belyser att atmosfären utbringar en känsla hos kunden 

genom ett helhetsintryck, och att den känslan är viktigt att arbeta med. Detta kan även kopplas samman 
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till det Solomon m.fl. (2011) lyfter fram, att det är viktigt för företag att arbeta med att inte skapa en 

negativ känsla hos kunderna, som sedan påverkar vilket köpbeslut som tas. I Kotlers (Armstrong & 

Kotler 2011) femstegsmodell kan detta ske i steget “köpbeslut fattas”. Donovan och Rossiters (1982) 

forskning pekade också mot detta, då kunder lämnade butiker snabbare när de uppfattade atmosfären 

som negativ. Solomon m.fl. (2011) menar att denna negativa känsla kan motarbetas genom att utforma 

butiken på ett bra sätt, vilket kan påverkas av atmosfären.  

 

Bendixen (2013) lyfter även fram (i Brand Identity Model) att upplevelsen av en butik är en av två 

källor av intryck hos konsumenter som är viktiga att arbeta med för att skapa ett värde för företagets 

varumärke. Som sedan påverkar steget “utvärdering” i Kotlers (Armstrong och Kotler 2011) 

köpbeslutsprocess, då konsumenten utgår ifrån sin egen uppfattning kring varumärke för att fatta ett 

visst beslut. Bendixens (2013) forskning och Kotlers (1973) resonemang om att atmosfären måste 

stämma överens med kundernas uppfattning om varumärket för att köpbeslutet inte ska påverkas 

negativt, kan också kopplas ihop till respondenternas svar. I Rogers (1983) adopteringsprocess beskrivs 

ett steg som kallas beslutsstadiet, steget belyser att efter kunden har värderat produkten och bildat sig en 

uppfattning som antingen är positiv eller negativ, så fattas ett beslut. Denna uppfattning påverkas delvis 

av atmosfären, som vidare kan påverka köpbeslutet, vilket även kan stämma överens med företagens 

uttalanden i intervjuerna.  

 

4.2.2 Sinnesstimuli - Doft och musik 

I denna del analyseras och presenteras enbart ljud och doft som stimuli. Känsel och syn inkluderas i 

delarna “Presentationsteknik och visuell merchandising” samt “Rörelsemönster och trängsel”, då 

dessa delar inkluderar begreppen bättre. 

 

Stefan på TNS SIFO Retail and Shopper belyser att alla former av kontakter man väljer att ta i form av 

ljud och doft bland annat, ska bidra till att stärka banden mellan den egna butiken och kunderna. Ju 

tydligare man är, desto starkare band skapas mellan butiken och kunden menar Stefan. Christina på 

Lurell Kommunikation menar att de jobbar olika med sinnesstimuli beroende på varumärke. Morrison 

m.fl. (2011) hävdar i sin forskning att det är viktigt att erbjuda en unik upplevelse som kan skapas 

genom musik, ljud och doft. Företag bör använda sig av det för att stärka sin position på marknaden och 

öka konkurrensen. Enligt Sweeny och Wyber (2002) så är det viktigt att koppla ihop musik med andra 
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upplevelser inne i butiken för att förmedla en bra känsla, och på så sätt skapa ett starkare varumärke. 

Vilket är något både Stefan och Christina belyser i sina svar.  

 

Grandpa och Bik Bok arbetar med musik i butikerna för att förstärka kundernas upplevelser och 

uppfattning om butiken och varumärket. Jonas på Grandpa anser att musiken är jätteviktig och att det är 

något de jobbar aktivt med. Musiken anpassas efter flödet i butiken och volymen läggs på en bra 

ljudnivå, enligt Jonas får det inte vara för skramlig musik, men inte heller för lugn och tyst. Bik Bok 

spelar ofta musik ifrån en Webbradio, detta för att musiken ska passa tjejer i den yngre målgruppen. 

Musiken ska förstärka kundernas "girl power" och styrka, och enligt Mia på Bik Bok skapar detta en 

atmosfär där tjejer kan vara tjejer. Corneliani och Canali använder sig också av musik och Dinar 

beskriver att tempot och musiken varierar beroende på vad det är för dag. Det är viktigt att kunderna ska 

känna sig bekväma.  

 

Hultén m.fl. (2011) diskuterar i sin forskning att människan föds som en lyssnare och att det ökar själva 

upplevelsen i butiken. Även Sweeny och Wyber (2002) och Morrison m.fl. (2011) anser att kopplingen 

mellan musik och upplevelsen i butiken påverkar kunderna positivt och det förstärker även varumärket. 

I empirin kan detta visa ett liknande mönster och tänk hos alla respondenter, dock belyses det av Jonas 

på Grandpa och Mia på Bik Bok att det läggs fokus på vilken typ av musik som spelas, och att detta 

måste stämma överens med vad butiken vill förmedla, all musik fungerar inte i butikerna. Detta stärks 

av Sweeney och Wybers (2002) teori om att kunden känner sig mindre stressad, köper dyrare varor och 

att personalen upplevs mer hjälpsam när rätt musik spelas.  

 

Grandpa använder inte doft i butikerna, Jonas menar att det säkert kan påverka kunderna, men att det 

inte läggs någon vikt vid det. Dinar på Corneliani och Canali belyser inte heller användandet av doft i 

butikerna. Bik Bok arbetar ibland med doftljus för att piffa upp butikerna enligt Mia. Davues 

m.fl.(2003) hävdar i sin forskning att det finns ett samband mellan doftstimuli och kundbeteende och att 

dessa samband leder till att kunden agerar undvikande eller närmande i butiken. Gustafsson m.fl. (2014) 

hävdar också detta då doft kan leda fram till avlägsna minnen och andra emotioner, vilket sedan kan ha 

en påverkan på köpbeslutet.  

 

Presenterad forskning tillsammans med respondenternas svar har i studien tydligt visat att musik kan 

påverka kunderna och vilket köpbeslut som fattas i butiken. Doft har i studiens presenterade forskning 

visat sig ha en påverkan på köpbeslutet hos konsumenterna, detta är dock något som respondenterna inte 
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belyst lika mycket. Grandpa, Corneliani och Canali arbetar inte aktivt med doft i butikerna för att 

påverka kunderna till köp, om detta ger ett mindre resultat i försäljningen går inte att påvisa. 

 

4.2.3 Presentationsteknik och visuell merchandising (innefattar syn stimuli) 

Stefan på TNS SIFO Retail and Shopper arbetar med butikers yta beroende på varumärkets personlighet. 

Varje butik skiljer sig åt menar Stefan och det gör att varje butik måste hitta sitt unika sätt att utforma 

ytan. Stefan hävdar att de produkter och varor som butiker vill sälja mest av ska hängas längst fram och 

göras synliga för kunderna. Enligt Stefan finns det två utgångpunkter för hur en kund agerar i butik: 

“A: Antingen vet kunden exakt vilken produkt kunden bestämt sig för att köpa. I det läget är kunden 

inställd på sök läge och innan kunden hittat produkten är kunden inte mottaglig för någon annan typ av 

hjälp eller budskap. Det är viktigt att butiken gör det lätt att hitta produkter och att säljarna i det här 

läget förstår kunden – det vill säga att kunden enbart vill få hjälp att snabbt hitta det kunden söker. 

B: Kunden har bestämt sig för att köpa ur en kategori, men vet inte exakt vilken sort. I det läget är 

kunden inställd på urvalsläge och väl framme i kategorin är kunden mer mottaglig för information eller 

hjälp från säljare. Det är viktigt att produkter är placerade i förhållande till varandra, så att urvalet 

blir enkelt för kunden...” 

Detta resonemang kan kopplas till Brand Identiy Model och The Process of Adoption. Brand Idenity 

Model (Bendixen 2013) belyser att butikens fysiska upplägg måste stämma överens med varumärket. 

The Process of Adoption (Rogers 1983) beskriver bland annat övertalningsstadiet där konsumenten kan 

gå till butiken för att bilda sig en uppfattning om produkterna. Modellen beskriver även beslutstadiet där 

produkten värderas utifrån upplägget i butiken. Ytans utformning kopplat till varumärket påverkar alltså 

dessa steg vilket även Stefan tar upp i intervjun då han hävdar att butikens yta och varumärket måste 

arbetas med tillsammans. Detta kan även kopplas samman med det Dinar på Corneliani och Canali 

arbetar med, att butiksytan planeras utifrån färg. Varje yta i butiken är tonade med olika färger beroende 

på vad det är som hängs och säljs där. Dinar berättar att kostymytan är blå eftersom det har visat sig att 

män föredrar mörka och särskilt blåa kostymer. Rätt färg ska spegla varumärket och ge en business 

känsla, något som vidare kan länkas till Davies m.fl. (2003) studie om att färg är en viktig faktor som 

påverkar uppfattningen om produkt och kvalité. Studien undersökte dock inte färgen blå och dess 

påverkan på konsumenter. Arbetet med färg kan även kopplas ihop med den studie som Gustafsson m.fl. 

(2014) utfört om att färger kan påverka humöret och fysiska funktioner hos kunderna, att olika färger 

som exponeras i butiken kan bidra till att kunder upplever olika saker (Gustafsson m.fl. 2014).  
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Lurell Kommunikation använder sig av olika kampanj planeringar för att nå fram till kunden, den 

aktuella kampanjen exponeras på bästa säljplats i butiken. Bästa säljplats är vid ingången och på 

eventuell avdelning om butiken är stor menar Christina, aktuell kampanj styrs av nuvarande säsong och 

trender. Om butiken har ett skyltfönster följs även kampanjen upp där. När butikskommunikationen, i 

form av exponeringar och skyltar, tas fram är det viktigt att den speglar butikens varumärke, vilket även 

som Stefans resonemang kan kopplas ihop till The Brand Idenity Model (Bendixen 2013) och The 

Process of Adoption (Rogers 1983). Christina menar att beroende på hur stor butiken är kan ytan vara 

upplagd på olika sätt. En mindre butik har troligtvis en exponering vid ingången, medan en större butik 

troligen har exponering kopplad till avdelningarna istället. Det skall även vara lätt att hitta de produkter 

som visas intill exponeringsytorna.  

 

Grandpas butiksyta är inte alls planerad utifrån säsong och trender enligt Jonas, då det inte arbetas med 

några kampanjer. Butikerna skiljer sig därför inte åt ifrån säsong till säsong rent strukturmässigt. Fokus 

ligger heller inte i att skylta och bunta ihop olika varumärken i egna sektioner, utan istället ska man 

komma in i butiken och känna ett lugn i det något röriga sortimentet. Grandpa blandar olika typer av 

plagg i olika färger för att motverka att sektioner bildas i butiken, varorna presenteras olika, vissa viks 

och placeras på läggbord, medan andra hängs upp i butiken. Denna presentation är inte förutbestämd 

utan detta är något som sker via butikspersonalens känsla. Enligt Jonas har det visat sig att försäljningen 

har ökat när det är stökigt i butiken. Detta kan kopplas med Davies m.fl. (2003) studie om att kunder kan 

känna att presentationen av varor kan vara för prydlig, och att de då inte vill förstöra upplägget och 

därmed inte handlar.  

 

Det är själva påsen ifrån Grandpa kunderna ska vilja köpa, påsen kan innehålla en blandning mellan ett 

dyrt varumärke, en billig strumpa och en kaffekopp till exempel menar Jonas. Grandpa har även en 

vintage avdelning i en av sina butiker i Stockholm, där arbetas det med att ta in udda och spännande 

möbler som kan väcka intresse hos kunderna. Slutligen menar Jonas att belysning är superviktigt i 

butikerna, då detta kan väcka liv i vissa delar av butiken som annars inte uppmärksammas lika mycket. 

Dock är detta en dyr investering och Grandpa måste jobba mer med det. Hur Grandpa arbetar kan även 

det kopplas ihop med Brand Identity Model (Bendixen 2013) och The Process of Adoption (Rogers 

1983), i och med att de arbetar mycket utifrån varumärket i butikerna, som sedan påverkar hur 

produkterna uppfattas och vilket köpbeslut som tas. Vidare kan en koppling till Davies m.fl. (2003) 

studie finnas om hur olika presentationstekniker och färger kan påverka kundernas uppfattning om 

varumärket.  
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Bik Boks butiker planeras ofta utifrån antalet sålda produkter, och de senaste produkterna hamnar på 

första väggen vid kampanjområdet enligt Mia. Bik Bok har även en jeansavdelning i butikerna, och en 

lounge som kallas “West Hill” som är lite sportigare avdelning. På de andra väggarna placeras 

resterande sortiment. Butikerna arbetar för att lyfta fram olika stilar för att kunna visa kunderna hur 

kläderna ser ut på. Detta är något som Davies m.fl. (2003) studie visade på då upphängning ansågs som 

den mest attraktiva presentationstekniken av de medverkande. Enligt Carolin har Bik Bok en klar 

marknadsplan över vilka kampanjer som ska gå upp ungefär ett år i förväg. Dessa kampanjer placeras 

sedan ut i butiken beroende på säsong och högtid. Vid kassorna erbjuder butiker “det lilla extra” utan att 

tvinga på kunderna mer varor. Dinar belyser också att detta är något Canali och Corneliani arbetar med 

då butiken vid kassan små produkter som näsdukar, strumpor och flugor, så när kunden betalar finns 

ytterligare produkter nära till hands att köpa. Denna teknik kan styrkas av Nedungadis studie (Nordfält 

2007) och det Solomon m.fl (2011) hävdar, att konsumenter oftare fattare ett spontant beslut på grund av 

den korta minnesstrukturen i hjärnan: KTM. Konsumenten måste påminnas om produkten för att den 

ska köpas vilket är något Bik Bok arbetar med vid kassorna. 

 

Alla produkter i butikerna ska inte vara frontade är något som Mia hävdar, utan istället kan en del plagg 

sidohängas, detta för att skapa en kontrast och att återkommande kunder ska uppleva att butiken 

förändrats. Plaggen som sidohängs är oftast de som inte sålt lika bra, och genom att “gömma” dessa 

plagg i sidohängen är de fortfarande lättillgängliga för kunderna. Bik Bok arbetar med strålkastare för 

att lysa upp produkterna och för att framhäva en lyxigare känsla. Davies m.fl. (2003) studie visade att 

ljussättningen ska vara trevlig och ljus för att uppfattas som positiv vilket kan vara en faktor till att Bik 

Bok använder sig av det. Dinar på Canali och Corneliani, arbetar med att visa upp säsong och trender 

med hjälp av skyltdockor, och att styla dockorna med säsongens kläder och färger. Den trendiga delen i 

butiken lyfter fram plagg, och delen som exponerar säsong lyfter fokuserar på färg. Något som kan 

styrkas av Davies m.fl. (2003) undersökning om att skyltdockor mestadels uppfattades som en god 

presentationsteknik hos konsumenter, då dockorna visar upp plaggen bra. 

 

4.2.4 Rörelsemönster och trängsel (innefattar syn och känsel stimuli) 

Rörelsemönster och trängsel är något som alla respondenter mer eller mindre arbetar med. Stefan på 

TNS SIFO Retail and Shopper anser att detta är viktigt, då han som studien tidigare presenterat hävdar 

att planeringen av butiksytan påverkar kundernas uppfattning om varumärket. Han menar att hur ytan 

ska planeras måste varje butik testa sig fram för att lösa, i samverkan med sina återkommande kunder. 
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I intervjun med Christina på Lurell Kommunikation framgick det att fokus är på att få ner kundernas 

takt i butikerna genom att exponera kampanjer på ett sätt så att kunderna stannar upp. Christina menar 

att det är hennes jobb som Visuell Merchandiser att med hjälp av exponeringen av varor, skyltar och 

belysning kunna påverka rörelsemönster i butiker. I exponering av kampanjer påverkas intrycken hos 

konsumenter, vilket Hultén m.fl. (2011) även hävdar. Synsinnet uppfattar bland annat design, 

förpackning och interiör och detta påverkar kundernas köpbeslut. Gustafsson m.fl. (2014) tar även upp 

att färg påverkar humöret framtida köpbeslut. I arbetet med exponering påverkar företag då humöret och 

köpbesluten hos kunderna.  

 

Jonas på Grandpa lyfter fram att de inte planerar deras butik utifrån något rörelsemönster, då butikerna 

är ganska små och att det därför är svårt att genomföra en planering på en sådan liten yta. På 

Kungsholmen har de däremot en lite större butik, där har de märkt i några experiment de har utfört vid 

entrén, att om ytan är för stor och kunderna inte har någonting att ta tag i relativt fort så bli kunderna 

avskräckta. Jonas menar att kunderna snabbt måste kunna landa i någonting för att känna sig mer 

bekväma, men att det inte heller får placeras produkter för nära ingången så att det blir för trångt. Hur 

ytan planeras för att förhindra trängsel är svårt för Grandpa eftersom det ofta är trångt i butikerna. Att 

försöka hålla ytan framför kassorna fria är dock något som de lägger stor vikt vid. Det ska även vara 

smidigt för barnvagnar att ta sig runt i butikerna och kassorna får inte heller försvinna. Det är viktigt att 

de är centralt placerade så att personalen kan ha ett öga på ingången, samt välkomna kunderna utan att 

vara för påträngande, detta för att signalera vad för typ av butik det är. 

 

I Underhills (1999) observationer framkom det att placering av produkter på ett ställe där kundernas 

rörlighet var friare gav bättre resultat i försäljningen för en butik. Denna observation kan kopplas ihop 

med Grandpas arbete att hålla kassorna fria och att vara försiktiga med hur produkter placeras kring 

entrén. Viktigt att påpeka är att Underhills (1999) observation inte alltid antas av forskarna att få samma 

utfall i liknande observationer. Bik Bok fokuserar på att de första kunderna ska se när de kliver in i 

butiken är kampanjområdet. Enligt Carolin är rörelsemönstren i butikerna inte fasta, utan de förändras i 

takt med att det möbleras om. Butikerna är planerade utifrån trender och stil och det är även så kunderna 

förväntas röra sig, utifrån stilen som butiken är utformad ifrån. En vägg med en viss stil till exempel ska 

bidra till att kunderna ska ha möjlighet att mixa och matcha kläderna.  
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Bik Bok anpassar sin yta så att de med barnvagn och rullstol ska kunna komma förbi på ett smidigt sätt, 

detta för att minimera trängseln och för att ge fria vägar till och från kassor och provrum. Enligt Davies 

m.fl. (2003) så vill kunder gå runt mer i butiken om utrymmet är bra, om utrymmet uppfattas dåligt får 

konsumenter en negativ uppfattning om upplägget, vilket i sin tur påverkar om produkterna köps eller 

inte. Vilket även tas upp av Dinar på Canali och Corneliani, som belyser att möblerna i butiken oftast 

har en låda som används som reserv och lager, detta så att butiken inte behöver ha alla storleken ute. 

Vilket ger mer plats i butiken och minskar risken för trängsel, vilket stärks av Machleit m.fl. (2000) 

studie om att trängsel i butiker leder till att tillfredsställelsen hos konsumenterna minskar. Vidare kan 

detta kopplas ihop med hur Bik Bok arbetar för att få nöjda kunder som enkelt kan röra sig i butikerna. 

Samma sak presenterar Dinar i intervjun att, Canali och Corneliani placerar de exklusiva lyxvarorna 

längst bak i butiken, detta för att kunderna föredrar att vara mer i fred och ta sig längre tid att shoppa på 

den ytan. Kring sidorna i butiken placeras varor som säljer bäst och som kunderna är med medvetna om 

att de önskar köpa, detta för att förenkla upplevelsen för kunderna. I mitten blandas märken och 

produkter då det är en central punkt i affären med mycket rörelse i.  

 

Att planera ytan på detta sätt som Bik Bok, Canali och Corneliani, gör, kan bidra till att kunderna känner 

sig tillfreds och lugna, vilket även stärks av Solomons (2011) uttalande om att butikerna bör undvika 

negativa effekter på kunderna. Grandpa, Bik Bok, Canali och Corneliani ger även kunderna möjlighet 

att testa alla plagg innan köp för att kunderna ska bli så nöjda som möjligt. Detta kan stärkas av 

Gustafsson m.fl. (2014) och Peck och Childers (2006) forskning kring att om kunder får chans att känna 

på produkterna så ökar chansen att produkterna köps och att fler impulsköp görs. 

 

4.2.5 Arbete med att trigga icke medvetna känslor och beteenden (innefattar 

sinnesstimuli) 

Att trigga igång icke medvetna känslor och beteenden är något som både TNS SIFO Retail and Shopper 

och Lurell Kommunikation arbetar med. Stefan på TNS SIFO Retail and Shopper menar att köpbeslut 

styrs av människans emotionella drivkrafter, och att det därmed är viktigt att förstå sig på kunderna och 

förmedla den känsla som butikens varumärke står för, vilket kan ske omedvetet genom att företag vet 

hur de ska utforma butiken.   

 

Christina på Lurell Kommunikation beskriver att mycket inom butikskommunikation handlar om att 

påverka det omedvetna hos kunden, och att 80 % av besluten tas i butik. Detta är alltså något de vill 
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påverka genom att påminna kunder om att vissa produkter finns så att de sedan ska handla dem. 

Christina ger exempel på att det är viktigt med belysning, exponering av varor och skyltar som lyser upp 

produkter. Samt att skylta priset vid rea exempelvis, detta för att trigga igång omedvetna tankar hos 

kunderna att handla dessa varor. Detta är även något som Dijksterhuis m.fl. (2005) presenterar i sin 

teori. Genom inflytande taktik och övertalning kan konsumenter reagera tanklöst till stimuli som reklam 

och presentationsteknik, och att denna typ av stimuli kan ge automatisk påverkan på konsumenten, 

vilket i sin tur påverkar köpbeslutet i “köpbeslut fattas” steget (Armstrong & Kotler 2011), icke 

medvetet. Denna tanklösa reaktion påverkas som tidigare presenterats av människans korttidsminne 

enligt Nordfält (2007). Nordfält (2007) belyser även att kunder hanterar information utifrån sina sinnen 

och minnen. Detta resonemang är något som kan sammankopplas med hur Lurell Kommunikation 

arbetar med att trigga igång kundernas icke medvetna tänk genom belysning, exponering och skyltning, 

som sedan påverkar sinnena och kundernas specifika minnen.  

 

Varken Grandpa, Bik Bok eller NK Man - Canali och Corneliani, arbetar med att trigga igång icke 

medvetna processer enligt uttalanden i intervjuerna. Enligt Jonas på Grandpa går det emot det 

varumärket vill förmedla, att de ser kunderna som sina gäster snarare än sina konsumenter. Jonas menar 

att detta kan vara en fördel för Grandpa i och med deras specifika varumärke. De ska utstråla 

avslappnade och enkla utan att använda sig av billiga försäljningsknep. Vidare stärks detta av både The 

Brand Idenity Model (Bendixen 2013) och Kotlers teori (2011) om att kunder fattar köpbeslut utifrån 

deras uppfattning om varumärket med hjälp av upplägget i butiken. Carolin på Bik Bok säger i intervjun 

att de inte heller arbetar med att trigga icke medvetna processer hos kunderna. De placerar dock vissa 

produkter nära kassorna för att ge “det lilla extra”, vidare i studien kan detta diskuteras som ett möjligt 

sätt att påverka kundernas icke medvetna beteende även fast respondenterna i intervjun inte uttryckt sig 

kring det. Dinar på Canali och Corneliani belyser inte något arbete med att trigga denna typ av beteende. 

 

4.2.6 Butikspersonal 

Butikspersonalens arbete har under intervjuerna visat sig ha en påverkan på kunders uppfattning om 

varumärken, och därmed en påverkan på hur företag arbetar med detta. Stefan på TNS SIFO Retail and 

Shopper anser att det är viktigt för butikspersonalen att vara hjälpsamma mot kunderna och se till så att 

kunderna verkligen kan lösa hela sin uppgift i butiken. Inga frågor eller problem ska dyka upp när 

kunderna lämnar butikerna. Det är även viktigt för butikspersonalen att följa upp lojala kunder, och att 

de lyssnar på kunderna och hjälper att göra val som passar den enskilda kunden bäst för stunden, 
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beroende på vilket sätt kunden agerar i butiken. Detta kan kopplas ihop med The Process of Adoption 

modellen (Rogers 1983). Butikspersonalen bör arbeta med att läsa av kunderna och anpassa arbetet 

utifrån vilket steg i processen de befinner sig i. Behöver de bli övertygande om en viss produkt, eller 

behöver de endast finna den i butiken? Bendixens (2013) teori om att det är viktigt att personalen vet hur 

de ska bygga och skapa långsiktiga relationer med kunderna stärks av Stefans uttalande.  

 

I intervjun med Christina på Lurell Kommunikation hade inte frågan om butikspersonal implementerats 

i intervjuguiden ännu, därmed kan Christinas respons på frågan inte redovisas. Grandpa och Bik Bok 

arbetar aktivt med sin butikspersonal. På Grandpa anställer de personal som de anser passar in, har rätt 

attityd och som är genuint intresserade av människor för att på så sätt skapa en bra atmosfär i butiken. 

Jonas menar att det är viktigt att personalen tar lärdom och feedback av varandra. Vilket belyses av 

Bendixen (2013) i förslaget att butikspersonal bör tränas och få feedback dagligen.  

 

På Bik Bok anställer de tjejer som har det “lilla extra”. Mia menar att det är viktigt att personalen är 

serviceminded och att de samarbetar för att tillsammans kunna ha möjlighet att nå bättre resultat, och för 

att förbättra sitt arbete med kunderna. Carolin på Bik Bok hävdar att mycket av arbetet handlar om Bik 

Boks värdeord som personalen alltid förväntas förmedla till kunderna för att ge bra service och 

relationer. Dinar på Canali och Corneliani, säger i intervjun att butikspersonalen får bonus per kvartal 

om butiken lyckas öka försäljning mot föregående år, samt att butiken har tävlingar som ”bästa säljare“ 

som ger en utsedd ur personalen en värdecheck i slutet av varje måndag. Bik Boks, Canali och 

Cornelianis arbete kan kopplas till Bendixens (2013) uttalande om att personalen dagligen bör få 

feedback samt att långsiktiga relationer med kunder är viktigt. Vidare presenterar Dinar att Canali och 

Corneliani arbetar med en metod som kallas "service i världsklass", vilket fokuserar på att ge service 

som bidrar till en positiv känsla hos kunderna, detta för att kunna ge bättre service än sina konkurrenter 

utanför varuhuset. Personalen som arbetar i butiken klär sig även i samma kostymer för att kunderna ska 

få en uppfattning och känsla för vad varumärket står för. Detta kan kopplas i hop med det Bendixens 

(2013) teori om att företag bör utveckla en butik som ger kunderna mer än de huvudsakliga 

drivkrafterna och mer än konkurrenterna. 

 

4.2.7 Företagens utmaningar i arbetet med butikernas fysiska upplägg 

Respondenterna har framfört olika typer av utmaningar i sitt arbete med butikens fysiska upplägg för att 

påverka kundernas köpbeslut. Det som TNS SIFO Retail and Shopper ser som utmaningar i arbetet är de 
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kampanjer som planeras i förväg, Stefan menar att det är svårt att förutse vad det kommer vara för väder 

till exempel och att kampanjen de planerat kanske inte kommer vara relevant när den ska äga rum. Det 

är enklare att lösa detta på små butiker, då det går att skjuta på kampanjen eller att hitta en annan 

lösning. Med för stora butiker och klädkedjor kan det bli mer komplicerat. Kampanjer är inte något som 

presenterats i teorin, vidare presenteras diskussion kring detta och ifall det anses ha varit nödvändigt i 

studien. 

 

Lurell Kommunikation tycker att butiker de arbetar tillsammans med ofta stör sina kunder på grund av 

dålig uppbyggnad av butikerna. Detta gör att det blir svårare för Lurell Kommunikation att påverka 

kunderna på bästa sätt. Grandpa har små och trånga butiker menar Jonas, och därför är det en ständig 

utmaning att få plats med allt i butiken. Det är även en utmaning att hänga kläder blandat både i färg och 

i typ av plagg och samtidigt skapa en harmoni i butiken. Både Lurell Kommunkation och Grandpa har 

utmaningar som kan stärkas till det Davies m.fl. (2003) belyser i studien om att utrymmet i butiken är en 

viktig aspekt, och ifall utrymmet är bra så vill kunderna gå runt mer. Uppfattas utrymmet som dåligt får 

konsumenten en negativ uppfattning om upplägget och påverkas därmed negativt att handla 

produkterna. Därför stärks respondenternas uttalanden om deras respektive utmaningar. 

 

Bik Boks utmaningar handlar om en strävan efter att vara mer konkreta och tydliga, då människor är 

olika och tar in information på olika sätt. Carolin framför att de ofta ber sina kunder om feedback för att 

kunna bli bättre i arbetet. En annan utmaning är enligt Mia att hantera de plagg som inte säljer så bra. De 

ska inte frontas, utan istället “gömmas” men fortfarande vara lätt tillgängliga för kunderna vilket kan 

vara arbete som sker dagligen. Att människan hanterar information på olika sätt kan kopplas till Soars 

(2009) teori om att de fem sinnena stimulerar känslor hos kunder, som i sin tur påverkar upplevelsen av 

ett köp eller beteende som kunden inte är medveten om. Hur sinnena stimulerar känslor kan bero på 

vilken typ av musik som spelas i butiken (Sweeney & Wyber 2002), vilken doft som använts och hur 

detta påverkar individen (Davies m.fl 2003);(Gustafsson m.fl. 2014), hur kunderna uppfattar 

omgivningen genom synsinnet, samt hur varan känns och hur det påverkar konsumenten (Peck & 

Childers 2006). Dinar på Canali och Corneliani säger att utmaningen för butikspersonalen handlar om 

att jobba för att öka försäljningen varje år. Hur detta arbetas med framkommer inte i intervjun.  
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4.3 Sammanfattande analys och diskussion 

 

I denna sammanfattning knyts delar ihop utifrån analysen som forskarna anses viktiga. Slutligen förs en 

diskussion kring analysen. 

 

Inledningsvis har utformningen av en butik en stor betydelse för konsumentbeteendet och köpbeslutet. 

Respondenterna har i sina uttalanden belyst att det är viktigt att arbeta med atmosfären för att ge 

kunderna en känsla som stämmer överens med varumärket, vilket även Bendixen (2013) lyfter fram i 

Brand Idenity Model, och det Morrisson m.fl. (2011) visar i sin forskning kring att det är viktigt att 

erbjuda en unik upplevelse genom musik, ljud och doft. Butikerna arbetar med musik för att förstärka 

upplevelsen och kontakten till varumärket, och det är viktigt att musiken anpassas efter målgruppen och 

kunderna. Det läggs vikt vid att musiken ska stämma överens med vad varumärket ska förmedla, och att 

musiken bör anpassas efter flödet i butiken och att ljudnivån inte bör vara för hög eller för låg. Något 

som Sweeny och Wyber (2002) belyser då de anser att de finns en koppling mellan musik och 

upplevelse i butik som antingen kan påverka varumärket positivt eller negativt. Samt att kunder känner 

sig mindre stressade, köper dyrare varor och upplever personalen mer hjälpsam när rätt musik spelas.  

Respondenterna belyser att kunderna ska känna sig hemma i butiken, och att tempot bör variera sig 

beroende på vilken dag det är. 

 

Doft är något som vissa butiker inte alls använder sig av, Grandpa menar att det kan ha en påverkan på 

konsumenterna, men att det fortfarande inte läggs vikt vid. Bik Bok arbetar ibland med att placera ut 

doftljus i butikerna, detta för att ”piffa upp” dem, vilket kan kopplas ihop till hur de vill att varumärket 

ska upplevas. Gustafsson m.fl. (2014) hävdar i sin forskning att doft kan leda fram till avlägsna minnen 

och andra emotioner, och Davues m.fl. (2003) hävdar att det finns ett samband mellan doftstimuli och 

kundbeteende. Resterande respondenter har inte framfört att det fokuseras på doft i arbetet med 

butikerna. Varför de flesta butikerna inte svarat att de arbetar aktivt med detta har studien inte fått svar 

på.  

 

Butikernas yta baseras på vad varumärket ska signalera, och vilken känsla kunden ska få i butikerna, 

ytan ska ge en unik känsla för varumärket. Grandpa har ett varumärke som signalerar en ledig “hemma 
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hos” känsla, och det kan vara en fördel att butiken är något stökig. Det har visat sig ha en positiv 

påverkan på försäljningen enligt Jonas, då det möjligtvis ger kunderna en ledigare och lättare känsla att 

handla. Detta kan ses i det Dinar på Corneliani och Canali arbetar med, att varje yta i butiken tonas med 

olika färger beroende på vad det är som hängs och säljs där. Kostymytan är blå eftersom det har visat sig 

att män föredrar blåa kostymer. Det ska ge en business känsla och kan vidare kan länkas till Davies m.fl. 

(2003) studie, om att färg är en viktig faktor som påverkar uppfattningen om produkt och kvalité. 

Arbetet med färg kan även kopplas ihop med den studie som Gustafsson m.fl. (2014) utfört om att färger 

kan påverka humöret och fysiska funktioner hos kunderna, att olika färger som exponeras i butiken kan 

bidra till att kunder upplever olika saker. 

 

Givet så är alla respondenter överens om att de varor som säljs bäst bör hängas långt fram i butikerna 

och göras synliga för kunderna. Kampanjer och skyltar bör även spegla varumärket. Grandpa har valt att 

inte alls arbeta med kampanjer som baseras på säsong och trender, och de arbetar inte heller med 

planering utifrån rörelsemönster, på grund av att deras butiker är för små. Detta för att varumärket ska 

uppfattas som ledigt och hemma, och inte som någon kedja som försöker sälja på kunderna allt de har, 

samt att det är fysiskt svårt med en sådan liten yta. Vidare finns en koppling mellan Underhills 

observationer om att trängsel minskar försäljningen, till det Jonas på Grandpa lyfter fram, att varor inte 

får vara för nära entrén, kunderna ska känna sig bekväma. Varorna placeras ut olika, en del hängs upp 

medan andra placeras på liggbord. Grandpa arbetar med att sammanställa olika plagg och märken med 

varandra i olika färger och stilar. Jonas belyser att de försöker arbeta med att locka kunder till andra 

ställen än till varorna närmas entrén genom belysning, något som de andra respondenterna inte har 

belyst. Det betonas dock att de bör arbeta mer med belysning eftersom det är ett effektivt verktyg till att 

skapa en känsla hos kunderna, men att det är en dyr investering. Detta är något som Bik Bok lagt fokus 

på då de arbetar med belysning för att göra plaggen mer synliga. Något som Christina även belyser, att 

belysning kan exponera varor och skyltar som i sin tur gör produkterna mer synliga. 

 

Bik Bok till skillnad ifrån Grandpa arbetar utifrån kampanjer och säsonger, de har sedan ett år i förväg 

en plan på vilka kampanjer som kommer att exponeras. Butikerna placerar de senaste produkterna på 

den första väggen vid kampanjområdet för att göra de synliga för kunderna, och de resterande plaggen 

hamnar på de andra väggarna eller göms undan med hjälp av sidohäng. Rörelsemönstren i butikerna 

förändras i takt med att det möbleras om, vilket de har i åtanke då de även ser till att det ska vara 

rullstols och barnvagnsvänligt, något som Machleit m.fl. (2000) belyser, att trängsel i butiker kan leda 

till minskad tillfredsställelse, vilket även stärks av Davies m.fl. (2003) som hävdar att kunder går runt 
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mer om utrymmet uppfattas som bra, vilket därmed kan öka chansen att de handlar plaggen. Dinar på 

Canali och Corneliani, arbetar med att visa upp säsong och trender och detta görs med hjälp av att styla 

skyltdockor med säsongens kläder och färger. Något som kan styrkas av Davies m.fl. (2003) 

undersökning om att skyltdockor mestadels uppfattades som en god presentationsteknik hos 

konsumenter, då dockorna visar upp plaggen bra. Kunderna förväntas röra sig utifrån den stil och trend 

som exponeras på Bik Bok och Canali och Corneliani. De arbetar likväl som Grandpa med att lyfta fram 

olika stilar, och placerar inte plaggen enbart utifrån färgordning. Hur butiksytan är planerad påverkar i 

sin tur rörelsemönstret menar Christina, vilket går att i respondenternas uttalanden. Bik Boks varumärke 

riktar sig till yngre tjejer, vilket kan vara en anledning att planeringen ska bidra till att ge en enkel och 

tydlig placering av varorna för kunderna. Att Canali och Corneliani arbetar utifrån säsong och trender 

kan bidra till att varumärket visar sig vara trendigt och inne, vilket möjligen är något kunderna önskar. 

Något som kan stärkas av den Stefan på TNS SIFO Retail and Shopper hävdar, att varje butik måste 

testa sig fram och tillsammans med sina kunder samverka när de planerar ytan.  

 

Butikerna arbetar aktivt med känsel genom att plaggen går att testa då butikerna har provrum. Detta kan 

stärkas av Gustafssons m.fl. (2014) studie, om att känselsinnet kan vara den mest avgörande faktorn vid 

själva köptillfället, och att när kunder känner på en produkt så ökar chansen att varan köps eftersom 

uppfattningen om kvaliteten och trovärdigheten kan öka. Vilket även Peck och Childers (2006) hävdar, 

att om kunden känner på produkten så kan det öka chanserna att produkten köps.  

 

Stefan på TNS SIFO Retail and Shopper hävdar att när företag vet hur de ska utforma butikerna så kan 

detta sedan bidra till en emotionell påverkan på kunderna, som sedan kan trigga igång ett omedvetet 

beteende. Något som Christina Lurell också belyser, att mycket av butikskommunikation handlar om att 

påverka det omedvetna hos kunden och att få dem att fatta ett köpbeslut i butik. Något som även 

presenterats i Dijksterhuis m.fl. (2005) teori om att taktik och övertalning kan få kunder att reagera 

tanklöst, samt i Nordfälts (2007) teori om korttidsminnet. Varken Grandpa, Bik Bok eller Canali och 

Corneliani hävdar att de arbetar med att trigga igång icke medvetna tankar och känslor hos sina kunder.  

 

Butikspersonalens arbete har visat sig vara mycket viktigt då det påverkar kundernas uppfattning om 

varumärket och köpbeslutet. Vilket även kan kopplas ihop med The Process of Adoption och The Brand 

Identity Model då respondenterna belyser att personalen ska finnas där för sina kunder, ge bra service 

och arbeta med att bygga långsiktiga relationer (Rogers 1983). Något som i sin tur påverkar 

uppfattningen om varumärket (Bendixen 2013). Grandpas, Bik Boks, och Canali och Cornelianis 
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personal tränas aktivt i att kunna bemöta kunderna på ett bra sätt, vilket kan kopplas ihop med 

Bendixens (2013) uttalanden om att butikspersonalen bör tränas och få feedback kontinuerligt.  

 

Respondenterna har framfört att utmaningar i arbetet med butikernas fysiska upplägg handlar om att 

kunna planera ytan på ett bra sätt oavsett storlek på butiken, att det ska finnas en harmoni utan att det 

känns för trångt eller för stort. Vilket kan kopplas till Davies m.fl. (2003) studie om att utrymmes bör 

uppfattas som bra för att kunderna ska gå runt mer. Christina Lurell belyser även att butiker idag är 

dåliga på att bygga upp butikerna så att det påverkar kunderna på bästa möjliga sätt. Carolin på Bik Bok 

hävdar att Bik Boks utmaningar handlar om att vara mer konkreta och tydliga mot kunderna, då 

kunderna tar in information på så olika sätt. Vilket möjligtvis går att koppla till Christina Lurells 

uttalande och Soars (2009) teori om att hanterandet av information baseras på människans egna sinnen. 

 

BPM modellen som presenteras i det teoretiska ramverket, går inte att koppla till respondenternas 

uttalanden, då modellen speglar konsekvenser av ett visst konsumentbeteende och köpbeslut. Resultatet 

visar inte på vilka konsekvenser ett visst köpbeslut får, då konsumenter inte innefattas i intervjuerna. Att 

utgå ifrån företagens uppfattning om vilka konsekvenser ett visst köp skulle ha vore inte tillförlitligt 

enligt forskarna. Modellen presenterades i syfte av att ge en mer förståelse kring hur ett köpbeslut kan 

fattas och vad de får för konsekvenser, detta för att ge en fullständig bild av teorier kring 

konsumentbeteende och för att möjligen kunna ge en förklaring till företagens strategier (Newman & 

Foxall 2003, 596-597).  

 

Nordfälts (2007) kritik mot femstegsmodellen, att företag bör satsa på att bli uppmärksammade snarare 

än omtyckta, på grund av att köpbeslutet sker snabbt i butiken, stämmer inte överens med 

respondenternas uttalanden. Företagen arbetar med att bli omtycka och att få kunderna att känna att 

känna en koppling till varumärket och att tycka om att vistas i butiken. Om butiken uppfattas som 

negativ så minskar chansen att kunderna handlar varorna och att de vistas kortare i butikerna, vilket 

även påvisas av Machleits m.fl. (2000) studie om att mänsklig och rumslig trängsel gav negativa 

emotioner hos kunderna, vilket försämrade kundernas motivation till att handla. Solomon m.fl. (2011) 

lyfter även fram att det är viktigt för företag att arbeta med att inte skapa en negativ känsla hos 

kunderna, som sedan påverkar vilket köpbeslut som tas. Vilket stärker respondenternas uttalanden om 

att det är viktigt att kunderna uppfattar butikerna positivt, ingen av respondenterna påvisade att fokus 

ligger i att bli uppmärksammade.  
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Slutligen finns en tydlig koppling mellan alla respondenters uttalanden om butikernas atmosfär, 

sinnesstimuli, presentationstekniker, visuell merchandising, yta och butikspersonal, då alla dessa delar 

påverkar uppfattningen om varumärket enligt Bendixen (2013) och Nordfält (2007). Vilket i sin tur kan 

kopplas ihop med The Process of Adoption av Rogers (1983), där kunderna värderar produkterna 

positivt eller negativt baserat på uppfattning, som vidare påverkar köpbeslutprocessen (Armstrong & 

Kotler 2011). Tydligast finns en koppling mellan dessa faktorer och stegen “utvärdering” samt 

“köpbeslut fattas”, då dessa steg påverkas av hur butikerna är upplagda och att det där fattas ett konkret 

beslut i stunden, vilket kan ske i butik. 
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5. Slutsats  

I detta kapitel presenteras studiens slutsatser med utgångspunkt i arbetets syfte och 

problemformulering. 

 

Syftet med studien var att förklara och ge en ökad förståelse för hur utvalda företag i modebranschen 

arbetar med det fysiska upplägget i butiker, genom bland annat atmosfär, sinnesstimuli och visuell 

merchandising. Samt vilken påverkan upplägget kan ha på konsumenters köpbeslutsprocesser och 

därmed även uppfattningen om varumärket. Sex intervjuer med olika företag har gett kvalitativa data, 

detta för att ge insikt i hur olika företag arbetar genom att intervjua både konsulter och butikschefer. 

Data har sedan analyserats mot varandra tillsammans med studiens teoretiska referensram. 

 

Resultat visar att varumärket har en betydande påverkan på hur upplägget i butikerna ser ut. Att 

förmedla en känsla och att ge ett helhetsintryck med hjälp av upplägget är viktigt, det baseras på hur 

butikerna vill att varumärket ska uppfattas. Känslan och helhetsintrycket som en kund sedan uppfattar, 

avgör om kunden väljer att handla i butiken eller inte. Vilket vidare ger en tydlig koppling till butikernas 

fysiska upplägg och dess påverkan på stegen “utvärdering” och “köpbeslut fattas” i köpbeslutsprocessen 

(Armstrong & Kotler 2011). En koppling mellan varumärket och planeringen av butikers fysiska 

upplägg har under arbetets gång växt fram som en huvuddel av arbetet. Istället för att företag grundar sin 

planering av ytan med atmosfär, sinnesstimuli och visuell merchandising, på teorier om 

konsumentbeteende och sinnesmarknadsföring, så grundar det sig beroende på vilket varumärke och 

positionering som företagen vill förmedla.  Det finns inte någon regel som alla respondenter utgår ifrån i 

utformningen, utan arbetet baseras på företagets vilja om positionering och uppfattning om varumärke. 

Att atmosfär ska spegla varumärket är något som tydligt framkommit i studien, och att det genom 

sinnesstimuli, främst musik, ljus, och presentationsteknik/visuell merchandising kan påverka detta. 

Butikspersonal har också visat sig ha en betydande påverkan på uppfattningen om varumärket och 

känslan som innehas av kunderna när de är inne i butikerna. Vidare har respondenterna framfört att de 

arbetar aktivt med butikspersonal.  

 

Slutligen framför respondenterna en överensstämmelse om att butikers fysiska upplägg har en påverkan 

på konsumenters köpbeslut, i och med att det kan ge positiva eller negativa känslor som sedan avgör om 

konsumenter väljer att handla eller inte. Vikt läggs därmed vid att påverka kundernas känslor positivt 

genom att butikerna ska spegla det varumärke som ska förmedlas på ett bra sätt. Resultatet visar att hur 
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detta går till skiljer sig ifrån företag till företag, men på vilket sätt det skiljer sig kräver vidare 

djupgående forskning för att kunna påvisa.  
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6. Diskussion 

I detta avslutande kapitel förs en diskussion kring studiens resultat och slutsats med egna reflektioner. 

Kapitlet avslutas med förslag på vidare forskning inom området. 

 

Studien lyfter endast fram en koppling mellan teorier och svar av respondenter. Studiens reliabilitet kan 

även ifrågasättas i och med det begränsade antalet av respondenter. Under studiens gång har forskarna 

önskat att få intervjua fler personer, men i och med uteblivna svar så har detta inte varit möjligt.  

 

För att ge studien mer användbar data så hade intervjufrågorna kunnat bestå av fler ingående frågor om 

hur en viss butik utformas. Butikschefernas svar visade sig bli något generella, och ingen specifik butik 

analyserades utan istället presenterades svar sammansatt ifrån flera butiker. Tanken ifrån början var just 

att dessa respondenter skulle ge en något mer detaljerad beskrivning på en butiks upplägg, därmed bör 

frågorna omformuleras för att matcha detta. Mer ingående frågor bör ställas, både kring varför de 

arbetar på ett visst sätt, och varför de inte arbetar med vissa verktyg. Det kan även ha varit att föredra att 

bilder på respektive upplägg kunde tagits för att kunna ge tydligare förklaringar.  

 

Under studiens gång har samma syfte behandlats, men omformulering och en mer detaljerad beskrivning 

på syftet har tillkommit. Dock som tidigare presenterat, så låg fokus ifrån en början på att butikers 

fysiska upplägg bygger på generella teorier om konsumentbeteendes. Till att, med hjälp av 

respondenternas svar, i slutet av studien gett kunskap om att upplägget baseras på varumärket som 

förmedlas, något som syftet inte återspeglade på ett djupare plan.  

6.1 Förslag på fortsatta studier  

 

Vidare skulle en djupare analys önskas där det undersöks om kundernas uppfattningar om varumärket, 

samt hur företagen arbetar med detta, som i sin tur påverkar det fysiska upplägget och köpbesluten. Ett 

förslag på fortsatt forskning kring hur butikspersonal arbetar eller bör arbeta för att spegla ett visst 

varumärke skulle vara intressant. Vidare studier kan undersöka företag djupare, och sedan analysera 

deras positionering och varumärkes byggande tillsammans med det fysiska upplägget i butikerna. Hur 

butikernas storlek påverkar hur ytan planeras och hur företag vill att varumärket ska uppfattas, samt hur 

konsumenterna uppfattar det, är något som också går att forska vidare på. Vidare kan detta kopplas till 
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huruvida strategier kring varumärke och det fysiska upplägget i butiken kan planeras på bästa sätt 

utifrån resurser som finns tillgängliga.  
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Bilagor - Intervjufrågor 

 

Butikschefer   

 

Öppningsfråga: Berätta lite om dina arbetsuppgifter på företaget, och om dina kunskaper inom 

marknadsföring och butikslayout. 

 

1. Anställer ni konsulter eller experter när ni ska göra förändringar i butikens struktur? 

Om ja: Varför? Hur går det till? 

Om nej: Varför inte? 

 

2. Hur används stimuli för att öka försäljningen i butik? Till exempel genom doft, ljud (typ av musik 

och ljudnivå), ljus (ljus nivå), syn (färger) och känsel (låta kunderna prova produkter innan de 

handlar). 

 

3. Hur är butikens atmosfär planerad utifrån erat varumärke? Vad vill ni förmedla när kunden 

kliver in i butiken? Ge gärna ett exempel 

 

4. Hur är butikspersonalen tränade för att stärka varumärket i sitt kundbemötande? 

 

5. Hur påverkar föregående frågor erat resultat? 

 

6. Arbetar ni för att trigga känslor och beteende som kunden inte är medveten om? 

Om ja: Kan ni ge ett konkret exempel? 

 

7. Hur är ytan planerad i butiken utifrån kundernas rörelsemönster?Ge gärna ett exempel 

 

8. Finns det ytor där kunderna rör sig mindre på? 

 Om ja: Vart då och varför tror ni? 

 

9. Hur är ytan planerad i butiken utifrån säsong och trender? Ge gärna ett exempel 
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10. Hur är ytan planerad för att minska trängsel? Ge gärna ett exempel 

 

11. Hur arbetar ni för att styra kundernas inköp? Till exempel vid kassorna eller ingången. 

 

12. Vilka utmaningar har ni stött på i planering av butiksytan för att maximera försäljningen? 

 

13. Övrig feedback och kommentarer 

 

 

Konsulter 

 

1. Hur arbetar ni i butik för att nå fram till kunden? Ge gärna ett exempel 

 

2. Vilka utmaningar har ni stött på i arbetet? Ge gärna ett exempel 

 

3. Arbetar ni för att trigga känslor och beteende som kunden inte är medveten om? 

    Om ja: Kan ni ge ett konkret exempel? 

 

4. Hur arbetar ni med butikens atmosfär för att tillfredsställa kunden? Ge gärna ett exempel 

 

5. Använder ni stimuli som musik, doft, syn och känsel för att få kunden att handla/handla mer? 

   Om ja: Kan ni ge ett konkret exempel? 

 

6. Hur kan designen planeras i färg och form för att få konsumenten att trivas? 

 

7. Hur kan ytan planeras i butiken utifrån kundernas rörelsemönster? Ge gärna ett exempel 

 

8. Hur kan ytan planeras i butiken utifrån säsong och trender? 

 

9. Varför planeras ytan på detta sätt? (Fråga 7 & 8) 

 

10. Övrig feedback och kommentarer 

 


