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 Sammanfattning 

 

Denna uppsats har sin utgångspunkt i den snabbt förändrade marknaden och det faktum att 

dagens konsumenter blir allt mer krävande och informerade. Det ställs högre krav på att 

företagen skapar attraktiva erbjudanden. Ett effektivt marknadsverktyg för att särskilja sig 

mot konkurrenter och erbjuda kunden en unik upplevelse är genom användandet av den 

fysiska miljön. 

 

En bransch som möter denna utmaning är modesäljande klädkedjor då många butiker har 

snarlika produktsortiment och priser. Idag söker konsumenten shoppingupplevelser och 

besöket i butiken har fått en annan betydelse än enbart transaktionen av en produkt. 

Författarna frågar sig därför hur den omgivande atmosfären skulle kunna användas för att 

utveckla produkterbjudanden och skapa positiva kundupplevelser. Syftet som följer är att 

undersöka hur designfaktorer påverkar kundernas butiksbesök och hur den fysiska miljön kan 

skapa attraktiva upplevelser som leder till långsiktiga kundrelationer.  

 

För att belysa problemet har en kvalitativ undersökning utförts. Den hermeneutiska 

kunskapssynen ligger till grund för studien då författarna menar att verkligheten är subjektiv 

och tolkningsbar. Empirin består av författarnas egna tolkningar av respondenternas svar som 

tillsammans skapa en helhet och legat till grund för analys och slutsatser. Det abduktiva 

angreppssätt som används innebär att arbetsprocessens utgångspunkt har skiftat mellan teori 

och empiri. 

Teorin är uppbyggd utifrån fyra temaområden: Den fysiska miljöns dimensioner och 

användningsområden, relationsmarkandsföringens betydelse för att skapa lojala och 

lönsamma kunder, upplevelsens innebörd i den fysiska miljön och slutligen interaktionens roll 

som en del av kundens upplevelse. Författarna försöker koppla samman dessa delar för att 

visa på ett tydligt samspel.  

 

Studiens empiriska material är inhämtat från fem djupintervjuer med den modesäljande 

klädkedjan H&M:s konsumenter. Respondenternas synpunkter har tillfört studien 

innehållsrika skildringar och åsikter av deras egna upplevelser och erfarenheter, som utgjort 

grund för en intressant analysdel. Resultaten av analysen visar på att dagens konsumenter 

efterfrågar mervärden vid sitt shoppingbesök som kan hittas i den omgivande miljön. 

Kundens totala upplevelse i butikslandskapet formas av det helhetsintryck denne upplever, 

där olika designfaktorerna samspelar för att skapa en trivsam atmosfär.  

 

De slutsatser som framkommit är att den fysiska och den sociala omgivningen måste verkar 

genom ett ömsesidigt beroende till varandra för att skapa en positiv upplevelse för 

konsumenten. På H&M finns brister i användningen av det fysiska rummet som 

marknadsföringsredskap och för att leverera mervärde till konsumenten. För att nå framgång i 

den allt hårdare konkurrerande modebranschen krävs att klädkedjan tar hänsyn till alla delar 

inom det fysiska rummets väggar och utvecklar nya kreativa idéer för att stå sig i den allt 

ökade konkurrensen. 

 
 

 

Trevlig läsning! 
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1. Inledning 

I uppsatsens första del introduceras läsaren till den bakgrund och problem studien 

behandlar. Författarnas avsikt är att skapa en ökad förståelse för undersökningens karaktär, 

visa på ämnets aktualitet och relevans, därtill väcka ett intresse för kommande läsning. 

Problembakgrunden utmynnar i ett syfte och en problemfrågeställning vilka legat till grund 

för hela forskningsprocessen. För att besvara frågeställningen och uppnå studiens syfte 

presenteras även delfrågor som behandlar den fysiska miljön utifrån fyra temaområden, 

dessa teman återkommer genomgående under uppsatsens gång.  

 

1.1 Bakgrund  

I början av 1900-talet såg marknaden och det visuella landskapet avsevärt annorlunda ut, 

vilket inte krävde samma differentiering som dagens övermättade handelsmarknader.
1
 

Traditionell massmarknadsföring har blivit ett mindre lönsamt koncept på denna snabbt 

förändrade marknaden. Konsumenterna blir allt mer krävande och informerade vilket ställer 

höga krav på företagen att sticka ut, skapa attraktiva erbjudanden och mervärde utöver 

produkterna de säljer.
2
  

 

En stark individualism präglar nutidens samhälle och våra värderingar har växlat från det 

kollektiva till det egna jaget. Denna förändring har satt tydliga spår på konsumtionen som 

blivit alltmer fragmenterad och individspecifik, där djupare känslomässiga behov ska 

tillfredställa köparen. I denna utveckling spelar design, inredning och en förskönande miljö en 

allt större roll för att engagera konsumenterna emotionellt i processen att påverka dennes 

upplevelser i butiken.
3
  

 

Möjligheten att använda det fysiska rummet för att skapa attraktiva miljöer och öka 

kundupplevelsen har länge varit känt inom servicebranshen och har idag stort värde för 

produktfokuserande företag då vi befinner oss i ett alltmer tjänsteproducerade samhälle.
4
 Det 

oändliga urvalet av konsumtionsmöjligheter gör att företagen tvingas tänka kreativt, 

strategiskt och långsiktigt för att påverka potentiella kunder att välja just deras varor och 

tjänster. Här finns ett ypperligt tillfälle att utnyttja den omgivande atmosfären för att utveckla 

produkterbjudanden och skapa positiva kundupplevelser. Det är just här, mellan det fysiska 

rummets fyra väggar, som denna studie tar sitt avstamp.  

1.2 Problemdiskussion  

Det finns mycket skilda meningar om vikten av den fysiska miljön för att leverera mervärde 

till kunden. Många företag glömmer idag det fysiska rummet och satsar på traditionella 

marknadsföringsstrategier.
5
 Kotler (1974) anser att det beror på att affärsmän oftast besitter en 

mer funktionell och praktisk filosofi och tänker mer ekonomiskt än kreativt. Dessutom är 

                                                 
1
 Zetterlund, Christina., (2002), Design i informationsåldern, om strategisk design historia och praktik, 

Stockholm: Raster Förlag AB, s. 45 
2
 Grönroos, Christian., (2004), Service management och marknadsföring – en CRM ansats, Malmö, Liber 

Ekonomi, s. 34-35  
3
 Mossberg, Lena., (2004), Att skapa upplevelser: från OK till WOW!, Lund: Studentlitteratur, s. 47 

4
 Bitner, Mary Jo., Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers and employees, Journal 

of Marketing, Volume 56 (1992): 57-71, s. 57-58 
5
  Kotler, Philip., Atmospherics as a marketing tool, Journal of retailing, Volume 49, No. 4 (1974): 48-64,  s. 48 
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kommunikationen via det fysiska rummet ett så kallat tyst språk och ett relativt nytt fenomen.
6
 

På dagens konkurrensintensiva marknader krävs dock en nytänkande förmåga. Författarna ser 

därför ett intresse i att djupare analysera butiksmiljön som ett kreativt verktyg och vinnande 

koncept i kampen att skapa attraktiva shoppingupplevelser och konkurrensfördelar. Att möta 

kundens behov och skapa den högsta kundtillfredställelsen strävar alla företag efter. För att 

uppnå detta är det grundläggande första steget att veta vilken kundgrupp företaget riktar sig 

till. När de vet det kan de utifrån kunden differentiera sig på ett sätt som gör att de ger 

kunderna en högre upplevelse än sina konkurrenter. 

 

Själva butiken ger en möjlighet för företag att sticka ut och särskilja sig på marknaden. Om 

företaget kan få kunden att må bra och trivas genom skapandet av en attraktiv miljö är 

sannolikheten större för impulsköp.
7
 I och med att produktsortimentet och priser idag är 

snarlika hos flera av detaljhandelsföretagen kan butikens miljö inneha en avgörande roll för 

om vi som konsumenter väljer en återförsäljare framför den andra
8
. Inne i butiken finns 

många attribut som påverkar konsumenters upplevelse. Kotler beskriver hur miljön många 

gånger kan påverka mer till köp än själva produkten. Han beskriver även hur hela produkten, 

det vill säga bland annat service, paketering och image, bidrar till det slutgiltiga köpet.
9
  

 

Idag konsumerar vi inte enbart för att hitta den rätta produkten. Många besöker butiker för att 

få exempelvis avslappning, inspiration och för social interaktion.  Lockande extrapriser är inte 

längre tillräckligt för att vinna kampen om den köpsugne konsumenten. Vi söker 

shoppingupplevelser och besöket i butiken har fått en annan betydelse än enbart transaktionen 

av en produkt. I takt med den växande e-handeln och att det mesta idag kan köpas via nätet är 

inte ett besök i butiken nödvändigt för dem som vill konsumera. En slutsats är därför att de 

som ändå fysiskt besöker butiker gör det av andra anledningar, tillexempel för nöje eller 

interaktion med andra kunder. Butiksmiljön verkar då som plattform i detta samspel mellan 

kunder och kan hjälpa till att skapa mervärde för både kund och företag. 

1.3 Problemformulering 

 

Vilken betydelse spelar den fysiska miljön för kundens upplevelse? 

1.4 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka och analysera hur olika designfaktorer påverkar kundens 

butiksbesök, i en modebutik med shoppingintresserade kunder som målgrupp. Samt hur den 

fysiska miljön kan utformas och användas för att skapa attraktiva kundupplevelser som leder 

till långsiktiga kundrelationer. 

 

Delfrågor: 

 Vilka designfaktorer har störst påverkan på kundens butiksbesök? 

 Vad söker kunden i sin shoppingupplevelse? 

 Vilken roll spelar interaktionen i butiksmiljön? 

 Vad i butiksmiljön skapar tillfredställda och återkommande kunder? 

                                                 
6
 Kotler, P., (1974),  s. 48-49 

7
 Mossberg, L., (2004), s. 129 

8
 Newman, Andrew J., and D, Patel., The marketing directions of two fashion retailers, European Journal of 

Marketing, Volume 38, No. 7 (2004): 770-789, s. 770 
9 Kotler, P., (1974) s. 48 
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1.5 Perspektiv 

Det finns många olika perspektiv att belysa avseende designfaktorer som skapar mervärde i 

den fysiska miljön. Författarna har valt att lägga fokus på den fysiska miljöns betydelse för 

kunden då de anser att butiken främst är menat för denne. Bitner anser att den fysiska miljön 

bör utformas med utgångspunkt i kunden och menar att designfaktorerna i en butik påverkar 

användandet av butiken som en marknadsföringskanal
10

.  

1.6 Avgränsning 

Undersökningen avgränsas till att behandla den fysiskt synliga miljön som påverkar kunden 

och dess visuella upplevelse. Författarna är medvetna om att det finns andra faktorer som kan 

påverka den totala upplevelsen, sinnen såsom smak, lukt, känsel och hörsel. Den fysiskt 

synliga miljön inbegriper här layout, möbler, färg och belysning. Uppsatsen belyser även 

interaktionens roll i den fysiska miljön. Denna aspekt anser författarna intressant då shopping 

betraktas alltmer som en upplevelse och modebutikernas utformning verkar mera som en 

social plattform.  

1.7 Presentation av studieobjekt 

Modeföretag är en sektor inom detaljhandeln som idag växer sig allt större. Att studera 

butiksmiljöns betydelse inom klädesbranschen ansåg författarna därför aktuellt och intressant. 

Ett framgångsrikt företag som befinner sig i denna tuffa och hårdkonkurrerande modebransch 

är H&M, och studien bygger på en underökning av deras kunder.  

 

H&M:s affärsidé är ”att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris”
11

. Företaget väljer enbart att 

öppna sina butiker på bästa affärsläge och deras viktigaste försäljningskanal är butikerna 

eftersom det är här mötet med kunderna sker. Butikernas uppgift är bland annat att genom 

sina skyltfönster locka in kunderna och få dem att stanna kvar och komma tillbaka.
12

 Det är i 

det fysiska rummet som kunden kan se nyheter, prova och känna på varorna och få tips och 

inspiration. H&M har 1522 butiker utspridda i 28 olika länder, och möter på alla marknader 

stark konkurrens från andra modeföretag.
 13

 Ett starkt varumärke och ett konkurrenskraftigt 

erbjudande är därför av största betydelse för att behålla och öka sina marknadsandelar. 

  

Studien begränsas geografiskt till Sverige, och närmare bestämt H&M:s butik i centrala 

Umeå. Författarna anser att denna butik ger en realistisk bild av hur konsumenter generellt 

uppfattar H&M:s butiker, då den ingår i  H&M :s kedja där butiksmiljön utformas på ett 

liknande sätt utifrån företagets bestämmelser.  

                                                 
10

 Bitner, Mary. J., (1992), s. 57 
11

 http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm/vraffrsid__ourphilo.nhtml, hämtad 2009-04-25, kl. 15.30, officiell 

hemsida: www.hm.com 
12

http://www.hm.com/filearea/corporate/fileobjects/pdf/en/RM_DOWNLOAD_FACTSANDHISTORY_FACTS

ABOUTHM_PDF_SWEDISH_1209368814953.pdf, hämtad 2009-04-25, kl. 16.05, officiell hemsida: 

www.hm.com 
13

 http://www.hm.com/se/omhm/faktaomhm/vramarknader__bestlocation.nhtml, hämtad 2009-04-25, kl. 15.45, 

officiell hemsida: www.hm.com 
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2. Uppsatsens utgångspunkter 

Här presenteras de förutsättningar som ligger till grund för skapandet av studien och 

resonemang som påverkat dess utförande. Förklaringar kring uppsatsens ämnesval och den 

förförståelse som format arbetet lyfts fram. Senare skildras författarnas kunskapssyn och det 

angreppssätt som används för att uppnå syftet och besvara problemfrågeställningen.  

Till sist redogörs för de val av teorier som inhämtats och hur dessa kritiskt har granskats. 

 

2.1 Ämnesval  

Valet av ämne har påverkats av författarnas tidigare studier inom företagsekonomi. Båda 

författarna är ekonomistudenter med ett stort intresse för marknadsföring. En författare läser 

Servicemanagementprogrammet och den andra författaren läser Civilekonomprogrammet på 

Handelshögskolan vid Umeå Universitet.  Teorier om miljöns potential och påverkan i 

tjänsteföretag väckte intresse redan under utbildningens tidiga stadium hos en av författarna. I 

Servicemanagementprogrammet ingår kursen Design & miljö och framförallt under den 

kursen väcktes ett stort intresse av att fördjupa sig i hur design och utformning av miljön 

används inom marknadsföringen. Civilekonomstudenten har läst marknadsföringsinriktning 

på C-nivå och läste bland annat kursen International Marketing Communications. Denna kurs 

behandlade främst de traditionella marknadsföringsredskapen som exempelvis 

Direktmarknadsföring och Public Relations. Därigenom kände författaren att hon framförallt 

ville fördjupa sina kunskaper rörande kommunikation och det alternativa och mer nytänkande 

fenomenet Servicescape. Design och inredning och hur människor reagerar i olika miljöer, 

medvetet eller omedvetet är vidare ett stort intresse för båda författaren, och det är ett 

mångsidigt och ytterst subjektivt ämne som därigenom känns intressant att undersöka djupare. 

 

Anledningarna till att en modebutik valts att studera är flera. För det första känns 

studieobjektet aktuellt eftersom shoppingen hela tiden ökar och därigenom även konkurrensen 

och möjligheterna att differentiera sig på ett unikt och effektivt sätt blir svårare. Vidare är 

modekedjor ofta väldigt lika varandra i deras utbud av varor, pris och den fysiska miljön. Det 

kan ibland vara svårt för kunden att skapa en starkare känsla för en butik än för en annan utan 

en stark profilering och författarna ämnar därför undersöka det fysiska rummets 

påverkanskraft i detta dilemma. Dessutom är författarna själva kunder till den kedja som valts 

att studera, vilket gör att ämnet känns spännande och intressant eftersom detta är något som 

påverkar och berör dem personligen.  

 

Båda författarna har även jobbat i detaljhandelsbutiker vilket innebär en möjlighet att 

applicera de innehavande praktiska kunskaperna mer teoretiskt. Att i framtiden jobba med 

marknadsföring känns spännande och aktuellt för båda. Denna undersökning ses därigenom 

som en möjlighet till att utvidga besittande lärdomar rörande den fysiska miljön och erhålla 

värdefulla kunskaper för framtida studier och arbetsliv.  
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2.2 Förförståelse 

Författarnas erfarenhet har stort inflytande på deras tolkning av omgivningen
14

. Förförståelsen 

av uppsatsens ämne ger därför kunskap och insikt samtidigt som det påverkar såväl metod 

som tolkning och analys av informationen.    

2.2.1 Praktisk karaktär 

Självklart har författarna själva upplevt den fysiska miljön i en mängd olika butiker, främst 

som kunder men även som anställda. Därigenom innehas en hel del åsikter rörande 

utformningen av den fysiska miljön och hur den påverkar konsumenten. Författarna kan 

likställa sig själva med respondenterna, sätta sig in i deras tankar och därigenom skapa en 

djupare förståelse för ämnet. Det har uppmärksammats att butiker ofta lägger lite vikt vid den 

fysiska miljön. Därigenom känns intressant att undersöka hur betydelsefull omgivningen är 

som marknadskanal för att generera lojala och långsiktiga kunder. 

 

Båda författarna har arbetat inom detaljhandeln, den ena inom modebranschen och den andra 

inom inredningsbranschen. De besitter därför praktiska kunskaper av hur butiksmiljön kan 

påverkar kundens upplevelse. Denna praktiska erfarenhet kan innebära både för- och 

nackdelar. Nackdelarna är att en för subjektiv syn på ämnet kan förestås och undersökningen 

kan därigenom bli styrd och riktad. Eftersom en medvetenhet om detta dilemma finns har 

författarna försökt motverka denna påverkan så mycket som möjligt.  Fördelarna med att 

besitta förkunskaper i ämnet är att det bidrar till bättre tolkningar av materialet och därigenom 

ökar validiteten i arbetet
15

. Genom den förståelse författarna har för ämnet kan de lättare 

känna igen speciella fenomen som framkommer i studien och därigenom minskar risken att 

missa viktiga detaljer. 

 

Att tillägga är att båda författarna är modeintresserade konsumenter och har därmed mött 

butiksmiljön i en mängd olika modesäljande klädkedjor. Det kan naturligtvis ha påverkat 

deras uppfattning av en attraktiv butiksmiljö, beroende på vilka klädkedjor som tilltalar dem 

själva. När det gäller studieobjektet H&M är det en kedja som båda handlar av och besöker 

regelbundet. Författarna anser dock att deras erfarenheter och påverkan inte ger studien någon 

förvrängd bild utan snarare underlättar förståelsen för den information de tagit del av och ger 

styrka till studien.  

2.2.2 Teoretisk karaktär 

Genom deras pågående utbildning har författarna inhämtat en hel del förförståelse för ämnet 

vilket har påverkat undersökning på flera sätt. Framförallt när det gäller val av litteratur och 

att hitta relevanta artiklar och teorier. Besittande lärdomar inom marknadsföring har även 

underlättat för att bygga vidare och fördjupa kunskaperna inom den fysiska miljöns betydelse 

för kunden. Utan denna förkunskap hade det tagit mycket längre tid att bygga upp en djupare 

förståelse för ämnet. Förkunskaperna har även varit till fördel vid exempelvis utformande av 

intervjuguide och under analysen av undersökningsmaterialet. Författarna vill dock 

understryka att de är väl medvetna om att deras teoretiska förkunskaper kan ge förutfattade 

meningar. Då en medvetenhet finns kommer dock fokus ligga på att göra undersökning så 

opartisk och objektiv som möjligt. Därmed framställs den teoretiska förkunskapen till att 

stärka uppsatsens förtroende.   

                                                 
14

 Bryman, Alan., & Bell, Emma., (2005), Företagsekonomiska forskningsmetoder, (uppl. 1:2.) Malmö: Liber 

AB, s. 37 
15

 Wallén, Göran., (1996), Vetenskapsteori och forskningsmetodik, (uppl. 1:2.) Lund: Studentlitteratur, s. 81 
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2.2 Författarnas syn på vetenskap och kunskap 

Kunskapssyn innebär vilken uppfattning av verkligheten en individ har, och hur denne 

studeras. Denna uppsats baseras på ett hermeneutiskt synsätt vilket är en tolkningslära och 

står inom samhällsvetenskapen för tolkning av människors handlingar. Fokus ligger på 

behovet av att uppfatta saker och ting ur den sociala aktörens ståndpunkt.
16

 Tolkning kan 

inbegripa allt från avkodning av symboler till att på ett djupare psykologiskt plan förstå en 

människas situation
17

. Samhällsvetenskapens studieobjekt- människor och deras institutioner 

skiljer sig från naturvetenskapen, och studiet av den sociala verkligheten kräver därför en 

logik som speglar det som är speciellt för människor
18

. Författarna menar att alla människor 

ser på verkligheten på olika sätt beroende på hur olika händelser och bakgrunder formar oss 

till unika individer. Därför ses verkligheten som subjektiv och tolkningsbar.  

Med utgångspunkt i syftet med studien, att undersöka konsumenten dvs. människans 

uppfattning, reaktion och upplevelse i den fysiska miljön ser författarna hermeneutiken som 

ett lämpligt synsätt för att öka förståelsen för detta problem. Upplevelser i en miljö kan tolkas 

subjektivt och vara svårt att beskriva om man själv inte reflekterat över dessa. Genom 

tolkningar kan författarna därför omvandla människors upplevelser och beteenden till 

kunskap, och undersökningsresultatet överförs till betydelser och meningar.
19

 Genom 

förförståelsen kommer författarna att finna innebörd och mening i intervjupersonernas svar, 

och tolkningarna av svaren kommer att bygga upp kärnan i empirin från vilken analys och 

slutsatser sedan dras.  

2.3 Angreppssätt 

Den hermeneutiska kunskapssynen kopplas vanligtvis ihop med den induktiva metoden.  Den 

induktiva metoden innebär att forskning utgår från att teorin är resultatet av en 

forskningsinsats, och slutsatser dras på grundval av observationer. Efter att empirin samlats in 

kan en teori formuleras.
20

 Syftet med denna studie har dock inte varit att generera teorier och 

stämmer därför inte helt överrens med detta angreppssätt. Den deduktiva metoden 

representerar den vanligaste uppfattningen om förhållandet mellan teori och empiri inom 

samhällsvetenskapen. Metoden innebär att forskaren utifrån redan befintliga teorier och 

principer skapar hypoteser som den prövar empiriskt. Teorin styr vilken information som ska 

samlas in och hur den tolkas.
21

 

 

Det är i flera avseenden bättre att uppfatta deduktiva och induktiva strategier som tendenser 

snarare än som en entydig distinktion som alltid gäller
22

. Begreppet abduktion innebär en 

kombination av den induktiva och den deduktiva metoden
23

, vilken författarna anser stämma 

överrens i deras studie. I arbetsprocessen kan den deduktiva metoden finnas då författarna har 

utgått från befintliga teorier som de läst sig in på. Teorin användes för att fastslå var 

kunskapen inom problemområdet ligger idag och hur forskningen ser på fenomenet. Teorin 

har också varit utgångspunkten till utförandet av frågorna till undersökningens intervjuguide. 

Genom empirin har författarna sedan studerat hur den praktiska verkligheten ser ut idag, 

                                                 
16

 Bryman, A., & Bell, E., (2005), s.589 
17

 Wallén, G., (1996), s. 33 
18

 Bryman, A., & Bell, E., (2005), s. 34 
19

 Ibid. s. 34 
20

 Ibid. s. 25 
21

 Ibid. s. 26 
22

 Ibid. s. 25 
23

 Olsson, Henny., & Sörensen, Stefan., (2007), Forskningsprocessen- kvalitativa och kvantitativa perspektiv, 

(uppl. 1:2.) Korotan, Ljubljana, Slovenien: Liber AB, s.109 
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vilken legat till grund för undersökningens analys och slutsatser. Den induktiva ansatsen kan 

finnas då problemområdet inte valts på grundval av teorierna, och insamlandet av empirin har 

under vägens gång styrts mot nya intressanta perspektiv då författarnas egna hypoteser har 

utvecklats. Studien har därmed en teoretisk utgångspunkt som lik den abduktiva metoden 

sedan växlat mellan empiri och teori. Till exempel har det funnits nya infallsvinklar och 

områden att undersöka vid utformandet av intervjuerna och under den teoretiska insamlingen. 

Detta angreppssätt har bidragit till en bredare referensram och gett studien ett större djup.  

2.4 Litteratursökning 

För att införskaffa inspiration till ämnet började författarna med att söka information genom 

olika sökmotorer på Internet. Denna datorbaserade sökning genererade en stor mängd 

intressant läsning som väckte intresse. Informationen har bidragit till förförståelse och givit 

idéer till studien. Den omfattning av sökträffar och information som fanns har tytt på att 

ämnets relevans och aktualitet är hög. Författarna är dock medvetna att mycket av den 

information som hittades kan ha varit vinklad till företagsintresse då den kom ifrån deras egna 

hemsidor och kan därmed ha påverkat uppfattningen om ämnet. Det ses dock inte som en 

nackdel utan snarare att författarna är medvetna om de olika synsätt och åsikter som finns om 

ämnet.  

 

När sedan litteraturinsamlingen till teorikapitlet började användes databassökning från Umeå 

Universitets databaser. Främst ALBUM:s bibliotekskatalog, samt de företagsekonomiska 

databaserna Business Source Premier, och Emerald, där författarna har använt sig av olika 

sökord för olika delar i teorikapitlet. Till det inledande avsnittet om den fysiska miljön 

användes sökord som servicescape, physical setting, environment in retailing och atmosphere.  

Till avsnittet om kundlojalitet söktes på customer loyalty och customer relationship. Till 

marknadskommunikationen söktes på communication strategies och marketing differentation. 

Till Upplevelseavsnittet låg fokus på sökord såsom customer experience och experimental 

marketing och customer interactions.  Dessa sökområden anses vara ett tillräckligt stort urval 

för att täcka in den forskning och generella uppfattningarna som idag finns inom de olika 

ämnesområdena.  

2.5 Val av teorier 

Författarna har under sökprocessens gång försökt att hitta olika infallsvinkar för att belysa 

studiens problemområde. De teorier som presenteras i arbetet har valts ut för att få ett djup i 

studien och belysa problemet utifrån olika perspektiv. Till en början försöktes främst att finna 

artiklar som var ämnade för detaljhandeln och specifikt modeföretag. Det visade sig dock inte 

vara helt lätt. Författarna har därför till störst del använt sig av källor som de bedömt 

representera de allmänna uppfattningarna om de olika teoretiska områdena för att kartlägga 

kunskapsområdet genom en välfylld och innehållsrik teoretisk referensram.   

 

Teorierna valdes eftersom miljödesign ligger rätt i tiden. Idag hårdnar konkurrensen om 

kunderna ständigt och till följd av denna växande trend blir de allt mer viktigt att erbjuda sina 

kunder en lockande butiksmiljö som sätter sig fast på kundens näthinna. Författarna finner 

dessutom teorierna intressanta och meningsfulla. Teorierna är välkända och det finns ett stort 

utbud av forskning som härleder från professorer och forskare inom markandsföring inom 

både service- och detaljhandelsföretag. Det har även skett förändringar i teorikapitlet under 

arbetets gång. Som tidigare nämnts har undersökningens angreppssätt skiftat mellan teori och 

empiri och inneburit att författarna hämtat nya perspektiv och teoriområden som tillkommit 

studien. Detta arbetssätt har inneburit en fördel då en öppenhet för olika infallsvinklar har 

funnits, vilket bidragit till en större bredd i arbetet.  



12 

 

Teorierna om servicescape bygger främst på Bitners forskning om den fysiska miljön som 

behandlas i artikeln ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers 

and employees” (1992). Bitners forskning är välkänd och har återfunnits i artiklar som 

publicerats vid senare tidpunkt och flera författare, t.ex. Mossberg (2004) har refererat till 

denna artikel vid forskning gällande servicescapes påverkan på kunden och dess upplevelse. 

Teorierna om betydelsen av att skapa långsiktiga kundrelationer bygger främst på Grönroos 

forskning inom tjänstemarknadsföring. Grönroos är en erkänd forskare inom service 

management. Hans forskning kring kundlojalitet ”Customer relationship management” visar 

på att omgivande miljöattribut påverkar kundens upplevda tillfredställelse vilket i sin tur 

påverkar kundens intentioner till ett återbesök. Upplevelseskapandet inom marknadsföringen 

bygger på Mossbergs teorier och forskning. Hon beskriver den fysiska miljön genom 

”upplevelserummet” och menar att konsumenternas förändrade konsumtionsmönster innebär 

nya vägar för marknadsföringen som innebär fokus på att underhålla och engagera kunden. 

Här kan designfaktorer såsom färg, ljus, musik användas för att skapa attraktiva 

kundupplevelser. Mossbergs forskning behandlas vidare i teorierna om interaktion. Denna del 

beskriver hur kundens upplevelse påverkas av andra kunder i det fysiska rummet, Den fysiska 

miljön kan användas för att öka interaktionerna mellan kunder genom exempelvis arrangering 

av sittplatser. Harris, Kim & Davies, Barrys artikel ”Conversations during purchase 

consideration: sales assistants and customers” beskriver även hur interaktioner med andra 

kunder påverkar den upplevda tillfredställelsen i butiken och hur det hänger ihop med 

kundens vilja att göra ett återbesök.  

2.6 Kritik av sekundärkällor 

För att säkerställa arbetets relevans och skapa en trovärdig teoretisk referensram har 

författarna valt att bygga upp arbetet utifrån sekundärkällor i form av främst vetenskapliga 

artiklar. Samtliga artiklar är hämtade från etablerade och välkända databaser vilket bör 

garantera dess äkthet och vetenskapliga grund. Litteratur är en annan sekundärkälla som även 

brukats inom de valda ämnesområdena. De flesta böcker som används är omtalade och 

skrivna av välkända författare och forskare. Det går naturligtvis inte att utesluta att författarna 

kan ha haft en dold avsikt med tillkomsten av källan, men utifrån bakgrunden vi har finns det 

dock ingen anledning att tro att innehållet i dessa inte är tillförlitligt. Teorin bygger på 

litteratur från både svenska och internationella författare för att få ett brett underlag för 

uppsatsen. Författarna anser att samtliga källorna har bidragit med relevant kunskap och ökat 

uppsatsens tillförlitlighet. Författarna har främst ämnat använda aktuella vetenskapliga 

artiklar för att säkerställa källornas relevans. En brist kan dock ligga i att vissa källor har 

några år på nacken och aktualiteten för dessa har därför beaktas. De teorierna är dock väl 

etablerade och accepterade och det råder inget större tvivel om att innehållet inte skulle vara 

aktuellt och korrekt även idag. Tillexempel kan nämnas Kotler och Bitners studier. De är båda 

erkända forskare som flera författare refererat till i senare studier och det råder därför ingen 

tvekan att dessa teorier ej är tillförlitliga.  

 

Författarna vill framhålla att det efter studiens färdigställande har framkommit att det finns en 

annan liknande uppsats ”Vad påverkar din shopping?” - en studie ur svenska konsumenters 

perspektiv på vad som skapar en positiv upplevelse i en butiksmiljö (Se referenslista). Det 

visade sig att de båda uppsatsernas intervjumall har ett liknade utseende. Författarna tror att 

med tanke på att uppsatserna behandlat samma studieobjekt H&M, med likartade problem 

(upplevelse som gemensam nämnare), troligen har fått detta utslag. Dessutom har författarna 

sett att vissa teorier speciellt Mossberg har används vilket troligtvis har varit faktorer som har 

bidragit till en likartad intervjuguide. Den här studiens undersökning och resultat har dock 

inte påverkats av detta tidigare arbete på något sätt.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel delges den teoretiska ansats som studien tar sitt uttryck ifrån. Författarna 

avser att kartlägga dagens kunskapsläge och visa på olika teman och infallsvinkar som 

belyser problemet. Till att börja med introduceras begreppet servicescape och den fysiska 

miljön diskuteras utifrån olika dimensioner och användningsområden. Därefter beskrivs 

dagens tjänstesamhälle och hur den fysiska miljön kan användas för att skapa långsiktiga 

kundrelationer. Sedan skildras marknadsföringens ändrade fokus som idag rör sig mot 

upplevelsens betydelse för att skapa mervärde åt konsumenten. Slutligen behandlas 

interaktionen, som en del av kundens upplevelse i butiken och värdeskapande i den fysiska 

miljön. 

 

3.1 Den fysiska miljön 

3.1.1 Servicescape 

Det faktum att människans beteende påverkas av den omgivande miljön ignorerades av 

psykologiska forskare fram till 1960-talet. Sedan dess har en mängd studier och litteratur 

vuxit fram som tar fäste på relationen mellan individ och miljö.
24

 Inom servicebranschen har 

begreppet ”servicescape” dvs. servicelandskapet länge varit ett välkänt fenomen. 

Servicescape syftar på den fysiska miljön som kunderna befinner sig i, vilket innefattar allt 

från möbler och temperatur till skyltning. Det är i denna miljö som interaktionen mellan 

kunder sker och där företaget levererar sina produkter eller tjänster till potentiella köpare.
25

 

Den fysiska miljön i vilken kunden och företaget möts verkar även som en effektiv 

kommunikationskanal och har en central roll för att skapa attraktiva erbjudanden och 

mervärden till konsumenten. Mary J. Bitner vid Arizona State University myntade detta 

servicebegrepp i början av 1990-talet. Hennes forskning beskriver hur den fysiska miljön 

inverkar på både kunder och personal och har inflytande både på ett företags interna 

organisationsmål som externa marknadsföringsmål.
26

 Bitners forskning återfinns i många av 

de artiklar som fram till idag skrivits om den fysiska miljöns inverkan på kunder och 

medarbetare och vid företagens servicemöten.  

 

Servicescape utgörs av miljömässiga egenskaper som kan studeras utifrån olika dimensioner 

och funktioner. Dimensionerna av servicescape verkar som ett paket, genom att förmedla en 

total image och antyda den potentiella användningen och kvaliteten av servicen. För det första 

tillhandahåller servicelandskapet en visuell metafor för ett företags totala erbjudanden. För det 

andra kan den fysiska miljön verka underlättande genom att hjälpa eller hindra konsumenter 

och personalens förmåga att genomföra deras aktiviteter. Utformning och design av utrustning 

påverkar förmågan för dess användare att genomföra sina uppgifter. Servicelandskapet kan 

också uppmuntra olika former av social interaktion mellan medarbetare och kunder. Slutligen 

kan den fysiska miljön verka som en redskap för att differentiera företaget, kommunicera med 

dess målgrupp och förmedla tydlighet gentemot konkurrenter.
27

 

                                                 
24

 Bitner, Mary. J., (1992), s. 59 
25

 Ibid. s. 65-66 
26

 Ibid. s. 57 
27

 Ibid. s. 65-66 
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3.1.2 Dimensioner av servicescape 

Bitner (1992) identifierar tre primära dimensioner av servicelandskapet; omgivande faktorer 

som syftar på temperatur, luft, ljud, och lukt. Layout och funktionalitet vilket innefattar 

inredning, möbler, material och arrangemang för att främja kundernas behag. Till sist skyltar, 

symboler och konst vilket omfattar skyltning och dekor för att kommunicera och förmedla en 

speciell image eller känsla.
28

 De två sistnämnda dimensionerna, Layout och funktionalitet 

samt symboler, skyltar och konst sammanförs ofta under benämningen ” interiör design” vilka 

syftar på den uppbyggda miljön i ett rum.
29

 Denna uppbyggda miljö kan lättare kontrolleras 

och styras av företaget än de omgivande faktorerna
30

, det är denna interiöra dimension av 

servicescape som författarna tittar närmare på i denna studie.   

 

En butiks layout inbegriper hur dess resurser och varor är placerade i förhållande till varandra 

för att skapa det mest effektiva konsumtionsmönstret. En dålig layout kan leda till långa köer, 

osäkra flödesmönster och höga kostnader.
31

 Det är mycket viktigt att ha tydlig skyltning som 

gör att det blir ett bättre flöde på både kunder och varor. Arbetsmiljön bör vara god och med 

det menas till exempel att den bör ha bra ventilation och behagligt ljus. Personalen bör vara 

placerad så att de finns lättillgängliga för kunder som behöver rådgivning.
32

 En av de svåraste 

aspekterna med att utforma den fysiska miljön i en butik är att hitta den miljön som är 

värdeskapande för så många som möjligt. Det är mycket viktigt att veta vilken målgrupp 

företaget riktar sig mot. Det som skapar mervärde och social interaktion mellan vissa 

individer och grupper kan skapa det totalt motsatta för andra. Både kunder och anställda har 

olika krav och behov som måste tas i hänsyn vid utformningen.
33

  

 

3.1.3 Kundens köpbeteende 

Kotler (1974) beskiver den fysiska miljön genom begreppet ”atmospherics”. Innebörden av 

idén är den medvetna designen för att påverka potentiella köpare till konsumtion. Vidare 

menar han att begreppet innefattar hur utformningen av butiksmiljön kan skapa känslor hos 

kunder som ökar dess konsumtion.
34

 För detaljhandelsföretag handlar servicescape framförallt 

om det fysiska rum som presenteras för konsumenterna. Den interiöra atmosfären betonas 

vilket innefattas av säljområdets synliga miljö.
35

 Enligt Kotler (1974) kan atmosfären påverka 

köpbeteende på minst tre olika sätt. För det fösta kan den vara en slags 

uppmärksamhetsskapande länk. Butiker har att välja mellan oändligt många sätt som de kan 

särskilja sig från sina konkurrenter. För det andra kan atmosfären skapa ett speciellt 

meddelade som butiken vill förmedla till sina kunder. Atmosfären skapar en åtskiljande 

stimuli som gör det möjligt för dem att skilja dem från dess konkurrenter . För det tredje kan 

atmosfären vara påverkansskapande. Färger och former kan direkt skapa känsloreaktioner och 

den köpsannolikheten som butiken eftersträvar.
36

 Studier av Mehrabian och Russell (1974) 

                                                 
28

 Wakefield, Kirk. L & Blodgett., Jeffery G., The effect on customers’ behavioural intensions in leisure service 

settings, The journal of service marketing, Volume 10, No. 6 (1996): 45-61, s.47 
29

 Ibid. s. 47 
30

 Ibid. s. 47 
31

 Chambers, Stuart., Slack N., & Johnston, Robert., (2007), Operations management, (uppl.1:5.) Madrid, 

Spanien: Prentice Hall s. 187 
32

 Ibid. s. 187 
33

 Baker, J., Berry, L., Parasuraman, A., The marketing impact of branch facility design, Journal of Retail 

Banking, Volume 10, No.2 (1988): s. 33-42 
34

 Kotler, P., (1974), s. 50 
35

 Ward, James C., Bitner, M. J., & Barnes, J., Measuring the Prototypicality and Meaning of Retail 

Environments, Journal of Retailing, Volume 68, No. 2 (1992): 194-220, s. 196 
36

 Kotler, P., (1974), s. 53-55 
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visar att individer reagerar på miljön med två motsatta beteenden: approach och avoidance. 

Approach innebär all form av positivt beteende som innebär viljan att stanna kvar, utforska 

och anslutas platsen, medan avoidance medför motsatsen dvs. viljan att avlägsna och inte vilja 

stanna kvar och utforska platsen. Inom detaljhandelsmiljöer fastslås att approach beteendet i 

mening av shoppingupplevelsen, attraktion, vänlighet mot andra, konsumtion, spenderad tid i 

butiken och återbesök är alla faktorer som har inflytande på kundens uppfattning och 

tillfredställelse av butiksmiljön.
37

  

3.1.4 Kommunikation  

Framgångsrika marknadsstrategier kräver idag framgångsrik kommunikation. Från företagens 

sida fordrar detta ett kreativt tänkande och integrerade kommunikationsaktiviteter.
38

 

Konsumenter bedömer alltmer kritiskt sitt eget värde av produkter och service. 

Kommunikationen möter här en ny utmaning då kunden idag möts av en mängd 

konsumtionserbjudanden att välja mellan och ifrågasätter i större utsträckning vad denne 

egentligen vill ha.
39

 En ofta förbisedd och underutnyttjad faktor i en organisations fysiska 

miljö är dess förmåga att kommunicera med konsumenterna.
40

 Över 80 procent av 

informationen som når konsumentens hjärna kommer från ögonen.
41

 Detta ger en förståelse 

för hur vikigt det är att butiken utformas till en visuell tilltalande plats att vistas i.  

 

Bitner (1992) menar att den fysiska miljön är mycket viktig för att nå ut till de rätta kunderna, 

sända ut rätt signalerna och kommunicera på ett givande sätt. I annat fall är risken stor att 

företaget får felaktiga förväntningar på sig och inte går i riktning mot sina mål.
42

 

Omgivningen verkar som en icke- verbal kommunikationskanal. Bitner (1992) kallar det för 

”Object Language” vilket syftar till hur exempelvis möblering och dekor påverkar kundernas 

trovärdighet och uppfattning om företaget.
43

  

 

En metod att kommunicera med sina kunder är genom företagets image. En stark 

företagsprofil kan leda till ett starkare förtroende för företaget och därigenom skapa 

konkurrensfördelar.
44

 Hartman (2002) menar att miljön besitter en kommunikativ förmåga 

som kan påverka och stärka företagets image. Det är viktigt att den fysiska miljön 

sammanförs med den organisationskultur och profil företaget vill signalera för att skapa ett 

entydigt budskap gentemot sina kunder. För att nå framgångsrik och effektiv kommunikation 

krävs att attraktiva och enhetliga budskap sänds ut till kunderna då de i allt större utsträckning 

påverkas av företagets värden och identitet
45

.
 
Butiken blir här den vitala bild som sätter sig i 

konsumenternas medvetande.
46

 

 

Newman och Darshikas (2004) studie av två ledande modekedjor i England visar att en butiks 

image anses vara en av de viktigaste framgångsfaktorerna inom detaljhandeln.
47

 Många 
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klädkedjor attraherar den yngre konsumentgruppen där mode spelar en betydande roll för 

deras livsstil och image. Dessa unga modemedvetna konsumenter söker inte bara 

funktionalitet utan symboliska värden när de shoppar. Det synintryck och visuella 

butikslandskap som kunden möter vid ett besök är ett sätt att signalera om butiken är ”inne” 

och kan erbjuda det senaste trenderna för konsumenten.
48

  

3.1.5 Differentiering  

Den fysiska miljön kan hjälpa kunderna att särskilja och kategorisera ett företag genom att 

signalera vilket målsegment företaget riktar sig mot och förmedla tydlighet från 

konkurrenter.
49

 För att konkurrera effektivt måste butiker besitta de grundläggande 

egenskaper som gör att de kan kategoriseras bland andra butiker. 
50

 Den fysiska miljön kan 

användas för att locka till sig butikens målmarknad och visa på dess speciella egenskaper 

gentemot konkurrenterna. Genom att differentiera sig genom det fysiska rummet gör butiken 

det lättare för kunderna att direkt se dess särskiljande egenskaper. Människor som går runt i 

affärer har olika behov och olika anledningar till att shoppa. Företag behöver således hitta ett 

sätt att få konsumenternas funderingar på köp till att bli ett fullbordat köp i just deras butik. 

En motiverande fysisk miljö kan vara ett effektivt sätt för att få kunden att välja just dem 

framför konkurrenterna.
51

 

 

Förmågan att kategorisera sina konsumenters köpbeteende är oerhört attraktivt för 

återförsäljare inom detaljhandeln och välprövade tekniker för att differentiera kundgrupper 

har vuxit fram i kampen om att vinna konkurrensfördelar.
52

 Det har funnits en tendens att till 

stor del förbise den sociala och psykologiska innebörden av modebutikers inverkan på 

utformning av gruppidentiteter och differentiering. Genom att kategorisera kunder i avskiljda 

grupper med hänsyn till deras handelsmönster kan återförsäljare särskilja och rikta sina 

erbjudanden så att de främjar kunden och påverkar dess köpbeslut.
53

  

 

Traditionell marknadsföring som fokuserar på fysiska element såsom pris, plats och kvalitet är 

inte längre effektiva strategier på dagens konkurrensintensiva marknader. Trenden går mot att 

skapa engagerande och hållbara upplevelser i det fysiska rummet. Differentieringsstrategierna 

har förändrats och forskning inom marknadsföring fokuserar idag på kundens emotionella 

band till företag och gemenskap via kundupplevelser.
54

 Upplevelsens roll och ökade betydelse 

för konsumenten kommer att diskuteras närmare under ett senare avsnitt i uppsatsen. Innan 

denna aspekt behandlas är det viktigt att bygga upp en förståelse för hur marknaden har 

förändrats från produktfokus till en tjänstefokusering, som idag allt mer övergår i upplevelser. 

I nästa kapitel diskuteras därför hur marknadsföringen fått en annan innebörd och värdet av 

relationsskapande processer för att skapa lojala kundrelationer.  
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3.2 Relationsmarknadsföring 

3.2.1 Tjänstesamhället  

I västvärlden befinner vi oss idag i ett servicesamhälle. Begreppet ”Serviceekonomi” växte 

fram under 1970-talet och kännetecknas av att mer än hälften av en ekonomis BNP skapats 

inom servicesektorn.
55

 Detta servicesamhälle beskrivs som en matchning mellan människor, 

där den avgörande innebörden ligger i att kunna styra förhållandet mellan människor, mellan 

tjänsteföretags medarbetare och mellan dess kunder.
56

 Ett samhälle karakteriserat av 

servicekonkurrens innebär att producenter inte längre kan förlita sig på sina produkters 

tekniska kvalitet utan måste förstå tjänstens innebörd och funktion för att stå sig i 

konkurrensen
57

. Företag måste erbjuda servicetjänster som en integrerad del av det totala 

erbjudandet.
58

 Service tillhandahålls genom interaktion mellan personal och kunder och 

genererar därigenom ett mervärde till produkterna. För detaljhandelsbutiker är bra service 

starkt förenat med hjälpsam personal, hög försäljning och återbesök. På lång sikt kan god 

service förstärka butikens marknadsposition och öka differentiering gentemot andra 

konkurrenter. En hög servicekvalitet bidrar till närmare kundrelationer vilket skapar en 

starkare lojalitet.
59

 

 

Servicens ökade betydelse och den tilltagande konkurrensen på marknaden har även medfört 

att en annan syn på marknadsföringens roll vuxit fram. Det är inte längre transaktionen av en 

enskild produkt som är det viktigaste i marknadsföringen, utan den kundrelation som uppstår 

vid köpet blir mest värdefull.
60

 Marknadsföringen har därmed skiftat från ett 

transaktionsperspektiv till relationsperspektiv. Synnerhet i tjänstebranscher har man funnit att 

kunder blir lönsamma först efter en viss tid, då de gjort upprepande köp. Det är inte bara 

etableringen av kunder utan även ett omsorgsfullt vårdande av dessa som blir av största 

betydelse i företagets marknadsföring för att nå framgång på marknaden.
61

 Konsumenterna 

har också förändrats under tidens gång och blivit mer krävande och informerade. Idag är det 

lättare att hitta information om marknaden samt att jämföra olika leverantörer vilket leder till 

att företagen måste erbjuda mångsidiga tjänster och mervärden för att locka till köp.
62

 

3.2.2 Lojala kunder 

CRM, ”Customer Relationship Management” är en marknadsstrategi för att skapa 

tillfredställda kunder och långsiktiga kundrelationer
63

. Teorin bygger på att 

kundtillfredsställelse är relaterat till ett företags lönsamhet och genom förbättrad kvalitet på 

erbjudna tjänster öka tillfredställelsen hos kunden. En tillfredställd kund skapar en stark 

relation med företaget, vilket i sin tur leder till långsiktiga relationer och lojala kunder.
64

 Ett 

sätt att åstadkomma starka och långsiktiga kundrelationer är således att försäkra sig om att 
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kunderna är tillfredställda och nöjda.
65

 När kunden sedan gjort ett antal upprepande inköp 

under en viss tid har en kundrelation uppstått.
66

 Värdet av att skapa långsiktiga relationer 

baseras på att det för företaget alltid är lönsammare att hålla kvar sina kunder än att skaffa nya 

kunder
67

. Forskning inom relationsmarknadsföring visar att den yttre fysiska miljön upplevs 

som en viktig faktor i denna strävan efter att kunden ska etablera en lojal relation med 

företaget. Attribut som inredning, möbler, skyltning och musik påverkar hur tillfredställd 

kunden blir samt om denne återkommer.
68

 Wakefield och Blodgett (1996) menar att den tid 

som konsumenten har intresse av att stanna kvar i det fysiska rummet och om de kommer att 

återvända till samma plats är en funktion av den upplevda tillfredställelsen av servicescape. 

Den upplevda kvaliteten i det fysiska rummet har positiv effekt på kundens tillfredställelse av 

miljön. Denna tillfredställelse påverkar i sin tur längden av tid som konsumenten stannar kvar 

i servicelandskapet samt intentionerna av ett återbesök.
69

  

 

Forskning som rör konsumtion inom detaljhandeln visar på en positiv relation mellan tiden 

som en konsument tillbringar i en butik och hur mycket pengar som denne spenderar. 

Skapandet av en tilltalande miljö är därför av stor betydelse för att påverka kunderna att 

stanna kvar så länge som möjligt i butiken
70

. Inom modebranschen visar Newmans forskning 

på att framgång och succé är starkt relaterade till återkommande kundlojalitet och 

lönsamhet.
71

 För unga modemedvetna konsumenter är sortimentet och produkterbjudanden de 

främsta faktorerna som har starkt inflytande på om kunden gör ett återbesök, men även 

butiksatmosfären har en stor betydelse. En annan faktor som relaterades till återbesök är 

service och interaktion mellan personal och kunder. Kundens upplevda servicekvalitet skapar 

starka kundrelationer och leder till att kunder pratar väl om butiken till andra kunder, så kallad 

positiv ”word- of-mouth”. Denna positiva marknadsföring genererar högre försäljning och 

lojala kunder.
72

  Newman (2004) menar vidare att faktorer i butikens layout såsom entré, 

kassor och kösystem kan medverka till att påverka hur länge kunden väljer att stanna i 

butiken.
73

   

3.2.3 Kundupplevelser 

Ett relativt nytt koncept ”Total Customer Experience” (TCE) handlar om att erbjuda en total 

kundupplevelse och innebär mer än att uppnå tillfredställda konsumenter. TCE är idag en 

implementerad strategi i många organisationer i syfte att skapa starka, varaktiga och lojala 

kunder. Enligt Oswald och Mascarenhas (2006) är det genom att företagen levererar 

inspirerande och unika upplevelser kunden skapar känslomässiga band till dess organisation
74

, 

och de betonar vikten av att se till kundens upplevelse för att nå framgång.
75

 Eftersom det blir 

det allt svårare för detaljhandelsföretag att konkurrera med produkten är det extra viktigt att 

butiken leverera en upplevelse till kunden.
76

 För att leverera dessa kundupplevelser innebär att 

företagen bör fokusera på kundens deltagande för att möta dennes unika behov som motiverar 
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ett köp. Upplevelser som skapar minnesvärda bilder och engagerar kunden känslomässigt. Det 

rör sig om faktorer utanför vanliga förpliktelser såsom kvalitet, kvantitet, pris och service.
77

 

 

Upplevelser är centrala i underhållningsbranschen. Disney World som är ett typ exempel på 

en organisation som jobbar med underhållning, spänning, och äventyr för kunderna. Disney 

har en holistiskt närmande till TCE, varje äventyr, varje medarbetare, varje butik, till och med 

köerna ska frambringa positiv och känslomässiga upplevelser som uppnår en differentiering 

som är långt ifrån den vanliga. Ett annat företag som nått framgång genom TCE är Avis 

biluthyrning. Företaget finns främst på flygplatser, genom att fokusera på att minska kunders 

stress och oros känslor som ofta förekommer i dessa miljöer. De installerade monitorer som 

visar flygtider och utgångarnas placering i bilarna, samt ett kommunikationssystem för 

samtal, fax och laptops. Strategin dämpade och engagerade kundernas känslomässiga stress 

och nådde framgång och stark kundlojalitet.
78

 TCE går följaktligen ett steg längre än CRM 

teorierna och trycker på vikten av djupare emotionella förbindelser mellan kund och företag 

för en ökad kundlojalitet och därmed konkurrenskraftighet.
79

 En total upplevelse och 

långsiktiga relationer uppstår när företag bygger upp sig själv utifrån vad som är bäst för 

kunden istället för att som konventionellt utgå från vad som är bäst för dem själva. 

Anledningen till denna nya inriktning är att kunderna får en allt större betydelse och blir 

emotionella värdefulla innehavare för ett företags varumärke.
80

  

3.3 Upplevelser  

Idag är service och servicekvalitet välkända begrepp och självklara koncept för att överleva på 

marknaden. En övergång har skett till att tala om kundupplevelser som ett sätt att skapa 

mervärde och differentiera sig mot konkurrenter
81

. Att erbjuda helheter, koncept och 

upplevelser till sina kunder blir allt viktigare.
82

 Konsumenter kräver något mer än endast 

varan i påsen när de shoppar. De vill bli underhållna och få en rolig och engagerande 

upplevelse i butiken.
83

 Inom detaljhandeln kommer allt mer personligt riktade 

shoppingupplevelser för att få kunden att känna sig speciell.
84

 Som tidigare diskuterats menar 

Mascarenhas och Kesavan (2006) att den nuvarande trenden inom marknadsföring går mot att 

skapa engagerade och hållbara upplevelser för konsumenten. Kunder söker de platser som 

enligt denne skapar mest värde, vilket kan basers på exempelvis pris, social gemenskap, 

bekvämlighet eller hur trendigt stället är.
85

 Inom klädesbranschen pratas alltmer om att företag 

är på väg in i underhållningsbranschen. Mode och kläder är på många sätt en upplevelse, då vi 

ges en möjlighet att sända ut signaler om vem vi är eller vill vara. Det handlar om drömmar, 

inspiration och stimulans.
86

   

3.3.1 Upplevelserummet 

Mossberg (2003) introducerar begreppet ”upplevelserummet” vilket kan liknas vid Bitners 

begrepp ”servicescape” och syftar till den fysiska miljön där tjänsten produceras, konsumeras 
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och levereras inom.
87

 Upplevelserummet kan användas på en mängd olika sätt beroende på 

vad företaget har att erbjuda kunderna. Det kan exempelvis vara givande att använda sig av 

upplevelserummet för att attrahera rätt kundsegment och ge dem en bra upplevelse. Det kan 

göras bland annat genom musik, design och teknisk utrustning. Ett annat sätt att använda 

upplevelserummet är för att positionera företaget och skilja det från dess konkurrenter. Detta 

kan tillexempel göras genom en känsla av värme, spänning eller underhållning, och den 

känsla som skapas påverkar den grad av tillfredställelse som kunden känner. 
88

   

 

Det är mycket viktigt att kunden känner att upplevelserummet känns väldefinierat, annars har 

det en negativ påverkan på upplevelsen. Individen måste få klarhet i vilken rumslig situation 

hon befinner sig i. Det kan handla om möbler, dekor eller om det är rörigt och ostädat. Detta 

ger kunden en uppfattning om företaget och hjälper även till att placera företaget i en viss 

kategori. För att kommunicera sitt budskap på ett effektivt sätt till kunderna är det även 

mycket viktigt ha en genomtänkt arkitektur. Designen är en del av helheten och affärsidén. 

Den layout ett företag har kommer att påverka hur kunder beter sig när de är inne i butiken. 

Det bör bland annat finnas tydliga gångar för att företaget ska kunna styra kunderna och deras 

rörelser i butiken.
89

 

3.3.2 Färger 

För att skapa starka känslor hos kunderna genom upplevelserummet kan företagen använda 

sig av färg. Det är bevisat att olika färger och ljus skapar olika känslor hos individer. Färger 

kan exempelvis sända ut budskap och skapa känslor som ökar kunders benägenhet att 

konsumera en vara eller tjänst. Studier har visat att om väggar är målade i varma färger drar 

sig kunderna närmare än om de är målade i kalla färger. Härigenom drogs slutsatsen att en 

detaljhandel kan vinna på att ha varma färger i skyltfönstret för att locka kunder närmare. 

Hjärnan aktiveras mer av varma färger, speciellt rött, och därför kan det vara givande att 

använda dessa färger i miljöer där impulsköp ofta görs. I modebutiker kan rött vara 

användbart eftersom det ofta upplevs som en trendig färg. För dyra och sällanköpsvaror bör 

istället kalla färger som blå användas eftersom det skapar ett lugn och en harmoni så kunden i 

ro kan tänka över sitt köp. 
90

 

3.3.3 Ljus 

För att påverka kundernas beteende i önskvärd riktning kan butikerna även använda sig av 

olika typer av ljus. Forskning har visat att ljus kan påverka människor i två dimensioner och 

dessa är graden av upprymdhet och synbarhet. Forskning gällande den första dimensionen 

visar att hjärtfrekvensen till viss del samvarierar med ljuset vilket innebär att man arbetar 

hårdare i stark belysning. Som exempel på den andra dimensionen visade sig miljöer med 

sämre ljusförhållanden påverka människor att konversera högre.
91

 

 

I butiker används belysning för att medvetet skapa stämning och trivsamma, stimulerande 

miljöer. Underhill menar att ljuset ska vara något som konsumenterna inte ska lägga märkte 

till i butiken, gör dem det är belysningen oftast för stark eller för oklar.
92

 Ljuset ska framhäva 

produkterna och spelar en betydande roll för kundens förmåga att hitta och orientera sig i 
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butiken. Det kan användas för att ”leda” konsumenten i butiken eller för att uppmärksamma 

utvalda varor. Ljuset kan även användas för att skapa en specifik atmosfär och påverka 

kundens sinnestämning. Svag belysning skapar en mer avslappnande och behaglig miljö än 

vad stark belysning gör. Monoton och bländande belysning bör undvikas då den lätt kan trötta 

ut och irritera kunden. Belysningen kan även anpassas efter den målgrupp som butiken riktar 

sig till. Många modekedjor som vänder sig till yngre konsumenter använder ofta häftigare 

ljuseffekter och starkare ljus.
93

  

3.3.4 Musik 

Musik kan skapa känslor hos människor och är ett av flera redskap marknadsförare kan 

använda sig av för att styra kunders beteenden. Enligt gjorda forskningsstudier kan fridsam 

musik framkalla ett lugn hos konsumenterna och göra att de tar längre tid på sig och handlar 

mer. Genom undersökningen framkom det även att deltagarna inte ens var medvetna om att 

bakgrundsmusik hade spelats. Studier har även visat att hög musik ofta upplevs som störande 

eftersom den begränsar människors möjligheter till kommunikation
94

. Ljudet är viktig del i 

den totala effekten som den fysiska miljön har på kunderna. Det är viktigt att butikerna är 

medvetna om vad kunderna söker och kunderna bör i sin tur känna att det de söker skulle 

kunna tillfredställas genom miljön.
95

 Atmosfären är speciellt ett användbart 

marknadsföringsredskap för företag som riktar sig till speciella grupper eller sociala klasser. 

Ett exempel är butiker som vänder sig till en något yngre målgrupp ofta använder sig av en 

speciell typ av musik som är populär bland tonåringar för att locka till sig kunder
96

. 

3.4 Interaktioner 

För att skapa en stark kundupplevelse är social gemenskap och tillhörighet en mycket viktigt 

dimension inom upplevelserummet. Att träffa andra kunder i butiksmiljön kan vara en källa 

till både en starkare och en försämrad upplevelse. Interaktioner mellan kunder kan därmed 

påverka kundens upplevda tillfredställelse och kvalitet både positivt och negativt. När kunder 

med olika behov och intressen vistas i samma rum kan det uppstå missnöje, och på samma 

sätt kan kunder med gemensamma intressen leda till en förstärkt upplevelse. Det är därför av 

stor vikt att företag kan skapa en bra blandning av kunder som överensstämmer med dess 

koncept.
97

 

 

Många modebutiker arbetar med att skapa en gemenskap och samhörighetskänsla genom t.ex. 

klubbmedlemskap och olika former av events t.ex. klubbkvällar. Medlemmarna vill känna sig 

bekväma och samhöriga med butiken, få personlig uppmärksamhet och bli igen kända
98

. 

Sociala tillställningar som klubbkvällar är ett tillfälle för att skapa kamratskap mellan kunder 

som har samma stil och intresse för kläder. Ett klubbmedlemskap i en modebutik kan betyda 

en tillhörighet och identitet till dennes miljö genom vilken kunden har möjlighet att uttrycka 

sina värderingar. Behovet av tillhörighet och identitet innebär att vi vill visa vilka värderingar 

vi associeras med och vilka värden vi står för. En trend som visats sig är att modeföretag idag 

utökar sina klädkollektioner till att även omfatta hemmet. Det innebär en koncentration kring 

personens hela matchande omgivning och inte enbart på dennes klädsel.
99

 Det är ett koncept 
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som H&M tagit fäste på och gör att deras produkter kan förmedla en hel livsstil som kan 

tillfredställa kundens personliga behov.  

 

Samtal om upplevelser människor varit med om benämns ofta i marknadsföringslitteraturen 

som ”word -of -mouth”. Betydelsen av detta fenomen hänger ihop med att vi söker olika 

konsumtionsvärden, och det emotionella värdena har stor betydelse vid upplevelser.
100

 Andra 

kunders erfarenheter och åsikter är icke -kommersiella och har större påverkan på 

konsumenten än promotions aktiviteter som företag initierar. Om en kund berättar om sina 

shoppingupplevelser, tillexempel beskriver positiva känslor för en butik och rekommenderar 

den kan det starkt påverka andra kunders val och köpbeslut. Konsumenter från liknande 

sociala bakgrunder och med samma intressen och ålder influeras starkt av varandras åsikter 

och upplevelser.
101

 De flesta företag är medvetna om vilken betydelse och påverkan word-of-

mouth har och försöker utveckla strategier för att kunna styra den på bästa sätt.
102

 
 

Konsumentens upplevelse kan påverkas av mängden folk och i detaljhandelsbutiker uppfattas 

oftast mycket folk som något negativt. Trängsel och långa köer till kassan och provrum kan 

skapa irritation och en negativ upplevelse, eller till och med göra att kunden vänder i dörren. 

För tomma butiker kan å andra sidan signalera kunden ett ointresse eller att något är fel och 

butiker med mycket folk kan signalera positiva känslor att den är populär och värd att besöka. 

Det är därför viktigt att butiker kan hålla folkmängden i balans och att öppettider är anpassade 

efter denna. 
103

 

 

Interaktioner bland kunder och mellan kunder och personal innebär en social 

informationsutväxling för att gynna de materiella transaktionerna inom detaljhandeln.
104

 All 

social interaktion påverkas av den fysiska miljö inom vilken samspelet äger rum.
105

 

Interaktioner formar kundens serviceupplevelse på många sätt. Utanför butiken har positiv 

word -of -mouth kommunikation visat sig öka kundernas önskan och förutsagda service. 

Kund - till kund interaktioner som utspelar sig inne i butiksmiljön kan också innebära en 

förhöjd nivå av tillfredställelse vid servicemötet.
106

 Harris och Davis forskning visar att det 

finns ett tydligt samband mellan de sociala interaktionernas påverkan på kund 

tillfredställelsen och långsiktig lojalitet.  Studien visar även att andra kunder upplevs vara en 

mer pålitlig källa för information och ge mer trovärdiga råd än personalen eftersom de ofta är 

uppmuntrade till att sälja.
107

 

 

Vikten av interaktionens betydelse för tillfredställelsen beror på vilken typ av produkt 

konsumenten är ute efter i butiken.
108

 Många gånger ställs konsumenter inför valsituationer 

där de tvingas värdera olika produkter och välja en av dem. Att konversera med andra 

konsumenter i en situation som denna betyder väldigt mycket för att skapa en positiv känsla 

till den produkt konsumenten väljer. Det ger många gånger en starkare nöjdhetskänsla än om 
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kunden konverserat med butikpersonalen.
109

 Konversationer med andra kunder visar sig av 

störst betydelse när det gäller köp som inkluderar hög risk, exempelvis en finare klänning för 

ett speciellt tillfälle. Medan ett köp av en vanlig t-shirt ofta sker enkelt och utan medföljd eller 

rådfråga av andra. 
110

 Företag kan kontrollera faktorer i den fysiska miljön för att influera 

frekvensen och innehållet av konversationer mellan kunder. Det kan innebära att arrangera 

sittplatser, ljuset och musik för att uppmuntra positiva interaktioner. I modebutiker påverkar 

speciellt designen i provrummen graden av kund interaktioner t.ex. om de är mer privata eller 

gemensamma utformade.
111

 

3.5 Teoretisk modell 

Författarna vill med hjälp av denna modell knyta ihop de olika teoridelarna och visa på dess 

samband i undersökningen. Modellen visar på hur de olika dimensionerna som det fysiska 

rummet är uppbyggt ifrån påverkar kundens uppfattande upplevelserum, det vill säga 

butiksmiljön. Vilket sker både direkt och indirekt. I det fysiska rummet samspelar både 

kunder och personal. Kundens upplevelse påverkas av dennes egna värderingar, humör och 

trivsel. Upplevelsen i butiken kan delas in i tre olika aspekter; kognitiva, känslomässiga och 

fysiologiska. Dessa reaktioner påverkas genom att butiken kan använda designfaktorer såsom 

färg, musik, ljus, layout och möblering. De interna reaktionerna påverkar i sin tur kundens 

beteende i butiken. Vilket kommer att avgöra om kundens upplevelse var positiv och innebär 

ett återkommande besök.  Den fysiska miljön visar även på ett tydligt samband av kundens 

beteende och sociala reaktioner i butiken.  

 

 
Fysiska miljöns dimensioner    Holistisk omgivning         Interna reaktioner                    Beteende

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. ”Ett ramverk för att förstå omgivning-användarrelationer”.
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4. Praktisk Metod 

Syftet med detta metodkapitel är att presentera och förklara den forskningsmetodik som valts 

för undersökningen och i detalj beskriva hur studiens fullständiga tillvägagångssätt har sett 

ut. Författarna anser det viktigt att underlätta för läsaren att förstå hur studien genomförts 

och vilka metoder som enligt dem är lämpligast. Valet av att utföra en kvalitativ studie 

förklaras där olika aspekter kritiskt granskas som berör de intervjuade respondenterna. För 

att öka trovärdigheten hos den information som samlats in klargörs hur uppbyggnaden av 

intervjumallen skett, och hur intervjuerna gick till.  

 

4.1 Val av metod 

Valet av metod grundar sig på studiens syfte och problemområde. Författarnas mål är att 

skapa en förståelse för hur konsumenter upplever olika designfaktorer i butiksmiljöer och vad 

i butiken som skapar en positiv shoppingupplevelse. För denna typ av undersökning anses en 

kvalitativ metod passar bäst eftersom det till stor del är känslor och upplevelser som studien 

kommer att fokusera på. 

4.1.1 Kvalitativa intervjuer 

Den kvalitativa metoden beskrivs som tolkningsinriktad och tyngden ligger på en förståelse 

av den sociala verkligheten och hur människor i en viss miljö tolkar denna. Metoden 

inbegriper en djupare förståelse för bakomliggande tankar och känslor.
113

 Subjektiva 

upplevelser är ofta vaga och mångtydiga och känslor är ofta svåra att mäta genom exempelvis 

en enkätstudie. En kvalitativ studie anses därför kunna frambringa den mest tillförlitliga 

datan
114

. Vidare känns kvalitativ metod bäst lämpat på grund av att undersökningsmaterialet 

är svårt att generalisera eftersom det kan vara relativt ostrukturerat. Författarna vill genom 

denna metod generera rik och fyllig data och bygga upp en närhet till ämnet och 

intervjupersonerna. Liknande undersökningar har tidigare mestadels gjorts med hjälp av 

enkäter, genom att använda intervjuer som metod kan härigenom fås ett större djup i 

kunskapen än tidigare forskning genererat.  

 

En kvalitativ metod i form av djupintervjuer med respondenter från den valda målgruppen ger 

möjlighet att nå djupare in på hur respondenterna tänker. Följdfrågor kan ställas och en 

djupare diskussion kring problemområdet utvinnas. Intervjupersonerna får formulera sina 

åsikter utifrån egna valda ord. Respondenternas beskrivningar tolkas sedan utifrån författarnas 

förförståelse och hermeneutiska ansats. Den enskilde konsumentens upplevelser ses som delar 

i ett större sammanhang, och genom tolkning och analys av dessa delar skapas en förståelse 

för helheten.  

 

Den semi- strukturerade intervjun har valts som intervjumetod. Denna intervjuform innebär 

att forskaren har en lista över förhållandevis specifika teman som ska beröras men 

intervjupersonerna har stor frihet att utforma svaren på sitt eget sätt
115

. Intervjuprocessen är 

flexibel och tonvikten ligger på hur intervjupersonen uppfattar och förstår skeenden.
116

  Den 

semi-strukturerande formen har lämpat sig bäst eftersom respondenterna givits frihet att 
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associera fritt. Det har gett den tyngd på intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt 

som eftersträvats för att uppnå studiens syfte. Genom de olika temaområdena har samtidigt 

intervjuerna kunnat styras i den utsträckningen det vart nödvändigt för att få svar på det som 

sökts.   

4.1.2 Urval 

Urvalet av respondenter skall relatera till undersökningens mål och syfte. Studiens sampel har 

skett genom ett bekvämlighetsurval, vilket består av personer som för tillfället råkar finnas 

tillgängliga för forskaren
117

. Respondenter har därmed valts som har haft möjlighet att delta i 

undersökningen efter att de blivit tillfrågade. Nackdelen med denna urvalsstrategi är att det är 

omöjligt att generalisera resultaten
118

. Som tidigare nämnts syftar dock denna studie till 

resultatet av ingående intervjuer och innebär att frågor om representativitet inte är lika viktiga 

som i en kvantitativ undersökning.  

 

Bekvämlighetsurvalet kan vara en följd av olika restriktioner som ställs upp där begränsningar 

kan vara geografiska, åldersrelaterade, eller könsuppdelade.
119

 Sådana restriktioner finns i 

urvalet då författarna dels valt att studera en specifik miljö. Det har medfört att urvalet har 

begränsats till Umeås befolkning och personer som är kunder i H&M:s butik och vistats i dess 

miljö. H&M säljer varor till en väldigt bred målgrupp, dock är deras största sortiment riktad 

till kvinnor
120

. Syftet med studien har inte varit att jämföra könsskillnader därför har en 

kvinnlig målgrupp valts ut. Kvinnor shoppar modekläder i större utsträckning än män
121

, och 

är därför en intressant grupp att undersöka. Vidare innefattar urvalet yngre konsumenter i 

åldersgruppen 18-30 år. En majoritet av H&M:s kunder tillhör denna åldersgrupp och 

författarna anser att det är en intressant målgrupp då H&M som lågpriskedja är en butik som 

passar många unga konsumenters budget och H&M:s  miljö är därför välkänd och välbesökt 

av många i denna urvalsgrupp.  

 

Utöver dessa begränsningar har författarna strävat efter att hitta så många olika respondenter 

som möjligt vad det gäller ålder, civilstånd och intressen. Genom denna spridning vill hittas 

så många olika erfarenheter, uppfattningar och upplevelser som möjligt. Eftersom syftet med 

studien är att skaffa en djupare förståelse för konsumenters olika upplevelser och att 

författarna till viss del har bedömt vilka personer som är passande för detta innebär att urvalet 

även delvis är strategiskt grundat, en urvalsmetod som ofta passar vid kvalitativa 

undersökningar. 

4.1.3 Intervjuförfarande 

Eftersom butiksmiljön studeras utifrån konsumenternas perspektiv genomfördes enskilda 

djupintervjuer med H&M:s kunder. Intervjuerna utfördes under en sammanlagd tidsperiod på 

9 dagar. För att uppnå en teoretisk mättnad i studien har totalt fem intervjuer genomförts, och 

varje intervju varade i ca 30-40 minuter. Författarna började med att kontakta respondenterna 

för att boka in ett intervjutillfälle. Vid det tillfället förklarades författarnas syfte med studien.  
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Samtliga intervjupersoner var mer eller mindre bekanta till författarna då dessa bestod av 

andra studenter. Detta urval kan innebära både för – och nackdelar. Det negativa är att det kan 

påverka författarnas tolkning av svaren då de är färgade av att de känner varandra. Då en 

medvetenhet har funnits har författarna försökt att hålla undersökningen så objektiv som 

möjligt. Det positiva med att känna intervjupersonerna är att det genererade djupare 

diskussioner, vilket var studiens syfte, och att författarna visste med större säkerhet att de 

utvalda personerna passade in på urvalskriterierna.  

 

Under intervjutillfället uppmanades sedan respondenterna att ta god tid på sig och tänka fritt 

kring de olika frågorna. Det har lett till att flera perspektiv som intervjuarna inte tänkt på 

tidigare kommit upp, och att författarna under intervjuernas gång fick nya idéer och vinklar på 

undersökningen. För att undvika att styra respondenterna var frågorna utformade så att en mer 

öppen diskussion kunde hållas. Majoriteten av intervjuerna utfördes hemma hos 

respondenterna i lugna och ostörda miljöer för att intervjupersonerna skulle känna sig 

avslappnande. Två av intervjuerna genomfördes i avskiljda och ostörda miljöer på Umeå 

Universitet. En nackdel med att göra intervjuerna på dessa platser är dock att de utfördes i en 

situation som är långt ifrån butiksmiljön som frågorna berör. Det kunde dessutom ha varit ett 

tag sen respondenterna senast besökt butiken. Eftersom H&M:s butiksmiljö är välbesökt 

bland samtliga respondenter anser författarna därför att det inte har inneburit en begränsning 

av studien. Samtliga intervjuer varade under avslappnade former och stämningen var mycket 

god. Respondenterna kände sig bekväma vid intervjuförfarandet vilket i stor grad anses har 

förstärkt kvaliteten på genomförandet. Samtliga intervjuer har spelats in med hjälp av diktafon 

vilka sedan har transkriberats i text och kommer att användas i empiri och analysen. 

4.1.4 Utformning av intervjuguide 

Samtalen har genomförts med utgångspunkt från en intervjuguide (se Bilaga 1). En 

intervjuguide är en sorts minneslista för att vara säker på att täcka in alla de teman och frågor 

som författarna vill ha svar på genom intervjun. Det är mycket viktigt att välja sådana frågor 

som gör det möjligt för intervjupersonen att subjektivt beskriva sin situation och att det finns 

plats för följfrågor utifrån varje enskild persons situation.
122

 Frågorna har konstruerats utifrån 

fyra olika teman som berör forskningsområdet och upptas i den teoretiska referensramen. 

Dessa är: designfaktorer, upplevelser, interaktioner och kundrelationer.  

 

Det finns en hel del saker man bör tänka på vid utformningen av en intervjuguide. Frågorna 

bör bilda en bra struktur och följa en röd tråd genom hela intervjun och bringa ordning i de 

teman som man valt. Språket ska vara anpassat så att det passar intervjupersonerna och inte 

ger tillfälle till feltolkningar. Det är även viktigt att ta reda på lite om intervjupersonens 

bakgrund för att kunna sätta in dennes svar i ett sammanhang.
123

 Författarna började med att 

formulera övergripande frågor för varje ämne. Dessa frågor var relativt öppna för att inte styra 

intervjun och för att respondenten skulle få frihet att berätta med egna ord. Sedan 

formulerades följfrågor till de ämnen som djupare gicks in på. Vissa frågor upptäcktes vid 

intervjutillfällena vara lite otydliga och dessa omformulerades för att minimera risken för 

missförstånd och för att försäkra oss om att få de svar som efterfrågades. Syftet var att 

respondenterna fritt skulle berätta om hur de associerar kring olika designfaktorer i butiker 

samt hur de upplever dessa faktorer när de befinner sig på H&M. 
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4.1.5 Personlig intervju 

Eftersom målgruppen finns tillgänglig och det inte har inneburit några geografiska eller 

praktiska omständigheter att söka upp respondenterna har författarna valt att göra personliga 

intervjuer. Den personliga kontakten ger en god referens genom att sinnenas inverkan kan 

beaktas, till skillnad från en telefonintervju
124

. Intervjuaren kan reagera på respondentens 

kroppsspråk, tecken och ansiktsuttryck som kan röra tillexempel undran eller osäkerhet. Vid 

en personlig intervju kan intervjuaren då upprepa eller försöka klargöra innebörden av en 

otydlig fråga.
125

 Felkällor som har beaktats under den personliga intervjun är att 

respondenternas svar kan påverkas av olika faktorer hos intervjuaren som kan röra kön, ålder, 

bakgrund, även intervjuarens fysiska närvaro. Intervjun blir en social situation där relationer 

lätt utvecklas. Intervjuaren kan styra svaren genom minspel och kroppshållning
126

. Det kan 

göra att respondenternas svarar på ett sätt som de tror intervjuaren uppskattar.
127

 En annan 

felkälla som beaktats är författarnas tolkning av materialet. Osammanhängande svar kan 

omtolkas omedvetet i riktning mot konsistens
128

. Det kan även vara svårt att förhålla sig på ett 

likartat sätt mot varje respondent och under intervjuförfarandet förekom småprat om saker 

utanför ämnet i olika grad.  

4.1.6 Intervjudeltagarna 

För att skapa en bild av deltagarna i studien följer här en kortare presentation av 

intervjupersonerna. Eftersom författarna valt att låta deltagarna vara anonyma har deras 

riktiga namn ersatts med ett nummer och datum för när intervjun genomfördes. 

 

 

Antal deltagare  Intervjutillfälle 
 

Respondent 1;   2009-05-06 

 

Respondent 2;   2009-05-04 

 

Respondent 3;   2009-05-05 

 

Respondent 4;   2009-05-03 

 

Respondent 5;   2009-05-11 

 

 

När författarna valde sina intervjupersoner gjorde de ett medvetet val för att få ut så mycket 

som möjligt av intervjuerna. Första kravet var att intervjupersonerna var relativt insatta och 

hade funderat en del kring det ämne som intervjuerna behandlade. Det var därigenom viktigt 

att intervjupersonerna minst hade ett medelstort shoppingintresse. Med ett medelstort intresse 

menar författarna att respondenterna besöker modebutiker i genomsnitt två gånger i månaden, 

vilket tyder på att respondenterna har en tydlig bild av miljön som undersöks. Det var även 

viktigt att de besökte H&M:s butik i centrala Umeå minst en gång i månaden. Samtliga av 

intervjupersonerna var kvinnliga studenter bosatta i Umeå, de bodde dock i olika stadsdelar, 

men hade i stort sett samma avstånd till centrum. Åldersfördelning låg från 18 till 30 år. 
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Författarna har valt dessa intervjupersoner på grund av att detta är en stor kundgrupp för 

modebutiker i allmänhet och en speciellt stor kundgrupp för H&M i Umeå. Fyra av 

intervjuerna utfördes i lugn hemmiljö och en av intervjuerna i ett avskilt grupprum på Umeå 

Universitet. Författarna var väl medvetna om miljöns påverkan på intervjuns djup och kvalité 

och var därför mycket noga med att respondenterna skulle känna sig bekväma och lugna på 

den plats som intervjun utfördes. Respondenterna är antingen singlar eller i 

samboförhållanden. Ingen av dem har barn eller är gifta. Deras fritidsintressen är relativt 

varierande; en respondent har ett stort intresse för djur och är själv hundägare, två av 

respondenterna är sportintresserade och ägnar mycket tid åt sitt eget välbefinnande och hälsa, 

en respondent har ett intresse för musik och utövar streetdance, en tycker mer om att pyssla i 

hemmet och ägna sig åt inredning.  

4.1.7 Databearbetning 

Efter intervjuerna har genomförts ska de empiriska studierna tolkas, analyseras och 

omvandlas till ett resultat
129

. Inom kort efter intervjuförfarandet skrev författarna ner samtalen 

och intervjuerna transkriberades ordagrant så att informationen fick uttryck i text snarast 

möjligt efter varje samtal.  Tillexempel antecknades om det förekom längre pauser, skratt eller 

uttryck som senare kunde användas för att tolka och förstå sammanhanget bättre. Utöver det 

som sägs är det för tolkningen viktigt att beakta hur respondenterna betedde sig under 

intervjuförfarandet, vilket röstläge som befann sig och den kringliggande stämningen
130

. För 

att inte bortse från reaktioner från respondenterna som kan påverka deras svar noterades 

händelser som ansågs vara av betydande för tolkning och bearbetning av materialet. 

Intervjuerna lästes sedan igenom för att skapa en uppfattning om vad som framkommit och få 

idéer om hur materialet skulle kunna presenteras. Slutligen gjorde författarna tolkningar av 

respondenternas svar. Under tolkningsprocessen upptäcktes att det inhämtade materialets 

olika delar vävdes in i varandra, vilket valdes att betraktas vid presentationen av empiri och 

analys. Det lyfter fram materialet bättre och underlättar läsarens förståelse.  

4.1.8 Sanningskriterier 

För att möjliggöra bedömning av en kvalitativ studies trovärdighet finns fyra delkriterier att 

utgå ifrån: Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet.
131

 

Respondentvalidering är en metod som kan användas för att säkerställa tillförlitligheten, 

intervjupersonerna får läsa de utskrivna intervjuerna och korrigera eventuella fel och 

missförstånd.
132

 För att försäkra sig om att det insamlade materialet är tillförlitligt har 

intervjupersonerna givits gott om tid till att läsa igenom de utskrivna intervjuerna och även 

den färdiga uppsatsen för att minimera risken för eventuella missuppfattningar och 

tolkningsfel. 

 

Inom kvalitativ forskning är syftet att skapa ett djup i forskningen. För att göra resultaten 

överförbara till en annan miljö måste därför en fyllig redogörelse göras.
133

 Från början fanns 

ett intresse att skriva om olika butiksmiljöers påverkan på kunder. Då det är ett väldigt brett 

område och butiker kan skilja sig ganska mycket i exempelvis målgrupper och produkter 

valdes att mer specifikt rikta in uppsatsen på den fysiska miljön i modebutiker och dess 

betydelse för konsumenten. För att möjliggöra överförbarhet har författarna utförligt försökt 
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beskriva den miljö som undersökts. Det har dock inte varit studiens syfte att kunna överföra 

resultaten till andra liknande butiker. 

 

För att göra undersökningen så ”pålitlig” som möjligt och uppnå en hög reliabilitet bör den 

granskas av andra, vilket bör ske genom hela forskningsprocessen.
134

 För att uppnå detta har 

författarna genom hela arbetsprocessens gång haft regelbunden kontakt med deras handledare 

Anna-Carin Nordvall för konsultation. Nordvall har granskat uppsatsen under dess tillkomst 

gett förslag på förbättringar och kommit med allmän positiv och negativ feedback. Goda råd 

om passande forskningsmetoder och lämpliga teoretiska fakta i ämnet har även erhållits från 

Nordvall. För att säkerställa en hög reliabilitet har författarna även använt sig av relevant 

litteratur som behandlar forskningsprocessen och dess förfarande. Med konfirmerbarhet 

menas att forskaren bevisar att denne genom teorival eller genom sina subjektiva värderingar 

inte låtit påverka slutsatserna av studien. Eftersom författarna innan studien påbörjades kände 

att de hade relativt mycket förförståelse kring ämnet servicescape har de varit väl medvetna 

om att inte försöka låta deras tidigare uppfattningar styra studien. 

4.1.9 Etik 

I allmänhet strävar forskning mot att hitta ny kunskap som kan förklara ett fenomen eller 

skapa en ökad förståelse för samhället vi lever vi. Detta ska göras utan att generera obehag för 

människor.
135

 Försökspersonerna bör delges riklig information om projektet på ett 

lättförståeligt sätt så denne är medveten om vad hon/han kan tänkas delta i.
 136

 Författarna har 

både före och efter intervjuerna klargjort för respondenterna vad forskningen ämnas uppnå 

och vad ett deltagande innebär. De medverkande har haft möjlighet att när som helst dra sig ur 

projektet eller göra korrigering av uttalanden.  

 

Det är mycket viktigt att det material som forskaren använder inte innehåller personuppgifter 

eller andra sekretesshandlingar som kan komma att kännas igen av andra människor. Om 

godkännande från intervjupersoner finns kan forskare ibland välja att ha med personuppgifter 

i mindre känsliga studier.
137

 Respondenterna har i denna undersökning garanterats 

konfidentiell behandling, vilket efterfrågades. Det innebär att endast författarna och de 

intervjuade kommer känna till vem som sagt vad. Respondenterna har låtits ta del av 

materialet och godkänna alla uppgifter.  Genom att låta intervjupersonerna vara anonyma sätts 

inte någon press på dem och förhoppningsvis ger det även författarna en än djupare förståelse. 
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5. Empiri 

I den följande del av uppsatsen introduceras det empiriska data som har samlats in från fem 

djupintervjuer med H&M:s kunder. Respondenternas synpunkter har tillfört studien 

intressanta åsikter, personliga beskrivningar och innehållsrika skildringar av deras egna 

upplevelser och erfarenheter. Materialet presenteras i samlad form för att skapa en 

läsvänlighet och möjlighet till bättre förståelse av studien. Ordningsföljden följer 

intervjuguidens teman och är indelade i: Designfaktorer, Upplevelser, Interaktioner och 

Kundrelationer.  

 

5.1 Den fysiska miljön 

Under intervjuerna diskuterades frågor utifrån studiens fyra temaområden. Frågorna berör 

dels generella uppfattningar om designfaktorer i modebutiker, och dels hur respondenterna 

upplever H&M:s miljö. För intervjuguide se (Bilaga 1). Respondenternas svar har 

sammanställts genom att specifikt lyfta fram de områden som har varit intressanta och 

betydande för undersökningen.   

 

För att introducera ämnet fick respondenterna som en inledning av intervjuerna tänka fritt vad 

de associerar med en attraktiv butiksdesign. Deras åsikter huruvida en butiksdesign bör 

utformas skiljde sig åt och var väldigt individuella. Majoriteten av respondenterna föredrog 

dock en trendig design som känns modern att vistas i. Flera framhöll även att en butiksdesign 

bör vara anpassad till företagets image och kan vara mer extrem i butiker som riktar sig till en 

likartad målgrupp. Detaljer och utsmyckning i butiken pekade en av intervjupersonerna på 

som en positiv faktor för att skapa en tilltalande och mer personlig design. En annan 

respondent kopplade ihop design med en tydlig struktur och placeringen av kläderna. Hon 

menade att produkterna bör vara sorterat upplagda på hyllor och snyggt upphängda på galgar. 

Två respondenter föredrog en diskret och funktionell design som känns uppdaterad men inte 

för trendig och stylad då de istället blev avskräckta och kände sig obekväma. Flera 

respondenter beskrev vikten av att känna sig bekväm i butiken, med bekvämlighet menades 

att de kände att butiken är riktad till deras egen målgrupp. För att kunna känna sig 

avslappnade ville de passa in i miljön. Enligt samtliga intervjupersoner är även sortimentet 

och produkterna en viktig del av designen och måste smälta in med resten av miljön för att 

skapa en attraktiv butik.  

 

Flera av respondenterna dementerade även vikten av ett rent och fräscht intryck. Kläder ska 

inte ligga på golven och det ska finnas personal som viker kläderna på hyllor så det inte ser ut 

som huller om buller då blir det svårt att hitta storlekar. H&M:s miljö med sin klassiska och 

stilrena design uppfattades överlag som trivsam. Designen beskrevs dock av en respondent 

som 

 

 ”Helt okej men lite tråkig och trist”
138

. 

 

Det framkom att man aldrig blir överraskad i H&M:s butiker. Två av respondenterna beskrev 

miljön som alldaglig med prisvärda produkter men inget som utmärker den. De positiva 

känslor som associerades med miljön var att man kände sig inspirerad och glad att kliva in i 

butiken. En respondent menade att hon kommer in i en speciell stämning på H&M som 
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frambringar nyfikenhet att vilja utforska butiken. En annan av respondenterna uttryckte att 

butiken utstrålar ungdomlighet och trend. Flera poängterade docka att H&M:s miljö skiljer sig 

mellan olika butiker där företaget satsat mer på design i vissa butiker. En satsning som enligt 

respondenterna inte inkluderade den undersöka butiken.    

5.2 Designfaktorer 

För att mer specifikt kartlägga butiksmiljön utifrån olika designfaktorers betydelse 

behandlade det första temat av intervjuerna vilka faktorer som respondenterna upplever som 

viktigast i en modebutik. Med begreppet designfaktorer har författarna i studien menat: 

möblering, layout, färger och belysning.  

5.2.1 Möblering 

Författarna fick erfara att samtliga respondenter efterfrågade en luftig miljö med plats att röra 

sig på och inte för mycket inredning eller möbler. Det var främst butikens upplägg och 

struktur som spelade en betydande roll för flera av respondenterna, där en välanpassad och 

överskådlig ordning efterfrågades. De flesta respondenter efterfrågade inte för mycket 

sittmöjligheter ute i butiken. Flera respondenter menade att de vill gå runt och shoppa i 

butiken och har oftast inget behov av att sätta sig ner, utan att möbler tar upp för mycket plats 

och gör butiken trång. En av intervjupersonerna sa att hon istället föredrar att gå till ett fik och 

sätta sig om hon blir trött och behöver en paus. Ett stort antal respondenter menade att soffor 

och sittplatser passar in i vissa modebutiker och kan vara bekvämt och skönt för att vila 

benen. H&M ansågs dock inte vara en kedja som det passar med sådan möblering i butiken.  

 

”H&M:s butik är så fylld med kläder så det skulle bara göra butiken än mer 

svårgenomkomlig”
139

.  

 

Den generella uppfattningen bland respondenterna var dock att de upplevde för dåligt med 

sittplatser utanför provrummen där fler sittmöjligheter efterfrågades. I sällskap, till exempel 

med sin pojkvän eller mamma som blir trött i benen är sittmöjligheter en bekvämlighet som 

upplevdes positivt. 

5.2.2 Layout  

En bra butikslayout upplevdes av samtliga respondenter som den mest betydande 

designfaktorn för att skapa en trivsam miljö. I undersökningen har författarna främst pekat på 

butikens rymlighet, framkomlighet, struktur och kundflöden när begreppet ”layout” 

diskuterades under intervjuerna. Det framkom att en bra struktur och tydlig uppdelning av 

avdelningar och av olika klädesmärken för att hitta vad man söker var av stort värde. Lätt att 

hitta i butiken med tydlig skyltning och separata avdelningar för olika typer av klädesplagg 

pekade flera av intervjupersonerna på som viktigt.  

 

H&M:s layout upplevdes av samtliga respondenter som bra uppdelad med olika avdelningar 

för olika målgrupper som tillexempel Dam, Ungdom, Herr och Barn. Att det är indelat efter 

olika typer av klädesplagg och märken ansågs också vara positivt och gör det lätt att hitta i 

butiken. Tillexempel avdelningen Divided för yngre trendmedvetna kunder och 

Damavdelning med lite finare ”business plagg” såsom kavajer och byxor. I vissa avdelningar 

svarade majoriteten ändå att butiken kändes ”rörig och stökig”, och att en tydlig tanke med 

utformningen saknades. Flera upplevde en oordnig och en ihop tryckt miljö som gör det svårt 

att komma fram i butiken. Oordningen skapade stress hos flera respondenter som grundade 
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sig på att de vill hinna se allt i butiken, inte missa något och lyckas med att hitta de ”bästa” 

produkterna. Flera respondenter angav att stressen påverkade deras vilja och känsla av att 

stanna kvar i butiken negativt.  

 

”Mitt allmänna intryck är ”rea-rörigt” även fast de inte har rea skyltar uppe så känns det 

som rea jämt”
140

.  

 

När författarna frågade om butikens framkomlighet ansåg en majoritet av respondenterna att 

det skiljer sig mellan de olika avdelningarna, men att de generellt uppfattar H&M:s butik som 

rymlig och öppen. Dock ansåg två respondenter att Divided avdelningen är jättetrång och 

svårframkomlig och att det känns som alla produkter är uppslängda. Väldigt mycket kläder är 

framplockat och ger ett rörigt intryck. Det ansågs bero på att det är en populär avdelning 

bland många unga kunder där alla vill hitta fynd. Mycket kläder på liten yta och trångt 

menade flera intervjupersoner att de upplevde. En av respondenterna menade att på vissa 

avdelningar i butiken passar det bättre med mycket kläder på liten yta, tillexempel på just 

trendsektionen Divided. Vid andra avdelningar som tillexempel Dam och märket L.O.G.G 

som är mer avslappnade fritidskläder efterfrågade hon mer luftigt mellan hyllorna och bra 

rymlighet mellan gångarna. Kundflödena och kösystemen upplevdes positivt då ingen av 

respondenterna menade att de får köa särskilt ofta när de besöker H&M, varken i kassorna 

eller till provrummen. Det finns alltid flera kassor öppna som flyter på smidigt. Samtliga 

respondenterna menade att det är endast vid reor eller under helger köerna märks av, men 

besöker de butiken under en löningshelg accepterades en längre kötid.  

5.2.3 Färger 

När författarna frågade om färgens betydelse för skapandet av en attraktiv miljö svarade ingen 

respondent att det var viktigast eller en faktor som de lägger speciellt märke till i butiken. En 

majoritet av respondenterna menade ändå att det är viktigt att färgen passar in i företagets 

profil och det budskap som butiken vill förmedla. En känsla av avslappning och harmoni 

efterstävades när de gick runt i butiken. Färgglada butiker signalerade ofta en känsla av 

trendigt menade flera och lockar in kunder i butiken, främst om det är ett ställe man inte 

besökt tidigare kan färgerna skapa en nyfikenhet att utforska butiken. Ljusa och diskreta 

färger på väggarna i vita nyanser tilltalade fyra av respondenterna, eller en färgskala mer åt 

det varma hållet menade en respondent. Ett fräscht intryck och stilren interiör, gärna fönster 

uppskattades. Det framkom även att färgkombinationer som kopplas till årstiderna, ljusa 

pastellfärger på vår och sommar och mörkare skalor på vintern ansågs tilltalande av flera 

respondenter. Även detaljer såsom tavlor eller dekorativa upplägg uppskattades av en 

respondent. Hon menade att planscher och provdockor som visar upp kläderna skapar 

inspiration och sätter mer liv i butiken. Hon efterfrågade en mer hemtrevlig och ombonad 

miljö som gör att hon stannar kvar längre i butiken. Att ha ett genomgående tema i hela 

butiksinredningen ansågs som tilltalande i skapandet av en positiv miljö. Det framkom även 

att det är viktigt att färger på väggarna smälter in med kläderna, att inte butiken har för starka 

färger på väggarna kring avdelningar där kläderna är mer neutrala och naturfärgade.  

 

H&M:s färgsättning runt om butiken upplevdes av majoriteten som väldigt kal, färglös och 

tråkig. Vita, neutrala nyanser associerades till väggar och interiör. Flertalet av respondenterna 

ansåg att de inte förknippar H&M med någon speciell färg, utan att det är kläderna som sätter 

färg i butiken. Kollektionerna är ofta färgstarka och varierar i färgtoner med hänsyn till 

sommar och vintertider. En av respondenterna associerade röda toner och den röda loggan 
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med butiken. Hon ansåg även att H&M ska passa en bred målgrupp och att det därför är ett 

medvetet val att inte sticka ut med starka skrikiga färger utan skapa en mer diskret miljö där 

många olika konsumenter kan trivas.  

5.2.4 Belysning  

Belysningen ansågs som en viktig faktor för att skapa en trivsam miljö. Majoriteten av 

respondenterna föredrog en belysning som är nära dagsljuset. Det skulle vara upplyst och ljust 

så det ser fräscht ut så de riktiga färgerna och detaljerna på kläderna syns tydligt. Samtliga 

respondenter var dock överrens om att belysningen inte heller får vara för skarp, stark 

belysning upplevdes opersonligt och störande. En respondent menade att om belysningen är 

för dunkel finns stor risk att hon upptäcker att färgen på kläderna inte överstämmer med 

förväntningarna när hon kommer hem. Lysrör med vitt ljus i ansiktet gillades inte, och två 

respondenter menade att det är viktigt att spotlights i taken är riktade mot kläder eller 

skyltdockor för att inte får dem i ögonen. Punktbelysning i vissa delar av butiken ansågs bra 

för att tydligt framhäva produkterna. Tillexempel varor som butiken har extraerbjudanden på 

eller de senaste nyheterna. Flera intervjupersoner svarade också att belysningen bör passa in 

med hela atmosfären i butiken. Det kan vara både ljust och mer dunkelt, det beror på vilken 

typ av modebutik och kundgrupp företaget riktar sig mot. I en trendbutik som riktar sig till 

yngre målgrupper ansågs det passa bättre med olika ljuseffekter och färger.  

 

Belysningen på H&M uppfattades inte som störande av någon respondent, utan ansågs 

överlag vara bra inne i butiken. Samtliga intervjuade menade att de inte tänker på ljuset 

särskilt mycket när det går in på H&M. I vissa delar av butiken som tillexempel i 

provrummen uppfattades ändå belysningen av flera respondenter som störande och för ljus. 

En respondent förklarade hur hon inte gillar att belysningen framhäver skavanker och gör att 

klädesplagget inte blir snyggt och hon avstår från att handla. Dessutom gillade hon inte att det 

inte går att välja styrka på ljuset i provrummen. En annan respondent menade att ljuset var för 

mörkt vilket inte framhävde kläderna snyggt och gjorde att färgerna lätt kunde misstolkas.  

5.3 Upplevelser 

Det andra temat av intervjuerna behandlade upplevelseskapandet i butiksmiljöer. Enligt vår 

teoretiska undersökning har det framkommit att det finns många faktorer utöver produkterna 

som påverkar kundens upplevelse i butiken. 

 

För att ta reda på vilka konsumtionsmotiv de olika respondenterna hade frågades om de 

besöker modebutiker av andra anledningar än själva konsumtionen. Genom undersökningen 

har det framkommit att alla respondenter anser att det finns andra motiv till att de besöker 

modebutiker än att handla. Samtliga respondenter ansåg att det fanns ett mer eller mindre 

nöjesinslag när de shoppar. Det är dock ingen av respondenterna som ser sig som enbart 

nöjesshoppare, det vill säga en konsument som besöker butiker utan intention att handla 

något. Alla menar att de är övervägande nyttoshoppare. Med begreppet nyttoshoppare menar 

författarna konsumenter som besöker butiker i syfte av att de är ute efter någonting de ska 

handla. Samtliga respondenter har ett intresse av kläder och shopping men de ser inte 

shoppingen i sig som ett fritidsintresse. En av respondenterna svarade enligt följande citat på 

om hon shoppar för nytta eller nöje: 
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”… Det är klart det är nöje också, om jag är på dåligt humör och hittar något fint får det mig 

på bättre humör, men jag skulle aldrig gå i butiker med tanken att jag bara skulle titta och 

inte köpa, det gör jag inte.”
141

 

 

Det framkom att vilken upplevelse respondenterna söker i butiken var väldigt individuellt. För 

många var inspiration en viktig del till varför de besöker modebutiker. För dessa var kläder 

viktigt och roligt för att kunna uttrycka en personlig stil. H&M betraktades som en bra 

klädkedja för att hitta de senaste trenderna och modenyheterna eftersom deras sortiment är 

brett och uppdateras ständigt. H&M har mycket olika stilar att väja mellan, en av 

respondenterna uttryckte det så här: 

 

”Jag tycker det kan vara kul att bara gå och kika, det behöver inte vara att jag går ner på 

stan i syfte att köpa något, utan jag kan få inspiration genom att kolla in sortimentet och om 

de fått in något nytt.”
142

 

 

Vidare nämnde två av respondenterna dessutom att shopping kan vara en social aktivitet och 

ett sätt att umgås. Intervjupersonerna berättar att de tar en fika i centrum med vänner och 

kombinerar det ofta med besök i ett par modebutiker. Genom undersökningen framkom även 

att shoppa kläder kunde vara ett sätt att muntra upp sig själv och unna sig något extra som 

sätter guldkant på tillvaron. För att generera en positiv upplevelse har det även framkommit 

att alla respondenter menade att ”ordning och reda” är viktigt för att en butik ska generera en 

positiv upplevelse för dem. Med ”ordning och reda” har majoriteten syftat på att det ska var 

lätt att hitta det dem söker. En av respondenterna utryckte sig enligt följande citat: 

 

”… det är viktigt att butiken har en bra helhet och att kläderna passar ihop färgmässigt och 

med deras image. Jag värderar ordning och reda för då kan jag lättare hitta vad jag 

söker.”
143

 

 

Utöver en tydlig ordning är det flera som värderar en framkomlig butiksmiljö och inte för 

mycket kunder. Två av respondenterna har även nämnt att personalen spelar en mycket viktig 

roll för deras upplevelse i butiken, de vill att de anställda ska vara tillmötesgående och 

serviceinriktade. Dock i lagom dos, annars kan det skapa en negativ upplevelse. En av 

respondenterna nämnde hur personalen kan påverka hennes totala upplevelse: 

 

”Oftast kommer jag i kontakt med personalen i provrummen och om någon står där och är 

jätteotrevlig betyder det jättemycket eftersom de ofta är de enda jag kommer i kontakt med. Så 

det påverkar väldigt mycket den image jag upplever butiken har och även mina eventuella 

köp.”
144

 

 

Service är en faktor som påverkar kundens upplevelse i det fysiska rummet genom många 

olika dimensioner. Författarna har under studiens gång sett ett tydligt mönster att de olika 

designfaktorerna i stor utsträckning går in i varandra. Personalen och servicens betydelse för 

kunden kommer därför att diskuteras djupare senare i uppsatsen.  

 

Det har visat sig att en övervägande del av respondenterna söker en form av glädjeupplevelse 

och inspiration när de besöker H&M:s butiker. Glädjen ligger främst i möjligheten att hitta ett 
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stort och brett sortiment till låga priser, vilket dessutom gör att de har möjlighet att hitta 

inspiration från många olika stilar. Eftersom H&M ständigt uppdaterar sitt produktsortiment 

ansåg två av respondenterna att det känns kul att besöka butiken bara för att spana i de senaste 

nyheterna i kollektionen. Respondenterna går gärna till H&M om de exempelvis vill vara 

säkra på att hitta något för kvällen eller vill ”pigga upp sig” med lite nya kläder. Två av 

respondenterna har dessutom nämnt att de söker någon en av lugn när de shoppar på H&M 

och att shopping oftast gör dem mer avslappnade än stressade. 

5.4 Interaktioner  

Det tredje temat i intervjun behandlade interaktionens roll i konsumenternas 

shoppingupplevelse. Vilken roll spelar andra kunder och interaktionen med dem för 

konsumenternas totala upplevelse? Genom att klargöra detta kan butikerna anpassa sig efter 

kundernas önskningar och behov. Det har framkommit att det är en fin balansgång mellan att 

ha för mycket och för lite kunder i butiken. Alla respondenter har sagt att det är viktigt för 

dem att det finns andra kunder i butiken eftersom det visar att butiken är populär och att folk 

faktiskt vill handla där. Om det är lite människor i butiken börjar samtliga fundera på varför. 

En av respondenterna sa enligt citat: 

 

”… Jag vill ju inte att det ska vara för tomt heller för då känner jag: varför är ingen här för? 

Är det dåligt här?”
145

 

 

Detta citat får representera en slutsats som samtliga respondenterna drar när butiken har lite 

kunder; det vill säga att det måste vara något fel. Vidare har respondenterna sagt att en tom 

butik kan få dem att känna sig uttittade eller iakttagna. I den motsatta situationen, för mycket 

folk, beskriver tre av respondenterna att de kan känna sig stressade. Om det är trångt, inte går 

att ta sig fram och långa köer till kassa och provrum upplever de andra kunder negativt och 

går från butiken fortare. En av respondenterna nämner att hur hon upplever andra kunder har 

även att göra med vad det är för butik. Om hon förväntar sig att det ska vara mycket folk kan 

hon hantera det bättre och blir inte lika lätt stressad. Hon nämner här H&M som ett exempel 

och säger enligt citat: 

 

”Om man har varit på H&M så mycket att man känner igen hur deras butiker ser ut och lite 

vad de har för slags kläder, då kan man nog hantera att det är mer folk.
 146

” 

 

Dessutom menar flera respondenter att H&M är en välkänd kedja och ett starkt varumärke 

vilket innebär att konsumenterna vet vad dem kan vänta sig. Trots att det är lite folk i butiken 

känner de sig trygga med utbudet och få besökare ger inga negativa tankar om H&M. Flera 

respondenter menade att den största delen av andra kunder i butiken var unga, 

modeintresserade tjejer som dem själva. Trots detta sa ingen av respondenterna att de 

vanligen samtalar med andra kunder som de inte känner i en butik. Konversera med sina 

vänner i sällskap gjorde dock alla och denna interaktion ansågs påverka shoppingupplevelsen 

positivt. Det positiva som upplevdes genom social interaktion är att kunna få tips och råd 

angående kvalité, passform eller var ett speciellt plagg kan hittas.  

Fyra av respondenterna ansåg att det finns faktorer som skulle kunna öka deras interaktion i 

butiker. Två av dem nämner att för att de ska vilja interagera mer bör det finnas en lugn och 

harmonisk känsla i butiksmiljön. En annan av respondenterna anser vidare att om det 

exempelvis fanns möjlighet att sitta ner skulle hon interagera mer med andra i butiken. 
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Genom att placera soffor ute i butiken menade hon att det ges möjlighet till att sätta sig och 

vila benen en stund. Författarna menar att en annan faktor som kan öka interaktionen bland 

kunderna är tillexempel butikscaféer. Många modebutiker erbjuder idag sina kunder en 

möjlighet att i butiken sätta sig ner och ta en fika, läsa en tidning och umgås med sina vänner. 

Respondenterna var positivt inställda till detta koncept och menade att de skulle öka 

interaktionerna. Dock var samtliga respondenter överrens om att detta inte skulle passa in i 

H&M:s affärskoncept. Faktorer som istället begränsar kundernas förmåga till social 

interaktion är en trång butik eftersom risken att ”vara i vägen” då är stor. En av 

respondenterna sa enligt citat: 

 

”Det har ofta hänt att om jag står och pratar med en kompis och sen är det hela tiden någon 

som ska förbi och det kan leda att vi går från butiken för att kunna prata bättre.”
147

 

 

5.5 Kundrelationer 

Det fjärde och avslutande temat i intervjuerna tittade närmare på servicekvalitet och 

kundlojalitet. För att ta reda på hur respondenterna upplever en god servicekvalitet frågade 

författarna vad som påverkar deras upplevda trivsel i en modebutik och hur den upplevda 

tillfredställelsen påverkar intentionerna att stanna kvar i butiken och avsikterna till ett 

återbesök. 

5.5.1 Servicekvalitet 

Samtliga respondenten menade att trivseln i butiken spelar mycket stor roll för hur länge de 

vill stanna kvar och tiden de tar sig själva för att verkligen titta runt på kläderna. En 

respondent framhöll särskilt att om hon inte trivs i butiken kan hon gå därifrån bara genom att 

klivit innanför dörrarna. Atmosfären kunden möts av i entrén är mycket betydelsefull då det 

ger ett första intryck av känslan som butiken förmedlar. Respondenterna menar att om de blir 

inspirerade av kläder vid ingången lockar det att fortsätta in i butiken med hopp om fler fina 

produkter. Det första synintrycket blir här en avgörande betydelse för hur länge de stannar 

kvar.  

 

Författarna fick erfara att en trivsam butiksmiljö upplevs olikartat bland respondenterna, men 

gemensamma mönster kunde ändå tydas.  En respondent uttryckte stämningen och en 

ombonad miljö för att känna välbehag.  Tre respondenter ansåg att en bra layout och främst 

ordning och reda som en viktig faktor för att skapa en trivsam miljö och för att vilja spendera 

tid i butiken. En rörig miljö bidrog till att de inte orkade leta efter produkter de sökte och ofta 

lämnade butiken tidigare. Två av respondenterna ansåg att det måste kännas rent och fräscht, 

ett städat intryck och en bra struktur för att de ska trivas i butiken. Samtliga respondenter var 

överrens om att det är helhetsintrycket som ofta avgör om de återvänder, att hela besöket 

känns givande.  

5.5.2 Sortiment 

Samtliga respondenter associerade H&M med prisvärda och trendiga kläder. Flera medgav att 

de nästan alltid handlar någonting när de besöker H&M. Det kan vara allt från ett par 

örhängen till en billig top. Alla olika stilar och olika åldrar kan hitta produkter på H&M, En 

respondent menar att på H&M kan man alltid hitta kap, som tillexempel jeans för 30 kronor. 

Sådana fynd gör henne glad och det kommer hon ihåg länge.   
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”H&M är jättebra! Det finns ett så blandat och brett sortiment”
148

  

 

Fyra av fem respondenter menar att det är främst kläderna och produkterna i en butik som får 

dem att vilja återvända. Produkternas kvalitet och pris även är en väsentlig faktor till att 

respondenterna känner sig nöjda med besöket. En respondent menar att om hon misstrivdes i 

miljön, om butiken var mörk och trång skulle hon ändå återvända om de hade ett sortiment 

som hon verkligen gillade. Tråkiga ”murriga” färger i inredningen påverkade känslan av att 

komma tillbaka negativt. Två av respondenterna påpekade även vikten av att kläderna är 

sorterade och färgindelade för att framhävas på bästa sätt. Tre respondenter medar att H&M:s 

låga priser möjliggör att de har råd att köpa flera artiklar och det breda utbudet ger dem 

möjlighet till en stor valmöjlighet bland produkterna. Kvaliteten ansågs vara okej, med tanke 

på det billiga priset förväntar sig respondenterna inte den bästa kvaliteten, utan menar att de 

får vad de betalar för.  

 

Under studiens gång har dimensioner utöver de designfaktorer som författarna med 

utgångspunkt i studiens syfte och problem ämnat belysa framkommit. Under intervjuerna 

framkom att personal, service och musik är faktorer i det fysiska rummet som ansågs oerhört 

viktiga för att uppleva trivsel och tillfredställelse i butiken. Författarna kommer därför att i 

empiri och analys ta hänsyn till även dessa faktorer.  

5.5.3 Personal & Service 

Serviceinriktad och trevlig personal ansågs av fyra respondenter som en viktig del av den 

upplevda trivseln i butiken. God service associerade flera av respondenterna med ett vänligt 

och glatt bemötande och god hjälpsamhet. En respondent förknippade bra service med ett 

smidigt flöde och utförande vid kassa och provrum. Kunskap om produkterna och sortimentet 

värderades även högt. Två respondenter uppskattade om personalen kunde ge tips på passande 

klädesplagg och även tipsa om andra butiker som erbjuder produkter som kunden söker men 

inte finns tillgängliga i den butiken. Anställda som utstrålar en god servicekänsla och 

kunnighet bidrar till att respondenterna känner en vilja att våga fråga om hjälp och en trygghet 

att kunna lita på vad personalen säger. Fyra respondenter menade att de var nöjda med 

personalen på H&M, medan en respondent poängterade att hon inte upplevde att det fanns 

kunnig personal att  fråga vid behov.  

 

Två av respondenterna menade att det är viktigt att det finns tillräckligt många anställda ute i 

butiken som är lättillgängliga när de behöver fråga om råd och hjälp. I sällskap med vänner 

föredrogs ändå tips och råd av vänner, framför personalen. Majoriteten av respondenterna 

framhöll att personalen även inte får vara för närmande. Ett sådant beteende ansågs istället 

påverka respondenterna negativt och upplevdes störande, obehagligt och irriterande.  En 

respondent poängterande tydligt att hon gärna vill gå runt och titta för sig själv i butikerna när 

hon shoppar och gillade inte onödig interaktion med personalen.  

 

”Är personalen för ”på” känner jag mig påhoppad och går istället därifrån snabbare”
149

 

 

Dålig service har en stor betydelse för känslan av att vilja stanna kvar i butiken och 

intentionen till att handla medger två av respondenterna. Det påverkar absolut köpbeteende 

negativt, ett otrevligt bemötande kan betyda att respondenterna struntar i att prova eller köpa 

ett intressant klädesplagg. En respondent menade också att trivseln kan bero på hennes 
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tillfälliga sinnesstämning under butiksbesöket. Ett trevligt bemötande från personalen hade 

inverkan på hennes trivsel och vällbehag och kan bidra till ett gott ”shoppinghumör”. Vikten 

av god service och bra personal framfördes även som avgörande för ett återbesök bland två av 

respondenterna.  

5.5.4 Musik  

Tre av respondenterna ansåg att musiken spelar en viktig roll för att de ska trivas och känna 

tillfredställelse i butiken. Musiken ska passa in i butikskonceptet och höra ihop med 

atmosfären butiken vill förmedla. En respondent menade att på tillexempel Indiska skulle det 

kännas helt fel med rapmusik och på H&M känns det rätt med mer modern ”up -tempo” 

musik. Musiken ska bidra till att komma i harmoni utan att vara stressande.  

 

”Bra musiken får mig inspirerad och gör att jag kommer i en speciell stämning
150

 sa en 

respondent.  

 

Hon säger dessutom att musiken har stor påverkan till om hon vill stanna kvar i butiken, om 

de spelar musik hon inte tycker om bidrar det till att hon går därifrån snabbare. Även väldigt 

hög musik har en annan respondent sagt bidrar till att hon lämnar butiken tidigare. Ingen av 

respondenterna har nämnt att de lagt märke till musiken på H&M och flertalet kan inte minnas 

om de överhuvudtaget spelar musik där. 
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6. Analys 

I nedanstående kapitel analyseras väsentliga och intressanta delar av det empiriska 

materialet. Resultaten jämförs med befintlig teori för att se på skillnader och likheter mellan 

den teoretiska ansatsen och den insamlade datan. För att skapa en läsvänlig ordning följer 

analysen samma upplägg som den empiriska studien. 

 

 

6.1 Den fysiska miljön  

Användandet av den fysiska miljön är en metod för att visa vad företaget vill signalera ut till 

sina kunder. Bitner (1992) beskriver den fysiska miljön som en synlig metafor för företagets 

totala erbjudande
151

. För modesäljande klädkedjor blir designen ett verktyg för att i butiken 

skapa uppmärksamhet och förmedla den rätta känslan till konsumenten. 

 

I undersökningen framkom att en butiksdesign som fångar kundens intresse varierar och beror 

i stor grad på enskilda behov. En tilltalande design beskrevs vara allt från funktionell och 

strukturerad till hemtrevlig och personlig. Gemensamma mönster kunde ändå tydas då en 

trendig och modern design tilltalade fyra av respondenterna. En tydlig koppling kan här ses 

till Newmans forskning (2004) som visar att unga modemedvetna konsumenter söker butiker 

som signalerar aktuella trender. Butikslandskapet blir det synliga elementet som utgör denna 

trendfaktor
152

. Genom intervjuerna framkom att designen även bör vara anpassad till 

företagets image. En modebutik som främst attraherar unga konsumenter kan förhålla sig mer 

extremt och sticka ut genom en uppmärksamhetsskapande miljö. En modebutik som däremot 

vänder sig till en bredare målgrupp bör vara mer försiktig i designen genom en mer diskret 

vald miljö. Forskning visar på att en av de svåra aspekterna med att utforma den fysiska 

miljön i en butik är att hitta den miljön som är värdeskapande för så många som möjligt
153

.  

 

H&M är en kedja som riktar sig till en bred kundgrupp, vilket visar på respondenternas svar 

att företaget inte bör använda en för utstickande design. Den stilrena och klassiska utseendet 

som kopplades ihop med butiken kändes rätt. H&M har även lyckats skapa den trendfaktor 

som respondenterna efterfrågade. Det framkom ändå att H&M:s butiker ansågs skilja sig åt i 

utformningen där vissa butiker har en mer fashionabel inredning och design. Författarna 

menar att sådan olikartad design kan ge upphov till att företaget inte lever upp till kundernas 

förväntningar och utger samma känsla i alla butiker. Det påverkar förmågan av att skapa ett 

klart budskap och en tydlig företagsprofil. Hartman (2002) beskriver hur miljön bör 

sammanföras med företagets profil för att signalera ett entydigt budskap och för att de i större 

utsträckning ska påverka kundernas värden och identitet 
154

. Genom undersökningen framkom 

även vikten av att känna sig bekväm i miljön. Respondenterna framhöll att de vill passa in och 

känna att de hör hemma i butiken för att kunna identifiera sig med dess koncept. H&M ansågs 

skapa denna tillhörighetskänsla, respondenterna menade att företaget förmedlade en livsstil 

som de kunde känna igen sig i.   
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6.1.1 Färg & Ljus 

Andra faktorer som undersökts i butiksmiljön är betydelsen av färger och belysning. Av 

intervjuerna framgår att dessa designfaktorer är attribut som respondenterna inte lägger så stor 

vikt av eller inte alls lägger märke till inne i butiken, vilket författarna menar kan bero på att 

det påverkar konsumenten ovetande. Fyra respondenter föredrog ljusa neutrala färger, men 

även varma nyanser associerades med ett attraktivt färgval. Studien visade även att färgglada 

butiker skapar en nyfikenhet hos konsumenten. Denna slutsats kan kopplas ihop med 

Mossbergs (2003) teorier om hur färger påverkar människors känslor. Specifikt varma 

nyanser aktiverar hjärnan har förmågan att locka in kunderna i butiken. Röd färg associeras 

även med trend.
 155

 Modebutiker som H&M bör därför använda denna färgskala, specifikt i 

skyltfönster och innanför entrén vilket skulle leda till ökade impulsköp.  

 

Mossberg (2003) menar å andra sidan att kalla färger som blått används för att skapa en mer 

harmonisk miljö
156

. Med tanke på att flera respondenter eftersträvade harmoni och 

avslappning i butiken kan det för H&M ifrågasättas om det istället är bättre att satsa på kallare 

nyanser som skapar ett lugn i butiken och får kunderna avslappnande för att de ska kunna 

tänka över sina inköp och spendera mer tid i butiken. Ett färgval för att fördröja kundens 

butiksbesök och på längre sikt behålla dem, istället för varma färger som lockar till 

impulsköp. Dock kan H&M:s koncept med billiga priser och brett sortiment ses bättre passa 

ihop med att locka konsumenten till snabba köpbeslut. 

 

Ljuset var en faktor i den fysiska miljön som ansågs viktig för att skapa rätt stämning i 

butiken. Belysning används medvetet för att skapa trivsamma och stimulerande 

butiksmiljöer
157

. Det framkom att respondenterna efterfrågade en belysning som är nära 

dagsljuset, upplyst och fräscht så produkterna tydligt synliggörs. Underhill (2004) menar att 

belysningen är en faktor som inte ska märkas i butiksmiljön
158

. Av intervjuerna framkom det 

att H&M:s belysning inte upplevdes störande och att det var en designfaktor som flera 

respondenter inte ens lagt märke vid när de besökt butiken, vilket tyder på en lagom styrka på 

belysningen. 

 

Monoton och bländande belysning tröttar ut och irriterar kunden och har en negativ effekt på 

köpbeteende
159

. Undersökningen visade på att H&M hade skarp och obehaglig belysning i 

provrummen som bidrar till att kunderna känner att kläderna inte passar och leder till 

avstående köp. För att motverka kundernas obehag känslor och tillfredställa deras personliga 

behov kan H&M lösa problemet genom att införa justerbar belysning i alla provhytter. Detta 

skulle medföra att kunderna uppfattade kläderna bättre, vilket förmodligen skulle öka 

köpfrekvensen. 

 

Belysningen kan anpassas efter butikens målgrupp, yngre konsumenter lockas ofta av häftiga 

ljuseffekter och starkt ljus
160

. Respondenterna ansåg det passa med både skarp och mer dunkel 

belysning beroende på vilken känsla och image företaget vill förmedla. H&M:s ljusa miljö 

ansågs passa deras koncept och medverka till att kläderna exponeras tydligt. Vilket upplevdes 

viktigt eftersom produkterna är det som butiksmiljön är format och uppbyggt kring.  
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6.1.2 Layout 

En bra layout upplevdes som en mycket viktig faktor för hela butiksbesöket. Det framkom att 

butiken bör utformas för ett funktionellt användande. Bitner (1992) beskriver hur miljön ska 

verka underlättande för konsumenterna och förmedla en tydlig struktur. Författarna fick erfara 

att oordning och ett bristfälligt mönster kan få intervjupersonerna att känna sig förvirrade, inte 

hitta vad dem söker och därför lämna butiken fortare. Layouten påverkar hur kunderna beter 

sig och rör sig inne i butiken, och det bör finnas tydliga gångar för att företaget ska kunna 

styra kunderna och rörelserna.
161

  

 

På H&M saknades denna tanke och struktur med utformningen i vissa delar av butiken. Det 

innebar att respondenterna upplevde att dessa avdelningar kändes trånga, vilket gjorde att de 

undveks, speciellt om det var reor eller mycket kunder i butiken. Denna bristfälliga layout ger 

H&M svårigheter att kontrollera sina kunders rörelsemönster och resulterar i att försäljningen 

minskar på grund av att vissa delar av butiken undviks. För att motverka ett osäkert 

flödesmönster är en tydlig skyltning väsentligt för att leda kunderna genom butiken
162

.  

 

En bra layout ansågs även innebära välorganiserade produkter och en tydlig placering av 

kläderna för att göra butiken lättöverskådlig och undvika trånga utrymmen och ett rörigt 

intryck. Det är mycket viktigt att kunden känner att den fysiska miljön känns väldefinierad, 

annars har det en negativ påverkan på upplevelsen. Individen vill känna en klarhet i vilken 

rumslig situation hon befinner sig i
163

. En känsla som uppkom i och med det röriga intryck 

som upplevdes var stress att inte hitta det man sökte. En konsekvens av H&M:s bristfälliga 

layout innebär en uppkommande stress som påverkar kundens upplevelse negativt och 

medverkar till ett lägre engagemang av produkterna och en mindre vilja att shoppa.  

6.2 Upplevelser 

Undersökningen visar att respondenternas hela upplevelse av butiken i hög grad beror på 

individens egna behov. Denna följd stämmer överrens med författarnas uppfattning att 

människan tolkar den sociala verkligheten utifrån subjektiva värderingar. För att skapa en 

tilltalande butiksmiljö är det därför av stor vikt att förstå innebörden av att konsumenterna ser 

på miljön utifrån olika perspektiv.  

 

Under intervjuerna framkom det att alla respondenter besöker modebutiker för både nytta och 

nöjesskull. Denna slutsats kan kopplas samman med Mossbergs teorier om att konsumenten 

kan ha både nyttoinriktade och nöjesinriktade behov med sin shopping
164

. Kunden söker de 

platser som enligt denna skapar mest värde, vilket kan baseras på plats, pris, kvalité, och 

social gemenskap
165

. Genom undersökningen framkom att respondenterna besöker 

modebutiker främst för att hitta kläder. Det innebär att mervärden för denna nyttoshopping 

baseras på faktorer såsom pris, kvalitet och produktutbud. Att priset ansågs vara en viktig 

faktor för att skapa en positiv upplevelse kan hittas i undersökningens urval. Respondenterna 

är studenter, en målgrupp som ofta har en begränsad budget att röra sig med. Det innebär en 

priskänslighet, att hitta ett billigt klädesplagg känns därför som en lyckad affär. Shopping 

innebar även ett nöjesinslag för samtliga respondenter. För denna nöjesshopping sökte tre av 

respondenterna istället mervärden som handlar om att skapa trend och inspiration, tillexempel 

genom att butikerna använder kreativ skyltning och dekoration som visar det senaste modet. 
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Nöjesinslaget innebär även att respondenterna ser shopping som en social aktivitet och 

besöker modebutiker tillsammans med vänner för att roa sig och utbyta idéer. Nöjet beskrevs 

även i termer av att unna sig något extra, shoppingen kunde vara en belöning efter att de känt 

att de gjort sig förtjänt av något nytt i garderoben. Ströva runt i butiken, prova kläder och 

lyssna på musik ansågs vara en avkoppling i sig. H&M är en butik som besöks främst för det 

låga priset och det breda utbudet. Respondenterna var eniga om att H&M:s butik inte är 

anpassad för social gemenskap men inställningen till H&M var ändå positiv eftersom faktorer 

som pris och produktutbud är mycket starka.  

 

Mode och kläder kan vara en upplevelse i sig. Hur vi klär oss ger en möjlighet att sända ut 

signaler om vem vi är eller vill vara
166

. En av respondenterna berättade om den 

glädjeupplevelse och stimulans hon känner genom att ”att hitta det perfekta plagget”. För 

många unga konsumenter handlar shopping om att hitta kläder som signalerar en personlig stil 

och uttrycker de värden som konsumenten står för. Kläderna blir ett sätt att förmedla sin egen 

livsstil och image
167

. Känslor som beskrevs i samband med att hittat det rätta klädesplagget 

var glädje och tillfredställelse.  

 

Oswald och Mascarenhas (2006) menar att förmedla kundupplevelser handlar om att 

underhålla, engagera kunden känslomässigt och öka kundens deltagande för att skapa 

minnesvärda bilder av företaget.
168

 Respondenterna menade att hitta en passande klädesplagg 

kunde skapa en sådan emotionell glädjeupplevelse. Hitta ett fynd kunde göra butiksbesöket 

till något speciellt och minnesvärt som de länge kommer ihåg. Flera respondenter framhöll 

specifikt H&M som en butik att fynda i och en miljö som framkallade dessa känslor. Det 

framkom att om respondenterna hade tid på sig i butiken och inte kände sig stressade över att 

uträtta andra ärenden engagerade de sig mer i butiken och dess produkter.  

 

Musik var en annan faktor som ansågs ha en betydande roll för ett underhållande inslag i 

upplevelsen. Av intervjupersonerna var det tre respondenter som ansåg att musiken var en 

bidragande faktor till trivsel och en positiv upplevelse. Marknadsförare kan använda musik 

för att styra kunders känslor och beteenden, och enligt tidigare studier har det visat sig att hög 

musik kan upplevas som störande av konsumenter
169

. Detta är något som även framkommit i 

författarnas undersökning och det har visat sig resultera i att respondenterna går från butikerna 

snabbare. Musiken är ett mer användbart redskap om målgruppen är homogen och därför 

tilltalas av en liknade musik. Respondenterna ansåg att musiken måste passa in i butikens 

koncept och den image företaget vill förmedla. H&M har en bred målgrupp och det kan därför 

vara svårt för dem att försöka fånga kunder genom musiken. De riskerar att mista fler kunder 

än de genererar genom en sådan marknadsföring. Ingen av respondenterna var medvetna om 

vilken musik som spelas på H&M och om det ens spelas musik där. Lugn musik innebär att 

konsumenterna tar längre tid på sig i butiken och därmed leder till en ökad försäljning
170

. 

H&M har satsat på en musik som inte är speciellt utstickande för att passa deras breda 

målgrupp. Författarna menar därför att denna diskreta bakgrundsmusik genererar ett lugn och 

får konsumenterna att stanna längre i butiken. 
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6.3 Interaktioner 

Enligt Mossberg (2003) är social gemenskap och tillhörighet mycket viktigt för en stark 

upplevelse i butiker
171

. Genom intervjuerna har det framkommit att samtliga respondenter ser 

ett värde i att kunna interagera med sina vänner i butiker, dock finner de inte ett behov av att 

interagera med andra konsumenter de inte känner. Enligt teorin grundar sig denna slutsats på 

att intervjupersonerna inte känner att de har samma behov och intressen som de andra 

kunderna och därigenom inte känner lust i att interagera med dem
172

. Dock ansåg flera 

respondenter att de känner sig likvärdiga med andra kunder på H&M och att de har samma 

livsstil och modeintresse. Här kan författarna visa på en avvikelse från tidigare forskning, då 

jämförliga konsumenter i en butik anses öka intresset för social interaktion. 

 

Mossberg skriver även att träffa kunder i en butiksmiljö både kan vara en källa till en starkare 

och en försämrad upplevelse
173

. Enligt intervjupersonerna stärks deras känsla för butiken 

positivt om de kan få råd och tips av andra rörande exempelvis passform och kvalité. 

Forskning visar på att kunder påverkas mer av andra kunders åsikter än av personalen
174

. 

Undersökningen visade att majoriteten av respondenterna sällan frågade personalen om 

köpråd, utan de föredrog att prata med sina vänner för att få förslag på vad de skulle köpa.   

 

Vidare anser samtliga respondenter att andra kunder påverkar deras upplevelse i en negativ 

riktning om butiken är väldigt trång, det är svårt att ta sig fram och det är långa köer till 

kassor och provrum. Mossberg säger att mycket folk oftast upplevs negativt i butiker medan 

en tom lokal signalerar ett ointresse
 175

. Intervjuerna påvisade att respondenterna kände sig i 

vägen och deras förmåga att integrera med sina vänner påverkades negativt. Åt motsatt håll 

framkom det att för lite folk i butiker fick respondenterna att känna sig iakttagna och uttittade 

och fundera på om något var fel
176

. En av intervjupersonerna sa enligt citat: 

 

”Varför är ingen här för? Är det dåligt här?”
177

 

 

Många konsumenter ställs inför valsituationer då de väljer mellan olika produkter, i ett sådant 

tillfälle är interaktionen av stor betydelse
178

. En av respondenterna angav att interaktion med 

andra konsumenter främst uppstod vid sådana händelser. Hon berättade att hon ofta stod och 

valde mellan olika klädesplagg och i ett sådant tillfälle kunde andras åsikter vara avgörande. 

Konversationer med andra konsumenter är av störst vikt när det handlar om köp av produkter 

som är dyrare
179

. Alla respondenterna ansåg att interaktion med andra konsumenter var 

positivt. Dock var det många som inte såg interaktion på H&M som något nödvändigt. Denna 

koppling kan hänföras till att H&M:s lågprisprodukter inte kräver samma eftertanke innan 

köp.  

 

Företag kan kontrollera faktorer i den fysiska miljön för att influera frekvensen och innehållet 

av konversationer mellan kunder. Det kan innebära att arrangera sittplatser för att uppmuntra 

positiva interaktioner.
180

 Under intervjuerna framkom att endast en av intervjupersonerna 
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ansåg att hon personligen skulle interagera mer med andra om det fanns sittplatser som 

exempelvis soffor i modebutiker. Detta resultat kan hittas i att respondenterna övervägande 

värderade produkterna som främsta faktor för ett trivsamt besök och interaktionens roll hade 

en mindre betydelse för den totala upplevelsen.  

6.4 Kundrelationer 

Relationsskapande processer influeras av design och den fysiska omgivningen
181

. 

Undersökningen visar på att trivsel och upplevd tillfredställelse ansågs ha en stark koppling 

till den fysiska butiksmiljön. Den designfaktor som främst påverkade respondenternas trivsel 

var butikens layout. De andra granskade designfaktorerna färg, belysning och möbler ansågs 

ha mindre betydelse för en hög trivselfaktor. Newman (2004) menar att faktorer i layouten 

såsom entré, kassor och kösystem påverkar kundens trivsel och medverkar till hur länge den 

väljer att stanna
182

. Genom intervjuerna framkom vikten av ett tilltalande intryck innanför 

butikens dörrar. Entrén och det första synintrycket respondenterna möttes av i butiken kunde 

påverka dem till att både vända om direkt eller locka in dem i butiken. Långa köer till kassa 

och provrum var också faktorer som påverkade viljan att stanna kvar i butiken negativt. På 

H&M upplevdes layouten som tidigare diskuterats, bristfällig i delar av butiken. Det innebär 

en försämrad upplevd servicekvalitet vilket får negativa konsekvenser för kundens trivsel och 

återbesök. Kösystemen ansågs dock fungera utan brister då ingen av respondenterna upplevde 

att de behövde stå i långa köer. För H&M innebär deras korta kötider en ökad trivsel och att 

kunderna stannar längre i butiken. 

 

Utöver designfaktorerna som författarna ämnade att undersöka har andra delar i butiksmiljön 

funnits i hög grad påverka konsumenternas trivsel och vilja att återvända. Dessa faktorer är 

utbudet av produkter, personal och service. Butikens produkterbjudanden har framkommit 

som vitalt för att samtliga respondenter ska göra återbesök. Denna slutsats stämmer överrens 

med Newmans forskning om att sortimentet är av avgörande betydelse för modemedvetna 

konsumenter som är ute efter det rätta klädesplagget. Samtliga respondenter var överrens om 

att H&M:s sortiment var den mest avgörande faktorn för att fortsätta besöka butiken.  

 

Bitner (1992) beskriver hur miljön måste utformas från både konsumenter och medarbetarnas 

preferenser
183

. Anställda och kunder påverkas av ett ömsesidigt handlande när att de befinner 

sig i butiksmiljön. Genom undersökningen har författarna kommit fram till att god service 

innebär hjälpsam personal som är tillgängliga att fråga om hjälp, kunniga om produkterna och 

smidigt hanterar betalning och service vid kassan. Genom en serviceminded och utbildad 

personal kan modebutiker försäkra sig om en god servicekvalitet. En god servicekvalitet 

genererar mervärde åt konsumenten och leder för företaget till en högre försäljning och 

starkare kundrelationer
184

. Flera respondenter framhöll vikten av att själv vilja gå runt i 

butiken, prova kläder och utforska sortimentet. Det innebär att personalen inte ska vara för 

närgående. Medarbetarna bör istället låta kunderna ta första steget och fråga om hjälp vid 

behov. Genom denna distans upplever kunderna då en kontroll över situationen och känner 

sig mer bekväma och avslappnande. H&M:s service och personal upplevdes positivt bland 

majoriteten av respondenterna. Författarna menar att den upplevda servicen kan tänkas höra 

samman med det pris konsumenterna betalar för produkterna. Eftersom H&M är en 

lågpriskedja förväntar sig inte kunderna en lika hög servicenivå som de gör i en modebutik 

där kläderna är avsevärt dyrare.  
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Samtliga respondenter menade att trivseln i hög grad påverkar tiden de tar sig själva att strosa 

runt i butiken. De framkom att ju längre tid som tillbringas i butiken desto större är 

sannolikheten att de hittar något klädesplagg som passar. Det betyder att köpfrekvensen 

därmed ökar genom längre tid i butiken och ett tydligt samband med Kirk och Wakefields 

studie (1996) om kundens besökstid och intentionerna till köp ses
185

. Alla respondenter 

menade att ett trivsamt besök har en direkt koppling till om de kommer att besöka butiken 

igen. Genom att skapa en trivsam miljö kommer H&M:s kunder uppnå denna servicekvalitet 

som gör kunderna nöjda och binder dem till företaget. Det påverkar intentionerna till att 

fortsätta besöka butiken, vilket på längre sikt skapar hållbara kundrelationer. Återkommande 

besök bygger på så sätt successivt upp en relation mellan företaget och kunden. Grönroos och 

Storbacka (1994) betonar vikten av hur en tillfredställd kund skapar starka relationer med 

företaget och leder till lojalitet
186

. På dagens övermättade marknader menar författarna att en 

framgångsfaktor för att överleva innebär ett vårdande av sina kunder för att försäkra sig om 

att de återvänder.  
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7. Avslutning 

Här besvaras studiens frågeställning. Resultatet och synteser diskuteras djupare med 

utgångspunkt i analysens resonemang. Författarnas slutsatser lyfts fram om huruvida 

faktorer i den fysiska miljön påverkar konsumenternas upplevelse. Slutligen presenteras idéer 

till vidare forskning inom ämnet. 

 

 

7.1 Slutdiskussion 

Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och analys av det empiriska materialet har 

författarna undersökt den fysiska miljöns betydelse för konsumentens upplevda 

tillfredställelse. Utifrån uppsatsens problemfrågeställning granskades olika designfaktorers 

förmåga till att forma en attraktiv butik. Studien resulterade i omfångsrika synpunkter och 

uttrycksfulla beskrivningar av respondenternas erfarenheter. Trots undersökningens likartade 

urval framkom många skillnader i resultatet. Denna skillnad visar på den fysiska miljöns 

komplexitet och att människan tolkar den omgivande miljön med utgångspunkt i sina egna 

värderingar, behov och förväntningar. Butiksmiljön värderas utifrån konsumentens subjektiva 

preferenser. För modesäljande klädföretag ligger utmaningen i att förstå den enskilda 

individens krav och behov för att utforma butikslandskapet till att vara värdeskapande för så 

många som möjligt.  

 

Det har visats att dagens konsumenter efterfrågar mervärden vid sina shoppingbesök. Behov 

som ligger utanför den fysiska produktens gränser ska tillfredställas. Dessa mervärden kan 

hittas i den omgivande miljön. Undersökningen resulterade i att modebutiker besöks både för 

nytta och för nöje. Ett dilemma uppstår därmed i att samtidigt tillfredställa dessa olika 

avsikter konsumenten har när den vistas i butiksmiljön. Nyttoshoppare har ofta mindre tid och 

vill gärna att besöket ska gå så fort som möjligt. En slutsats som framkommit är betydelsen av 

en välstrukturerad layout för att den nyttoshoppande kunden ska kunna orientera sig smidigt i 

butiken. Nöjesshoppare söker däremot i högre utsträckning en upplevelse av trend och 

inspiration, genom tillexempel färgsättning, ljus och musik.  

 

I H&M:s butik finns brister för att uppnå en miljö där både en inspirationsupplevelse skapas 

och funktionella bekvämlighetsfaktorer tillfredställs. Genom att använda sig mer av 

skyltdockor, affischering och displayer, där olika klädesplagg och deras variationsmöjligheter 

visas kan H&M förhöja och utveckla kundens nöjesupplevelse. En av de viktigaste 

designfaktorer som skapar en trivsam miljö och en positiv upplevelse för kunden är en tydlig 

struktur och ordning i butiken. Butikslandskapet måste utformas för att praktiskt hjälpa 

kunden att komma in, ut och orientera sig runt i butiken. Sammanställningen måste vara 

genomtänkt då en dålig layout påverkar kundens upplevelse negativt. På H&M framkom att 

layouten var bristande i vissa delar av butiken och skapade ett rörigt och trångt intryck. 

Författarna anser därmed att H&M kan vinna på att ha mindre kläder ute i butiken för att göra 

det rymligare och mer framkomligt. Även upphängningsställ som inte tar upp lika mycket 

plats kan vara användbart. H&M:s butiker består ofta av fler plan och det kan vara en god idé 

att placera de avdelningar som har kunder med liknande behov på samma plan, för att 

därigenom kunna rikta marknadsföringen mer specifikt till varje typ av avdelning. 

Tillexempel på avdelningen ”Divided” där kläderna är riktade till en yngre målgrupp kan en 
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mer modern atmosfär skapas genom en påtagligare färgsättning och mer uttrycksfull design 

som stämmer överens med den unga konsumentens efterfrågan.  

 

Med koppling till den teorietiska ansatsen bör modebutiker satsa på att utveckla nya kreativa 

idéer kring upplevelseskapandet för att hålla kvar sina kunder och skapa långsiktig lojalitet. 

Faktorer som H&M kan jobba med för att differentiera sig och erbjuda något unikt är att 

använda den fysiska butiken som forum till att arrangera ” in –store” aktiviteter, som olika 

mode event, eller tillhandahålla tjänster såsom style -och smink rådgivning. Genom studien 

framkom även att shopping ses som en social aktivitet och många konsumeter kombinerar 

nytta och nöje i butiken. Ett sätt att öka upplevelsen och ge kunden något utöver 

förväntningarna är tillexempel genom att tillhandahålla ett café i butiken. Där kan 

konsumenterna sitta och koppla av en stund, bläddra i modetidningar och spana in senaste 

trenderna. Dessa aktiviteter gör kunden till en aktiv medproducent, ökar dennes deltagande 

och engagemang och gör upplevelsen i butiken mer minnesvärd. 

 

Musik framkom vara ett användbart redskap för att skapa en positiv upplevelse och till att 

påverka nöjesinslaget i butiken. Studien visar på att bakgrundsmusik har en stark påverkan på 

konsumenternas humör och känslor och kan både förhöja och sänka stämningen hos kunden. 

För att lyckas med rätt musik måste den anpassas efter företagets målgrupp och image. 

Opassande musik påverkar kundernas trivsel negativt och får dem att vilja lämna butiken 

fortare. Passande musik kan i motsatt riktning få konsumenten på bra humör och öka 

trivselfaktorn och den spenderade tiden i butiken. Författarna menar att modeföretag med en 

riktad målgrupp i större utsträckning kan dra nytta av detta redskap eftersom kunderna då ofta 

har en gemensam musiksmak.  

 

Färg och ljus är två designfaktorer som framkommit viktiga för en skapa en attraktiv miljö. 

Dessa är dock faktorer i miljön som kunden inte lägger lika stor vikt av som en bra layout. 

Genom rätt belysning kan produkterna exponeras tydligt och hjälpa kunderna att hitta vad de 

söker. Konsumenterna föredrar en ljus och upplyst butik men belysningen får samtidigt inte 

vara för skarp. Spotlights kan användas för att punktbelysa varorna men får inte riktas mot 

kunden då det skapar irritation och obehags känslor. Belysningens styrka ska vara nära 

dagsljuset för att hjälpa till att skapa en behaglig atmosfär. Kunderna efterfrågar ljusa och 

stilrena färger i butikerna och H&M:s vita väggar passar därför bra, men uppfattas ändå som 

tråkiga och ofta kala. Eftersom kunderna söker en avslappning och lugn stämning i butikerna 

menar författarna att H&M kan satsa på en färgsättning på väggarna som drar sig i nyanser åt 

de kalla hållet för att uppnå mer harmoni. Genom denna färgton skapas en atmosfär som 

håller kvar kunderna i butiken vilket på längre sikt är mer lönsamt än att locka till impulsköp. 

En strategi som författarna menar kommer att tillfredställa båda kunders och företagens behov 

och intressen.  

 

Studien visar att interaktion med andra kunder är en mindre viktig faktor för att skapa en 

trivsam miljö. Det uppskattas dock att kunna interagera med sina vänner i en modebutik. 

Konversationer kan många gånger öka kundens köpfrekvens och positiva upplevelse. Andra 

kunder kan både stärka och försvaga upplevelsen i butiken beroende på om individernas 

behov och intressen är lika eller olika. Eftersom H&M är en butik som besöks av många olika 

kundgrupper med skilda intressen är butiksmiljön uppdelad i separata avdelningar som 

tillexempel barn, herr och damavdelning. Denna indelning av kundgrupper gör att 

konsumenter med samma behov koncentreras till vissa delar och kan därigenom förstärka 

varandras upplevelser.  
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För att öka interaktionerna i det fysiska rummet kan sittplatser arrangeras i butiken. 

Författarna menar att H&M kan stärka upplevelsen i butiken genom att placera soffor i de 

separata avdelningarna. Undersökningen visar dock på en negativ inställning till att öka 

interaktionen på H&M genom en sådan möblering. Att kunderna på H&M inte värdesätter 

denna sociala aspekt i miljön kan vara ett resultat av att det inte passar företagets koncept. 

Interaktioner är mer betydelsefullt i modebutiker som säljer dyrare märkeskläder då det 

handlar om exklusivare produkter eftersom kunderna då vill försäkra sig om att göra ett bra 

köp genom att rådfråga andra. En slutsats är därför att möblemang som soffor kan vara en 

värdeskapande del av det fysiska rummet för modeföretag med ett mer exklusivt koncept.    

 

Forskning pekar även på den sociala interaktionens påverkan på kundens trivsel och lojalitet 

till företaget. Undersökningen visar inte detta samband och går emot teorin om interaktionens 

betydelse för en tillfredställande miljö. Denna motsättning kan bero på att författarna till 

källan är utländska. I Sverige är det generellt ovanligt att inleda konversationer med 

människor som inte tillhör vänskapskretsen eller är okända för personen i fråga. Det finns en 

rädsla att sticka ut och vara annorlunda. På samma gång visar undersökningen att 

konversationer oftast inte uppfattas som störande utan kunden uppskattar snarare om någon 

vill fråga om råd eller utbyta några ord i butiken.   

 

Genom undersökningen har framkommit att andra element utöver designfaktorerna som 

diskuterats påverkar kundens upplevelse, trivsel och vilja att återvända till butiken. 

Produkterbjudandet, priset och personalen har avgörande betydelse för kundens upplevelse på 

H&M. Undersökningen påvisar att traditionell marknadsföring såsom produkt, kvalitet och 

prisfokusering fortfarande är viktiga bitar för att tillfredställa konsumenternas behov. 

Författarna menar dock att hänsyn bör riktas till studiens urvalsgrupp som är en priskänslig 

konsumentgrupp vilket kan ha påverkat resultatets riktning.  

 

Idag används H&M:s butiksmiljö främst som ett verktyg för att exponera produkterna. En 

anledning som diskuterats genomgående i uppsatsen är företagets breda målgrupp som 

innebär svårigheter att använda designen fullt ut. En slutsats är därför att butiksdesignen som 

marknadsverktyg är mer användbart för butiker som har en mer homogen målgrupp då de kan 

skapa ett butikslandskap speciellt anpassat för deras speciella behov och intressen. Författarna 

menar även att många modesäljande klädkedjor begränsas i användandet av den fysiska 

miljön. Butikskoncept och regler om utformningen i butikerna måste ofta följas. Författarna 

menar ändå att butiksmiljön kommer att bli ett allt mer centralt marknadsverktyg för att stå sig 

i den ökade konkurrensen och tillfredställa kundernas ökade krav. H&M är ett företag som har 

varit i modebranschen under åtskilliga år. Under den senaste tiden har flera nyare 

konkurrerande klädföretag etableras på den svenska marknaden som väder sig till unga 

modesökande konsumenter. Dessa kedjor erbjuder liknande priser och produkter som H&M 

gör. I framtiden ser författarna därför att H&M måste differentiera sig genom andra medium 

för att stå sig i den hårdnande konkurrensen. Butiksmiljön är här ett framgångsrikt medel för 

att sticka ut på marknaden. Dessutom konsumeras modekläder idag på nätet i allt större 

utsträckning, för att locka kunderna till butiken krävs kreativa miljöer där kunden kan få en 

extraordinär upplevelse. 

 

Butiksmiljön kan användas för att skapa konkurrensfördelar genom att påverka kundens 

lojalitet. En trivsam miljö bidrar till att en högre försäljning nås, nöjda kunder garanteras och 

långsiktiga kundrelationer byggs upp. För att skapa nöjda och återkommande kunder har 

personalen och service visat sig vara en väsentlig del av den fysiska miljön. Kunder och 

anställda är båda aktörer inom samma rum och en ömsesidig relation uppstår som påverkar 
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kundens intryck och upplevelse. Samspelet med personalen i servicemötet påverkar kunden 

känslomässigt och har en stark inverkan på om denne kommer att återvända. Kunderna söker 

en personal som ger dem ett trevligt bemötande, som finns tillgänglig men samtidigt inte för 

närgången, och som besitter kunskap om produkterna. 

Genom studien har konstaterats att kundens totala upplevelse i butikslandskapet formas av det 

helhetsintryck som denne upplever. Designfaktorerna påverkar varandra och samspelar för att 

skapa en trivsam atmosfär. Det är åtskilliga miljöfaktorer som ska samspela för att leverera 

kunden ett trivsamt besök i hopp om att denne kommer att återvända. Den fysiska och den 

sociala omgivningen verkar genom ett ömsesidigt beroende till varandra. För att nå framgång 

i den allt hårdare konkurrerande modebranschen krävs att klädkedjorna tar hänsyn till alla 

delar inom det fysiska rummets väggar. 

7.2 Slutsatser 

Genom ovanstående diskussion har författarna nått ett resultat av studien. För att besvara 

uppsatsens problemfrågeställning presenteras nedan de viktigaste slutsatserna av 

undersökningen.  

 

Vilken betydelse spelar den fysiska miljön för kundens upplevelse? 

En slutsats som framkommit är att konsumenter besöker modebutiker både för nytta och för 

nöjesskull. Butiksbesöket har därmed utvecklats till att bli mer av en upplevelse, och den 

fysiska miljöns har fått en ökad betydelse eftersom det är där upplevelsen skapas. 

 

En designfaktor som har störst påverkan på kundens butiksbesök är en välstrukturerad layout. 

Den fysiska miljön bör utformas genom tydlig indelning, skyltning och flöden så att butiken 

känns rymlig och framkomlig. I H&M:s layout finns brister som leder till minskad trivsel för 

kunden och lägre lönsamhet för företaget.  

 

Andra designfaktorer som påverkar kunden i butiksmiljön är färg, ljus och musik. Dessa 

faktorer har en större inverkan då kunden besöker butiken med ett nöjesinslag och är ute efter 

en shoppingupplevelse. På H&M söker kunderna en upplevelse i form av inspiration och 

trend vilket kan skapas genom kreativ användning av färger, ljussättning och 

bakgrundsmusik. 

 

Priset och utbudet är två faktorer utanför den fysiska miljön som påverkar kundens 

upplevelse. Dessa faktorer anser författarna inte är ett tillräckligt konkurrensmedel för att 

hålla kvar sina kunder i framtiden. För att tillfredställa kunderna blir det allt viktigare att 

använda den fysiska miljön för att utveckla kreativa idéer kring nöjesinslag i butiksmiljön.  

 

Interaktioner spelar en central roll i den fysiska miljön. Positiva interaktioner mellan 

konsumenter och mellan personal och konsumenter genererar en positiv upplevelse och en 

ökad köpfrekvens.  

 

För att skapa tillfredställda och återkommande kunder måste butikslandskapet utformas med 

hänsyn till både den fysiska designen och de sociala aktörerna, ett samspel för att skapa en 

total kundupplevelse. 
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7.3 Förslag till vidare forskning 

Denna studie skulle kunna följas upp av H&M genom både kvalitativa och kvantitativa 

undersökningar för att få ett noggrannare resultat genom ett bredare urval respondenter. Det 

skulle även vara intressant att gå vidare och undersöka åldersskillnader och könsskillnader 

mellan konsumenterna.  

 

Studien har kartlagt konsumentens perspektiv och det vore därför intressant att granska den 

fysiska miljön ur de modesäljande klädkedjornas perspektiv. Hur företagen ser på 

butiksmiljön, dess begränsningar och användningsområde för att attrahera kunder och skapa 

attraktiva miljöer att vistas i. 

Eftersom shopping allt mer betraktas som en social aktivitet skulle det även vara intressant att 

genom observationsstudier och intervjuer djupare belysa den fysiska miljöns betydelse för 

socialisering. Vid vilka specifika platser i butiken som interaktioner sker och hur den fysiska 

miljön kan främja och styra dessa samspel i positiv riktning.  
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Bilaga 1: Intervjuguide  

 

 

Tema 1: Designfaktorer  
 

Hur tycker du en modebutik kan skapa en attraktiv miljö med hjälp av design?  

Vilka designfaktorer (inredning/ möbler, layout, färgval, belysning) upplever du som viktigast i en 

modebutik? Vad lägger du främst märke till?  

Hur upplever du den fysiska miljön på H&M?  

– Vilka känslor förmedlar den?  

Vilken betydelse har färger och dekor i en butik?  

Hur upplever du färgsättningen på H&M? Vilka färger associerar du med butiken?  

Vilken betydelse har belysningen? Vilken typ av belysning föredrar du?  

Hur uppfattar du H&M:s belysning?  

Hur upplever du layouten (sittplatser, provrum, kötider, rymlighet och framkomlighet)  

 

i H&M:s butik?  

 

Tema 2: Upplevelser  
 

Finns det andra faktorer till att du besöker modebutiker än att handla?  

Shoppar du för nytta vs nöje?  

Vilken typ av upplevelse söker du när du handlar på H&M?  

Vad är viktigt i butiksmiljön för att skapa en positiv upplevelse?  

 

Tema 3: Interaktioner  
 

Hur upplever du andra kunders närvarande i butiker?  

 

- Mycket folk, lite folk?  

- känslor?  

 

Kan du beskriva en eller flera situationer då du har interagerat med andra konsumenter i en butik?  

Hur påverkas din shoppingupplevelse av social interaktion med andra konsumenter?  

 

- positiva exempel  

- negativa exempel  

 

Kan andra kunders erfarenhet och ”åsikter” påverka dina inköp?  

Vad skulle kunna öka din interaktion med andra människor i en modebutik?  
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Tema 4: Kundrelationer  

 

Vilka faktorer påverkar din upplevda trivsel i en modebutik?  

 

Påverkas din upplevda trivsel om du kommer att stanna kvar längre i butiken?  

 

- På vilket sätt/ hur?  

Vilka faktorer i butiksmiljön bidrar till att du stannar kvar längre i en modebutik?  

 

Påverkar tiden i butiken ditt köpbeteende?  

 

Vilka faktorer i butiksmiljön bidrar till att du återvänder till en modebutik?  

 

Vad är din allmänna uppfattning om H&M?  

 

– Positivt?  

– Negativt? 


