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Sammanfattning 
Syfte och Frågeställning	

Studiens huvudsyfte är att skapa förståelse för hur layout och gruppering i 

butiksmiljöer, påverkar inredningsintresserade kvinnors butiksupplevelse. För att 

besvara studiens syfte har följande frågeställning formulerats: Hur påverkar layout och 

gruppering inredningsintresserade kvinnors butiksupplevelse i fysiska inredningsbutiker 

där produkter grupperas efter produktkategorier jämfört med där produktkategorier 

mixas?	

	

Metod, Teoretisk referensram och Empiri	

Studien är kvalitativ med en komparativ forskningsdesign och jämför två fall vilka 

utgörs av butikerna Hemtex, i Kalmar, och Hjärterum, i Borås. Den teoretiska 

referensramen utgörs av teorier om butiksmiljö och butiksupplevelser. Teorier om 

layout och gruppering har även tagits fram som en del av butiksmiljö. Studiens empiri 

samlades in genom intervjuer av tre kunder till respektive butik samt genom två stycken 

observationer, av de två butiksmiljöerna.	

	

Analys och Slutsatser	

I analysen diskuteras empiri och teori, där empirin från respektive butik jämförs. 

Analysen resulterar i studiens slutsatser vilket visar att olika arbetssätt gällande layout 

och gruppering i inredningsbutiker resulterar i olika butiksupplevelser. En 

inredningsbutik vars produkter grupperas efter produktkategorier främjar en 

funktionsfokuserad butiksupplevelse med dess funktionalitet men begränsade utrymme 

för inspiration. För en positiv upplevelse lämpar sig arbetssättet därmed bäst vid en 

målinriktad aktivitet. Vidare visar studien att mixade produktkategorier främjar en 

inspirationsfokuserad upplevelse med mer utrymme för inspiration men med sämre 

navigering, för en positiv upplevelse krävs därför mer av personalen vid en målinriktad 

aktivitet men lämpar sig väl för en fritidsorienterad aktivitet.	

	

Nyckelord	

Butiksmiljö, Servicelandskap, Gruppering, Layout, Butiksupplevelse, Inredningsbutiker.	
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Abstract 

Purpose and Research question	

The main purpose of this study is to create understanding about how layout and space 

allocation, as aspects of store environments, affect the in-store customer experience 

(ISCX) of women interested in interior design. A question has been framed to fulfill the 

purpose of the study: How do layout and space allocation affect the ISCX of women 

interested in interior design where product are grouped by product categories 

compared with where product categories are mixed?	

	

Method, Theoretical frame of reference and Empiricism	

The study is qualitative with a comparative research design that compares two cases that 

consist of the two stores Hemtex in Kalmar and Hjärterum in Borås. The theoretical 

frame of reference consists of theories about store environment and ISCX. These 

theories has been supplemented with theories about layout and space allocation, as a 

part of the store environment. The empiricism was gathered by interviews of three 

customers from each store and by two observations of the two store environments. 	

	

Analysis and Conclusions	

The analysis discuss the empiricism with the theories by comparing the empiricism of 

each store. The analysis is resulting in the study’s conclusions which show that different 

ways of working with layout and space allocations in interior design stores result in 

different ISCX. An interior design store with products grouped by product categories 

promotes a functional focused ISCX with its functionality but limited space for 

inspiration. The strategy is therefore most suitable for a targeted activity, for a positive 

experience. Further the study indicates that mixed product categories promotes an 

inspiring focused ISCX with more space for inspiration but less navigation, it is 

therefore most suitable for a leisure activity for a positive experience.	

	

Keywords	

Store environment, Servicescape, Space allocation, Layout, In-store experience, Interior 

design stores.	
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Förord 
 
Inledningsvis vill vi tacka samtliga som möjliggjort studien. Tack till respondenterna 

som bidragit med tid och erfarenheter till studien. Tack även till företagen, Hemtex i 

Kalmar och Hjärterum i Borås, för möjligheten att studera respektive butik. Vidare vill 

vi tacka handledare MaxMikael Wilde Björling för värdefull vägledning under 

arbetsprocessens gång. Slutligen vill vi även uttrycka tacksamhet till Christine Tidåsen 

och opponenter vilka under seminarier bidragit med insikter och konstruktiv kritik, 

vilket vidare bidragit till studiens utveckling.	

	

Kalmar, 2019-05-27	

	

	

	

	

	

	

___________________                                                         ___________________	

Moa Björnberg                                                                       Maja Löfström	
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1 Inledning 
Inledningsvis presenteras studiens bakgrund och problemdiskussion i syfte att 

tydliggöra studiens relevans och område. Vidare redogör problemformulering, syfte och 

frågeställning för studiens utgångspunkt.	

 

 
1.1 Bakgrund 

Det satsas mycket pengar på detaljhandeln (Nordfält & Ahlbom, 2018). Detaljhandelns 

betydelse begränsas inte till de positiva egenskaperna med de produkter som erbjuds av 

olika företag, utan har även en positiv inverkan på samhället ur ett ekonomiskt 

perspektiv (Handelsrådet, 2017). Branschen har ökat senaste åren och år 2016 

sysselsattes ungefär 261 000 människor i Sverige, varav 148 000 inom sällanköps-

varuhandeln (HUI research, 2018). Jonas Arnberg, vd på HUI Research, förklarar att 

handelns tillväxt av sällanköpsvaror sedan 2017 sker på nätet (Lindström, 2017). År 

2017 låg näthandels andel på 8,7 procent av Sveriges totala detaljhandel, vilket kan 

jämföras med 3 procent tio år tidigare, år 2007 (HUI research, 2018). Det visar på att 

näthandeln växer inom detaljhandeln men att fysiska butiker fortfarande dominerar 

branschen.  	

	

Fuentes (2016) förklarar att konsumtion av heminredning och möbler ökar, där utbud 

och tillgänglighet att handla på nätet samt kommersiell gestaltning vilket drivs av 

marknadsföring och handel, uppges vara bidragande orsaker. Inredningens roll 

synliggörs delvis i egenskap av ekonomisk investering till bostaden men även som ideal 

och personliga mål för kunden. Möbler och inredning ingår i den kategori som ökat 

mest mellan åren 2015 till 2016, med en ökning på 6,7 procent (Fuentes, 2016). 

Undersökningar från Statistiska centralbyrån (SCB) mellan åren 1999 och 2001 visar att 

hushållens utgifter inte skiljer sig mellan män och kvinnor (ensamstående och utan 

barn), men att de spenderar pengar på olika produkter. Undersökningarna visar att 

kvinnor lägger mer pengar på möbler och husgeråd än män (Statistiska centralbyrån 

(SCB), 2003). Även en undersökning av SOM-institutet år 2009 visar att kvinnor 

handlar mer inredning och möbler än män (Holmberg & Roos, 2010). Fuentes (2016) 

poängterar att hemmet inte längre utgörs av den traditionella bilden av att hemmet är en 

angelägenhet endast för kvinnor utan är en angelägenhet för alla, samt att 
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marknadsföring i större utsträckning därmed riktar sig till en bredare publik. Det är 

något även Holmberg och Roos (2010) förklarar med att skillnaderna i konsumtion av 

möbler och inredning minskar mellan könen efter 30 års åldern, eftersom hemmet blir 

en tydligare gemensam angelägenhet för många vid den åldern. Även intresset för 

inredning har ett starkt samband med köpfrekvens av inredning och möbler, där 

inredningsintresserade kunder handlar mer än personer utan intresset (Holmberg & 

Roos, 2010). 

	

Fysiska butiker inom heminredningsbranschen minskade med 20 procent mellan åren 

2011–2017. Antalet stängda butiker skiljde sig mellan branscher men totalt minskade 

antalet fysiska butiker inom sällanköpsvaruhandeln med var tionde butik. Antalet 

fysiska butiker påverkas även av näthandeln genom att butiker minskar i stadskärnor 

och köpcentrum (Svensk handel, 2018). För många företag är det viktigt att fysiska 

butiker finns kvar till lojala kunder med intresset eller behovet av att handla offline 

(Kim & Chun, 2018). Kahn (2017) förklarar att ökningen av näthandel inte kommer att 

eliminera vikten av fysiska butiker, men att en del av kundens process kommer att ske 

online även när köpet äger rum i en fysisk butik. Alla konsumentbeslut grundas inte på 

detaljerade beslutsprocesser eller omfattande informationssökningar. Spontana och 

snabba beslut av konsumenter framkallas ofta av strategiska visuella presentationer av 

produkter i fysiska butiker (Grewal, Roggeveen & Nordfält, 2017).	

	

Solomon, Bamossy, Askegaard och Hogg (2016) förklarar att trots företags försök att 

sälja genom reklam av olika slag, uppmärksammar marknadsförare allt mer vikten av att 

influera kunden genom butiksmiljön. Konsumenter uppskattas fatta 80 procent av deras 

köpbeslut i butiksmiljöer (Ebster & Garaus, 2015). Som en följd av att många köpbeslut 

tas i butik är det viktigt hur miljön utformas och hur information om olika produkter 

presenteras (Solomon et al., 2016). Butiksmiljön kan även användas som differentiering 

gentemot konkurrenter (Pecoraro & Uusitalo, 2014), vilket förklaras vara en av 

butikdesignens viktigaste uppgifter (Ebster & Garaus, 2015). En butiksmiljö kan 

beskrivas likt ett servicelandskap vilket Wilson, Zeithaml, Bitner, och Gremler (2016) 

definierar som den fysiska anläggningen där en tjänst utförs, levereras eller förbrukas. 

Ett servicelandskap består av fysiska element vilka kan delas upp i anläggningens 

exteriör och interiör samt den virtuella miljön. De fysiska elementen kan användas för 
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att skapa upplevelser för kunden, eftersom miljöns utförande bidrar till kundens totala 

upplevelse (Wilson et al., 2016).	

Att skapa starka kundupplevelser är ett ledande verksamhetsmål (Lemon & Verhoef, 

2016). Pine och Gilmore (2011) förklarar att upplevelser uppstår när ett företag 

använder tjänster likt en scen och produkter likt rekvisita för att engagera en individ. 

Upplevelser triggas av specifika stimulus, vilket innebär att de inte kan skapas på egen 

hand. Upplevelser har en orsak och ett syfte (Schmitt, 1999). Komponenter av 

upplevelser identifieras av Goode, Dahl och Moreau (2010) som tankar, känslor, 

aktiviteter och värderingar, vilka uppstår vid stimulans eller som ett resultat av ett 

stimulus. En upplevelse inom detaljhandeln är resultatet av interaktion mellan kunden 

och upplevelsens leverantör, och agerandet av medskapande mellan dem (Bustamante & 

Rubio, 2017). Kundupplevelser omfattar samtliga kontaktpunkter en kund har med ett 

företag, exempelvis: reklam, förpackningar, kundservice, hemsida och själva butiken 

(Smilansky, 2009). Kundupplevelse i butik förklaras som en inre respons i interaktion 

med den fysiska butiksmiljön (Bustamante & Rubio, 2017). Butiksupplevelser formas 

därmed av fysiska, sociala och atmosfäriska aspekter. Fysiska aspekter i butik innefattar 

delvis layout och butiksinredning (Bäckström & Johansson, 2017).	

	

Butikslayout syftar till positionering av fysiska element som butiksinredning och 

produktdisplayer. Butikslayout är en påtaglig rumslig designfaktor, i kontrast till 

ambienta faktorer (Bitner, 1992; Turley & Milliman, 2000). Även produkternas 

utrymme och placering är en del av planeringen för butiksytan. Sortimentet kan delas in 

i olika grupperingar, vilket innebär att sortimentet grupperas efter olika kategorier, vilka 

kan skilja sig åt beroende på butik och lösning (Schmidt & Ohlsson, 2016). Layout och 

planering av ytor har en viktig del i totalekonomin, vilken ofta mäts i kvadratmeter 

(Varley, 2014). Ytfördelning innefattar även en estetisk dimension (Hernant & Boström, 

2010) och layouten förklaras påverka kundernas visuella upplevelse (Nordfält & 

Ahlbom, 2018), samtidigt som hela butiksmiljön har betydelse i skapandet av en 

upplevelse (Wilson et al., 2016).	

 
1.2 Problemdiskussion 

Att skapa en upplevelse för kunden har en betydande roll för ett företags positionering, 

genom att skapa en unik upplevelse kan företag differentiera sig från sina konkurrenter 

(Berry, Carbone & Haeckel, 2002). Svensk handel (2018) förklarar att fysiska butiker 



 

4 

måste erbjuda det näthandeln inte kan erbjuda och att det inte längre räcker med fysisk 

närvaro. En strategi som är speciellt svår för onlinebutiker att leva upp till är en 

upplevelseinriktad butiksdesign (Ebster & Garaus, 2015). Antéblian, Filser och 

Roederer (2014) förklarar att butiker behöver leverera shoppingupplevelser, utöver 

företagets produkter och tjänster. Det räcker inte med låga priser och innovativa 

produkter (Andajani, 2015). Att få kunder att gå in i butiken räcker inte heller, kunder 

vill uppleva ett minnesvärt event som engagerar (Sachdeva & Goel, 2015). Nyare 

forskning visar på att betydelsen för att skapa butiksupplevelser som främjar positiva 

upplevelser är stor och intresset för att undersöka kundens upplevelser ökar. Det finns 

även en brist på studier som uppmärksammar och sätter kundens subjektiva upplevelser 

i centrum (Bäckström & Johansson, 2017). Grewal, Levy och Kumar (2009) 

konstaterade redan år 2009 att allt fler detaljister började förstå att de aktivt behöver 

arbeta med kundupplevelsen i butiken, där butiksdesign har en betydande roll. 

Återförsäljare försöker ofta skapa övertygande butiksupplevelser med hjälp av 

avancerad teknik, men kundernas beskrivningar av omtalade upplevelser ger större 

utrymme för butikens layout och personal (Bäckström & Johansson, 2017).	

	

Varley (2014) förklarar att de främsta målen med planeringen av butiksytan är att 

optimera både kort- och långsiktig avkastning på investeringskostnaden för själva ytan 

och att skapa ett logiskt, bekvämt och inspirerande gränssnitt mellan produktsortimentet 

och konsumenten. Som nämnt lyfter även Hernant och Boström (2010) att fördelning av 

butikens yta inte enbart kan hanteras utifrån ekonomiska aspekter, eftersom att det även 

innefattar en estetisk dimension. Det första steget i att designa en butiksmiljö är att 

planera butikslayouten, vilken kan bidra till butikens originalitet (Tiwari, 2009). Vidare 

utgör layouten butikens ryggrad vilket ligger till grund för samtliga designbeslut 

(Mowrey, Parikh & Gue, 2019). Layout influerar atmosfären i butiken samt kundens 

flöde och köpbeteende. Butikslayout och kundflöde var bland de första områden att 

studeras inom detaljhandeln men förklaras fortfarande vara aktuellt (Nordfält & 

Ahlbom, 2018). Layoutens design behöver ta hänsyn till fördelningen av lämplig mängd 

yta för de olika produktkategorierna (Londhe, 2006). Vidare har placeringen av 

produkterkategorier i butiken en betydande roll i hur kunderna navigerar sig i butiken 

(Levy, Weitz & Grewal, 2014). Genom att förstå vilka produkter som hör samman lär 

sig kunderna hur de kan navigera sig (Schmidt & Ohlsson, 2016).  
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Det finns olika strategier för planering av en butiksyta genom olika alternativ vid design 

av butikslayout (Ebster & Garaus, 2015) och olika arbetssätt gällande gruppering av 

produkter. Butiker med samma sortiment kan upplevas olika beroende på butikens 

design och hur sortimentet presenteras (Schmidt & Ohlsson, 2016). Hur produkter 

presenteras har en större roll i vissa branscher inom detaljhandeln. Inom branscherna 

heminredning och mode förklaras avsevärda resurser ägnas på produktpresentationen 

(Varley, 2014). Vidare förklarar Bäckström och Johansson (2017) att kundens 

upplevelse påverkas av butikens layoutdesign och hur produkterna presenteras. 

Generella designmodeller för layout definieras som, rutmönster-, racerbane- och 

friformslayout (Levy et al., 2014) vilka även kan kombineras (Ebster & Garaus, 2015). 

Rutmönsterlayout skapar parallella gångar av hyllor och syftar till att kunden enkelt ska 

hitta olika produkter. I en racerbanelayout guidas kunden via en huvudslinga genom 

avdelningarna i butiken. Friformslayout är istället uppbyggt på ett osymmetriskt 

mönster där kunden rör sig mer fritt (Levy et al., 2014). En butiksmiljö kan även 

struktureras genom att sortimentet grupperas efter produktkategorier eller genom att 

olika produktkategorier mixas (Schmidt & Ohlsson, 2016). 	

 
1.3 Problemformulering 

Sammanfattningsvis kan ovanstående inledning konstatera den fortsatta betydelsen av 

fysiska butiker och butiksmiljöns relevans, vilka layout och gruppering är en del av. 

Vidare konstateras även att butiksmiljön påverkar kundens butiksupplevelse. Som 

nämnt kan företag använda sig av olika arbetssätt gällande planering av en butiksyta. 

Studien kommer att diskutera butiker som är grupperade efter produktkategorier 

respektive där produktkategorier mixas. Studien kommer även att behandla layouter på 

grund av layoutens betydande roll, eftersom Mowrey, Parikh och Gue (2019) beskriver 

den som butikens ryggrad. 

 
1.4 Syfte 

Studiens huvudsyfte är att skapa förståelse för hur layout och gruppering i butiksmiljöer 

påverkar inredningsintresserade kvinnors butiksupplevelse. Ett av studiens delsyften är 

att redogöra för hur aspekterna layout och gruppering kan skilja sig åt i olika 

inredningsbutiker. Studiens andra delsyfte är att skapa förståelse för och jämföra hur 

olika arbetssätt, gällande layout och gruppering, påverkar kvinnors butiksupplevelser. 
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1.5 Frågeställning 

Hur påverkar layout och gruppering inredningsintresserade kvinnors butiksupplevelse i 

fysiska inredningsbutiker där produkter grupperas efter produktkategorier jämfört med 

där produktkategorier mixas? 

 
1.6 Avgränsning 

Studien avgränsas till Sverige vilket innebär butiker som är belägna i Sverige samt 

kvinnor som är bosatta i Sverige.  
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2 Metod 
I följande kapitel presenteras de metoder som valts för att uppfylla studiens syfte och 

besvara dess frågeställning. Inledningsvis förklaras en kort metodbeskrivning för att ge 

en överblick av tillvägagångssättet. Följande rubriker innefattar mer omfattande 

beskrivningar av studiens tillvägagångssätt samt argumentation för de metodval som 

genomförts.	

 

 
2.1 Metodbeskrivning 

För att besvara studiens syfte och frågeställning har observationer av två butiksmiljöer 

genomförts, en där sortimentet grupperas efter produktkategorier respektive en där 

produktkategorier mixas. Empiri gällande butiksupplevelsen i respektive butik har även 

samlats in i form av tre kundintervjuer för respektive butik. De totalt sex intervjuerna 

och de två observationerna har därefter sammanställts och analyserats med hjälp av 

operationaliseringsmodeller.	

 
2.2 Vetenskaplig ansats 

De olika synsätten, induktivt och deduktivt, förklarar förhållandet mellan teori och 

forskning (Bryman & Bell, 2017). I en induktiv ansats utgår forskningen utifrån empiri 

medan den i en deduktiv ansats utgår ifrån teori (Alvesson & Sköldberg, 2017). Vår 

process har till övervägande del varit deduktiv har även innehållit induktiva element. 

Bell, Bryman och Harley (2019) förklarar att induktiva och deduktiva strategier ofta 

innehåller inslag av motsvarande strategi. Vidare beskriver författarna en iterativ 

strategi som innebär en pendling mellan data och teori. Studiens teoretiska referensram 

har tagits fram tidigt i processen i syfte att lägga grund för de intervjufrågor och 

observationsschema som skapats, vilket redogör för vår deduktiva ansats. Det induktiva 

inslaget i vår process innebär främst att vi efter intervjuer och insamling av primärdata 

har bearbetat studiens teorier, vilket innebär att processen varit iterativ. Det har gjorts 

för att försäkra att teorierna är hållbara, vilket Bell, Bryman och Harley (2019) förklarar 

som syftet med en iterativ strategi. 	
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2.3 Forskningsdesign 

Forskningsdesign vägleder och styr hur forskningen ska utföras samt hur forskningens 

data ska analyseras (Bell, Bryman & Harley 2019). Den design som väglett vår studie är 

en komparativ forskningsdesign. Bryman och Bell (2017) redogör för komparativ 

design som en multipel fallstudie som ofta tillämpas vid ett jämförande mellan olika 

fall, vilket genomförts i vår studie. Vidare förklaras av författarna den grundläggande 

formen av en fallstudie studera ett enda fall, ingående och detaljerat. Olsson och 

Sörensen (2011) ger exempel på att ett fall kan indikera på en organisation, en grupp, en 

person eller en social enhet. Bryman och Bell (2017) redogör för att även en specifik 

händelse eller plats kan behandlas som ett fall. Fallstudie är en typ av forskningsdesign 

som rör den komplexitet och specifika natur som ett specifikt fall uppvisar (Stake, 

1995). Företagen, vars fysiska butiker är de två fall som undersökts, har valts ut för att 

agera som representativa fall av två olika arbetssätt gällande butikslayout och 

gruppering. Vid studerande av representativa fall strävar forskaren efter att studera ett 

fall som är exempel på en vanlig situation eller organisation (Bryman & Bell, 2017).	

 
2.4 Forskningsstrategi 

Tonvikten i en kvalitativ studie är under insamling och analys av data, inriktad på ord 

snarare än siffror (Bell, Bryman & Harley, 2019). Vår studie är av kvalitativ karaktär, 

där stor vikt lagts på respondenternas svar och beskrivningar. Bryman och Bell (2017) 

lyfter vikten av att tolka, förstå och ta hänsyn till den kontext eller det sammanhang 

människor verkar i. Kvalitativa undersökningar innehåller därför ofta detaljerade 

beskrivningar och information om den sociala miljö som studerats, med betydelse för att 

förstå kontexten där människor agerar (Bryman & Bell, 2017). För att beskriva studiens 

aktuella kontext, butikerna, har observationer av respektive butiksmiljö genomförts. 

Lofland och Lofland (1995) redogör för att mängden detaljer kan hindra eller 

överskugga analysen av data, och varnar för deskriptiva överdrifter. Beskrivningar av 

respektive butiksmiljö presenteras i empirikapitlet, för att undvika överdrift innefattar 

beskrivningarna enbart det som bedömts relevant för att besvara studiens frågeställning 

och syfte. Illustrationer av respektive butikslayout och gruppering har även skapats 

utifrån observationerna för att visualisera för läsaren (se bilaga 6, 7, 9 & 10). 	
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2.5 Datainsamling 

2.5.1 Primärdata och litteratursökning 

Bell (2016) definierar primärdata som den data en forskare samlar in under projektets 

gång. De forskningsmetoder vi använt oss av för insamling av primärdata är intervjuer 

med kunder samt observationer av två butiksmiljöer. Studien innefattar sekundärkällor 

vilka vi har funnit genom sökningar via Linnéuniversitetets databas OneSearch. För att 

veta att de artiklar vi använt oss av är vetenskapligt granskade har vi förfinat 

sökningarna genom att markera alternativet för peer reviewed. De få artiklar som inte 

samlats in via aktiva sökningar i databasen har vi funnit i tidigare artiklars 

referenslistor. Teorier har använts från litteratur vid universitetsbiblioteket i Kalmar via 

Linnéuniversitetets databas. Sökord som har använts är: customer experience, in store 

experience, layout, ytfördelning, space allocation, store design, butiksmiljö och 

servicescape. Vi har kontinuerligt samlat in data och teorier tills vi uppnått teoretisk 

mättnad. Teoretisk mättnad innebär att ny data samlas in tills det att den nya datan inte 

längre resulterar i vidare teoretisk utveckling (Punch, 2005). Artiklar och litteratur på 

både svenska och engelska har behandlats.	

 
2.5.2 Urval 

2.5.2.1 Urval av fall 

Icke-sannolikhetsurval är det urval som använts vid studiens samtliga urval. Icke- 

sannolikhetsurval innebär urval som forskaren fått fram på annat sätt än på 

slumpmässiga grunder, vilket bidrar till sämre generaliserbarhet eftersom att vissa 

enheter i populationen har större chans att komma med i urvalet än andra (Bryman & 

Bell, 2017). Holme och Solvang (1997) lyfter däremot att statisk generaliserbarhet inte 

är något centralt syfte i kvalitativa metoder. Vi har använt oss av två olika former av 

icke-sannolikhetsurval. Ett av dem är ett målstyrt urval som har använts vid urvalet av 

de företag vi valt att analyseras i studien. Bryman och Bell (2017) förklarar att syftet 

med ett målstyrt urval är att välja ett fall eller deltagare strategiskt och att 

respondenterna är av relevans för de forskningsfrågor som har formulerats. Även 

Alvehus (2013) lyfter vikten av att fundera igenom valet av fall ordentligt, för att se att 

fallet på ett bra sätt kan möta den fråga som ska undersökas. Holme och Solvang (1997) 

förklarar att urvalet görs utifrån några medvetet formulerade kriterier. Kriterier som 

använts vid urvalet av företag har varit relaterade till studiens frågeställning. Ett 
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kriterium var att båda företagen skulle vara inredningsbutiker. Vidare var kriterierna 

relaterade till butikernas arbetssätt gällande respektive butiksyta, där en av butikerna 

grupperar efter produktkategorier och att den andra butiken mixar olika produkt-

kategorier. Ytterligare ett kriterium var att de båda butikerna skiljer sig åt i butikslayout. 

Det viktigaste med de två sistnämnda kriterierna var att butiksmiljöerna visar på tydliga 

visuella skillnader. Den butik som valts för att representera butiker som grupperar efter 

produktkategorier är Hemtex i Kalmar. Den andra butiken, som representerar butiker 

som mixar produktkategorier är Hjärterum i Borås. Butikerna kontaktades först via 

telefon och sedan via mail, respektive butikschef har godkänt butikernas medverkan i 

studien. Nedan följer en kort presentation av respektive företag.  

 

2.5.2.1.1 Hemtex 

Hemtex startade år 1973 i samband med att 14 fristående ägare av hemtextilbutiker gick 

samman. År 1982 lanserades ett gemensamt butikskoncept för samtliga butiker. Hemtex 

har även en näthandel som startade 2008 (Hemtex u.å.c). Hemtex har totalt 152 butiker i 

Sverige, Finland och Estland. Butikerna säljer under gemensamt varumärke 

heminredning med fokus på hemtextil (Hemtex, u.å.a). Hemtex (u.å.b) förklarar att de 

erbjuder samma sortiment både i butik och på nätet, och sortimentet förklaras bestå av 

funktionell hemtextil med unik design och hög kvalitet till ett bra pris. Vidare i studien 

refereras Hemtex till Hemtex i Kalmar, vilket är den butik som deltagit i studien. 

 
2.5.2.1.2 Hjärterum 

Hjärterum startade år 2003 (Hjärterum, u.å.c) och säljer bland annat blommor, 

produkter för både skafferi och garderob samt andra unika föremål (Hjärterum, u.å.d). 

Företaget bedriver en näthandel (Hjärterum, u.å.a) och har en fysisk butik i Borås 

(Hjärterum, u.å.d). Sortimentet varierar efter säsong och företaget lägger stort fokus på 

det dekorativa i butiken (Hjärterum, u.å.c). Utöver försäljning av produkter erbjuder 

företaget tjänster kopplade till inredning, som exempelvis inredningskonsultation och 

homestyling (Hjärterum, u.å.b). Hjärterum (u.å.c) beskriver att de skapar förnyelse och 

kreativt kaos med själ och känsla. 

 
2.5.2.2 Urval av respondenter 

En annan form av icke-sannolikhetsurval är bekvämlighetsurval (Eliasson, 2018) vilket 

vi använt oss av vid urvalet av studiens kundrespondenter. Ett bekvämlighetsurval 



 

11 

innebär att forskaren väljer personer som för tillfället råkar finnas tillgängliga för 

forskaren (Bryman & Bell, 2017). Eftersom våra kundrespondenter behövde avvara en 

längre stund, på ungefär 30-60 minuter, valde vi att kontakta personer i vår närhet som 

hade möjlighet att ställa upp. Kriterium för bekvämlighetsurvalet var att personerna är 

inredningsintresserade kvinnor, vilket grundar sig på studiens frågeställning. För att 

respondenterna skulle kunna bidra med tidigare erfarenheter till studien var det även 

viktigt att de besökt respektive butik tidigare. Ytterligare ett kriterium som styrde vårt 

urval av respondenter var att personerna inte har studerat eller arbetat med 

marknadsföring. Kriteriet bygger på att studien undersöker ett kundperspektiv. Eftersom 

studien är en jämförande studie var grundtanken att respondent-grupperna för respektive 

butik skulle vara homogena. Ett kriterium var därför att kvinnorna skulle vara i 20–30 

årsåldern, vilken är den åldersgrupp som ansågs mest tillgängliga för oss, som forskare. 

Samtliga respondenter kontaktades via textmeddelanden och tider för intervjuer 

bestämdes men på intervjudagen för Hjärterum-respondenter dök en av dem inte upp. 

Vi valde att kontakta en möjlig ersättare genom ett bekvämlighetsurval men på grund av 

tidsbrist tog vi inte hänsyn till ålders-kriteriet. Därför skiljer sig åldern på en av 

respondenterna, men vi har inte kunnat urskilja några betydande skillnader i 

respondenternas svar. Nedan presenteras respondenterna i en sammanställande tabell (se 

tabell 1).	

 
Butik Respondent Sysselsättning Ålder Uppskattad 

besöksfrekvens 

Hemtex Anna Lilliehorn Arbetssökande 22 år 1 gg/månad 

Hemtex Sofie Gustavsson Sjuksköterskestudent 26 år 1–2 ggr/2 månader 

Hemtex Malin Gränsmark Socionomstudent 24 år 1–2 ggr/3 månader 

Hjärterum Linn Sonesson Barn- och ungdomsledare 23 år 1 gg/månad 

Hjärterum Rebecka Lewin Personalvetare 27 år 1 gg/månad 

Hjärterum Monica Löfström Administratör 53 år 1–2 ggr/år 

Tabell 1. Urval av respondenter	
 
2.5.3 Observationer 

För att konstatera skillnader i Hemtex och Hjärterums layout och gruppering 

genomfördes två observationer, en av respektive butiksmiljö. Blumberg, Cooper och 
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Schindler (2011) redogör för att en observation kvalificeras som en vetenskaplig 

undersökning när den genomförs för att besvara en forskningsfråga, planeras och 

genomförs systematiskt och förser med en reliabel- och valid bild av vad som 

observerats. Observationer kan genomföras på beteende-inriktade eller icke-beteende-

inriktade aktiviteter eller tillstånd (Blumberg, Cooper & Schindler, 2011). 

Observationerna som genomförts i vår studie är icke-beteende-inriktade, eftersom de 

enbart syftar till att observera fysiska miljöer. Vårt syfte var att observera respektive 

butiksyta i form av layout och gruppering för att kunna uppfylla det syfte som studien 

ämnar att undersöka. Vi samlade även in material i form av digitala bilder och utifrån 

observationerna illustrerade vi butikernas layout och grupperingar i syfte att ge läsaren 

en tydligare bild av butikerna.	

	

Observationsteknik innebär att på ett objektivt sätt observera och samla in information 

för att sedan på ett objektivt sätt tolka informationen. Observationer rekommenderas 

därför att inte göras ensam för att undvika feltolkningar (Bell, 2016). Även Henriksson 

och Månsson (1996), förklarar att flera observatörer ökar tillförlitligheten i den data 

som samlas in. Vi har genomfört båda observationerna tillsammans för att öka 

tillförlitligheten av den insamlande primärdatan och för att undvika feltolkningar. Innan 

observationen skapade vi ett observationsschema med utgångspunkt i studiens teorier 

(se bilaga 3). Observationsschema är en översikt som används av observatörer för att 

säkerställa en följdriktig observation (Bell, 2016) och minimera variationer i data 

beroende av individuella uppfattningar (Denscombe, 2010). 	

	

Observationen av Hemtex butiksmiljö genomfördes den 30 april 2019 och 

observationen av Hjärterums butiksmiljö ägde rum den 3 maj 2019 (se tabell 2). 

Observationerna genomfördes med varsitt block för anteckningar och varsin 

mobiltelefon för att fotografera. Under observationen gick vi gemensamt igenom 

observationsschemat samtidigt som vi fotograferade butiksmiljön. Under observationen 

skissade vi butikernas respektive layout och gruppering, som sedan använts för att 

illustrera butiksytorna (se bilaga 6, 7, 9 & 10). Observationerna genomfördes på samma 

sätt i båda butikerna men vi har med grund i studiens syfte och frågeställning valt att 

bortse från Hjärterums klädavdelning under observationen, förutom att konstatera vart i 

lokalen avdelningen är placerad. Varje observation genomfördes under ungefär två 

timmar. 	
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Butik Datum och tid Observationstid Adress 

Hemtex 2019-04-30, 11:00 2 timmar Bilbyggarvägen 12, Kalmar 

Hjärterum 2019-05-03, 10:00 2 timmar Lilla Brogatan 14, Borås 

Tabell 2: Observationer	
 
 
2.5.4 Intervjuer 

I en kvalitativ forskning finns det en tyngd på respondenternas egna uppfattningar och 

synsätt. Ett vanligt sätt för datainsamling är därför intervjuer (Bryman & Bell, 2017). 

Det är ett av de arbetssätt som valts för insamling av primärdata till vår studie. Bryman 

och Bell (2017) förklarar att det är önskvärt att låta intervjuer inom kvalitativa studier 

röra sig i olika riktningar med argumentet att det ger kunskap om vad intervju-

personerna upplever vara relevant och viktigt. Med det som grund valde vi att 

genomföra semistrukturerade intervjuer. Vid en semistrukturerad intervju använder sig 

intervjuaren av en intervjuguide med en lista på olika teman som ska beröras. 

Intervjuaren har under intervjun frihet att utforma svaren på sitt eget sätt och kan ställa 

egna frågor men som är kopplade till det intervjupersonen säger (Bell, Bryman & 

Harley, 2019). Det leder till att respondenten har betydligt större möjlighet att påverka 

intervjuns innehåll (Alvehus, 2013). Frågor till intervjuerna har sammanställts till en 

intervjuguide (se bilaga 2). Bell (2016) lyfter huvudregler för frågornas formulering: 

inga ledande frågor, en fråga i taget, inga värderande frågor och inga outtalade 

förutsättningar. Huvudreglerna har funnits i åtanke under samtliga intervjuer. Utöver de 

fyra intervjuer som genomförts med tidigare nämnda respondenter har även två 

pilotintervjuer genomförts. Pilotintervjuer görs i syfte att se hur frågorna fungerar och 

för att avgöra eventuella omformuleringar i intervjuguiden (Bell, 2016). 	

	

Intervjuerna inleddes med att vi bad respondenten gå ett varv i butiken för att bli 

påmind om respektive butiksmiljö. När respondenten kom tillbaka fick personen 

information om studien samt ombads läsa igenom och skriva på ett samtyckesformulär 

om att delta i studien (se bilaga 1). Samtyckesformulär förklaras närmare i 2.5.5 

Forskningsetik. Innan vi började respektive intervju förklarade vi begreppen layout och 

gruppering för att undvika att frågorna skulle feltolkas. Därefter påbörjades intervjun 

där vi utgick från intervjuguiden (se bilaga 2). Vi genomförde intervjun tillsammans, 
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vilket innebar att frågorna ställdes av olika intervjuare beroende av tema. Samma frågor 

från intervjuguidens olika teman ställdes av samma person under samtliga intervjuer. 

Följdfrågor ställdes tillsammans oberoende av tema. För att kunna genomföra 

respektive intervju direkt efter att respondenten besökt butiken, anpassade vi 

intervjuplatsen till att vara placerad nära butiken, utan att behöva förflytta sig en längre 

sträcka. Det innebar att intervjuerna om Hemtex genomfördes i en bil, ägd av en av oss, 

på Hemtex parkeringsplats. Intervjuplatsen var avslappnad men blev vid några tillfällen 

varm vilket vi löste genom att öppna bildörren. Intervjuerna med respondenterna som 

besökt Hjärterum genomfördes istället på café Baltazar, mitt emot butiken. Även denna 

intervjuplats upplevdes avslappnad men ljud från andra cafégäster påverkade 

ljudinspelningen vid vissa tillfällen, det var däremot inget som påverkade den slutgiltiga 

sammanställningen.	

 
Butik Respondent Datum och tid Intervjutid Intervjuplats 

Hemtex Anna Lilliehorn 2019-04-30, 14:00 40 min Hemtex parkeringsplats  

Hemtex Sofie Gustavsson 2019-04-30, 16:30 50 min Hemtex parkeringsplats  

Hemtex Malin Gränsmark 2019-05-02, 17:00 45 min Hemtex parkeringsplats  

Hjärterum Linn Sonesson 2019-05-03, 13:30 30 min Café Baltazar 

Hjärterum Rebecka Lewin 2019-05-03, 15:00 50 min Café Baltazar 

Hjärterum Monica Löfström 2019-05-03, 16:15 35 min Café Baltazar 

Tabell 3: Intervjuer	
 
 
2.5.5 Forskningsetik 

Bryman och Bell (2017) redogör för en uppdelning av etiska principer i fyra 

huvudsakliga områden: skada för deltagarnas del och konfidentialitet, samtyckeskravet, 

intrång i privatlivet och falska förespeglingar. Redan vid första kontakt med studiens 

deltagare, både företag och kunder, lämnades information om studiens syfte och 

tillvägagångssätt. Samtyckeskravet beskrivs av Bryman och Bell (2017) som en etisk 

princip som innebär att undersökningspersoner ska kunna tacka ja eller nej till att delta i 

en undersökning på goda grunder, och ska därför få den information som behövs för att 

kunna göra det. Samtyckesformulär innebär ett skriftligt medgivande i att delta i 

undersökningen (Bryman & Bell, 2017). För att ta hänsyn till samtyckeskravet fick 
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samtliga respondenter skriva på ett samtyckesformulär (se bilaga 1) som godkänner att 

de deltar i undersökningen. Principen av att inte skada förklaras av Olsson och Sörensen 

(2011) att ha respekt för deltagarnas värderingar och integritet. Samtliga respondenter 

fick innan varje intervju ta del av information om att de inte behöver svara på alla 

frågor, vilket även möjliggjorde att tacka nej till privata frågor, och därmed undveks 

intrång på respondenternas privatliv. 	

	

Anonymitet definieras av att vilken information som samlats in från vilken respondent 

inte ska kunna identifieras, inte ens av forskaren (Sapsford & Abbott, 2006). För att 

värna om respondenternas integritet fick samtliga respondenter frågan om de ville vara 

anonyma men samtliga godkände att deras namn publiceras i studien. Även 

butikscheferna fick information om möjligheten att presenteras anonymt i studien men 

båda godkände att respektive butiks namn skrivs ut. Rättviseprincipen är en annan etisk 

princip i ett forskningsprojekt (Olsson & Sörensen, 2011). Principen innebär att alla 

personer ska behandlas lika oavsett exempelvis kön eller ålder. Att studiens samtliga 

respondenter endast omfattas av kvinnor grundar sig i studiens frågeställning, som 

övriga inledningskapitlet ligger till grund för. Åldern skiljer sig mellan respondenterna 

där Löfström är äldre än övriga respondenter. Bemötandet och intervjun gick till på 

samma sätt som med övriga respondenter och hennes svar har behandlats likvärdigt.	

 
2.6 Bearbetning av primärdata 

Operationalisering beskrivs av Bryman och Bell (2017) som det tillvägagångssätt som 

används vid mätning av begrepp. Eliasson (2018) förklarar att det innebär att ta fram 

begrepp ur teorin och göra dem mätbara. Vi har skapat två operationaliseringsmodeller i 

samband med skapandet av intervjuguiden och observationsschemat (se bilaga 4 & 5). 

Teman och begrepp från teori-kapitlet har format operationaliseringsmodellerna, 

intervjuguiden och observationsschemat men har under processens gång ändrats i den 

iterativa arbetsprocessen. I operationaliseringsmodellerna har flertalet begrepp 

sammanförts med intervjufrågorna samt observationsschemat vilket har varit till stor 

hjälp i analysarbetet.	

	

För att enklare bearbeta intervjuerna spelades samtliga intervjuer in, vilket alla 

respondenter godkände. Därefter genomfördes en transkribering av materialet. Olsson 

och Sörensen (2011) förklarar att transkribering innebär att skriva ut det som spelats in 
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under exempelvis en intervju eller ett samtal ordagrant. Det finns flera fördelar med att 

spela in och transkribera intervjuer, vilket innebär ett möjliggörande för upprepade 

genomgångar av intervjun och underlättar en noggrann analys av materialet (Bryman & 

Bell, 2017). Även vårt syfte med inspelning och transkribering var att underlätta för 

noggrann bearbetning av intervjuerna. Transkribering är däremot tidskrävande och 

inspelningen är beroende av fungerande teknik, dessutom kan intervjurespondenten 

påverkas av inspelningens utrustning (Bryman & Bell, 2017). Vi spelade in intervjuerna 

med mobiltelefon och upplevde inte att den störde intervjupersonerna. Materialet vi fått 

fram under insamling av primärdata har utifrån transkriberingarna sammanställts och 

presenteras i 4 Empiri.	

	

Olsson och Sörensen (2011) redogör för att bearbetnings- och tolkningsmetoder 

används för att förstå och se mönster i insamlad data. Hermeneutik är ett perspektiv där 

begrepp som mening, tolkning samt förståelse ses som centrala. Syftet med 

forskningsperspektivet är att tolka och förstå sammanhang samt att fånga upplevelser, 

genom att ställa frågorna vad, var, hur och varför uppnås en djupare förståelse (Olsson 

& Sörensen, 2011). Hermeneutik är det perspektiv vi har haft vid bearbetning av 

insamlad data och analysarbetet. Vi har försökt påträffa och tolka mönster och samband 

i respondenternas svar samt observationer för att skapa en djupare förståelse för vad 

som skiljer sig mellan butikerna och vad som inte gör det. Vi har även tolkat 

respondenternas svar kring upplevelser och med hjälp av den teoretiska referensramen 

skapat en djupare förståelse för hur deras upplevelser påverkas av de fysiska aspekterna 

layout och gruppering. Resultatet av denna bearbetning presenteras i kapitel 5 Analys. 

Som tidigare nämnt var även operationaliseringsmodellerna till stor hjälp i den här 

delen av studien, som med de framtagna teman och begrepp förenklade processen.	

 
2.7 Kvalitetskriterier 

Bell, Bryman och Harley (2019) redogör för att två huvudkriterier, trovärdighet och 

äkthet, används för att bedöma kvaliteten på kvalitativa studier. Trovärdighet delas in i 

tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet samt konfirmering. Vidare förklarar Bell, 

Bryman och Harley (2019) att deltagarvalidering kan skapa tillförlitlighet i resultatet, 

där syftet är att det som forskaren undersökt blir bekräftat som riktigt av det som 

studerats. Efter att respektive observation sammanställts skickades materialet till 

respektive butikschef för att godkänna att materialet vi tagit fram var riktigt. Syftet med 
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det var att undvika eventuella feltolkningar, öka tillförlitligheten samt undvika subjektiv 

tolkning. Överförbarhet kan utgöra ett problem i kvalitativ forskning, eftersom det 

syftar till den utsträckning undersökningens resultat kan generaliseras till andra 

situationer och sociala miljöer (Bryman & Bell, 2017). Kvalitativa undersökningar 

studerar ofta unika kontexter där djupet är mer väsentlig än bredden. I kvalitativa 

undersökningar uppmanas forskare därför att producera täta beskrivningar och 

detaljerade redogörelser (Bell, Bryman & Harley, 2019), vilket vi har strävat efter i 

studien. Meningen är att beskrivningarna av butikerna, illustrationerna och bilderna ska 

öka överförbarheten genom att andra forskare kan bedöma om resultatet är överförbart 

till liknande kontexter. Vi har förståelse för att studiens resultat är svåra att generalisera 

och att de båda butikerna och samtliga respondenter inte är representativa för alla 

inredningsbutiker och inredningsintresserade kvinnor. Däremot kan vi se mönster i 

respondenternas svar för respektive butik vilket indikerar på vissa slutsatser. Vidare 

innebär pålitlighet att forskningsprocessen olika faser ska redogöras och göras 

tillgänglig (Bryman & Bell, 2017). För att öka pålitligheten av studien har vi därför 

redogjort och beskrivit hela forskningsprocessen i studiens metodkapitel. Konfirmering 

är den sista delen av trovärdighet och syftar till att forskarna inte låtit personliga 

värderingar påverka forskningen eller resultatet (Bell, Bryman & Harley, 2019). Med 

det i åtanke har vi båda varit aktiva i studiens samtliga tolkningsprocesser för att 

tillsammans sträva mot en objektiv tolkning. Det har däremot gjorts med en 

medvetenhet om att en fullständig objektivitet sällan är möjlig, något som Bell, Bryman 

och Harley (2019) redogör för. 	

	

Äkthet, det andra huvudkriteriet, består av fem kriterier. Det första kriteriet är att ge en 

rättvis bild av det som har studerats (Bryman & Bell, 2017). Med målet att ge en rättvis 

bild har urvalet genomförts med kriterier relaterade till studiens frågeställning, för att 

fallen och respondenterna ska ha relevans för det som studien ämnar att undersöka. 

Urvalet och kriterierna förklaras mer ingående i avsnitt 2.3.2 Urval. Vidare förklaras 

ontologisk autenticitet och pedagogisk autenticitet som två kriterier för äkthet. 

Kriterierna ifrågasätter om undersökningen bidrar till en förståelse av deltagarens egna 

sociala situation respektive andra personers uppfattningar i samma miljö (Bryman & 

Bell, 2017). Hemtex, Hjärterum och samtliga intervjurespondenter får möjlighet att ta 

del av den färdigställda studien, vilket ger dem möjligheten att ta del av den förståelse 

som studien bidragit med. Bryman och Bell (2017) förklarar slutligen katalytisk 
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autenticitet och taktisk autenticitet som ytterligare kriterier, vilka innefattar 

undersökningens bidrag till deltagarnas möjlighet att förändra sin situation samt att 

vidta eventuella åtgärder. Vi anser att de här kriterier är av högre relevans för företagen, 

genom att de får ta del av studien ges de även möjligheten att använda kunskapen till 

eventuella förändringar eller förbättringar. Däremot rekommenderas inga konkreta 

åtgärder i studien eftersom att val som görs relaterade till en butiksmiljö bygger på 

företagets egna mål (Hernant & Boström, 2010), vilka studien inte tagit hänsyn till 

eftersom studien ämnar att undersöka kundernas perspektiv. 

 
2.8 Metodkritik och Källkritik 

En fördel med intervjuer är att den som intervjuar kan ställa frågor i syfte att få mer 

utvecklade och fördjupade svar (Bell, 2016). Vi valde därmed att genomföra intervjuer 

för möjligheten att skapa den fördjupade förståelsen för butiksupplevelser som studien 

ämnar göra. Nackdelar med intervjuer är risken för skevheter vilket innebär att de som 

intervjuar är människor och det är något som sker omedvetet (Bell, 2016). Skevheten 

definieras av förutfattade uppfattningar och förvrängning av omdöme. Skevheter blir 

tydliga om olika intervjupersoner sköter intervjuerna. Om samma person intervjuar 

förblir skevheter ofta omedvetna (Bell, 2016). Med det i åtanke valde vi, som nämnt, att 

genomföra samtliga intervjuer tillsammans. Vidare utvärderas valet att genomföra två 

pilotintervjuer positivt eftersom det var till stor hjälp i skapandet av intervjuguiden och i 

förberedelserna för kundintervjuerna. Efter pilotintervjuerna ändrades stora delar i 

intervjuguiden, som exempelvis ordning och valet av frågor. Vi kan i efterhand se att 

det bidrog till bättre svar från våra respondenter.	

	

Vi har strävat efter att enbart använda oss av nyare källor men några undantag har 

gjorts. Några äldre källor har använts till studien med motiveringen att de använts vid 

nyare undersökningar och för att de har bedömts som relevanta och tillförande till vår 

studie. För att vara källkritiska har vi, som tidigare nämnt, använt oss av vetenskapliga 

artiklar som är vetenskapligt granskade med endast ett undantag. Vid användning av 

den icke-granskade artikeln och litteratur har istället författarnas relevans och kunskap 

inom området ifrågasatts och granskats. Vi har i studien använt oss av originalkällor, 

men har vid ett tillfälle behövt använda oss av andrahandskälla på grund av att 

originalkällan var skriven på franska. 	
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En begränsning som identifierats i studien var att vi besökte Borås endast en dag vilket 

påverkade studien när en respondent inte kom på den angivna intervjutiden. Eftersom vi 

begränsades till en dag intervjuade vi Monica Löfström som inte uppfyllde samtliga 

kriterier som vi först hade för urvalet av respondenter. Problemet hade kunnat undvikas 

genom att boka in en extra intervju alternativt kontakta en reserv-respondent i 

förberedelsestadiet. Ytterligare en begränsning är att olika metodval begränsats av den 

tidsram (9 veckor) vi behövt förhålla oss till. Stora delar av studien är uppbyggd utifrån 

tidsramen och har påverkat många val och beslut som tagits under processen. En 

noggrant planerad tidsplan, som vi tog fram i studiens uppstart, har underlättat 

arbetsprocessen och hjälpt oss förhålla oss till tidsramen.	
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3 Teoretisk referensram 
I följande kapitel presenteras studiens teoretiska referensram, vilken innehåller de 

teorier som anses relevanta för studiens syfte och frågeställning. Kapitlet är uppdelat 

efter två huvudområden: butiksmiljö och butiksupplevelse. Slutligen avslutas kapitlet 

med att presentera en konceptuell modell med syfte att visa hur teorierna relaterar till 

varandra. 

 

 
3.1 Butiksmiljö 

3.1.1 Servicelandskap 

Ett servicelandskap definieras som den fysiska anläggning där en tjänst utförs, levereras 

eller förbrukas (Wilson et al., 2016). Grönroos (2015) förklarar att termen kan användas 

för att beskriva element i servicemötets fysiska omgivning. Utifrån nämnda definitioner 

kan konstateras att en butiksmiljö är en form av servicelandskap. Virtuella 

servicelandskap är en nyare form av det fysiska servicelandskapet, och kan exempelvis 

bestå av ett företags hemsida (Wilson et al., 2016). Den fysiska miljöns påverkan på 

beteenden förklaras vara särskilt tydlig för serviceföretag som detaljhandelsbutiker men 

även hotell, restauranger, kontor, banker och sjukhus. Förklaringen bygger på att en 

service generellt produceras och konsumeras samtidigt, där konsumenten befinner sig i 

fabriken och upplever servicen i företagets fysiska anläggning. Servicelandskapet består 

av fysiska element och kan delas upp i anläggningens exteriör och interiör (Bitner, 

1992). Wilson et al. (2016) ger exempel på att interiören inkluderar design, layout, 

verktyg och dekoration. Kunder förlitar sig ofta på fysiska element för att utvärdera en 

service före ett köp men även under och efter upplevelsen för att bedöma 

tillfredsställelsen (Bitner, 1992). Grönroos (2015) förklarar att personliga erfarenheter 

påverkar kundernas upplevelse och agerande i servicelandskapet. Det innebär att 

anställda och kunder bär med sig tidigare erfarenheter, beteendemässiga avsikter och 

deras bild av företaget in i serviceprocessen (Grönroos, 2015).	

	

Bitner (1992) förklarar att olika företag står inför olika strategiska frågor vid planering 

av sitt servicelandskap. Företag delas därför in i tre olika kategorier, vilka bygger på 

vem som är aktiv i servicelandskapet. Wilson et al. (2016) förklarar det med vem eller 

vilka som vistas i serviceanläggningen och kommer att påverkas av dess design och 
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utformande. De är: självservice (self-service), där kunden agerar ensam; service som 

levereras på distans (remote-service) där kunden inte eller väldigt lite befinner sig i 

servicelandskapet; och interpersonella tjänster (interpersonal service), där både kund 

och personal är närvarande och aktiva i servicelandskapet. Vid interpersonella tjänster 

förklaras det extra viktigt att ta hänsyn till den påverkan den fysiska omgivningen har 

på sociala interaktioner, både mellan och bland kunder och anställda (Wilson et al., 

2016). 	

	

Servicelandskapet består av en komplex mix av element vilka kan delas upp i tre 

dimensioner: sinnesomgivning; skyltar, symboler och artefakter; rumslig layout och 

funktionalitet. Dimensionerna inkluderar samtliga fysiska faktorer som kan kontrolleras 

av företaget för att främja eller förebygga specifika beteenden hos kunder och anställda 

(Bitner, 1992). Den förstnämnda dimensionen förklaras av Wilson et al. (2016) 

inkludera miljöns bakgrundsegenskaper som fokuserar på de fem sinnena, vidare 

förklaras den andra dimensionen bestå av element som kommunicerar om platsen till 

kunderna. Den rumsliga layouten fokuserar på arrangemanget av utrustning och 

möblemang, dess storlek och det rumsliga förhållandet mellan dem. Funktionaliteten 

hänvisar till dess förmåga att underlätta prestationer och att uppnå olika mål. 

Dimensionen är av speciell betydelse eftersom att servicemiljöer har i uppgift att 

uppfylla specifika kundbehov (Bitner, 1992).	

	

Ett servicelandskap kan ha flera strategiska roller, Wilson et al. (2016) förklarar två av 

dem som socializer och facilitator. Ett servicelandskap agerar som socializer genom att 

med sina fysiska element visa på hur personer ska förhålla sig till varandra i den 

aktuella miljön. Vidare agerar servicelandskapet som en facilitator genom att främja 

prestationen av personerna i miljön (Wilson et al., 2016). Hur miljön är utformad kan 

påverka flödet av aktiviteterna som sker i servicelandskapet. Utformningen kan påverka 

positivt eller negativt genom att främja eller hindra kunder och anställda att uppnå sina 

respektive mål. En sämre design av servicemiljön kan göra att kunder och anställda blir 

frustrerade medan en god och funktionell design kan bidra till en positiv upplevelse för 

samtliga parter (Wilson et al., 2016). Yoo, Park och MacInnis (1998) styrker det med 

sin studie som visar på att hjälpsamma anordningar bidrar till att kunder känner sig mer 

nöjda. Att även tillgängliggöra produkterna och därmed underlätta för kunden att uppnå 
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sina avsikter med besöket i butiken bidrar till positiva upplevelser (Bäckström & 

Johansson, 2006).	

	

Nordfält och Ahlbom (2018) lyfter två forskare som kommit fram till två liknande 

modeller inom miljöpsykologi, forskarna är Daniel E. Berlyne (1971) och Stephen 

Kaplan (1987). Berlyne (1971) arbete handlar om estetik och vilka typer av miljöer som 

väcker människors nyfikenhet. Kaplans (1987) arbete fokuserar främst på människors 

utvärdering av miljöer och hur de påverkar deras välmående. Nordfält och Ahlbom 

(2018) förklarar hur de båda arbetena talar för miljöers läsbarhet, vilken grundar sig i 

fyra kvaliteter: komplexitet, nyhet, kongruens och överraskning. De fyra kvaliteterna 

kan uppfyllas var och en för sig, på en skala från låg till hög. En svårläst miljö kan 

exempelvis vara komplex och inkongruent, innehålla stora inslag av nyhet och många 

moment av överraskning. Genom att arbeta med dessa olika kvaliteter kan en mer läsbar 

miljö skapas (Nordfält & Ahlbom, 2018). Berlyne (1971) och Kaplan (1987) menar att 

miljön inte bör vara för krävande men inte heller för tillrättalagd. Det kan göras genom 

att arbeta med var och en av kvaliteterna för att skapa en butik som kunden kan ta till 

sig och navigera sig i utan att den blir förutsägbar och oinspirerande. Vad som är rätt 

och fel vad det gäller nivån av en butiks komplexitet, nyhet, kongruens och 

överraskning handlar främst om vilken affärsidé butiken har (Nordfält och Ahlbom, 

2018).	

 
3.1.2 Layout 

Bitner (1992) förklarar att den rumsliga layouten är en av servicelandskapets fysiska 

aspekter. Londhe (2006) betonar att layout har stor påverkan på en kunds uppfattning av 

en butik eftersom layouten influerar butiksatmosfären, kundens flöde och köpbeteendet. 

Mowrey, Parikh och Gue (2019) redogör för att relationen mellan en butikslayout och 

vad kunderna ser är av betydelse, eftersom butikens layout styr vad kunden ser. Syftet 

med att optimera butikslayouter är för företag att öka intäkterna genom att förbättra 

kundernas köpupplevelse (Hwangbo, Kim, Lee, & Kim, 2017). Det finns flera 

utarbetade alternativ vid design av butikslayout, vilka även kan kombineras (Ebster & 

Garaus, 2015), men designen påverkas av lokalens storlek och struktur (Varley, 2014). 

Levy et al. (2014) redogör för tre generella layouter: rutmönster-layout, friforms-layout 

och racerbane-layout.	
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En layout med rutmönster (se figur 1) skapar parallella gångar med hjälp av hyllor, där 

hyllor finns på båda sidor av gångarna. Layouten ska göra det lätt att hitta olika 

produkter. Därför passar rutmönster-layouter väl för butiker som erbjuder funktionella 

fördelar (Levy et al., 2014). Ebster och Garaus (2015) lyfter att en rutmönster-layout 

utnyttjar golvytan effektivt men att den varken är estetiskt tilltalande eller inspirerande. 

Nordfält och Ahlblom (2018) kritiserar även layouten för att ha få heta ytor eftersom 

främst gavlar och gången rakt fram får mer uppmärksamhet.  

	

 

Figur 1: Rutmönster-layout. Illustration inspirerad av Varley (2014, s. 229). 
 
 
I en friforms-layout (se figur 2) arrangeras gångar i ett osymmetriskt mönster. Till 

skillnad från rutmönster- och racerbane-layout finns inget tydligt flödesmönster för 

kunden, istället uppmuntras ett mer fritt rörelsemönster i en friforms-layout (Levy et al., 

2014). Nordfält och Ahlblom (2018) menar att avdelningar skapas av koncentrationer av 

inredning snarare än av gångarna. Layouten varieras i höjd, bord och lägre inredning 

bidrar till en bättre överblick än i en typisk rutmönster-layout (Nordfält & Ahlblom, 

2018). Fördelar med friforms-layout är att butiken ser mer intressant ut och ökar 

stämningen samt upplevelsen i butiken. Kunderna känner sig mindre stressade och 

uppmuntras att strosa och bläddra bland produkterna (Ebster & Garaus, 2015). 

Chunawalla (2009) förklarar att det i en friforms-layout kan vara svårt för kunden att 

avgöra vart de olika avdelningarna startar och slutar.  
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Figur 2: Friforms-layout. Illustration inspirerad av Varley (2014, s. 230). 
 
 

Racerbane-layout (se figur 3) karaktäriseras av en huvudslinga som guidar kunderna 

genom butiken. Syftet med den typen av layout är att leda kunderna genom samtliga 

avdelningar och uppmuntra till oplanerade köp. För att markera huvudslingan är den 

ofta bredare eller i en annan färg än övriga gångar i butiken (Levy et al., 2014). I en 

racerbane-layout ska kunden kunna se produkter på både höger och vänster sida om 

gången (Chunawalla, 2009). Racerbane-layout liknar rutmönster-layout genom att 

layouten styr kundflödet, medan den liknar friforms-layout genom att inredningen ger 

en mer tredimensionell upplevelse där möbleringen består av lägre bord, hyllor i olika 

höjd och exponeringar utmed väggarna (Nordfält & Ahlblom, 2018).  

 

 
 

     Figur 3: Racerbane-layout. Illustration inspirerad av Levy et al. (2014, s. 492). 
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En butikslayout påverkar främst kunder med ett specifikt mål, vilket kan förklaras med 

att en kund genomför en målinriktad aktivitet. Kunder med ett shoppingmål föredrar en 

god visuell överblick i butiken och obegränsat med rörelse, samt trivs bäst i en butik 

med välorganiserad och rymlig layout. Kunder med ett specifikt mål tenderar därför att 

uppfatta butiker med rörig layout som ett hinder. Vid en rekreationsaktivitet, när kunden 

inte har något specifikt mål, har layouten inte lika stor inverkan (van Rompay, Tanja-

Dijkstra, Verhoeven & van Es, 2012). Aspekter i layouten bidrar till positiva 

upplevelser när de upplevs logiska och kunden finner den önskade produkten. Negativa 

upplevelser kan skapas av en överfull och rörig butik, eller när layout och presentation 

av produkter är ologisk eller svår att förstå (Bäckström & Johansson, 2006). Mowrey, 

Parikh och Gue (2019) förklarar att hur kunden rör sig i butiken kan bero på om kunden 

är målorienterad och känner till butiken eller fritidsorienterad. En kund som är 

målorienterad och är bekant med butikens layout går direkt till den planerade produkten 

utan större avvikningar eller huvudrörelser. En kund som är fritidsorienterad kan istället 

föredra att röra sig mer fritt med stora huvudrörelser för att se större delar av butiken 

(Mowrey, Parikh & Gue, 2019). Placeringen av funktionella ytor i layouten, som 

exempelvis entré, fristående displayer och kassadisk, kan användas för att guida 

kunderna och influera köpbeteendet. Funktionella ytor designas för att fånga kundens 

uppmärksamhet i butiken. Entrén är exempelvis viktig för kundens första intryck av 

butiken. Fristående displayer syftar främst till att få kunderna att uppmärksamma och gå 

till butikens olika avdelningar (Levy et al., 2014). Varley (2014) ger exempel på att de 

fristående displayerna kan visa på hur en produkt kan användas eller visa på flera 

produkter tillsammans för att föreslå kompletterande köp för kunden.	

 

Detaljerad kunskap och förståelse för hur kunderna rör sig i butiken kan användas av 

företag för att utforma en butikslayout med syfte att öka lönsamheten och 

shoppingtrafiken (Hwangbo et al., 2017). Cirkulationsmönster definieras som flödet av 

kunder i butiken och den exponering av produkter kunderna möts av (Chunawalla, 

2009). De gångar kunderna medvetet måste söka sig till har lägre köpfrekvens än det 

naturliga flödet i butiken eftersom det skapar mer kundtrafik (Schmidt & Ohlsson, 

2016). Flödet av hur kunder rör sig i butik skiljer sig mellan olika butiker beroende av 

layout, men även lokalens storlek och kundtyp (Ebster & Garaus, 2015). Det är därför 

viktigt att en layout resulterar i att kunden på ett naturligt sätt kommer i kontakt med 
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stora delar av butikens sortiment (Schmidt & Ohlsson, 2016). Den slinga som finns i 

racerbane-layout kan implementeras även i andra layouter för att leda kunderna genom 

butiken, framför allt butiker med större yta. Det kan förklaras som en huvudgång i 

butikens layout för att styra kunderna i önskad riktning (Ebster & Garaus, 2015). 	

	

Ebster och Garaus (2015) lyfter generella regler för kundflödet i butik gällande: 

övergångszonen; undvikandet av smala gångar; samt nedre och övre plan. 

Övergångszonen refererar till butiksytan efter entrén. Kunder behöver tid att anpassa sig 

till den nya miljöns olika stimuli de möts av vid äntring av en butik. Det innebär att 

kunder minimalt uppmärksammar detaljer i övergångszonen på grund av att de är 

upptagna med att processa och anpassa sig till miljön. Chunawalla (2009) definierar 

övergångszonen som de första 4,5 meter. Ebster och Garaus (2015) tydliggör vikten av 

entrén för att skapa ett bra första intryck av butiken men att ytan inte lämpar sig för 

displayer med viktig information eller produkter med höga marginaler. Vidare förklarar 

Ebster och Garaus (2015) att kunder undviker smala gångar i butiken för att inte riskera 

att andra kunder måste passera obehagligt nära och intränga det personliga utrymmet. 

Gångar i butiksutrymmet ska helst vara 1,5 meter breda för att exempelvis göra det 

möjligt att vända och mötas med rullstol (Svensson, 2015). Kunder tenderar att lämna 

butiken om de möts av trängsel. Det är därför viktigt att fördela tillräckligt med yta där 

många i butiken rör sig för att undvika trängsel i butiken. Kunder föredrar även att 

stanna på entréplan och därmed undvika nedre och övre plan av en butik. Det beror 

delvis på svårigheter att förflytta sig mellan våningsplanen för exempelvis äldre 

däremot underlättar tillgängligheten av hiss och rulltrappor (Ebster & Garaus, 2015).	

 
3.1.3 Gruppering 

En layouts design behöver ta hänsyn till fördelning av lämplig mängd yta för 

sortimentets olika produkter (Londhe, 2006). Ytfördelning är en del av 

sortimentsstyrning som innefattar sortimentet och produkternas placering i butik. 

Ytfördelning kan göras på tre olika nivåer: butiksnivå, varugruppsnivå och produktnivå. 

Butiksnivå innebär fördelning av en butiks golvyta till olika sortimentavdelningar 

(Hernant & Boström, 2010). Att sortera en butiks produkter i olika avdelningar 

benämner Schmidt och Ohlsson (2016) som gruppering. Hur produkterna delas upp kan 

se olika ut för olika butiker, sortimentet kan exempelvis vara uppdelat utefter 

produktkategori eller funktion. Att samla produkter inom samma produktkategori kan 
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exemplifieras med att skjortor exponeras för sig och byxor för sig, vilket förklaras som 

ett vanligt sätt att visa sortimentet. Fördelar med arbetssättet är att det ger kunden en 

god översikt över butikens erbjudanden och underlättar i köpprocessen vid planerade 

köp. Däremot kan det bli statiskt som enda redovisningsmetod. Sortimentet kan även 

grupperas på andra sätt, där olika produktkategorier mixas. Det kan exempelvis 

utformas för att visa på olika helhetslösningar, genom att kombinera flera olika 

produkter (Schmidt & Ohlsson, 2016). Goworek och McGoldrick (2015) ger exempel 

på att produkterna kan grupperas efter färger, teman eller varumärken. Kombinationen 

av olika produktkategorier kan tillsammans skapa olika inspirerande miljöer. Fördelar 

med arbetssättet är att det kan resultera i spontana köp genom att produkt-

kombinationerna stimulerar till merköp (Schmidt & Ohlsson, 2016). Londhe (2006) 

styrker att en försäljning kan främja ytterligare försäljning genom att olika produkter 

grupperas tillsammans.	

	

Ytfördelning på varugruppsnivå innebär ytterligare fördelning av utrymmet i respektive 

sortimentavdelning (Hernant & Boström, 2010). Schmidt och Ohlsson (2016) beskriver 

att sortimentet kan grupperas ytterligare, genom att exempelvis dela upp produkterna 

färgvis. Att kategorisera produkter i exempelvis färg, stil eller varumärke påverkar, 

enligt Bäckström och Johansson (2006), upplevelsen positivt. Olika 

exponeringsmetoder används för att hjälpa kunden att hitta rätt inom olika avdelningar. 

Som tidigare nämnt kan sortimentet grupperas per kategori. Produkterna kan även visas: 

per situation, genom att segmentera utefter olika användningsområden; visa produkterna 

koordinerat, genom att sätta samman ett erbjudande i en stil eller färg (Schmidt & 

Ohlsson, 2016). Vidare innebär produktnivå fördelning av yta till olika produkter 

(Hernant & Boström, 2010).	

	

Varley (2014) förklarar att hantering av ytfördelning kan ske utifrån fler olika 

ekonomiska aspekter. Hernant och Boström (2010) styrker det med att förklara att 

ytfördelning delvis syftar till att uppnå verksamhetens mål genom att tilldela butikens 

produkter olika ytor. Däremot innefattar ytfördelning även en estetisk dimension och 

kan därför inte enbart hanteras utifrån ekonomiska aspekter. Vidare syftar ytfördelning 

till att underlätta konsumenternas köpprocess genom att placera produkterna på ett 

logiskt sätt i förhållande till varandra, och upplevs naturligt för kunden (Hernan & 

Boström, 2010). Även Varley (2014) lyfter vikten av att ytfördelning bidrar till ett 
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logiskt, bekvämt och inspirerande gränssnitt mellan sortimentet och kunden. 

Placeringen av produkter i en butik har även en betydande roll i hur kunderna navigerar 

sig i butiken (Levy et al., 2014). Genom att förstå vilka produkter som hör samman lär 

kunden sig att navigera i butiken (Schmidt & Ohlsson, 2016). Hur produkterna 

presenteras påverkar även kundens upplevelse i butik (Bäckström & Johansson, 2006). 

 
3.2 Butiksupplevelse 

Upplevelsers kontexter, skapad och kontrollerad av företag, är plattformar för 

kommersiella produkter och tjänster exempel på (Filser, 2002, se Antéblian, Filser & 

Roederer, 2014, 91). En shoppingkontext utspelar sig i en fysisk eller virtuell 

omgivning. En fysisk upplevelse-kontext kan vara ett köpcentrum och definieras som en 

kontext konsumenter tillgår direkt. En upplevelse-kontext kontrollerad av företag kan 

inte garantera samma upplevelse för alla kunder, på grund av att varje kund har olika 

tidigare erfarenheter av upplevelser vilket påverkar kundens förväntningar (Antéblian, 

Filser & Roederer, 2014). Anledning till köp och situationsfaktorer är andra element 

utanför återförsäljarens kontroll vilka påverkar upplevelsen (Verhoef et al., 2009). 

Bustamante och Rubio (2017) förklarar kundupplevelse i butik som en subjektiv inre 

respons till- och i interaktion med den fysiska butiksmiljön. Verhoef et al. (2009) 

redogör för kundens butiksupplevelse som en holistisk konstruktion vilket omfattar 

kundens kognitiva, affektiva, sociala och fysiska responser till en detaljhandelnskontext. 	

	

Bäckström och Johansson (2017) förklarar att upplevelsen i fysiska butiker till stor del 

består av traditionella aspekter, men att även nya aspekter som teknologiska lösningar 

påverkar upplevelsen. Kundens butiksupplevelser formas av fysiska, sociala och 

atmosfäriska aspekter, där de fysiska aspekterna delvis innefattar butikens inredning och 

layout. Vidare exemplifierar Bäckström och Johansson (2017) de sociala aspekterna 

personalens beteende och kompetens, och de atmosfäriska aspekterna med butikens doft 

och musik. Återförsäljare förklaras arbeta med traditionella aspekter, butikens design 

och layout, på nya sätt. Butiksdesign behöver vara föränderlig och produkter bör 

placeras överskådligt vilket gör att kunden snabbt kan bilda sig en uppfattning om 

utbudet (Bäckström & Johansson, 2017). Faktorer i butiksmiljön som kan påverka 

kundens upplevelser i butik är, personal, serviceelement, pris, design, layout, display 

och atmosfär. Olika kundfaktorer kan även påverka kundens upplevelse, exempelvis 

kundens mål med besöket (Bäckström & Johansson, 2006). 	
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Kunder shoppar av olika anledningar vilka kan beskrivas som en målinriktad- eller en 

rekreationsaktivitet, vilket nämnts tidigare. Vid en målinriktad aktivitet har kunden ett 

tydligt mål med besöket, medan en rekreationsaktivitet innebär att shoppingaktiviteten 

är det kunden söker och inte en specifik produkt (van Rompay et al., 2012). Vilket 

shoppingmotiv kunden har påverkar utvärderingen av olika aspekter i upplevelsen 

(Solomon et al., 2016). Målinriktade kunder är ute efter en specifik produkt i 

butiksmiljön (van Rompay et al., 2012). Kunder som misslyckas med en uppgift riskerar 

att uppleva en negativ shoppingupplevelse. Att däremot få tag på en svårhittad produkt 

bidrar till en angenäm upplevelse (Bäckström och Johansson, 2006). Målinriktade 

kunder har lite intresse för de icke-funktionella aspekterna i en butiksmiljö och kan 

dessutom ha en negativ inställning till dem (Korgaonkar, 1981). Triggande stimuli i 

butiksmiljö kan för en rekreationskund göra besöket roligare och tillföra spänning 

(Jones, Reynolds & Arnold, 2006). 	

	

Butiksupplevelser förklaras bestå av fyra olika upplevelse-komponenter: kognitiva, 

affektiva, sociala och fysiska upplevelser. Kundens tänkande involveras främst av 

butiksmiljön, produkter och tjänster. För att erbjuda kunderna en komplett kognitiv 

upplevelse används stimulanser som får kunderna att reflektera, väcka kreativitet och 

nyfikenhet samt inspirera. Affektiva upplevelser skapas av stimuli i butiken vilka 

provocerar känslor hos kunden. Den sociala upplevelsen grundar sig i kvaliteten i 

relationer mellan kunden och övriga människor i miljön (Bustamante & Rubio, 2017). 

Bitner (1992) redogör att den fysiska komponenten i butiksupplevelser refererar till 

kundens interna fysiologiska responser i interaktion med butiksmiljön. Bustamante och 

Rubio (2017) menar att butikens miljö bör skapa fysiologiska responser hos kunden i 

form av välmående, vilket i sin tur påverkar upplevelsen positivt. En oattraktiv 

butiksmiljö kan skapa obehag och istället påverka upplevelsen negativt (Bustamante & 

Rubio, 2017). 	

	

Beteenden gentemot eller inom en miljö kan klassificeras som närmande eller 

undvikande, vilket förklaras som responsen av de känslor personen upplever. Ett 

närmande kan bidra till att personen vill stanna i miljön och besöka den igen, undersöka 

den och ta kontakt med andra i den, och att miljön underlättar för personen att bli nöjd. 

Ett undvikande är motsatsen, det relaterar istället till försämrad prestation, missnöje, 



 

30 

ovänlighet gentemot andra samt en vilja att lämna miljön och att inte komma tillbaka 

(Donovan & Rossiter, 1982). När kunder går in i en butik gör de bedömningen om 

huruvida de är välkomna och passar in i miljön. Olika designelement kan bjuda in 

kunder men kan även utesluta kunder. Ett välkomnande i butik upplevs i många fall 

baseras på om kunderna kan finna produkter som uppfyller kundens specifika behov. 

Välkomnande baseras även på kundens utvärdering av exempelvis butikspersonalen, 

butiksmiljön och andra kunder. Element i butiksmiljön som kan påverka välkomnandet 

kan exempelvis vara ljudnivåer, bredden på gångar eller inredning, doft och skyltar 

(Baker, Holland & Kaufman-Scarborough, 2007). Butiksmiljöns olika dimensioner kan 

alla ses som hinder eller tillgängliggörande element. Negativa upplevelser av 

rörelserelaterade problem kan skapa negativa relationer till hela miljön, därför är det 

viktigt att ta hänsyn till tillgängligheten för att skapa positiva upplever (Kaufman-

Scarborough, 1999). 	

 
3.3 Konceptuell modell 

För att tydliggöra hur teorierna i den teoretiska referensramen är relaterade till varandra 

presenteras nedanstående konceptuella modell (se figur 4). Den fysiska butiksmiljön 

påverkar kundens butiksupplevelse (Bustamante & Rubio, 2017) och formas av olika 

aspekter i miljön (Bäckström & Johansson, 2017). Modellen visar på att layout och 

gruppering, som en del av butiksmiljön, påverkar kundens butiksupplevelser. 

Kommande kapitel ämnar redogöra för hur layout och gruppering påverkar 

butiksupplevelser, utifrån de metodval som tidigare beskrivits. 

 
 Figur 4: Konceptuell modell. 
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4 Empiri 
Följande kapitel sammanfattar studiens primärdata som utgör studiens empiri. Först 

presenteras materialet från observationerna, vilka är uppdelade efter respektive butik. 

Även respondenternas svar är uppdelade efter respektive butik och presenteras efter 

observationerna. 

 

 
4.1 Observationer 

4.1.1 Hemtex 

Hemtex butik består av ett plan och lokalen har formen av en rektangel, där entrén är på 

en av kortsidorna. Lokalen har inga fönster bortsett från de glasdörrar som leder in till 

butiken. Ytterligare en dörr finns på motsatta kortsidan, längst in i lokalen, vilken leder 

in till ett personalutrymme. Ingången delas med en annan butik som har sin lokal till 

höger om Hemtex, sett från ingångens håll. Dörrarna leder rakt in i Hemtex lokal, vill 

kunderna besöka den andra butiken är en högersväng nödvändig.	

	

Butiksinredningen består främst av väggfasta hyllor och bord. De väggfasta hyllorna 

finns längst med samtliga väggar förutom vid: kassan; ingången; dörren till 

personalutrymmet samt ytterligare fåtal avbrott. Borden står utspridda på lokalens 

golvyta, tillsammans med annan butiksinredning som bingar, hängställ och fristående 

hyllsektioner. Placeringen av butiksinredningen kan beskrivas stå i tre rader, från 

kortsida till kortsida. Inredningen är låg med undantag för några högre sektioner. 

Placeringen av butiksinredning och entré illustreras i bilaga 6. En generell överblick 

över butiken visas med bilder 1–4 i bilaga 8. Det finns gångar runt samtlig 

butiksinredning, bortsett från den väggfasta inredningen. Från entrén leder butikens 

bredaste gång, på uppskattningsvis 1,5 meter, kunderna till den bakre kortsidan (se bild 

5 i bilaga 8). Smalare gångar bildas mellan de olika sektionerna av butiksinredning. 

Ytterligare en bredare gång bildas från kortsida till kortsida, mellan två rader av 

butiksinredning. Gången passerar framför kassan och är varken lika rak eller bred som 

den bredaste gången men tillsammans bildar gångarna ett varv i butiken (se bild 6 i 

bilaga 8).	
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Produkterna är grupperade i avdelningar vilka identifieras som: sängkläder; gardiner; 

dekoration; möbler; barn; bad; täcken och kuddar; säsong; kök; mattor samt en 

kollektion vid namn ARC. Butikens avdelningar illustreras i bilaga 7. Varvet som 

utgörs av de bredare gångarna tar kunden genom samtliga grupperingar förutom 

gardinstängerna. Om kunden istället går den bredaste gången fram och tillbaka kommer 

kunden inte att komma i kontakt med lika många grupperingar. Det finns däremot 

fortfarande möjlighet att se samtliga grupperingar, som följd av den låga 

butiksinredningen. Vidare grupperas varje avdelning efter funktion och storlek. 

Exempelvis fördelas sängkläderna efter överkast, underlakan och lakanset och därefter 

efter lakanens storlek. Dekoration-grupperingen är indelad med prydnadskuddar och 

filtar för sig och dekoration som exempelvis vaser och ljusstakar för sig. Vidare ses 

även färg vara styrande i grupperingarna (se bild 8 i bilaga 8). Butiken innefattar även 

display-ytor och en kassa. En display-yta består exempelvis av en bäddad säng. 

Produkter exponeras även på ytan mellan de ytterdörrar som är placerade efter varandra 

innan kunderna kliver in i butiken. Ytan innanför entrén är fri från butiksinredning och 

displayer cirka 4–5 meter in i butiken (se bild 7 i bilaga 8). Kassan är placerad i mitten 

av den vänstra långväggen, sett från ingången, och består av en lång bänk med två 

kassaapparater. 	

 
4.1.2 Hjärterum 

Hjärterums lokal kan förklaras likna formen av en triangel, där spetsen utgör den 

innersta delen av butiken eftersom entrén är placerad på motsatt sida. Butiken består av 

två plan, varav huvudentrén är placerad på det nedre planet och ytterligare en ingång 

finns på övre plan. Ytan på övre plan är större än nedre plan. Den högra långväggen, 

sett från entrén, består av glaspartier på både övre och nedre plan. På övre plan finns ett 

extra rum som inte ingår i triangelformen, utrymmet leder vidare till personalutrymmen 

och till övre planets ingång. Trappan till och från övre plan är placerad centralt i lokalen 

och är inglasad på sidorna från golv till tak på båda planen. En hiss finns att tillgå 

utanför butikslokalen i Pallas gallerian som butiken är en del av. Placeringen av trappan 

och entrén finns illustrerat i bilaga 9.	

	

Butiken har några väggfasta hyllor som enbart fungerar som butiksinredning. I övrigt 

har butiken inte mycket butiksinredning, istället används möbler som även är till salu 

som butiksinredning. Möblerna är delvis placerade längst med väggarna men även i 
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grupper som det går att gå runt. Kassan är placerad på nedre plan, bakom trappan. Den 

består av två bänkar, där personalen kan stå emellan. Höger om entrén finns även en 

bänkyta för personal, med tillgång till vatten. Bänkytan är även en yta för placering av 

produkter. Butiksinredningen och möblerna som är placerade på butikens golvyta 

varierar i höjd, från lägre fåtöljer till lite högre hyllor. De högre hyllorna har ingen 

täckande sida vilket innebär att det är möjligt för kunderna att se igenom, mellan de 

produkter som är placerade på hyllorna. På respektive plan finns ett kök som används 

till att exponera produkter. Placeringen av butiksinredning och möbler illustreras i 

bilaga 9. En generell överblick över butiken visas med bilder 1–4 i bilaga 11.	

	

Gångarna i butiken är ungefär lika breda, men gångarna på nedre plan uppskattas vara 

något bredare, varav den bredaste gången uppskattas vara cirka 1,5 meter bred. Två 

gångar skapas på vardera sida om trappan på respektive plan. Gångarna sträcker sig 

längst med de väggfasta hyllorna och möblerna placerade utmed långsidorna av butiken 

(se bild 5 i bilaga 11). Placeringen av övrig inredning skapar mindre gångar mellan 

dessa två. Produkter finns placerade direkt vid ingången i butiken och även utanför 

entrén till butiken (se bild 6 i bilaga 11). Produkterna är främst grupperade efter 

följande avdelningar: kläder; kök; säsong; dekoration; och blommor (se bilaga 10). 

Grupperingarna är inte helt strikta, exempelvis finns vaser och mattor bland köks-

produkterna. Vidare grupperas varje avdelning efter färg. Exempelvis placeras 

prydnadskuddar, ljusstakar, vaser och lampor inom en färgskala tillsammans (se bild 7 i 

bilaga 11). Övergångar mellan olika färgskalor skapas delvis av att färger mixas. Som 

nämnt presenteras produkterna till viss del på butiksinredning men främst på möbler 

som även är till salu (se bild 8 i bilaga 11).	

 
4.2 Intervjuer 

4.2.1 Hemtex 

4.2.1.1 Servicelandskap 

Samtliga respondenter har besökt Hemtex i Kalmar tidigare. Lilliehorn uppger att hon 

besöker butiken en gång i månaden, Gustavsson en till två gånger på två månader, och 

Gränsmark en till två gånger på tre månader. Anledningen till att Lilliehorn och 

Gränsmark går till inredningsbutiker är främst vid behov av att köpa något specifikt till 

hemmet. Att strosa och enbart se på produkter uppger båda som ytterligare en 
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anledning. Gustavsson tycker att det är viktigt att trivas i hemmet vilket är anledningen 

till att hon besöker inredningsbutiker. För Lilliehorn är det viktigt att en butiksmiljö inte 

upplevs trång eller rörig. Hon förklarar att miljön gärna ska vara luftig samt att hon 

gillar när produkter är snyggt uppställda. Gustavsson uppskattar butiksmiljöer med 

inspiration till hur hon skulle kunna ha det hemma, men även att det är viktigt att enkelt 

finna produkter om hon är ute efter något specifikt. Även Gränsmark lyfter vikten av att 

kunna hitta produkter om behovet finns men förklarar att hon upplever ett större 

köpbegär när butiker gör något mer med produkten, vilket gör att hon kan applicera den 

hemma hos sig.	

	

Samtliga respondenter upplever Hemtex-butiken som förutsägbar genom att de upplevs 

veta hur butiksmiljön ser ut innan de kliver in i butiken. Lilliehorn och Gränsmark 

menar att det beror på att de varit där tidigare och att de inte brukar uppleva några större 

förändringar i butiksmiljön. Gustavsson förklarar istället butiksmiljön som förutsägbar 

på grund av butikens tydliga avdelningar, vilket hon upplever som positivt. Vidare 

beskrivs butiksmiljön som delvis inspirerade av Gränsmark och Lilliehorn. Gränsmark 

upplever att färgerna i butiken kan ge ett inspirerande intryck men hon och Lilliehorn 

förklarar att produkterna mestadels enbart är uppställda, vilket i sig inte bidrar till 

butikens inspiration. Gränsmark uppger att hon saknar att se produkterna i ett 

sammanhang. Gustavsson instämmer i att det mesta i butiken enbart är uppställt men 

argumenterar för Hemtex som inspirerande med butikens utvalda display-ytor och ger 

exempel på en bäddad säng.	

	

Samtliga respondenter upplever butiksmiljön som funktionell genom att den hjälper 

respondenterna att uppfylla syftet med deras besök. Gränsmark förklarar att 

butiksmiljön hjälper henne att hitta produkter snabbt och smidigt medan Lilliehorn 

upplever att butiksmiljön gör det enkelt för henne att se samtliga produkter. Däremot 

upplever Lilliehorn att det försvåras om det vistas många i butiken samtidigt. 

Respondenterna upplever avdelningarna som tydliga och att de hjälper dem att orientera 

sig i butiken. Både Gustavsson och Gränsmark förklarar att produkterna placerade 

längst med väggarna hjälper dem att finna en specifik avdelning direkt när de kliver in i 

butiken. Vidare lyfter Gustavsson att butiksmiljön inte upplevs som funktionell i 

samtliga avseenden. Hon beskriver ett nervöst moment av att vistas med medhavda 

påsar i butiken för risken att välta produkter som står på låg höjd. Produkternas 
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tillgänglighet förklaras däremot överlag som god av respondenterna. Lilliehorn och 

Gränsmark lyfter att vissa produkter är placerade högt upp, på de väggfasta hyllorna, 

men att de inte upplever det som något problem.	

	

Interaktionen med andra människor i butiken upplevs av samtliga respondenter vara 

begränsad. Både Lilliehorn och Gränsmark beskriver sin shopping med att gå i sin egen 

bubbla. Samtliga respondenter upplever att de mestadels får det utrymme de behöver 

och därför inte är i behov av att gå nära andra människor i butiken. Det kan vara trångt i 

vissa hörn av butiken förklarar Lilliehorn, men att hon kan välja en annan väg för att 

undvika att trängas. Gränsmark upplever däremot att butiken har flera öppna ytor. 

Samtliga respondenter undviker att tränga sig förbi andra människor.  

	

4.2.1.2 Layout 

Samtliga respondenter beskriver butikens layout som generellt bra. Gustavsson uppger 

att hon uppskattar att borden är placerade i mitten med möjlighet att gå runt. Att högre 

hyllor är placerade utmed väggarna och lägre bord i mitten bidrar till en bättre överblick 

i butiken förklarar både Lilliehorn och Gustavsson. Däremot upplever Lilliehorn att det 

kan vara svårare att se långt in i butiken. Gränsmark uppger att även hon har en god 

överblick av butiken. Samtliga respondenter upplever att det mestadels går bra att ta sig 

fram i butiken och att de inte upplever några hinder. Bredden på gångarna i butiken 

varierar enligt Lilliehorn och Gränsmark. De beskriver gången i mitten som bred men 

Lilliehorn upplever att flera gångar, exempelvis utmed väggarna, är trängre medan 

Gränsmark beskriver gången vid kassan som smal. Gränsmark förklarar att gången vid 

kassan därför undviks om inte en produkt av intresse är placerad där. Gustavsson 

förklarar att gångarnas bredd fungerar bra för henne.	

	

Vidare uppger Lilliehorn och Gustavsson kassans placering i mitten av butiken som 

positiv, eftersom den alltid upplevs nära. Även Gränsmark upplever och uppskattar att 

hon enkelt kan få kontakt med personen som står i kassan. Respondenterna rör sig olika 

i butiken. Både Lilliehorn och Gustavsson uppger att de börjar åt vänster för att därefter 

gå ett varv eller röra sig mer fritt i butiken. Lilliehorn förklarar att hon rör sig 

annorlunda om hon är ute efter något specifikt, i de fall går hon direkt till produkten. 

Gränsmark rör sig istället från mittgången och ut mot sidorna och förklarar att hon 

sällan rör sig i varje del av lokalen. Sammanfattningsvis lyfter respondenterna möjliga 
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förändringar i layouten med potential att förbättra deras upplevelse i butiken. Lilliehorn 

förklarar att mer intressanta gångar hade förbättrat hennes upplevelse, samtidigt som 

hon poängterar att den nuvarande layouten är praktisk. Gränsmark lyfter den goda 

överblicken av butiken som negativ eftersom den inte gör henne intresserad av att gå i 

hela butiken. Vad som generellt är viktigt för respondenterna gällande layout, förklaras 

vara behovet av tillräckligt med yta och att produkterna inte upplevs svåråtkomliga eller 

riskeras att rivas ner.	

 
4.2.1.3 Gruppering 

Samtliga respondenter uppger att de uppfattar avdelningar i butiken. Gardiner och bad 

nämndes av alla respondenter, men andra avdelningar som majoriteten av 

respondenterna lyfter är kök, lakan samt täcken och kuddar. Samtliga respondenter 

förklarar även avdelningarna som tydliga. Gustavsson och Lilliehorn berättar att de 

uppfattar avdelningarna tydligt i butiken för att produkter de associerar med exempelvis 

badrum eller kök är samlade på ett ställe. Respondenterna uppger även att 

avdelningarna hjälper dem att navigera sig i butiken, främst visar avdelningarna vägen 

när de söker en specifik produkt. Samtliga respondenter upplever att produkterna är 

grupperade på ett naturligt sätt för dem. På frågan om grupperingarna upplevs som 

estetiskt tilltalande svarar Lilliehorn och Gustavsson ja men Gränsmark nej. Att 

produkterna är placerade tillsammans och hör samman anser bidrar till grupperingarnas 

estetik enligt Lilliehorn, hon lyfter även det som positivt att produkterna presenteras i 

färgskalor. Även Gustavsson upplever att produkterna hör samman och har behagliga 

färgskalor. Gränsmark menar däremot att grupperingarna endast upplevs praktiska och 

tilltalar henne därför inte estetiskt. Vidare beskriver Gustavsson att produkternas 

placering kan se uppställt ut, med några få displayer och ger exemplet att alla ljuslyktor 

står på ett ställe.	

	

Det som skiljer Hemtex-butiken från andra inredningsbutiker gällande gruppering är 

deras tydliga avdelningar, upplever Lilliehorn. Gustavsson uppger att hon trots butikens 

många produkter inte blir överväldigad och går miste om produkter. Gränsmark 

upplever att Hemtex är en mer stilren butik än många andra och att den inte upplevs 

rörig. Vad som är viktigt med gruppering förklarar Lilliehorn och Gustavsson vara att 

produkterna som är placerade tillsammans hör ihop. Gustavsson berättar att hon 

upplever det som viktigt med logiken i sättet som sortimentet är grupperat men att 
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vilken logiken är inte är av stor betydelse. Gränsmark lyfter däremot det som viktigt att 

olika produkter visas tillsammans, för att visa på en helhet. Hon uppger att det hjälper 

henne att visualisera miljöer.	

 
4.2.1.4 Butiksupplevelse 

Respondenternas första intryck vid äntring av butiken är för Gustavsson och Gränsmark 

fokus på ytan och produkterna placerade innanför entrén. Lilliehorns första intryck av 

Hemtex-butiken är butikens färgkombinationer och att miljön upplevs tilltalande. 

Samtliga respondenter förklarar att butiksmiljön väcker rofyllda och harmoniska 

känslor. Lilliehorn och Gustavsson uppger att produkternas färger och deras placering i 

färgschema är anledning till känslorna. Vidare upplever Gustavsson att Hemtex är 

duktiga på att placera produkter som passar tillsammans bredvid varandra, vilket även 

förklaras bidra till den rofyllda känslan. Två av tre respondenter anser att butiken är 

attraktiv. Det förklaras av Lilliehorn bero på känslan att Hemtex inrett och placerat 

produkterna i butiken med god medvetenhet. Gustavsson beskriver butiken som 

attraktiv genom att den tilltalar henne på ett sätt som gör att hon kommer tillbaka. 

Gränsmark förklarar att butiksmiljön har svårt att väcka köplust och att hon har svårt att 

applicera Hemtex miljöer till sitt eget hem, därför förklarar hon butiken som icke-

attraktiv. 	

	

Samtliga respondenter känner sig välkomna i butiken men anledningen skiljer sig 

mellan dem. Gustavsson anser att det främst är när personalen hälsar hon känner sig 

välkommen. Mittgången som sträcker sig genom hela butiken upplever Gränsmark som 

öppen vilket bidrar till att hon känner sig välkommen. Lilliehorn känner sig välkommen 

men har inte reflekterat över varför. Både Lilliehorn och Gustavsson upplever en känsla 

att vilja stanna kvar längre i butiken än vad de behöver eller har tid till. Lilliehorn 

berättar att det grundar sig i hennes inredningsintresse och att hon uppskattar Hemtex 

sortiment. Gustavsson förklarar det istället med att det finns många produkter att se på. 

Gränsmark upplever inte samma känsla, och förklarar att det beror på att hon enkelt kan 

skanna av butiken och att hon kan konstatera vid första anblick om hon fastnar för 

något. Däremot svarar samtliga respondenter ja på frågan om de vill besöka butiken 

igen. 	
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4.2.2 Hjärterum 
 
4.2.2.1 Servicelandskap 

Sonesson och Lewin uppskattar att de besöker Hjärterum i Borås en gång i månaden, 

medan Löfström besöker butiken en till två gånger per år. Vanligtvis besöker Sonesson 

inredningsbutiker när ett behov uppstår men tydliggör att även reklam och skyltfönster 

lockar henne till butiker. Även Lewin förklarar behov, som kan uppstå vid exempelvis 

en flytt, som anledning till varför hon besöker inredningsbutiker men hon lyfter även att 

sociala medier påverkar. Löfström besöker inredningsbutiker främst för att inspireras. 

Vad som är viktigt med en butiksmiljö skiljer sig mellan respondenterna. Sonesson 

upplever det viktigt med en god möjlighet att se samtliga produkter och att miljön 

väcker ett intresse hos henne. Lewin uppskattar när produkter inte står uppradade på 

hyllor utan är placerade i ett sammanhang som inspirerar. Även Löfström upplever det 

som viktigt att en butiksmiljö inkluderar inbjudande miljöer eller rum för att visa 

produkterna i en helhet, vilket hon poängterar att Hjärterum är duktiga på. Samtliga 

respondenter är även eniga i att butiken upplevs som inspirerande, de förklarar att sättet 

Hjärterum kombinerar produkter inspirerar dem till hur de kan använda produkterna i 

sina egna respektive hem. Vidare beskriver Lewin att Hjärterum är mer inspirerande än 

andra butiker. Ingen av respondenterna upplever att butiken är förutsägbar, både Lewin 

och Löfström beskriver istället butiken som överraskande.	

	

Sonesson upplever butiken relativt trång, vilket innebär att hon ibland behöver tränga 

sig förbi andra kunder när det vistas många människor i butiken samtidigt. Lewin 

föredrar att försöka ta en annan väg istället för att trängas, men även hon upplever 

butiken som trång med många människor. Det kan påverka hennes upplevelse negativt 

när hon är där för att strosa. Lewin uppger att hon av den anledningen kan välja att 

lämna butiken. Löfström upplever vanligtvis inte att hon behöver gå nära andra kunder 

men även hon förklarar att det har hänt att hon lämnat butiken för att hon upplevt 

butiken för trång. Vidare är det främst färgindelning, att produkter av samma färg är 

placerade tillsammans, och avdelningarnas uppbyggnad som hjälper Lewin att orientera 

sig i butiken. Löfström och Sonesson uppger att de främst tar hjälp av gångarna, varav 

Löfström förklarar det som enkelt att orientera sig eftersom butiken har få gångar och 

endast en trappa.	
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Samtliga respondenter upplever butiksmiljön som funktionell genom att den hjälper 

dem att uppfylla deras syfte med besöket på Hjärterum. Löfström förklarar miljön 

funktionell med att den ger hennes tips på hur produkterna kan användas. 

Åtkomligheten av produkterna i butiken upplevs överlag som bra av respondenterna. 

Sonesson upplever däremot att en del produkter är svårare att få tag på, hon ger exempel 

på produkter staplade på varandra eller som står längre in vilket gör att hon måste 

sträcka sig. Lewin instämmer i att vissa produkters placering kräver att hon sträcker sig, 

hon tillägger även att hon frågar personalen om hjälp om det är någon produkt hon inte 

kommer åt. 	

 
4.2.2.2 Layout 

På frågan vad respondenterna tycker om Hjärterums layout lyfter både Sonesson och 

Löfström att de upplever en del trånga gångar i butiken. Sonesson förklarar att layouten 

uppfyller sitt syfte men att det delvis är svårt att komma runt möblerna för att se dem 

från fler vinklar. Löfström uppger att de smala gångarna hindrar henne från att backa 

och se utvalda miljöer och produkter på håll. Utöver det upplever hon att butikens 

layout är bra. Lewin uppskattar att layouten och lokalen är annorlunda jämfört med 

andra butiker samt att trappan, med dess glasväggar, skapar två tydliga sidor på båda 

planen. Respondenterna uppfattar överblicken i butiken olika. Sonesson upplever att 

hon har en överblick på butikens båda plan. Löfström och Lewin förklarar att 

överblicken försämras på grund av trappans placering. Löfström förklarar den 

begränsade överblicken som positiv, och att hon istället blir överraskad samt känslan av 

att det alltid finns mer saker att se på. Vidare konstaterar Sonesson att kassan är 

placerad i mitten av butiken på nedre plan vilket bidrar till att hon inte behöver leta efter 

den. Löfström upplever istället att kassan är lätt att missa. Även Lewin upplever att den 

inte syns tydligt när hon kommer in i butiken men hon upplever ändå att placeringen 

passar för den specifika lokalen.	

	

Samtliga respondenter upplever att det går bra att ta sig fram i butiken men konstaterar 

att det kan försvåras med många människor i lokalen. Som nämnt upplever Sonesson att 

hon orienterar sig med hjälp av butikens gångar. Lewin upplever att det inte finns 

många valmöjligheter vid orientering med hjälp av layouten, vilket gör det enkelt. Hon 

upplever det positivt när hon enbart vill strosa. Däremot uppger Lewin att hon inte 
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uppskattar det när hon är ute efter en specifik produkt, vid de tillfällen föredrar hon fler 

gång-alternativ. Som tidigare beskrivet upplever även Löfström att det är lätt att 

orientera sig med hjälp av layouten på grund av butikens få gångar. Samtliga 

respondenter följer gångarna likt en varvrörelse i butiken. Samtliga respondenter 

beskriver att de börjar på nedre plan innan de fortsätter en trappa upp. Lewin beskriver 

sammanfattningsvis att besök på Hjärterum är mer intressanta än vid andra 

inredningsbutiker. Löfström lyfter även att Hjärterums personal är duktiga på att arbeta 

med deras begränsade yta och att de använder sig av höjden på ett bra sätt. 

Respondenterna upplever inte att layouten behöver förbättras på något sätt, förutom 

Löfström med förklaringen att bredare gångar skulle bidra positivt vid många 

människor i butiken. 	

 
4.2.2.3 Gruppering 

De avdelningar som uppfattas i Hjärterums butik är av Sonesson kök, kläder och 

inredning; Löfström uppfattar avdelningarna kök, kläder, uterum och vardagsrum; 

Lewin uppfattar säsong, kläder, blommor och kök. Lewin och Sonesson förklaras 

urskilja avdelningarna genom att produkter de associerar med en avdelning, exempelvis 

kök, finns samlade. Vidare anser Löfström att sättet butiken är uppbyggd med miljöer 

får henne att uppfatta avdelningarna, hon ger exempel på ett kök med ett matbord. 

Lewin förklarar att hon inte upplever avdelningarna som strikta eller tydliga men 

poängterar att det inte är något negativt. Även Löfström upplever att avdelningarna går 

in i varandra. Lewin förklarar att det först är när hon kommer till en avdelning i butiken 

hon uppfattar den som en avdelning och att de olika avdelningarna på det viset inte 

hjälper henne att navigera sig.	

	

Samtliga respondenter upplever att sortimentet är grupperat på ett naturligt sätt. 

Löfström upplever det svårt att hitta specifika produkter eftersom en produkttyp finns 

på flera platser i butiken, vilket hon exemplifierar med ljusstakar. Även Sonesson lyfter 

att inredningsprodukterna är utspridda i butiken. Vidare anser även Lewin att det är 

svårare att hitta på Hjärterum än i andra butiker vid behov av en specifik produkt. 

Däremot är det ingen av respondenterna som lyfter det som något problem, Lewin och 

Sonesson förklarar att de istället kan ta hjälp av personalen. Sonesson gör det för att 

undvika att gå miste om ett bättre produktalternativ. 	
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Samtliga respondenter anser att grupperingarna är estetiskt tilltalande. Sonesson anser 

att det finns en tydlig tanke om hur de har placerat produkterna i butiken. Löfström 

upplever att kombinationerna av färg, form och uttryck tilltalar henne. För Lewin är det 

viktigt att grupperingarna hjälper henne att hitta det hon är ute efter, men hon tydliggör 

samtidigt att hon uppskattar butiker som inte är tydliga i sina avdelningar, som 

exempelvis Hjärterum. Löfström uppskattar när produkterna bildar en helhet 

tillsammans. Sonesson upplever att det i jämförelse med andra inredningsbutiker är 

positivt att Hjärterum inte enbart placerar sina produkter på hyllor utan skapar miljöer 

av produkterna. Lewin upplever att det inte händer lika mycket i andra 

inredningsbutiker, att besöken inte blir en upplevelse på samma vis som vid besök på 

Hjärterum. Lewin beskriver att hon även blir tillfreds med besöken på Hjärterum även 

när hon inte genomför ett köp. Ingen av respondenterna upplever att något kan 

förbättras i butiken gällande deras gruppering.	

 
4.2.2.4 Butiksupplevelse 

Lewin förklarar att hennes första intryck av butiken är överväldigande, även Sonesson 

förklarar att hennes första intryck är att butiken har mycket produkter. Båda 

respondenterna tydliggör att det inte är något som försämrar upplevelsen men med olika 

argument. Sonesson uppger att det beror på att produkterna är fina och därmed inte 

inger ett rörigt intryck, vidare förklarar Lewin att det överväldigande intrycket 

försvinner snabbt som följd av en genomtänkt och behaglig färgindelning. Hon 

beskriver att indelningen bidrar till att hennes ögon kan ägnas åt en färg i taget. 

Löfströms första intryck fokuserar istället på de produkter som står vid entrén i butiken.	

	

Samtliga respondenter upplever butiken som attraktiv. Lewin och Löfström 

argumenterar med att produkterna är placerade i miljöer, vilket de båda uppskattar. 

Lewin lyfter även att hon känner sig inspirerad i butiken. Sonesson förklarar att hon 

upplever butiken som mysig och det är den känsla som butiksmiljö väcker hos henne, en 

mysig och avslappnad känsla. Känslor som de andra respondenterna upplever i butiken 

förklaras som inbjudande av Lewin och en känsla av att försvinna bort av Löfström. 

Vidare känner sig samtliga respondenter välkomna i butiken, och samtliga uppger att 

det är personalen som får dem att känna sig välkomna. Både Löfström och Lewin 

upplever att personalen ofta finns tillgänglig på båda planen. Slutligen upplever 

Sonesson och Lewin en känsla av att vilja stanna kvar längre i butiken än vad de 



 

42 

behöver eller har tid till. Båda förklarar att det grundar sig i mängden produkter i 

butiken. Sonesson tydliggör behovet av att stanna kvar för att hinna se allt medan Lewin 

pekar på att det finns mycket att inspireras av i butiken. Löfström upplever däremot 

ingen känsla av att vilja stanna kvar längre än vad hon behöver eller har tid till. 

Sammanfattningsvis uppger samtliga respondenter att de vill besöka butiken igen.	
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5 Analys 
I det här kapitlet presenteras en analys av studien som innefattar empiri och teori. För 

att tydliggöra återkopplingen till tidigare delar av studien är kapitlet uppbyggt efter 

samma fokusområden som den teoretiska referensramen och empirin. 	

 

 
5.1 Servicelandskap 

Respektive tjänst som Hemtex och Hjärterum levererar sker delvis i respektive butik, 

vilka därmed kan benämnas som företagens servicelandskap, utifrån Wilson et al. 

(2016) definition. Båda butikerna kan konstateras leverera vad Bitner (1992) benämner 

som interpersonella tjänster, eftersom både kund och personal är närvarande och aktiva i 

servicelandskapet. Wilson et al. (2016) förklarar det som extra viktigt för 

interpersonella tjänster att ta hänsyn till den fysiska påverkan på sociala interaktioner. 

Enligt Bustamante och Rubio (2017) grundar sig den sociala upplevelsen i kvaliteten i 

relationer mellan kunden och övriga människor i miljön. Respondenterna diskuterar 

avstånden gentemot andra kunder vid frågor om interaktionen till andra kunder, vilket 

tyder på att det är vad som utgör kvaliteten i deras relation till andra kunder. Samtliga 

respondenter förklarar att de mestadels får den plats de önskar i förhållandet till andra 

kunder i respektive butik. Däremot lyfter samtliga Hjärterum-respondenter att det kan 

bli trångt om det vistas många människor i butiken samtidigt. Både Lewin och Löfström 

förklarar att de vid de tillfällena kan välja att lämna butiken, vilket överensstämmer med 

Ebster och Garaus (2015) teori om att kunder som möts av trängsel tenderar att lämna 

butiken. Det visar på vad Donovan och Rossiter (1982) förklarar som ett undvikande 

beteende vilket är resultatet av negativa känslor. Vidare lyfter Ebster och Garaus (2015) 

att det är viktigt att fördela tillräckligt med yta för att undvika trängsel. Det visar på 

layoutens påverkan på den sociala upplevelsen i butik, eftersom layout, enligt Bitner 

(1992) utgör ytans arrangemang av utrustning och möblemang.	

	

Som Wilson et al. (2016) förklarar visar servicelandskapet i rollen som socializer hur 

personer ska förhålla sig till varandra i miljön. Utifrån respondenternas uppfattningar 

kan vi uttyda att Hjärterums servicelandskap visar på att kunderna ska förhålla sig nära 

intill varandra, när det är många människor i butiken. Även layouten (se bilaga 9) visar 

att det inte alltid finns flera alternativa vägar, vilket innebär att personerna får gå förbi 
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istället för att ta en annan väg. Illustrationen av layouten indikerar även på att lokalens 

avlånga form kan vara en bidragande faktor till butikens få gångar, som Varley (2014) 

förklarar styrs layouten delvis av lokalens utformning. Eftersom att layouten kan leda 

till att kunder väljer att lämna butiken, tyder det på att de inte accepterar det 

förhållningssätt som servicelandskapet, som socializer, erbjuder när det är många 

människor i butiken. Lilliehorn, respondent från Hemtex, upplever däremot att hon kan 

ta en annan väg i butiken, för att slippa trängas med andra kunder. Även illustrationen 

av layouten (se bilaga 6) visar på de många gångar som butiksinredningen skapar. Vi 

ser därför att servicelandskapet visar på att personerna kan förhålla sig till varandra på 

avstånd, i den mån att de inte behöver gå förbi utan kan ta en annan väg. Inget av det 

indikerar på känslor som resulterar i att kunder väljer att lämna butiken. Som Grönroos 

(2015) förklarar tar kunder med sig tidigare erfarenheter in i serviceprocessen. I det här 

fallet innebär det att om en kund väljer att lämna en butik på grund av trängsel som 

bidragit till en sämre upplevelse, kommer kunden att bära med sig den erfarenheten 

nästa gång personen ingår i företagets serviceprocess.	

	

Bitner (1992) förklarar funktionalitet i ett servicelandskap som dess förmåga att 

underlätta prestationer och att uppnå olika mål. Både Hemtex och Hjärterum har lyckats 

skapa funktionella butiksmiljöer enligt respektive respondenter, vilket tyder på att 

butikerna lever upp till sina respektive roller som Wilson et al. (2016) beskriver som 

facilitator. Däremot finns det skillnader i respondenternas argument. Hemtex-

respondenten Gränsmark förklarar att butikens utformning hjälper henne att hitta snabbt 

och smidigt i butiken medan Löfström, respondent från Hjärterum, förklarar att genom 

att produkterna visas tillsammans i miljöer hjälper det henne att ge förslag på hur 

produkterna kan användas hemma. Att miljön upplevs som funktionell bidrar positivt 

till upplevelsen enligt Wilson et al. (2016) och Yoo et al. (1998). Gustavsson, 

respondent från Hemtex, uttryckte däremot att hon kan bli nervös för att hon ska stöta 

till produkter som är lågt placerade med sina medtagna kassar. Hjärterum-

respondenterna Sonesson och Lewin lyfter en problematik med produkternas placering, 

att vissa produkter kan vara svåra att nå och kräver att de som kunder sträcker sig för att 

nå den specifika produkten. Det visar på en begränsad funktionalitet för kunder med 

intentionen att komma åt specifika produkter, genom att möjligheten att uppnå sitt mål 

försämras. Bäckström och Johansson (2006) förklarar att när en butiks produkter är 

tillgängliga underlättar det för kunden att uppnå sina avsikter med besöket vilket bidrar 
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positivt till kundens upplevelse. Det leder oss till antagandet att otillgängliga produkter 

kan bidra negativt till upplevelsen. Hjärterum-respondenten Lewin förklarar däremot att 

hon kan tänka sig att fråga om hjälp i butiken om det skulle uppstå något problem med 

att komma åt en produkt. Det visar på ett annat sätt att uppnå avsikterna med ett besök 

och att upplevelsen därför inte behöver påverkas negativt. Vi gör däremot kopplingen 

att det kräver mer av personalen för en positiv upplevelse, i enlighet med den sociala 

aspekten som Bäckström och Johansson (2017) redogör för, att personalens kompetens 

och beteende påverkar butiksupplevelsen. Det förutsätter även att kunden i fråga är 

villig att ta emot hjälp istället för att klara sig på egen hand. I övrigt förklarar samtliga 

respondenter att tillgängligheten av produkter i respektive butik överlag är bra trots att 

två av Hemtex respondenter lyfte att produkterna delvis placeras högt och lågt på 

Hemtex. 	

	

Nordfält och Ahlbom (2018) förklarar hur en miljös läsbarhet kan delas in i fyra 

kvaliteter: komplexitet, nyhet, kongruens och överraskning. Enligt Berlyne (1971) och 

Kaplans (1987) ska en miljö inte vara för krävande men inte heller för tillrättalagd. 

Hemtex-respondenterna är inte helt eniga om till vilken grad Hemtex butik är 

inspirerande men samtliga upplever att butiken är inspirerade till viss mån. Lilliehorn 

och Gränsmark förklarar det med att produkterna mestadels endast är uppställda. Även 

Gustavsson håller med men poängterar att Hemtex på utvalda ställen arbetar med 

displayer där det inte är lika uppställt och ger exempel på en bäddad säng (se bild 2 i 

bilaga 8). Samtliga respondenter argumenterar för Hjärterum som inspirerande med att 

butiken visar hur produkterna kan användas i ett sammanhang, som de kan applicera 

hemma. Det är något som Gränsmark förklarar att hon saknar hos Hemtex. Hjärterum-

respondenten Lewin förklarar även butiken som mer inspirerande än andra butiker, 

överlag uppskattar hon inte när produkter står uppradade i en butik. Vidare är samtliga 

respondenter från Hemtex eniga om att butiken upplevs som förutsägbar, varav 

Gustavsson lyfter det som en styrka för att hon uppskattar att avdelningarna är tydliga. 

Att butiken är tydlig visar på en låg nivå av kvaliteten som Nordfält och Ahlbom (2018) 

benämner som komplexitet. Lilliehorn och Gränsmark pekar på att det grundar sig i att 

de besökt butiken tidigare och att de inte upplever några större förändringar. Trots att 

även samtliga respondenter från Hjärterum har besökt butiken tidigare är de eniga i att 

Hjärterum inte upplevs som förutsägbar. Det visar på det faktum att en kund besökt en 

butik tidigare inte automatiskt innebär att butiken kommer uppfattas som förutsägbar. 
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Det som däremot skiljer sig är att Hemtex-respondenterna saknar förändring samtidigt 

som Hjärterum-respondenterna Löfström och Lewin förklarar Hjärterum som en butik 

som överraskar dem. Vi gör därför kopplingen att Hjärterum har mer av kvaliteten som 

Nordfält och Ahlbom (2018) förklarar som överraskning, som i Hjärterums fall visar 

bidra till en mindre förutsägbar butik. Samtidigt som Hemtex inte har lika mycket av 

kvaliteterna nyhet eller överraskning, vilket resulterar i att butiken kan uppfattas som 

förutsägbar. Vilket indikerar på att Hjärterum bidrar med mer inspiration till 

upplevelsen i butik än vad Hemtex butiksmiljö gör. 	

	

Fyra av sex respondenter upplever det som viktigt att en inredningsbutik visar på 

helheter, där flera produkter visas tillsammans, för att ge inspiration. De övriga två 

uttrycker att det är viktigt att miljön väcker intresse respektive att produkterna ska vara 

snyggt uppställda. Vi ser därför behoven av visuell inspiration för positiva 

butiksupplevelser i inredningsbutiker. Utifrån respondenternas svar och observationen 

kan konstateras att Hjärterum skapar inspirerande miljöer i hela butiken genom 

kombinationen av olika produktkategorier, vilket diskuteras vidare i avsnittet 

Gruppering 5.3. Hemtex som inte arbetar med mixade produktkategorier, vilket även 

diskuteras i avsnittet Gruppering 5.3, visar på inspiration genom att produkter visas 

tillsammans i vad Varley (2014) klassificerar som fristående displayer. Det begränsar 

Hemtex inspirations-ytor med produktkombinationer (se figur 5), medan Hjärterum 

genom sina grupperingar visar på kombinationer genomgående i hela butiken (se figur 

6).  

 

 
 
 
 
 
 

Figur 5: Hemtex.                       Figur 6: Hjärterum 
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5.2 Layout 

Butikernas layout skiljer sig, vilket tydliggörs med illustrationer av respektive layout i 

bilaga 6 och 9. Levy et al. (2014) presenterar tre generella layoutmodeller: rutmönster-, 

friform- och racerbane-layout. Hemtex butikslayout har liknande egenskaper främst 

med rutmönster- men även friforms-layout. Hjärterum har istället egenskaper från både 

friform- och racerbane-layout. Båda butikerna kan därför beskrivas vara uppbyggd av 

egenskaper från flera layouter som kombineras. Butiksinredningens placering på 

Hemtex bildar parallella gångar och respondenterna upplever att det är enkelt att hitta i 

butiken, vilket är några egenskaper som enligt Levy et al. (2014) innefattas i en 

rutmönster-layout. Butikens layout skapar även en bra överblick genom att 

butiksinredningen överlag är låg, exklusive hyllorna längs väggarna, något som både 

observationen och svar från respondenterna förtydligar. Varierande butiksinredning med 

bord och lägre butiksinredning skapar bra överblick och är enligt Nordfält och Ahlblom 

(2018) typiskt för friforms-layout. Rutmönster är en effektiv layout men karaktäriseras 

av att vara mindre inspirerande och inte estetiskt tilltalande medan en friforms-layout är 

mer intressant vilket bidrar positivt till upplevelsen (Ebster & Garaus, 2015). Det 

stämmer överens med att Lilliehorn och Gränsmark beskriver Hemtex som delvis 

inspirerade, där vi gör kopplingen att butikens kombinerade butikslayout mellan 

rutmönster- och friforms-layout kan vara en bidragande orsak. Att Lilliehorn beskriver 

layouten som ointressant styrker argumentet.	

	

I jämförelse med Hemtex har Hjärterum istället egenskaper från både friforms-layout 

och racerbane-layout. Hjärterums butiksinredning varierar i höjd men saknar en tydlig 

överblick av butiken enligt Lewin och Löfström. Samtidigt upplever de det svårt att 

avgöra vart avdelningarna börjar och slutar, vilket tyder på en friforms-layout enligt 

Chunawalla (2009). Att friforms-layout, som tidigare nämnt, skapar en bättre överblick 

(Nordfält & Ahlblom, 2018) stämmer inte helt överens med Hjärterum-respondenternas 

svar. Både Löfström och Lewin förklarar att trappans placering omöjliggör en god 

överblick i butiken. Racerbane-layout innefattar en huvudslinga som leder kunderna 

genom butiken (Levy et al., 2014) med produkter som exponeras både till höger och till 

vänster om kunden (Chunawalla, 2009), det är egenskaper som Hjärterums layout 

innefattar med en tydlig slinga på båda plan. Dessutom leder gången genom samtliga 

avdelningar i butiken, vilket förklaras som typiskt för en racerbane-layout enligt Levy et 
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al. (2014). Respondenternas svar förtydligar slingan av att samtliga rör sig likt ett varv i 

butiken.	

	

Jämförelsevis kan vi konstatera att kundernas överblick i butikerna skiljer sig (se figur 7 

& 9). Bäckström och Johansson (2017) menar att kunderna snabbt kan bilda sig en 

uppfattning av utbudet som följd av att produkterna placeras på ett överskådligt sätt. Det 

indikerar på att Hjärterums kunder har svårare än Hemtex kunder att snabbt bilda sig en 

uppfattning av butikens utbud. Hjärterums butik upplevs istället som positivt 

överraskande, vilket Löfström beskriver med känslan av att det konstant finns mer att 

upptäcka i butiken. Vid de tillfällen en kund har en specifik produkt planerad för 

besöket kan vi se att en snabb uppfattning av utbudet kan främja kundens 

butiksupplevelse genom att överblicken hjälper kunden att uppfylla sitt mål. Vidare 

diskuteras kundens syfte med besöket och hur det i sin tur påverkar besöket samt 

upplevelsen.	

 
       
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hur kunderna rör sig i butiken påverkas inte enbart av butikens layout utan även av 

kundens motiv med besöket (Mowrey, Parikh & Gue, 2019). I en målinriktad aktivitet 

har kunden ett tydligt mål med besöket, att exempelvis hitta en specifik produkt 

(Bäckström & Johansson, 2006). Det kan exemplifieras med Hemtex-respondenten 

Lilliehorn som uppger att vid de tillfällen hon är ute efter en specifik produkt går hon 

direkt till den produkten. Det stämmer överens med Mowrey, Parikh och Gue (2019) 

teori om att en målorienterad kund går direkt, utan större avvikningar, till den planerade 

Figur 7: Hemtex             Figur 8: Hjärterum 
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produkten. Det indikerar på att Hemtex layout möjliggör för Lilliehorn att hitta 

produkter vid målinriktade aktiviteter, något som Bäckström och Johansson (2006) 

förklarar påverkar upplevelsen positivt. Lilliehorn rör sig vanligtvis fritidsorienterat, 

utan syftet att hitta en specifik produkt, först till vänster i Hemtex-butiken för att sedan 

röra sig mer fritt. Mowrey et al. (2019) förklarar att en fritidsorienterad kund rör sig mer 

fritt i butiken än en målorienterad kund vilket även kan liknas vid det van Rompay et al. 

(2012) benämner som rekreationsaktivitet.	

	

Respondenterna besöker inredningsbutiker både för målinriktade aktiviteter och 

rekreationsaktiviteter i form av exempelvis inspiration. Lewin, respondent från 

Hjärterum, antyder på ett behov att kunna röra sig olika beroende på shopping-motiv 

vid besök på Hjärterum. Hon upplever Hjärterums få valmöjligheter i antalet gångar 

som positivt vid ett fritidsorienterat besök eftersom det gör det enkelt att orientera sig i 

butiken. Däremot upplevs det låga antalet valmöjligheter som negativt vid ett 

målorienterat besök, när hon är ute efter en specifik produkt, vilket kan kopplas samman 

med van Rompay et al. (2012) teori om att layouten blir ett hinder för kunden att lösa 

uppgiften. Layouter som uppfattas ologiska kan påverka upplevelsen negativt 

(Bäckström & Johansson, 2006). Även Löfström anser att det är enkelt att orientera sig 

med hjälp av layouten på grund av att det finns få valmöjligheter. Som tidigare nämnt 

leder gången genom samtliga avdelningar i butiken vilket Schmidt och Ohlsson (2016) 

förklarar är viktigt för att kunden ska komma i kontakt med så stor del av butiken som 

möjligt. Ovanstående diskussion lyfter därmed både positiva och negativa aspekter med 

få valmöjligheter av antalet gångar i butik. Vi kan även konstatera att Hemtex butiker 

passar för ett mer valfritt rörelsemönster än Hjärterum men att slingan som guidar 

kunderna på Hjärterum bidrar till en lättare orientering med färre valmöjligheter. Vidare 

tyder diskussionen på att layoutens påverkan på upplevelsen är olika beroende på 

kundens syfte med besöket, där målinriktade aktiviteter underlättas av en layout utan 

hinder för att inte påverka butiksupplevelsen negativt. Van Rompay et al. (2012) 

förklarar att layouten inte har lika stor inverkan på rekreationsaktiviteter som för 

målinriktade aktiviteter, men vi gör tolkningen att en lättorienterad layout uppskattas av 

båda aktiviteterna för att skapa positiva upplevelser.	

	

Även funktionella ytor förklaras av Levy et al. (2014) guida kunderna och influera 

köpbeteende. De funktionella ytorna exemplifieras som entré, kassadisk och fristående 
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displayer (Levy et al., 2014). På Hemtex är kassan placerad i mitten av den vänstra 

väggen, sett från entrén, vilket samtliga Hemtex-respondenter upplever som en bra 

placering, främst för att den och personalen därmed alltid finns nära till hands. 

Hjärterums kassa är placerad under trappan, vilket respondenterna tycker olika om, 

Löfström upplever exempelvis att den är lätt att missa. Den innebär att kassans 

placering inte guidar kunden och risken att missa kassan påverkar även influensen på 

kundens köpbeteende. Som diskuterat i 5.1 Servicelandskap och som diskuteras vidare i 

5.3 Gruppering har personalen en viktig roll som butiksmiljön inte lever upp till. Vi 

anser därför att personalens tillgänglighet är viktig för möjligheten att hjälpa kunderna. 

Därmed ser vi det som negativt att kassan inte är helt synlig i övriga delar av butiken. 

Vi konstaterar återigen att det ställer högre krav på personalen att aktivt göra sig synliga 

och tillgängliga för att kunna hjälpa kunderna. Lewin och Löfström lyfter däremot att 

personalen ofta finns tillgänglig på båda plan, vilket vi anser öka möjligheten för 

kunderna att få hjälp och därmed bidra positivt till upplevelsen. Den fristående 

displayen, på Hemtex, i form av en bäddad säng består av produkter som säljs i butiken 

men de specifika produkterna som används fungerar enbart som visnings-ex och är 

därför inte till salu. Fristående displayer är svårare att identifiera på Hjärterum eftersom 

samtliga produkter, med ett fåtal undantag, är till salu. Bild 8 i bilaga 11 är ett exempel 

där produkter visas tillsammans men samtidigt är till salu, där kunden kan plocka 

produkter direkt från exempelvis bordet. 	

	

Entrén, som utgör en av Hemtex funktionella ytor, har en fri yta innanför butiken som 

utifrån observationen uppskattas sträcka sig 4–5 meter in i butiken (se figur 9). 

Hjärterum placerar produkter betydligt närmare entrén inne i butiken (se figur 10). Ytan 

innanför entrén kallas för övergångszon (Ebster & Garaus, 2015) och definieras av 

Chunawalla (2009) som de första 4,5 metrarna. I övergångszonen anpassar sig kunderna 

till den nya miljön och uppmärksammar därför inte detaljer (Ebster & Garaus, 2015). 

Utifrån de här teorierna kan Hemtex förklaras ha en övergångszon där kunderna får 

möjlighet att anpassa sig till miljön och som minskar risken för att kunderna ska missa 

några produkter för att de är placerade vid entrén. Hjärterum har produkter i 

övergångszonen vilka, enligt Ebster och Garaus (2015) teorier, riskeras att inte 

uppmärksammas av kunderna. Entrén är en viktig del av kundens första intryck av 

butiken (Ebster & Garaus, 2015; Levy et al., 2014) och respondenternas första intryck 

skiljer sig mellan respektive butik. Hjärterum-respondenterna Lewin och Sonesson 
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konstaterar att deras första intryck relaterar till mängden produkter. Lewin beskriver det 

som en överväldigande känsla, men att den känslan försvinner längre in i butiken. Det 

tyder på att Lewin inte hinner anpassa sig till miljön i övergångszonen, eftersom det 

sker först senare. Eftersom den överväldigande känslan försvinner snabbt ser vi inte att 

den har en större påverkan på den totala upplevelsen. Däremot indikerar det, utifrån 

Ebster och Garaus (2015) teori, på att Lewin och Sonesson, i detta fallet kan gå miste 

om element eller produkter vid ingången som skulle kunna ha en påverkan på deras 

upplevelse.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 Gruppering 

Utifrån observationerna kan några likheter men främst skillnader konstateras mellan 

Hemtex och Hjärterums grupperingar. Likheterna grundar sig i att produkterna kan 

beskrivas som grupperade efter olika funktioner som skapar butikens 

sortimentavdelningar på vilket Hernant och Boström (2010) benämner som butiksnivå, 

där exempelvis köksrelaterade produkter står samlade (se bilaga 7 & 10). Däremot är 

Hemtex mer strikta än Hjärterum i dessa grupperingar. Vidare visar observationen att 

varje sortimentavdelning är grupperad ytterligare på vad Hernant och Boström (2010) 

benämner som varugruppsnivå. På nivån skiljer sig butikerna mer markant. Som 

Schmidt och Ohlsson (2016) beskriver kan produkter grupperas efter deras respektive 

produktkategorier, alternativt kan produktkategorierna mixas. Observationen visar att 

Hemtex produkter grupperas efter funktion även på varugruppsnivå, där olika 

Figur 9: Hemtex                Figur 10: Hjärterum 
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produktkategorier samlas. Samtliga respondenter från Hemtex förklarar att 

grupperingarna underlättar för dem att navigera sig i butiken. Gustavsson uppger att de 

olika avdelningarna är tydliga. De tydliga sortimentavdelningarna förklaras av samtliga 

Hemtex-respondenter visa för dem vart de ska gå för att hitta rätt. Det går i linje med 

Schmidt och Ohlssons (2016) teori om att sättet att gruppera underlättar köpprocessen 

vid planerade köp, genom att en specifik produkt blir lätt att hitta. Vi gör även koppling 

till Bäckström och Johanssons (2006) teori om att det bidrar positivt till upplevelsen vid 

främjande av att uppfylla kundens mål. Det indikerar på att arbetssättet att gruppera 

efter produktkategorier bidrar till funktionalitet i butiksupplevelsen. Vidare gör vi 

kopplingen att funktionaliteten främst syftar till underlättande av att hitta en specifik 

produkt och därmed att genomföra ett köp, upplevelsen kan därför förklaras fokusera 

kring ett faktiskt eller önskat köp. 	

	

I Hjärterum-respondenternas diskussioner om gruppering är navigering inte lika central. 

Det trots att samtliga respondenter uppfattar de olika sortimentavdelningarna, vilket inte 

går i linje med Ohlsson och Schmidts (2016) konstaterande att om kunder förstår vilka 

produkter som hör samman bidrar det positivt till kundens navigation. Skillnader som vi 

ser i intervjusvaren, som kan påverka navigeringen med hjälp av sortimentavdelningar, 

är delvis hur tydliga de olika sortimentavdelningarna uppfattas. Medan Hemtex 

respondenter förklarar de som tydliga beskriver Hjärterums respondenter att 

avdelningarna går in i varandra. Även observationen visar på att Hjärterum inte är helt 

strikta i sina grupperingar. Lewin förklarar att det först är när hon kommer till en 

avdelning som hon förstår vilka produkter som sortimentavdelningen utgör. Vi noterar 

även att respondenterna från Hemtex förklarar att de tidigt kan se vart de ska i butiken. 

Gustavsson och Gränsmark förklarar att de identifierar avdelningarna med hjälp av de 

produkter som är placerade på hyllorna längs med väggarna vilket hjälper henne att 

navigera sig. Att överblicken i Hjärterums butik är begränsad konstateras i tidigare 

diskussion, i avsnitt 5.3 Layout. Det indikerar på att en god överblick och tydlighet är 

påverkande faktorer för navigering med hjälp av sortimentavdelningarna, vilka utgör 

grupperingarna på butiksnivå. 

	

Hjärterums sortiment är, till skillnad från Hemtex, grupperat efter färg på varugrupps-

nivå, vilket Goworek och McGoldrick (2015) lyfter som ett grupperings-alternativ. 

Löfström berättar att det kan vara svårt att hitta en specifik produkt, vilket förklaras med 
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att exempelvis ljusstakar kan stå på flera olika ställen. Det tyder på att Hjärterums 

mixade produktkategorier bidrar till en sämre navigering och att kunden blir mindre 

oberoende, att kunden inte klarar sig lika bra på egen hand. Ett underlättande för kunden 

att uppnå sina avsikter med besöket i butiken förklaras enligt Bäckström och Johansson 

(2006) bidra till positiva upplevelser, vilket tyder på att det motsatta bidrar till mindre 

positiva upplevelser. Är kundens avsikt därför att finna en specifik produkt, ser vi att 

upplevelsen kan försämras av att Hjärterum placerar produkter inom samma 

produktkategori på flertalet ställen. Det eftersom att det försvårar för kunden att finna 

den specifika produkten. Wilson et al. (2016) förklarar att en icke-funktionell design av 

en butik kan bidra till frustration, det är däremot ingen känsla som respondenterna för 

Hjärterum uttrycker. Respondenterna förklarar istället att de kan ta hjälp av personalen 

om de behöver hjälp att hitta, Sonesson förklarar att hon gör det för att undvika att gå 

miste om ett bättre produktalternativ. Det visar på ett annat sätt att uppnå sin avsikt med 

besöket, eftersom hon som kund ändå finner produkten. Bäckström och Johansson 

(2006) ger exempel på att en angenäm upplevelse kan skapas av att kunden får tag på en 

svårhittad produkt, vilket Hjärterum-respondenterna förklarar att de kan göra utan hjälp 

från grupperingarna. Upplevelsen på Hjärterum behöver därför inte försämras av 

svårnavigerade grupperingar. Däremot ser vi att sättet att gruppera inte bidrar med 

funktionalitet till upplevelsen i butik och återigen kan konstateras att personalen får en 

mer betydande roll för upplevelsen som delvis innebär att vara tillgänglig för kunderna.	

	

Trots de olikheter som finns i butikernas sätt att gruppera upplever samtliga 

respondenter att respektive sortiment är grupperat på ett naturligt sätt för dem. 

Gustavsson, respondent från Hemtex, berättar att det är viktigt för henne att 

grupperingar bygger på en tydlig logik men att det inte är av betydelse vilken logiken 

är. Genom att sortimentets produkter placeras på ett logiskt sätt i förhållande till 

varandra underlättas konsumenternas köpprocess (Hernant & Boström, 2010). Att med 

hjälp av butiksmiljön underlätta för kunderna relaterar Bitner (1992) till dess 

funktionalitet, vidare förklarar Wilson et al. (2016) att en funktionell miljö bidrar 

positivt till kundens upplevelse. Vi gör därför kopplingen att logiken i respektive 

gruppering bidrar positivt till respektive upplevelse, trots att logiken skiljer sig. 

Ytterligare likheter finns i respondenternas argument för respektive butiks gruppering 

som estetiskt tilltalande, varav Hjärterums respondenter är eniga i att de uppfattas som 

estetiskt tilltalande. Löfström förklarar sättet att arbeta med färger som anledning. Även 
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Gustavsson argumenterar för Hemtex grupperingar som estetiskt tilltalande med att 

företaget tagit hänsyn till färger. Lilliehorn uppskattar även hon färgerna i Hemtex 

butik. Trots att observationen visar på att Hemtex inte grupperar efter färg på varken 

butiks- eller varugruppsnivå är det tydligt att respondenterna noterar och uppskattar att 

Hemtex ändå tagit hänsyn till färger i placeringen av deras produkter. Vi gör därför 

kopplingen att Bäckström och Johanssons (2006) teori om att produkter som 

kategoriseras efter färg påverkar upplevelsen positivt, kan appliceras på både Hemtex 

och Hjärterum.	

	

Vad som är viktigt gällande gruppering i en inredningsbutik varierar. Delvis lyfts 

behovet att underlätta sökandet av en produkt, att det därmed ska vara tydligt vart en 

produkt finns. Även aspekten att kombinera olika produkter för att skapa en helhet lyfts. 

Som diskuterat i avsnitt 5.1 Servicelandskap förklaras Hjärterum bidra med mycket 

inspiration i respondenternas butiksupplevelser. Att Hjärterum uppfattas som mer 

inspirerande än Hemtex kan kopplas samman med att Hjärterum kombinerar olika 

produktkategorier, för som Schmidt och Ohlsson (2016) förklarar kan kombinationerna 

skapa inspirerande miljöer. Vi ser därmed att sättet att gruppera ger mer utrymme för 

inspiration och bidrar till en inspirationsfokuserad upplevelse. Att däremot arbeta med 

gruppering efter produktkategorier som enda redovisningsmetod kan uppfattas som 

statiskt (Schmidt & Ohlsson, 2016). Att Hemtex arbetar med gruppering efter 

produktkategori har redan konstaterats men däremot visar observationen att butikens 

produkter presenteras även på andra sätt, genom fristående displayer. Hemtex 

presentation av produkter behöver därmed inte uppfattas som statiskt. Men med 

butikens begränsade yta för inspiration och tidigare diskussioner om funktionsfrämjande 

egenskaper ser vi att gruppering efter produktkategorier bidrar till en mer 

funktionsfokuserad upplevelse. Som diskuterat fokuserar funktion i en butiksmiljö på att 

genomföra ett köp, i kontras till det ser vi att inspiration syftar mer till det faktiska 

besöket i butiken. Hjärterum-respondenten Lewin lyfter att besök i andra 

inredningsbutiker inte bidrar till en upplevelse på samma sätt som Hjärterum, och att 

hon blir tillfreds med Hjärterum-besök även när hon inte genomför ett köp.	

 
5.4 Butiksupplevelse 

Hemtex och Hjärterums butiksmiljöer kan beskrivas som det Antéblian, Filser och 

Roederer (2014) förklarar som en fysisk upplevelse-kontext kontrollerad av företagen. 
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Enligt Bäckström och Johansson (2017) formas kundernas butiksupplevelser delvis av 

butikens fysiska aspekter som layout och inredning. Observationerna visar på skillnader 

i respektive butik gällande layout och gruppering, något som bilder (se bilaga 8 & 11), 

illustrationer (se bilaga 6, 7, 9 & 10) och diskussioner i avsnitten 5.2 Layout och 5.3 

Gruppering tydliggör. På grund av att kunder har olika tidigare erfarenheter kan 

upplevelse-kontexten inte garantera samma upplevelse för alla (Antéblian, Filser & 

Roederer 2014). Respondenternas svar liknar i många avseenden varandra i respektive 

butik, trots olika tidigare erfarenheter. Samtidigt skiljer sig respondenternas svar kring 

deras upplevelser kopplat till layout och gruppering i jämförelse mellan butikerna. Vi 

kan därför uttyda att butikernas fysiska aspekter, som layout och gruppering, påverkar 

respondenternas upplevelse, vilket även går i linje med den konceptuella modellen (3.3 

Konceptuell modell). På vilket sätt layout och gruppering påverkar butiksupplevelser 

har tidigare diskuterats, vidare presenteras fler skillnader med ytterligare fokus på 

upplevelsen i butik. 	

	

Donovan och Rossiter (1982) redogör för att ett närmande beteende bidrar till att en 

person vill besöka miljön igen eller stanna kvar och undersöka den. Samtliga 

respondenter besöker respektive butik regelbundet och vidare uppger respondenterna att 

de vill besöka respektive butik igen, vilket indikerar på ett närmande beteende från 

samtliga respondenter. Däremot upplever varken Löfström, respondent från Hjärterum, 

eller Gränsmark, respondent från Hemtex, att de vill stanna kvar i butiken längre än vad 

som är nödvändigt, vilket delvis tyder på ett undvikande beteende. Ett undvikande 

beteende innebär istället att personen vill lämna miljön och inte komma tillbaka 

(Donovan & Rossiter, 1982). Närmande och undvikande beteenden är responser av de 

känslor som upplevs (Donovan & Rossiter, 1982). Kundens affektiva responser till 

butiksmiljön är en del av butiksupplevelsen (Verhoef et al., 2009) och affektiva 

upplevelser skapas av stimuli i butiksmiljön som framkallar känslor (Bustamante & 

Rubio, 2017). Känslor som Hjärterums butiksmiljö väcker skiljer sig mellan 

respondenterna. Hemtex respondenter är mer överens men lyfter olika aspekter i 

butiksmiljön som anledning till de känslor butiken väcker. Sammanfattningsvis uppgav 

respondenterna att främst färgerna och produkternas placering i färgschema på Hemtex 

skapar en rofylld, lugn och harmonisk känsla. Färgerna på Hemtex (se bild 8 i bilaga 8) 

kan därför ses som det stimulus som skapar affektiva upplevelser hos Hemtex-

respondenterna och bidrar till deras närmande beteende. Vidare kan därmed affektiva 
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upplevelser samt närmande och undvikande beteenden ses som nära relaterade, där 

stimuli i butiksmiljöer framkallar affektiva upplevelser som i sin tur påverkar kundens 

beteende. 	

	

Utöver affektiva upplevelser förklaras sociala, fysiska och kognitiva upplevelser av 

Bustamante och Rubio (2017) som komponenter av en butiksupplevelse. Den sociala 

upplevelsen har tidigare diskuterats under 5.1 Servicelandskap. Den fysiska 

komponenten förklaras som de interna fysiologiska responserna vid interaktion med 

butikens miljö (Bitner, 1992). Negativa upplevelser kan skapas av oattraktiva 

butiksmiljöer som skapar fysiologiska responser i form av obehag (Bustamante & 

Rubio, 2017). Samtliga Hjärterum-respondenter anser att butiksmiljön är attraktiv. Inget 

i respondenternas svar tyder på fysiska responser av obehag. Det innebär att den 

attraktiva butiksmiljön möjliggör positiva upplevelser i butiken, i motsats till 

Bustamante och Rubio (2017) teori om att oattraktiva butiksmiljöer skapar negativa 

upplevelser. Två av tre respondenter från Hjärterum, Lewin och Löfström, förklarar att 

den attraktiva miljön beror på sättet produkterna är placerade i sina rätta miljöer. 

Hemtex-respondenterna är inte överens, varav Lilliehorn och Gustavsson upplever 

butiken som attraktiv medan Gränsmark upplever butiken som oattraktiv. Gränsmark 

upplever miljön svår att applicera till sitt hem, vilket därmed kan förklaras som en 

faktor vilken bidrar negativt till Gränsmarks upplevelse. Hur produkterna är placerade i 

butiksmiljön kan utifrån respondenterna Lewin, Löfström och Gränsmark svar 

konstateras vara en avgörande faktor i utvärdering av butiken som attraktiv respektive 

oattraktiv. Den kognitiva upplevelsen involverar kundernas tänkande som delvis 

stimuleras av butiksmiljön. Den kognitiva upplevelsen innefattar kundens nyfikenhet, 

kreativitet och reflektion (Bustamante & Rubio, 2017). Tidigare diskussioner om 

servicelandskapets läsbarhet (se 5.1 Servicelandskap) tyder på att Hjärterums 

butiksmiljön stimulerar kundernas kognitiva upplevelser mer än vad Hemtex 

butiksmiljö gör eftersom Hemtex-respondenterna upplever butiksmiljön som 

förutsägbar och inte överraskande.	

	

Kundens utvärdering av olika aspekter i butiksmiljön påverkar även kundens känsla att 

vara välkommen i butiken eller inte förklarar Baker, Holland och Kaufman-

Scarborough (2007). Samtliga respondenter känner sig välkomna i respektive butik. 

Hjärterum-respondenterna är överens om att personalen får dem att känna sig välkomna. 
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Även Hemtex-respondenten Gustavsson upplever att det är personalen som får henne att 

känna sig välkommen på Hemtex. Det svar som skiljde mest från övriga respondenter 

var Gränsmark, respondent från Hemtex, som anser att den öppna mittgången i 

butiken (se bild 5 i bilaga 8) får henne att känna sig välkommen. Kaufman-Scarborough 

(1999) förklarar att alla dimensioner i ett servicelandskap kan ses som 

tillgängliggörande element eller hinder för kunden, och att hinder kan skapa negativa 

upplevelser. Den öppna mittgången kan därmed beskrivas som ett tillgängliggörande 

element i Hemtex butiksmiljö. På Hemtex anser respondenterna att det går bra att ta sig 

fram. På Hjärterum upplever respondenterna att det går bra att ta sig fram i butiken om 

det inte är för mycket människor i butiken. Som diskuterat under avsnitt 5.1 

Servicelandskap uppfattas Hjärterums layout som trång, där bredden på gångarna 

förklaras som den främsta orsaken. Som observationen visar är den bredaste gången i 

butiken uppskattningsvis 1,5 meter bred, en bredd som Svensson (2015) 

rekommenderar. Däremot visar observationen och illustrationen i bilaga 9 att bredden 

skiljer sig markant på vissa ställen, i jämförelse med den bredaste gången. Löfström 

upplever exempelvis problem med att inte kunna backa och se produkterna på håll, 

vilket tyder på att gångarnas bredd kan ha en påverkan på kundens överblick. Den 

inredning som utgör gångarnas bredd kan utifrån Kaufman-Scarborough (1999) teori 

beskrivas som hinder som kan påverka respondenternas upplevelser negativt, vid de 

tillfällen som det vistas många kunder i butiken. 	

	

Att som kund känna sig välkommen i butiken är även relaterat till om kunden hittar den 

eventuellt planerade produkten eller inte (Baker, Holland & Kaufman-Scarborough, 

2007). I Hjärterums fall uppger respondenterna att de behöver ta hjälp av personalen för 

att hitta rätt produkt vilket därmed kan ses vara orsaken till att många respondenter 

upplever att det är personalen som får dem att känna sig välkomna. Däremot kan vi se 

att personalen även är en bidragande faktor för flera respondenter från Hemtex, trots att 

personalen inte förklaras ha en avgörande roll i att finna produkter. Som tidigare nämnt 

är kundernas mål med ett besök en kundfaktor som påverkar upplevelsen i butik 

(Bäckström & Johansson, 2006). Vid en målorienterad aktivitet på Hjärterum kan vi 

konstatera att personalen har en viktig roll och påverkar utvärderingen av butiken. 

Syftet med besöket i en butik påverkar även utvärderingen av olika aspekter i 

butiksmiljön (Solomon et al., 2016) och målinriktade kunder visar lite intresse för 

aspekter i butiksmiljön som inte är funktionella (Korgaonkar, 1981). Vi kan av 
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ovanstående diskussion konstatera att Hemtex butiksmiljö gällande layout och 

gruppering är bättre lämpad för målorienterade aktiviteter än Hjärterum för en positiv 

upplevelse, främst om kunden vill fungera mer självständigt. Vi baserar det på att 

Hjärterum har fler icke-funktionella aspekter i butiksmiljön men som utifrån en 

rekreationsaktivitet, exempelvis i form av inspiration, upplevs positivt. Därför anser vi 

att Hjärterum istället är bättre lämpad för rekreationsaktiviteter, för en positiv 

upplevelse.	
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6 Slutsats 
Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser som ämnar att besvara studiens 

frågeställning och syfte. Avslutningsvis följer en presentation av förslag till framtida 

forskning för att uppmuntra till vidare studier inom området. Kapitlet inleds med att 

repetera frågeställningen. 

 

 
Hur påverkar layout och gruppering inredningsintresserade kvinnors butiksupplevelse i 

fysiska inredningsbutiker där produkter grupperas efter produktkategorier jämfört med 

där produktkategorier mixas? 

 

Vi kan konstatera att det finns skillnader i layout och gruppering hos de butiker som 

studien undersökt, Hemtex och Hjärterum. Hemtex representerar en butik som 

grupperar sina produkter efter produktkategorier medan Hjärterum representerar en 

butik som mixar produktkategorier i sina grupperingar. Både butikerna konstateras ha 

en layout med egenskaper från olika layoutmodeller. Studien visar på att Hemtex layout 

har egenskaper av en rutmönster- och friforms-layout medan Hjärterum har egenskaper 

av en friforms- och racerbane-layout. Respondenternas intervjusvar gällande 

upplevelsen i butik visar på samband för respektive butik medan vi kan se skillnader 

butikerna emellan, vilket indikerar på att skillnaderna i de fysiska aspekterna gruppering 

och layout resulterar i olika butiksupplevelser. Vidare i slutsatserna omnämns 

inredningsintresserade kvinnor som kunder.	

	

Utifrån analysen kan vi konstatera att en butik vars produkter grupperas efter 

produktkategorier bidrar till funktionalitet och praktisk relevans, vilket kan bidra 

positivt till kundens butiksupplevelse. Även tydliga sortimentavdelningar och en 

friforms-layouts egenskap av en god överblick bidrar till en förenklad navigering. 

Däremot visar studien att en butiks utrymme för inspiration begränsas av sättet att 

gruppera. Vi ser därmed att de fristående displayer har en avgörande roll för butikens 

inspiration. Studien indikerar på att sättet att gruppera främjar en funktionsfokuserad 

upplevelse och att arbetssättet därmed lämpar sig bäst vid en målinriktad aktivitet för en 

positiv upplevelse. Vidare visar studien istället på att mixade produktkategorier ger mer 

utrymme till att bidra med inspiration till kundens butiksupplevelse. Inspiration antyds 



 

60 

ha en viktig roll i inredningsbutiker och därmed ökar behovet för överraskande moment. 

Däremot visar studien att gruppering med mixade produktkategorier bidrar till sämre 

navigering, genom att det kan vara svårt att finna en specifik produkt. Det krävs därför 

mer av personalen för att kunden ska finna specifika produkter. Därmed kan konstateras 

att personalen kan komma att utgöra en viktig roll i kundens upplevelse vid en 

målinriktad aktivitet i en butik med mixade produktkategorier, eftersom butiksmiljön 

inte bidrar med tillräcklig funktionalitet. Studien indikerar därmed på att gruppering 

med mixade produktkategorier främjar en inspirationsfokuserad upplevelse och 

arbetssättet lämpar sig därför bäst vid en fritidsorienterad aktivitet för en positiv 

upplevelse. 	

	

Studien visar att den sociala upplevelsen, som en del av butiksupplevelsen, påverkas av 

layouten genom att en butiks gångar uppfattas som trånga i förhållandet till andra 

människor. Vidare kan konstateras att en racerbane-layout som inte erbjuder fler 

alternativ till gångar än huvudslingan kan försämra butiksupplevelsen genom att 

kunderna blir begränsade i sina vägval. Studien indikerar på att kunder föredrar att ta en 

annan väg istället för att trängas med andra kunder, vilket begränsade vägval försvårar. 

En inredningsbutik som upplevs trång med många människor kan bidra negativt till 

kundens upplevelse i den mån att kunden väljer att lämna butiken. Däremot visar 

studien att en rutmönsterlayout med gångar mellan samtlig butiksinredning ger goda 

förutsättningar för kunden att ta andra vägar för att undvika trängsel.	

	

Sammanfattningsvis kan konstateras att layout och gruppering på olika sätt kan bidra till 

kundernas butiksupplevelser. Studien indikerar på att kunden har bättre förutsättningar 

för en positiv upplevelse i en inredningsbutik med gruppering efter produktkategorier, 

vid en målinriktad aktivitet. Vidare kan kundens upplevelse vid en fritidsorienterad 

aktivitet gynnas av gruppering med mixade produktkategorier, eftersom det ger mer 

utrymme för inspiration. För att återkoppla till studiens inledningskapitel konstaterar 

studien att layout och gruppering har en viktig roll i fysiska butiker, som en del av 

butiksmiljön och för att skapa butiksupplevelser, som kan konkurrera med näthandeln. 

För fysiska butiker att konkurrera gentemot näthandel kan inredningsbutiker i praktiken 

arbeta med layout och gruppering för att skapa positiva upplevelser genom inspirerande 

miljöer och lättnavigerade butiker. Butiker som grupperar produkter efter 

produktkategori respektive butiker som mixar produktkategorier kan lära sig av 
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varandra för att skapa positiva upplevelser för både mål- och fritidsorienterade kunder. 

Däremot antyder studien att inspiration bidrar till mer av en upplevelse under besöket än 

vad funktionalitet gör i inredningsbutiker, och som Ebster och Garaus (2015) förklarar 

är upplevelseinriktad butiksdesign speciellt svår att leva upp till för onlinebutiker. Vi 

kan slutligen konstatera vikten av att inredningsbutiker är medvetna om hur layout och 

gruppering påverkar sina kunders butiksupplevelser för möjligheten att förbättra och 

skapa företagets önskvärda kundupplevelse. 

 

6.1 Etiska och samhälleliga aspekter 

Vi kan slutligen konstatera vikten av att inredningsbutiker är medvetna om hur layout 

och gruppering påverkar sina kunders butiksupplevelser för möjligheten att förbättra 

och skapa företagets önskvärda kundupplevelse. Det kan bidra till att fler fysiska butiker 

överlever för att de klarar av att bemöta konkurrensen från onlinebutiker. Vidare kan det 

ge konsekvenser för samhället, genom att antalet butiker i stadskärnor och köpcentrum 

inte behöver minska, vilket Svensk handel (2018), som tidigare nämnt, förklarar att 

näthandeln bidrar till. Det går även att diskutera på vilket sätt och till vilken grad 

företags olika strategier, kopplat till exempelvis butiksmiljö, tar hänsyn till etiska 

aspekter eftersom de i många fall syftar till att påverka kunden till köp på ett omedvetet 

plan. Däremot kan vi se hur upplevelser nödvändigtvis inte fokuserar på att direkt 

påverka kunden till köp utan istället syftar till att bidra till positiva besök.	

 
6.2 Förslag på framtida forskning 

Vi vill rekommendera framtida forskning att studera butiksmiljöer och butiks-

upplevelser inom andra branscher, utöver inredningsbranschen, för att undersöka om 

resultatet skiljer sig beroende av bransch och kunder. Frågor som dykt upp under 

arbetsprocessen, som vår studie inte tagit hänsyn till, är hur olika kundfaktorer kan 

påverka layouten och grupperingarnas bidrag till butiksupplevelsen. Därför vill vi 

uppmuntra till en liknande studie där kunder intervjuas vid verkliga besök, vilket 

innebär att undersökningen kan ta hänsyn till faktorer som exempelvis tid och humör. 

Slutligen uppmuntrar vi till, att med ett tydligt företagsperspektiv, undersöka företags 

arbetssätt gällande layout och gruppering kopplat till verksamhetsmål samt företags 

medvetenhet av hur arbetssätten påverkar kundens upplevelse. 
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Jag har fått ta del av muntlig information om studien. Jag har informerats om att 

deltagandet är frivilligt och jag när som helst kan lämna undersökningen utan att 

förklara mina skäl till det. Jag är medveten om möjligheten att delta anonymt. Jag är 

medveten om att intervjun kommer att spelas in och att den enbart kommer användas av 

forskarna. Inspelningen raderas när studien är avslutad. Jag är medveten om att den 

slutliga studien kommer att bli offentlig. Jag samtycker till att delta i studien.	
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Namnförtydligande  __________________ 

 

Forskarens underskrift  ________________  Ort och Datum ______________________	

Namnförtydligande   __________________	

 

Forskarens underskrift  ________________  Ort och Datum ______________________	

Namnförtydligande   __________________	

 
  



 

II 

Bilaga 2: Intervjuguide 
	

Tema 1: Inledning	

- Ålder?	

- Sysselsättning?	

- Vad får dig att gå till inredningsbutiker?	

- Vad med butiksmiljön är viktigt för dig i en inredningsbutik?	

- Hur ofta brukar du besöka den här butiken?	

	

Tema 2: Butiksupplevelse	

- Vad är ditt första intryck när du går in i butiken?	

- Upplever du butiksmiljön som attraktiv eller icke-attraktiv? Varför?	

- Vilka känslor väcker butiksmiljön? Vad i butiken får dig att känna så? 	

- Känner du dig välkommen i butiken? Varför?	

- Upplever du någon känsla av att vilja stanna kvar längre än vad du behöver eller 

har tid till? Varför?	

	

Tema 3: Servicelandskap	

- Upplever du butiken som inspirerande? På vilket sätt? 

- Tycker du att butiken är förutsägbar? På vilket sätt? 

- Hur upplever du din interaktion till andra människor i butiken?  

- Upplever du butiksmiljön som funktionell, på så sätt att den hjälper dig att 

uppfylla det du vill göra där? 

- Hur upplever du åtkomligheten av produkterna i butiken? 

- Vad hjälper dig att orientera dig i butiken?  

	

Tema 4: Layout	

- Vad tycker du om layouten i butiken? 

- Hur upplever du att det är att orientera sig i butiken med hjälp av layouten? 

- Upplever du att du har en överblick över butiken?  

- Hur upplever du att det är att ta sig fram i butiken?  

- Hur upplever du bredden på gångarna i butiken? 

- Vad tycker du om kassans placering? 



 

III 

- Hur brukar du röra dig i butiken? 

- Vad är viktigt för dig gällande layout? 

	

Tema 5: Gruppering	

- Vilka avdelningar uppfattar du i butiken? På vilket sätt uppfattar du dem som 

avdelningar? 

- Upplever du att produkterna är grupperade på ett naturligt sätt för dig? 

- Hur upplever du att avdelningarna bidrar till att navigera sig i butiken? 

- Upplever du att grupperingarna är estetiskt tilltalande? Varför? 

- Vad är viktigt för dig gällande gruppering? 

	

Tema 6: Avslut	

- Hur upplever du butikens layout och gruppering i jämförelse med andra 

inredningsbutiker? 

- Vad hade kunnat förbättra din upplevelse i butiken gällande butikens layout? 

- Vad hade kunnat förbättra din upplevelse i butiken gällande butikens 

gruppering? 

- Skulle du vilja besöka butiken igen? Av vilken anledning skulle du kunna tänka 

dig att gå tillbaka?  

	

	

  



 

IV 

Bilaga 3: Observationsschema 
 
1. Layout Begrepp 

Layout - Layoutens design 
- Placering av butiksinredning 
- Placering av funktionella ytor 
- Överblick 

Kundflöde  - Huvudslinga 
- Övergångszonen 

Tillgänglighet  - Bredd på gångar 
- Kundvarv 
- Övre och nedre plan 

2. Gruppering Begrepp 

Gruppering - Gruppering på: 
Varugruppsnivå 
Butiksnivå 

- Fördelning av yta 

Tillgänglighet - Placering av produkter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

V 

Bilaga 4: Operationaliseringsmodell av intervjuguide 
 
Intervjufråga Tema Begrepp Referens 

Ålder? 1. Inledning            - - 

Sysselsättning? 1. Inledning            -  - 

Vad får dig att gå till 
inredningsbutiker? 

1. Inledning Shoppingmotiv van Rompay et al. 
(2012) 

Vad med butiksmiljön är 
viktigt för dig i en 
inredningsbutik? 

1. Inledning Shoppingmotiv van Rompay et al. 
(2012) 

Hur ofta brukar du besöka 
den här butiken? 

1. Inledning Närmande och 
undvikande 
beteenden 

Donovan & 
Rossiter (1982) 

Vad är ditt första intryck 
när du går in i butiken? 

2. Butiksupplevelse Första intryck,  
Övergångszonen 

Levy et al. 
(2014), 
Ebster & Garaus 
(2015) 

Upplever du butiksmiljön 
som attraktiv eller icke- 
attraktiv? Varför? 

2. Butiksupplevelse Fysisk komponent  Bustamante & 
Rubio (2017) 

Vilka känslor väcker 
butiksmiljön? Vad i 
butiken får dig att känna 
så? 

2. Butiksupplevelse Affektiv  
komponent, 
Affektiv respons, 
Närmande och 
undvikande 
beteenden 

Bustamante & 
Rubio (2017),  
Verhoef et al. 
(2009), 
Donovan & 
Rossiter (1982) 

Känner du dig välkommen 
i butiken? Varför? 

2. Butiksupplevelse Välkomnande, 
Tillgänglighet 

Baker, Holland & 
Kaufman-
Scarborough 
(2007), 
Kaufman-
Scarborough 
(1999) 

Upplever du någon känsla 
av att vilja stanna kvar 
längre än vad du behöver 
eller har tid till? Varför? 

2. Butiksupplevelse Närmande och 
undvikande 
beteenden  

Donovan & 
Rossiter (1982) 

Upplever du butiken som 
inspirerande? På vilket 

3. Servicelandskap Produkt- 
kategorier, 

Schmidt & 
Ohlsson (2016), 



 

VI 

sätt? Läsbarhet  Berlyne (1971), 
Kaplan (1987), 
Nordfält & 
Ahlbom (2018) 

Tycker du att butiken är 
förutsägbar? På vilket 
sätt? 

3. Servicelandskap Läsbarhet Berlyne (1971), 
Kaplan (1987), 
Nordfält & 
Ahlbom, (2018) 

Hur upplever du din 
interaktion till andra 
människor i butiken?  

3. Servicelandskap Trängsel,  
Social komponent, 
Socializer 

Ebster & Garaus 
(2015), 
Bustamante & 
Rubio (2017), 
Wilson et al. 
(2016) 

Upplever du butiksmiljön 
som funktionell, på så sätt 
att den hjälper dig att 
uppfylla det du vill göra 
där? 

3. Servicelandskap Facilitator, 
Funktionalitet, 
Shopping-motiv 

Wilson et al. 
(2016), 
Bitner (1992), 
Korgaonkar 
(1981),  
van Rompay et al. 
(2012),   

Hur upplever du 
åtkomligheten av 
produkterna i butiken? 

3. Servicelandskap Tillgänglighet Svensson (2015), 
Bäckström & 
Johansson (2006) 

Vad hjälper dig att 
orientera dig i butiken?  

3. Servicelandskap Navigering  Levy et al. 
(2014), 
Bäckström & 
Johansson (2006),  
Schmidt & 
Ohlsson (2016), 

Vad tycker du om 
layouten i butiken? 

4. Layout Layoutdesign, 
Shopping-motiv, 
Gångar 

Levy et al. 
(2014),  
Nordfält & 
Ahlbom (2018),  
Bäckström & 
Johansson (2006),  
van Rompay et al. 
(2012), 
Mowrey, Parikh 
& Gue (2019), 
Ebster & Garaus 
(2015) 



 

VII 

Hur upplever du att det är 
att orientera sig i butiken 
med hjälp av layouten? 

4. Layout Layoutdesign, 
Shopping-motiv, 
Gångar 

Levy et al. 
(2014),  
Nordfält & 
Ahlbom (2018),  
Bäckström & 
Johansson (2006),  
van Rompay et al. 
(2012), 
Mowrey, Parikh 
& Gue (2019), 
Ebster & Garaus 
(2015) 

Upplever du att du har en 
överblick över butiken?  

4. Layout Överblick Nordfält & 
Ahlbom (2018) 

Hur upplever du att det är 
att ta sig fram i butiken?  

4. Layout Tillgänglighet,  
Övre plan,  
Gångar,  
Välkomnande 

Kaufman-
Scarborough 
(1999), 
Ebster & Garaus 
(2015),  
Svensson (2015),  
Baker, Holland & 
Kaufman-
Scarborough 
(2007) 

Hur upplever du bredden 
på gångarna i butiken? 

4. Layout Tillgänglighet Kaufman-
Scarborough 
(1999), 
Svensson (2015) 

Vad tycker du om kassans 
placering? 

4. Layout Funktionella ytor Levy et al. (2014) 

Hur brukar du röra dig i 
butiken? 

4. Layout Shopping-motiv, 
Övre och nedre 
plan, Flöde 

Mowrey, Parikh 
& Gue (2019),  
Ebster & Garaus 
(2015) 

Vad är viktigt för dig 
gällande layout? 

4. Layout Layout Levy et al. 
(2014),  
Bäckström & 
Johansson (2006) 

Vilka avdelningar 
uppfattar du i butiken? På 
vilket sätt uppfattar du 
dem som avdelningar? 

5. Gruppering Gruppering, 
Sortiment-
avdelningar, 
Varugruppsnivå 

Schmidt & 
Ohlsson (2016), 
Hernant & 
Boström (2010) 



 

VIII 

Upplever du att 
produkterna är grupperade 
på ett naturligt sätt för 
dig? 

5. Gruppering Gruppering, Logik Schmidt & 
Ohlsson (2016), 
Hernant & 
Boström (2010), 
Varley (2014) 

Hur upplever du att 
avdelningarna bidrar till 
att navigera sig i butiken? 

5. Gruppering Gruppering, 
Navigering, 
Sortiment- 
avdelningar 

Schmidt & 
Ohlsson (2016), 
Bäckström & 
Johansson (2006),  
Levy et al. 
(2014), 
Hernant & 
Boström (2010) 

Upplever du att 
grupperingarna är estetiskt 
tilltalande? Varför? 

5. Gruppering Gruppering, 
Estetisk dimension, 
Inspiration 

Hernant & 
Boström (2010), 
Schmidt & 
Ohlsson (2016), 
Varley (2014) 

Vad är viktigt för dig 
gällande gruppering? 

5. Gruppering Gruppering Hernant & 
Boström (2010), 
Schmidt & 
Ohlsson (2016) 

Hur upplever du butikens 
layout och gruppering i 
jämförelse med andra 
inredningsbutiker? 

6. Avslut Gruppering, Layout Hernant & 
Boström (2010), 
Schmidt & 
Ohlsson (2016), 
Levy et al. 
(2014),  
Nordfält & 
Ahlbom (2018),  

Vad hade kunnat förbättra 
din upplevelse i butiken 
gällande butikens layout? 

6. Avslut Layout Levy et al. 
(2014),  
Bäckström & 
Johansson (2006) 

Vad hade kunnat förbättra 
din upplevelse i butiken 
gällande butikens 
gruppering? 

6. Avslut Gruppering Hernant & 
Boström (2010),  
Schmidt & 
Ohlsson (2016) 

Skulle du vilja besöka 
butiken igen? Av vilken 
anledning skulle du kunna 
tänka dig att gå tillbaka? 

6. Avslut Närmande och 
undvikande 
beteenden  

Donovan & 
Rossiter (1982) 
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Bilaga 5: Operationaliseringsmodell av observationsschema 
 
Observation Tema Begrepp Referens 

Layout 1. Layout Layoutens design, 
Funktionella ytor, 
Överblick 

Bäckström & Johansson (2006),  
Levy et al. (2014), 
Nordfält & Ahlbom (2018) 

Kundflöde 1. Layout Huvudslinga, 
Kundvarv, 
Övergångszonen 

Ebster & Garaus (2015) 

Tillgänglighet 1. Layout Bredd på gångar, 
Övre och nedre plan 

Svensson (2015), 
Kaufman-Scarborough (1999), 
Ebster & Garaus (2015) 

Gruppering 2. Gruppering Gruppering  
Varugruppsnivå 
Butiksnivå 

Hernant & Boström, (2010),  
Schmidt & Ohlsson (2016)  

Tillgänglighet 2. Gruppering Placering av produkter Bäckström & Johansson (2006) 
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Bilaga 6: Layout Hemtex 
 
  

K = Kassa 

K = Kassa 
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Bilaga 7: Gruppering Hemtex 
 
  

K = Kassa 
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Bilaga 8: Bilder Hemtex 
 

             
 

 

  

Bild 1            Bild 2 

Bild 3            Bild 4 
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  Bild 7            Bild 8 

Bild 5            Bild 6 
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Bilaga 9: Layout Hjärterum 
 
  

K = Kassa 

Övre plan 

Nedre plan 

(klädavdelning) 
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Bilaga 10: Gruppering Hjärterum 
 
  

K = Kassa 

Övre plan 

Nedre plan 
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Bilaga 11: Bilder Hjärterum 
 

              

 

               
 
 
 

Bild 1            Bild 2 

Bild 3           Bild 4 
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Bild 5            Bild 6 

Bild 7              Bild 8 
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Individuellt bidrag 
 
 

Moa Björnberg  Maja Löfström  

Problemmedvetenhet  Studiens problem arbetades fram 
tillsammans genom diskussion 
och granskning av tidigare 
vetenskapliga studier inom 
närliggande områden. 

Studiens problem arbetades fram 
tillsammans genom diskussion 
och granskning av tidigare 
vetenskapliga studier inom 
närliggande områden.   

Metodval och 
genomförande 

Metodval i studien har tagits 
gemensamt. Tidigt i processen 
utformades en tidsplan uppbyggd 
gemensamt, som satt rimliga mål 
för studiens omfattning. 
 
Samtlig empiri-insamling, både 
intervjuer och observationer 
genomfördes tillsammans. Moa 
kontaktade Hemtex vilket 
innebar flertalet telefonsamtal 
och vidare mailkontakt. 

Metodval i studien har tagits 
gemensamt. Tidigt i processen 
utformades en tidsplan uppbyggd 
gemensamt, som satt rimliga mål 
för studiens omfattning. 
 
Samtlig empiri-insamling, både 
intervjuer och observationer 
genomfördes tillsammans. Maja 
kontaktade Hjärterum vilket 
innebar ett telefonsamtal och 
vidare mailkontakt. Maja skötte 
kontakten med 
kundrespondenterna. 

Teoretisk 
referensram  

Litteratursökning utfördes av 
båda men på distans. Båda har 
varit lika delaktiga i teorikapitlet 
och i alla olika delar, men med 
olika ansvarsområdet. Moa hade 
huvudansvaret för Layout och 
Butiksupplevelse.  

Litteratursökning utfördes av båda 
men på distans. Båda har varit lika 
delaktiga i teorikapitlet och i alla 
olika delar, men med olika 
ansvarsområdet. Maja hade 
huvudansvaret för 
Servicelandskap och Gruppering. 

Empiri Moa transkriberade tre av 
studiens sex (Sonesson, 
Lilliehorn & Lewin) intervjuer. 
Sammanställningen av empirin 
genomfördes tillsammans men 
Moa hade ett huvudansvar för 
sammanställningen av 
intervjuerna. 

Maja transkriberade tre av 
studiens sex (Gustavsson, 
Löfström & Gränsmark) 
intervjuer. Sammanställningen av 
empirin genomfördes tillsammans 
men Maja hade ett huvudansvar 
för sammanställningen av 
observationerna.  

Analytiskt kunnande  Analyskapitlet skrevs och 
bearbetades tillsammans. 

Analyskapitlet skrevs och 
bearbetades tillsammans. 

Slutsatser Studiens slutsatser diskuterades Studiens slutsatser diskuterades 
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och skrevs tillsammans. och skrevs tillsammans.  

Vetenskapligt språk 
och 
kommunikations-
förmåga  

Korrekturläsning av studiens 
språk har genomförts löpande. 
Kommunikation har främst skett 
mellan oss, Moa och Maja. 
Kommunikationen har skett 
kontinuerligt över telefon och via 
fysiska träffar. Vidare 
kommunikation har skett under 
kursens seminarier vilka båda 
har varit både skriftligt och 
muntligt delaktiga i. 

Korrekturläsning av studiens 
språk har genomförts löpande. 
Kommunikation har främst skett 
mellan oss, Moa och Maja. 
Kommunikationen har skett 
kontinuerligt över telefon och via 
fysiska träffar. Vidare 
kommunikation har skett under 
kursens seminarier vilka båda har 
varit både skriftligt och muntligt 
delaktiga i. 

Självständighet 
under processen 

Eftersom vi bor på olika orter har 
större delen av arbetet skrivits på 
distans, men med tät kontakt 
över telefon, både via samtal och 
sms. Vi har träffats fysiskt 
ungefär en gång i veckan, där 
störst fokus legat på att diskutera 
och gå igenom specifika delar av 
arbetet.  

Eftersom vi bor på olika orter har 
större delen av arbetet skrivits på 
distans, men med tät kontakt över 
telefon, både via samtal och sms. 
Vi har träffats fysiskt ungefär en 
gång i veckan, där störst fokus 
legat på att diskutera och gå 
igenom specifika delar av arbetet. 

Aktivt deltagande på 
seminarier 

Båda har deltagit i samtliga 
seminarier och varit aktiva i 
förberedelserna innan samt under 
seminarierna.  

Båda har deltagit i samtliga 
seminarier och varit aktiva i 
förberedelserna innan samt under 
seminarierna.  

 
 


