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Problemformulering Kan företag förbättra upplevelsen för kunderna i 

provrummen genom att strategiskt arbeta med sinnena?   

 

Syfte Uppsatsens syfte är att beskriva och analysera sinnenas 

betydelse för kundens upplevelse i provrum och skapa 

förståelse för provrummets betydelse ur ett kund- och 

företagsperspektiv samt ge förslag till hur företag kan 

förbättra upplevelsen i provrummen.  

 

Metod  I denna undersökning har vi jobbat efter en induktiv 

ansats. Denna ansats passade uppsatsen bäst då ämnet 

är outforskat och vi kom på så sätt närmare fenomenet. 

Det empiriska materialet bygger på observationer, 

experiment och personliga intervjuer. 

Slutsatser Vårt resultat visar att företag kan förbättra upplevelse 

för sina kunder genom att strategiskt använda sig av 

sinnena. Kunderna upplever då provrummen som bättre 

då deras totala upplevelse förhöjts och stannar 

dessutom kvar längre i provrummet.   

Nyckelord Provrum, sinnen, upplevelser, service, servicescape och 

kunden.  

 



 

 

ABSTRACT 

Title Senses strategic importance to the customer experience 
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Presentation of the question Is it possible for companies to enhance customers 

experience in dressing rooms by strategically working 

with the senses? 

Purpose The purpose of this paper is to describe and analyze the 

senses relevance to the customer experience in the 

dressing room and create an understanding of the 

dressing room from a customer and business 

perspective. Finally we will provide suggestions for 

how companies can improve the experience in the 

dressing room.  

Method We have applied an inductive approach in this study. 

This approach fits with the thesis work best because of 

the unexplored subject and by applying this we came 

closer to the phenomenon. The empirical data is based 

on observations, experiments and personal interviews.  

Conclusions Our conclusion shows that companies can improve the 

experience for their customers by strategic use the 

senses. Customer’s total experience of the dressing 

room will enhance and they also stay longer in the 

dressing room. 

Keywords Dressing room, senses, experiences, service, 

servicescape and customer 
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1. INTRODUKTION 

I detta kapitel introduceras läsaren till uppsatsens ämne; provrum. Ämnet diskuteras 

utifrån kundens och företagens perspektiv och ger en förklaring och förståelse för 

dagens provrum. Vidare förs en diskussion kring problematisering av provrummen som 

leder in till uppsatsens syfte och forskningsfråga. 

 

1.1 Bakgrund 

Föreställ dig synen av ett litet rum med kala kalla väggar. Känslan av smutsigt golv som 

kyler ner dina trötta fötter och ett skrynkligt hängande skynke som knappt når under 

knäskålarna eller ens täcker din exponerade kropp från omvärlden. Prövade klädesplagg 

i dammhögar vid anklarna då väggkrokar och avlastningshyllor lyser med sin frånvaro. 

Osmickrande ljus som framhäver dina sämsta sidor i och butikens hetsande musik som 

får dig att utveckla stresshormoner och en odör som avskräcker upplevelsen i 

provrummet. Detta är, enligt oss, vår syn på det som ska föreställa ett så kallat generellt 

provrum.   

 

Provrum är en väldigt intim area som är sluten från omvärlden samtidigt som den är 

utanför kundens egna hem och i en offentlig miljö, menar Ganetz (1992). Definitionen 

av ett provrum är, enligt Collins COBUILD (2009), ett rum där personer har 

möjligheten att byta kläder, som till exempel i ett provrum i en klädesbutik. Det har 

kommit att bli en allt viktigare del av affärskonceptet hos klädesbutiker och det är 

numera viktigt att leverera något utöver det vanliga. Solomon et al. (2010) förklarar att 

provrummet är en del av butiksatmosfären och det är även där en del av 

marknadsföringen äger rum. I linje med detta skriver Underhill (2009) att det är en 

självklarhet att provrum som har bättre kvalitet faktiskt ökar försäljningen. När 

kunderna köper klädesplagg beror detta oftast på att de har möjligheten att prova och 

känna på produkterna. Det är beslutsprocessens sensoriska aspekt som är viktig, med 

andra ord sker shoppingen med hjälp av våra fem sinnen.  

 

Underhill (2009) framhäver att köpbesluten tas oftast och oftare inne i butikens provrum 

vilket är hela 80 procent. Trots detta har det visat sig i en undersökning om provrum, 

publicerat av Market (2011), att 75 procent av de medverkande kvinnorna lämnat ett 
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provrum när de har konfronterats med det. De främsta orsakerna till detta anger 

kvinnorna var att provrummen framstod som trånga, röriga och exponerande för 

omvärlden. Det skrivs även om att kunderna lämnade provrummen med en negativ 

upplevelse istället för en bättre självkänsla och känslan av tillfredsställelse. 58 procent 

av kvinnorna kände sig besvikna varav nästan 50 procent av kvinnorna kände 

frustration när de lämnade provrummen. Istället för att kunden får bättre självkänsla och 

en kick lämnade kunden provrummet med en negativ upplevelse.  

 

Underhill (2010) menar på att kunderna är som fångar i trånga nakna utrymmen med 

förskräckligt dåligt och osmickrande ljus som inte alls framhäver kroppen eller plaggen 

på ett fördelaktigt sätt i speglarna. Trots detta visar företag ingen ansträngning i att göra 

provrummen trivsamma. Svenska Dagbladet (2008) påpekar att provrummen oftast är 

det minst prioriterade ytorna i butik som de snålar på eftersom de inte vill spendera för 

mycket resurser på den arean. Efter en genomförd studie kom det fram att provrummen 

var långt ifrån dugliga. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Provrummet är en del av butiksatmosfären och det är även där en del av butikens 

marknadsföring äger rum. Nordfält (2007) påtalar vidare att provrummet bland annat är 

ett marknadsföringsverktyg där marknadsföringen av klädesplaggen och varumärket 

kan ske på ett medvetet sätt genom att använda sinnesstrategier i provrummen. Hultén 

(2011b) menar på att butiker kan påverka kundernas beteende genom att utforma 

servicescape på ett attraktivt sätt, vilket bland annat sker genom fysiska aspekter så som 

ljus, känsel och doft. I linje med detta framhäver Underhill (2009) att butiker tydligt bör 

fokusera på att få kunderna att faktiskt röra och prova varorna och menar på att 

provrumsytan faktiskt är en av de viktigaste ytorna i butiken. Lin (2004) menar 

dessutom på att kunderna integrerar mer med den fysiska omgivningen och atmosfären 

än med personalen. Den fysiska omgivningen, servicescape, visar därmed att den spelar 

en viktig roll för företag och dess kunder och kan skapa både positiva som negativa 

känslor.  

 

Grönroos (2008) skriver att materiella ting ofta är nödvändigt för att leverera service till 

kunderna och att kunder idag finner detta i diverse provrum i klädbutiker där de blir 

erbjudna servicen att prova potentiella plagg som dem kan tänkas köpa. Provrum är med 
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andra ord en service som företag erbjuder sina kunder. Svensson (2006) menar på att 

service inte bara innebär servicemöten mellan människor utan även mellan företagets 

övriga resurser och påpekar att det finns brister gällande detta. Grönroos (2004) 

fortsätter i linje med detta och menar på att den ökade globala konkurrensen ger 

konsumenterna fler valmöjligheter än tidigare. Grewal et al. (2009) förklarar att 

överlevnad på dagens marknader kräver fokusering på konsumenternas 

shoppingupplevelse och inte bara på billiga eller innovativa produkter. Enligt Danziger 

(2006) handlar det verkliga problemet idag inte om de traditionella problemen såsom 

bättre lokalisering, större utbud, större affärer eller bättre organisering utan om att möta 

kunden. Hultén et al. (2008) menar därför att företag måste nå sina kunder på ett djupare 

plan för att överleva. Av den orsaken kan företag försöka skapa upplevelser för sina 

kunder i provrummet med hjälp av människans sinnen.  

 

Pine och Gilmore (1999) menar på att en upplevelse kan uppstå om företag avsiktligt 

använder service för att påverka kunderna. Författarna menar på att företag kan 

förstärka dessa upplevelser genom att använda diverse element som förstärker 

kundernas sensoriska interaktion med företaget. För att skapa upplevelser måste dock 

företagen ha kunskap om sinnena och dess betydelse. Upplevelser definierar Mossberg 

(2003) som något som ger ett större värde eller tillfredsställelse än kärnprodukten. 

Positiva upplevelser uppstår bland annat när en person tagit, sett eller doftat på 

produkten. Hur upplevelserummet och processen utformas har stor betydelse för om 

kunden får en positiv upplevelse. Dess inredning, design och arkitektur har kommit att 

spela en allt större roll för kundens upplevelse, därmed provrummet. I forskningen och 

litteraturen är det dock sinnesmarknadsföring sparsamt behandlat, menar Hultén et al. 

(2008). Genom eftersökningar av källor på Internet, litteratur och vetenskapliga artiklar 

återfinns ingen fokusering av människans sinnen eller av upplevelser i klädesföretags 

provrum. Enligt Hultén et al. (2008) sker det en mer kortsiktig och slumpmässig 

användning av sinnena hos företag utan att en ordentlig analys har gjorts. Det fokuseras 

för lite på servicescapes påverkan på kunderna där det är genom den fysiska 

upplevelsen som de skapar mening, menar Mossberg (2008). 
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Då sinnesupplevelsen står i centrum är det inte produkten som är i fokus, utan 

upplevelsen runtomkring den, påpekar Hultén et al. (2008). Därför kan det generella 

provrummet inte anses som tillräckligt bra för dagens konsumenter. 

 

1.3 Problemformulering  

Det framkommer i ovanstående diskussion att företag inte verkar inse att de kan påverka 

kunderna i provrummen då brist på kunskap och förståelse för hur stor betydelse 

provrummen faktiskt har råder. Vi har dessutom fått uppfattningen av att det är få 

företag som tillämpar sinnesmarknadsföring, vilket innebär att de inte arbetar utefter 

upplevelsen eller sinnena. Detta innebär med andra ord att de inte sätter kunderna i 

centrum då det är detta som sinnesmarknadsföringen och sinnesupplevelserna strävar 

efter. Sinnesmarknadsföring handlar om att strategiskt nå kunderna på ett djupare plan 

genom oliks stimuli och på så sätt påverka kundernas upplevelser och känslor. Vår 

tolkning är att kunder har förhoppning om att provrummet ska vara en trevlig och privat 

plats i en offentlig miljö som smickrar kunden och klädesplaggen på ett bra sätt då 

intrycken av dessa absorberas av konsumenternas sinnen. Vi ser att kunderna ofta blir 

oförmögna att nå upp till det som förväntas upplevas i provrummen just för att stimuli i 

provrummen inte är bearbetade och anpassade till kunderna strategiskt och att kunderna 

därmed upplever stimuli på fel sätt. Vi vill med detta påtala att det fokuseras för lite på 

servicescapes påverkan där kunderna genom den fysiska upplevelsen skapar mening. 

 

Vi kan se att det idag är fler klädesföretag som lägger större vikt och resurser vid det 

övriga servicescape och att provrummen då kommer i skymundan. De inser inte att även 

provrummets utformning kan ge effekter på kundens köpupplevelse. Utifrån detta 

verkar företag inte besitta kunskap om att de kan omvandla provrum till ett 

upplevelserum och inte heller kunskap eller förståelse för att kunderna inte köper ett 

plagg utan något mer eftersom de fortsätter att erbjuda de provrum som idag existerar. 

Kunderna söker efter att få ut lite mer av shoppingupplevelsen och söker mer nöje och 

underhållning. Vi ser dessutom att det sällan diskuteras om provrummen som en del av 

servicescape.  

 

Vi funderar om företag kan gynnas av att försöka få kunderna att prova och röra varorna 

då företagen kan försöka utforma provrummen på ett attraktivt sätt och på så sätt kunna 
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påverka kunderna. Genom att fokusera på att strategiskt använda sinnena i provrummen 

hoppas vi att det visas att detta har betydelse för kundens upplevelse. 

 

1.4 Forskningsfråga 

I provrummet möter kunden klädesplaggen, upplevelser och varumärket. Dessa faktorer 

påverkas då av den miljö som kunden omges av. Frågan är därför om klädesbutiker kan 

påverka kunden och deras uppfattningar samt upplevelser genom att ta aktiva 

ståndpunkter och börja agera i rikting mot människans sinnen i provrummen.  

 

Utifrån detta resonemang har uppsatsens forskningsfråga mynnat ut i följande: 

 

 Kan företag förbättra upplevelsen för kunderna i provrummen genom att 

strategiskt arbeta med sinnena?   

 

1.5 Syfte 

Syftet med uppsatsen är att: 

 Beskriva och analysera sinnenas betydelse för kundens upplevelse i provrum.  

 Skapa förståelse för provrummets betydelse ur ett kund- och företagsperspektiv.  

 Ge förslag till hur företag kan förbättra upplevelsen i provrummen.  

 

1.6 Avgränsningar och förklaringar 

Uppsatsen behandlar inte det servicescape eller butiksatmosfär som existerar utanför 

provrumsarean. Vidare behandlas inte besök i provrum bestående av män då butiken 

kunder där experimentet utförts endast är kvinnor.  

 

Experimentet som utförts på Gina Tricots provrum har gett oss information som kan 

användas i de flesta butikers provrum. Resultaten gäller därför inte enbart Gina Tricots 

provrum utan denna butik har endast gett oss möjligheten till att utföra vår 

undersökning och experimentet. 
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2. METOD 

I detta kapitel kommer vi att presentera den metod som vi har använt oss av i uppsatsen 

och argumentera för våra val. Kapitlet tar bland annat upp metodval, insamling av 

data, intervjuer, experiment, observationer och källkritik. 

 

2.1 Forskningsstrategi  

Vi har valt att arbeta med ett induktivt angreppssätt då den tar sin utgångspunkt i 

verkligheten och finner sedan de teorier som styrker upptäckterna. Det som skiljer de 

olika angreppssätten åt är uppfattningen om hur förhållandet mellan teori och empiri ser 

ut (Bryman & Bell 2005). Då uppsatsens ämne är ett relativt outforskat ämne passade 

det induktiva angreppssättet bäst då vi fick möjlighet att utgå ifrån verkligheten. Denna 

ansats gjorde det möjligt för oss att ta del av hur problemet kring ämnet faktiskt såg ut.  

 

Uppsatsprocessen tog sin utgångspunkt i den insamlade primärdatan i form av 

genomförda observationer och experiment på Gina Tricots provrum på Baronens 

köpcenter i Kalmar. Vi valde även att genomföra intervjuer med kunderna och även 

Gina Tricots ägare och butikschef Lisa Söderholm
1
 samt dekoratören Rebecca 

Boutelje
2
. Genom att samla in verklighetsbaserad primärdata om ämnet provrum, både 

ur kund- och företagsperspektiv, kunde vi sedan finna de teorier som kunde styrka detta. 

Då brist på sekundärdata fanns kring ämnet har vi gått runt problemet för att finna de 

teorier som passar empirin och uppsatsens ämne. Vi har då utgått från de insamlade 

primärdata för att kunna formulera teorierna. Vi ansåg att den insamlade sekundärdata 

var relevant för den empiri som vi hade samlat in och såg därmed inga osäkerheter med 

att ingen specifik litteratur fanns kring ämnet. Det är primärdata som format 

sekundärdata och därmed har primärdata varit väldigt viktigt för oss och vårt induktiva 

arbetssätt. 

 

2.2 Forskningsmetod 

Vi har valt att använda oss av både kvalitativ och kvantitativ metod då vi ansåg att båda 

metoderna var lämpliga tillvägagångssätt för uppsatsens syfte och problemformulering. 

Vi anser dessutom att båda metoderna är bäst lämpade för oss då det är vår egen 

                                                 
1
 Lisa Söderholm, ägare och butikschef Gina Tricot Kalmar. Personlig intervju 4 maj 2011 

2
 Rebecca Boutelje, blivande dekoratör. Personlig intervju 3 maj 2011 
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tolkning av problemet som står i centrum för undersökningen. Med andra ord har den 

kvantitativa metoden varit i centrum vid experimentets genomförande medan den 

kvalitativa metoden har haft fokus på de intervjuer som genomförts. Det är ibland inte 

nödvändigt att utesluta den ena metoden från den andra utan faktorer som kan vara 

avgörande för vilken metod man väljer att arbeta med är; undersökningens 

kunskapssyfte, problemställning och objektområde (Andersen 1998).  

 

Experiment är av kvantitativ information och härstammar från observationer av 

undersökningsdeltagare. Man kan studera konsekvenserna av en förändring som 

uppstått, vilket även denna hör till den kvantitativa kategorin (Gustavsson 2004).  När vi 

fokuserade på kunderna valde vi att genomföra experimentet på 40 kunder. 

Anledningen till varför vi valde att observera ett flertal kunder i experimentet var för att 

samla in ett stort antal primärdata om kundernas agerande och beteende och därmed få 

en så bred syn på fenomenet som möjligt samt för att resultaten skulle bli tyngre och 

mer trovärdiga. Vi ville utifrån dessa kunder observera deras beteende i provrummen 

och provrumsarean och räkna ut en genomsnittstid som de spenderade i provrummen. 

Med andra ord cirkulerade vi i och utanför provrumsarean för att på bästa sätt studerade 

kunderna. Detta tillvägagångssätt stämmer överrens med Patel och Davidssons (2003) 

förklaring till vad kvantitativ metod innebär och skriver att datainsamlingen bearbetas 

genom mätningar, statistiska bearbetnings- och analysmetoder där centrala mått är på 

mängd och antal. De menar även på att forskare kan använda sig av kvantitativ eller 

kvalitativ metod. Det som skiljer dem åt är tillvägagångssättet att samla in primärdata 

men även bearbetningen av denna information (Andersen 1998). Det kan även göras 

kvalitativa bearbetningar av anteckningar från observationer men också räkna ord, det 

vill säga, att kvantifiera det kvalitativa (Christensen et al. 2001).  

 

Vi har även intervjuat 40 observerade kunderna och har då utgått från den kvalitativa 

metoden. För att samla in och bearbeta primärdata på detta sätt har vi fokuserat på 

kundernas svar vid intervjufrågorna. Vi har därmed tagit till vara på respondenternas 

svar i form av texter och ord och även valt att kvantifiera delar av kundernas svar. På så 

sätt har vi tydligare kunna presentera det resultat som framkommit. Anledningen till 

varför vi även valde att intervjua kunderna var för att få ta del av deras åsikter då det 

inte var möjligt att observera inuti provrummen.  
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Vid intervjuerna med Söderholm och Boutelje har vi även här utgått från den kvalitativa 

metoden. Vi har då tagit tillvara på deras kunskaper och åsikter i skriftlig form. Med 

andra ord har intervjuerna med kunderna och med Söderholm samt Boutelje utgått från 

ett tillvägagångssätt som behandlar insamlingen i form av text, ord, och handlingar där 

den underliggande meningen fokuseras.  

 

2.3 Insamling av data  

 

Primärdata 

Primärdata har gett oss den information som vi letat efter men inte funnit genom 

sekundärdata och har som sagt varit av stor betydelse för uppsatsens syfte och 

forskningsfråga. Den information som har samlats in har sedan legat till grund för den 

referensram och analys som sedan utvecklats. Fördelen med primärdata är att den 

information som samlas in är uppdaterad och anpassad till undersökningsproblemet 

(Christensen et al. 2001).  

 

Uppsatsens primärdata har bland annat samlats in med hjälp av experiment, 

observationer och kundintervjuer i provrumsarean på Gina Tricot, Baronens köpcenter. 

Detta tillvägagångssätt att samla in primärdata gav oss information om hur verkligheten 

kring fenomenet provrum ser ut ur ett kundperspektiv. Vi ansåg att denna 

insamlingsmetod av primärdata endast var till fördel för uppsatsens syfte då detta gav 

oss material hade relevans för ämnet och som dessutom var uppdaterat.   

 

Vi tog kontakt med Gina Tricots ägare och butikschef, Lisa Söderholm, fredagen den 15 

april. Vi diskuterade då igenom syftet med uppsatsen och våra tankar kring provrum. 

Söderholm gav oss klartecken till observationer och experiment i hennes provrum och 

var mycket positivt inställd till uppsatsens ämne. Tisdagen den 19 april, träffade vi 

Söderholm en andra gång. Vi presenterade då våra tankar om hur allting skulle 

genomföras och la fram förslag på förändringar vid experimentet. Vi fick återigen 

endast positiv respons från Söderholm och torsdagen den 21 april bestämde vi att 

genomföra observationerna och kundintervjuerna innan experimentet på Gina Tricots 

kunder i butiken på Baronens köpcenter i Kalmar. Observationer och kundintervjuer 

efter experimentet genomförde vi fredagen den 6 maj och utfördes på samma sätt som 

21 april med undantag för experimentet som utfördes.  
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Vi var väl medvetna om förberedelsernas omfattning innan undersökningens början 

men ansåg trots allt att fördelarna övervägde nackdelarna med dessa tillvägagångssätt 

då det var bäst lämpat för uppsatsens syfte. Vi hade förberett oss genom att studera 

metodböcker om tillvägagångssättet att observera, genomföra experiment och 

intervjuer. Vi har dessutom diskuterat och planerat igenom alla intervjufrågorna ett 

flertal gånger.  

 

Anledningen till det färre antalet företagsintervjuer grundar sig i de svårigheter att finna 

företag som arbetar inom detta område och som haft möjlighet att ställa upp på intervju. 

Vi har varit i kontakt med diverse arkitektföretag och inredningsdesigners utan resultat. 

Arkitektföretaget Atrio Arkitekter i Kalmar bemötte oss med stor vänlighet då de 

hjälpte oss att ta kontakt med andra i branschen, då de själva inte arbetade med 

provrummen. Dock visade det sig att även de kontaktade företagen inte besatt den 

information som vi behövde och de fann det därför heller inte möjligt att ställa upp på 

intervju. 

Sekundärdata 

Ämnet som uppsatsen behandlar är ett outforskat område och vi har haft vissa 

svårigheter med att finna sekundärdata som har passat uppsatsens syfte och 

problemformulering, som tidigare nämnts. Trots detta har vi lyckats finna sekundärdata 

som alla har relevans för uppsatsen. Vi har funnit dessa sekundärdata då vi utgått ifrån 

primärdata som samlats in och funnit de teorier som tillsammans format innehållet i 

uppsatsen. För att få tillgång till sekundärdata har vi istället fått gå runt problemet och 

hitta andra infallsvinklar för att kunna arbeta efter uppsatsens syfte och forskningsfråga. 

Sekundärdata som vi har använt oss av har främst kommit ifrån litteratur och 

vetenskapliga artiklar men också e-böcker och elektroniska källor. Med sekundärdata 

menas att materialet tidigare har samlats in av andra personer och som man i sin tur 

själv använder sig av. Denna information har använts i ett tidigare sammanhang med 

annat syfte än din egen undersökning (Andersen 1998).  

 

2.4 Intervjumetod 

 

Företagsintervjuer 

Vi har i de två intervjuerna med Söderholm och Boutelje använt oss av en 

semistrukturerad intervjumetod. Intervjuerna genomfördes i ett avslappnat möte mellan 
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oss och respondenterna där vi snarare förde en dialog än följde intervjufrågornas 

ordningsföljd (bilaga 3). Det är möjligt att variera strukturen vid intervjuerna och även 

använda en kombination av olika insamlingstekniker (Andersen 1998). Intervjun med 

Söderholm skedde den 4 maj 2011 och Bouteljes intervju den 3 maj 2011. Denna typ av 

intervju anser vi passa vårt sätt att arbeta på och gjorde det även möjligt för oss att ta del 

av ny information som vi inte själva tänkt på innan. Vi valde att använda oss av diktafon 

vid intervjuerna efter medhåll från intervjupersonerna. Detta underlättade arbetet för oss 

både under intervjun men också efter. Under intervjun kunde vi istället fokusera på att 

vi fick den information som vi sökte och göra dialogen bekväm för intervjupersonerna. 

Efter intervjun kunde vi lyssna på intervjun igen och analysera svaren mer noggrant. 

 

Vår typ av intervjumetod innebär att det material som bildas kan analyseras och 

bearbetas kvalitativt. Frågorna är dessutom öppna, vilket till skillnad från slutna frågor, 

innebär att respondenten själv får formulera svaren och svara fritt (Christensen et al. 

2001). Vi valde att inte skicka ut intervjufrågorna till Söderholm eller Boutelje innan 

intervjun, detta för att vi inte ville att respondenterna redan innan intervjun skulle ta 

ställning till frågorna och dess innehåll. Vid dessa intervjuer förde vi en avslappnad 

dialog som fick respondenterna att öppna upp och dela med sig av informationen. 

Frågorna som ställdes var tydliga och vi använde oss av ord som var lätta att förstå så de 

kunde ge oss bra svar. 

 

Kundintervjuer 

Vid de kvalitativa kundintervjuerna som genomfördes med kunderna, torsdagen den 21 

april och fredagen den 6 maj på Gina Tricot, Baronens köpcenter, valde vi att delvis 

använda oss av en strukturerad intervju där vi lät kunderna få besvara två frågor på en 

enkät (bilaga 1 & 2). Strukturerade intervjuer innebär att varje respondent besvarar 

frågor som är standardiserade (Bryman & Bell 2005). Frågorna är bestämda i förväg 

och består av en enkät med olika svarsalternativ vilket även gör det möjligt att räkna 

ord, det vill säga, att kvantifiera det kvalitativa (Christensen et al. 2001). Kunderna fick 

då kryssa i olika alternativ som de tyckte passade in som svar. Med denna enkät ville vi 

ta reda på kundens totala upplevelse av Gina Tricots Provrum men även vilka ord som 

de tyckte beskrev provrummen bäst. Vi har därefter valt att redovisa svaren i en tabell 

som tydligt visar på respondenternas svar genom att kvantifiera orden.   
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Vi genomförde så kallade påstana intervjuer med kunderna efter deras besök i 

provrumsarean och provrummen. Påstana intervjuer innebär att intervjuer sker på plats 

där det är mycket folk i rörelse, till exempel utanför en butik eller i en galleria 

(Christensen et al. 2001). Vid kundintervjuerna valde vi att inte använda diktafon då vi 

uppfattade det som att kunderna kunde känna sig obekväma. Då kundintervjuerna 

bestod av kortare kvalitativa frågor ansåg vi inte heller att det behövdes utan fokuserade 

på att göra dialogen med kunden utförlig och få in den information som hade relevans 

för vår forskningsfråga. Under intervjuns gång förde vi kortare anteckningar och 

stödord för att efter intervjun komplettera svaren som getts av respondenterna 

(Christensen et al. 2001).  

 

Vi anpassade vår dialog till varje respondent då vi redan efter första frågan fick en 

känsla av kundens kunskap och förmåga att komma med bra svar. Trots att en dialog 

fördes hade vi bestämt sedan tidigare att vi inte skulle leda in kunderna på svaret. Vi 

ville att kunden själv skulle komma fram till svaret utan att vi påverkade och det anser 

vi att vi lyckades med. Dessa intervjuer genomfördes innan experimentet torsdagen den 

21 maj 2001 mellan klockan 13.00 och 18.30 och efter experimentet fredagen den 6 maj 

2011 mellan klockan 13.00 och 17.00.  

 

 2.4.1 Urval av intervjuer 

 

Företagsintervju 

Intervjuerna med Söderholm och Boutelje valdes ut då vi ansåg att de besatt relevant 

kunskap inom ämnet som behövdes för uppsatsens syfte och forskningsfråga. Det hade 

inte varit nödvändigt att intervjua någon annan då företag inte har kunskap om ämnet 

provrum. Detta hade endast resulterat i information som inte hade haft relevans för 

uppsatsen, därmed valde vi endast två personer utifrån företagets synvinkel.  

 

Anledningen till urvalet av intervjun med Söderholm var att vi ansåg att hon har 

kontroll över provrummen och kan påverka dess yta. Genom att intervjua Söderholm 

fick vi ta del av hennes tankar om utformningen av provrummen som vi genomförde 

experimenten på. Vi ville även intervjua en dekoratör som varit verksam i olika butiker 

och därmed blev Boutelje en god intervju för oss. Som blivande dekoratör besitter hon 

en bred syn på ämnet och är inte knuten till ett specifikt företag. På så sätt kunde hon ge 
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oss uppdaterad information och kunskap om deras syn på servicescape och provrum 

efter erfarenheter på diverse företag. Vi fick även en inblick i hennes utbildning och 

vilka kurser de får ta del av.  

 

Kundintervju 

Vid experimentet och observationerna av provrumsarean och provrummen valde vi att 

endast intervjua de personer som köpte klädesplaggen som de provade, både innan och 

efter experimentet. Sammanlagt uppgick antalet till 40 intervjuade konsumenter. Vi 

hade i förväg bestämt datum för alla intervjuer och observationer som skulle ske i 

samma butik. Vi valde ut en person som besökte provrummet och när denne provat klart 

frågade vi personen om denne hade tänkt köpa plagget eller inte. Om det visade sig att 

kunden inte skulle köpa plagget valde vi att avstå från att intervjua denna person och 

observerade en annan som besökte provrummen istället. Anledningen till varför vi valde 

att endast intervjua de som konsumerade var att vi annars slumpmässigt hade råkat 

intervjua de personer som inte konsumerat något innan experimentet och slumpmässigt 

råka intervjua de personer som konsumerat något efter experimentet. Detta hade 

bidragit till felaktiga påståenden då vi förmodligen hade dragit slutsatsen att fler hade 

handlat efter att experimentet genomförts i provrummen än de som handlat innan att 

experimentet ägt rum. Därför valde vi att endast intervjua de som konsumerade något 

just för att ha möjlighet att analysera skillnaderna före och efter experimentet utan 

beroende av huruvida konsumenterna köpte något eller inte. 

 

Nedan följer presentation av intervjupersonerna: 

 20 personer av kunder som besökt provrummet innan experimentet, i den 

naturliga miljön. 

 20 personer av kunder som besökt provrummet efter experimentet, i den 

manipulerade miljön. 

 Personlig intervju med en ägare och butikschef på Gina Tricot Kalmar, Lisa 

Söderholm. 

 Personlig intervju med dekoratör, Rebecca Boutelje.  
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2.5 Experiment 

Att genomföra ett experiment var bästa tillvägagångssättet för uppsatsen då ämnet är 

relativt outforskat och det råder brist på sekundärdata. Experiment är en studie som 

jämförs på en grupp individer eller en individ som blivit utsatta för en förändring i 

miljön. Jämförelsen av resultaten sker innan samt efter att förändringen genomförts för 

att se om förändringen är orsak till resultatet (Christensen et al. 2001).  

 

De observationer och kundintervjuer som genomfördes den 21 april innan experimentet 

gav oss information om vad kunderna saknade i provrummet och vad de tyckte kunde 

bli bättre med provrum i allmänhet. Det var därmed utifrån kundernas åsikter och 

Söderholms önskemål vi kom fram till de förändringar som sedan genomfördes i 

provrummet och i provrumsarean. På detta sätt kunde vi genomföra experimentet både 

ur ett kund- och företagsperspektiv. Detta resulterade i att vi valde att tillföra pallar i 

provrum och i provrumsarean, doft av vanilj, papperskorg i provrumsarean, en tavla i 

provrummen med budskapet Du är vacker! och färska blommor i provrumsarean.  

 

Ett experiment innebär en manipulation av en oberoende variabel för en 

experimentgrupp. Utöver experimentgruppen existerar även en kontrollgrupp som inte 

manipuleras av experimentet (Hartman 2004). Experimentet som genomfördes kan 

delas in i två faser. I första fasen genomförde vi observationer av kunder och 

kundintervjuer innan några förändringar genomförts i provrumsarean. Denna grupp av 

kunder blev vår kontrollgrupp. Sinnen som vi valde att arbeta med i experimentet var; 

doft, syn och känsel. Dessa sinnen är den oberoende variabeln som används vid 

experiment. Den beroende variabeln är i sin tur konsumentens upplevelse av 

experimentet.  

 

I experimentets andra fas utfördes experimentet genom att vi förändrade provrummen 

och provrumsarean med de stimuli som vi inhandlat. Dessa faktorer är de oberoende 

variablerna som vi hoppades på skulle påverka den beroende variabeln vilket är 

kundens upplevelse. Vi har endast att analysera utifrån att våra oberoende variablerna 

kan ha påverkat den beroende variabeln.  
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För- och nackdelar vid experiment 

Vi ville med experimentet se om butiker kan påverka sina kunder genom att förändra 

provrummen med små medel. Genom observationer och intervjuer i samband med 

experimentet kunde vi se de förändringar som genomförts i provrummen och i 

provrumsarean. Fördelen med experiment var att insamlingstekniken av primärdata är 

en av få metoder där forskaren säkert kan få fram ett resultat som visar om det finns ett 

orsak-verkan-samband (Christensen et al. 2001). Resultatet gav oss information om hur 

verkligheten ser ut. Fördelen med att genomföra ett experiment var att vi fick den 

primärdata vi var ute efter. Detta var viktigt för oss då det saknades relevant 

sekundärdata till uppsatsens ämne. Dock kan en nackdel vara att det är svårt att 

kontrollera om respondenterna blivit påverkade av andra variabler som inte mätts. Detta 

har vi varit medvetna om under experimentets genomförande men det är inget som vi 

tagit i anspråk. Ytterligare en nackdel är att experiment ofta är tidskrävande och det 

visade sig då vi ägnade åtaliga timmar åt planering, diskussioner och förberedelser 

(Christensen et al. 2001). 

 

2.6 Observationer 

Observationerna ägde rum på Gina Tricots provrum på Baronens köpcenter i Kalmar, 

det vill säga i en naturlig miljö för personerna som observerades. Observationerna gav 

oss information om hur kunderna använde sig av provrummet och hur de 

kommunicerade samt agerande. Observationerna gav oss information om verkligheten 

och som inte framkommer av intervjuerna men som är av betydelse för uppsatsen.  

 

Då provrum är ett relativt outforskat område att studera har vi valt att använda oss av 

både en strukturerad och ostrukturerad observation. Den strukturerade observationen 

tar sin form då vi i förväg planerade att observera vissa beteenden hos kunderna som vi 

var intresserade av. Strukturerade observationer handlar om systematiska iakttagelser 

som gör med hjälp av ett förutbestämt observationsschema (Bryman & Bell 2005). En 

strukturerad observation kan användas då syftet är att studera ett fenomen eller en 

företeelse vilket vår uppsats går ut på (Christensen et al. 2001). Den ostrukturerade 

observationen har vi använt oss av då vi upptäckt beteenden som vi ansett varit 

intressanta utöver det som vi planerat att observera och som vi ansåg hade relevans för 

uppsatsens ämne. Den ostrukturerade observationen används i situationer då syftet för 
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undersökningen är att samla så mycket information som möjligt inom ett visst 

problemområde (Patel & Davidsson 2003). 

 

Vi har i vår undersökning valt att genomföra en icke-deltagande observation vilket 

innebär att vi har hållit oss i bakgrunden i provrumsarean för att kunna studera 

observationspersonerna. Denna situation innebär att observatören iakttar men deltar inte 

i det som sker i miljön (Bryman & Bell 2005). Parallellt med detta kan ytterligare en 

indelning kan göras. Denna indelning handlar om observatören ska vara känd eller 

okänd för personerna som observeras (Patel & Davidsson 2003). När vi genomförde 

observationerna valde vi att vara icke-deltagande och okända för kunderna i butiken. Vi 

valde att befinna oss i provrumsarean och låtsas vänta på en kompis som provade men 

använde oss själva inte av provrummen. I denna situation försökte vi vara så diskreta 

som möjligt för att på bästa sätt kunna förbli okända för kunderna. Vi ville inte att de 

skulle bli påverkade eller frågande om oss. Genom detta agerande kunde vi ta del av det 

som sker i provrummen och i provrumsarean.  

 

Observationsschemat som vi använt oss av bestod av i förväg bestämda faktorer som vi 

ville studera hos kunderna i provrummet och i provrumsarean. För att på bästa sätt 

kunna ta del av all information under den strukturerade observationen använde vi oss av 

ett observationsschema. Eftersom det inte är möjligt för oss att studera kunderna inuti 

provrummen valde vi att komplettera observationerna i provrummet och i 

provrumsarean med kortare kvalitativa intervjuer. 

 

Fördelar och nackdelar observationer 

Nackdelen som vi har tidigare nämnt och som vi var väl medvetna om vid 

undersökningens början var möjligheten att inte observera inne i provrumshytten.  Vi 

valde därför att komplettera med kortare kvalitativa intervjuer med kunderna efter 

besöket i provrumshytten. Fördelen med strukturerad observation som vi gjort är att vi 

har haft möjlighet att direkt iaktta människors beteende vilket inte är möjligt vid andra 

undersökningar där man måste komma fram till slutsatser utifrån respondentens svar 

(Bryman & Bell 2005). Observationer är ett bra tillvägagångssätt då forskaren inte har 

mycket förkunskaper inom ämnet som studeras, vilket vi anser att vi inte haft gällande 

ämnet provrum (Christensen et al. 2001). Observationerna gav oss även detaljer och var 
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informationsrik, vilket vore svårt att få om en annan datainsamlingsmetod skulle 

använts.  

 

Då vi även agerat som okänd observatör kan detta ses som ett etiskt problem. 

Observatören bör ta ställning till om det är rätt mot individen att denna blir observerad 

utan dess samtycke(Patel & Davidsson 2003). Vi har vid observationerna haft respekt 

för respondenterna och medföljande sällskap vid deras shoppingrunda i butiken och 

agerat försiktigt när vi observerat dem. Detta ansåg vi vara viktigt både för kunderna 

men också för undersökningen.  

 

2.7 Studiens pålitlighet och tillförlitlighet  

 

Kvantitativ analys 

Reliabiliteten innefattar mätinstrumentets pålitlighet som man har använt, det vill säga 

hur studien metodmässigt är utförd. Reliabilitet handlar även om undersökningen skulle 

bli densamma om man genomförde den på nytt, med andra ord om undersökningen är 

reproducerbar (Bryman & Bell 2005). Studie innehar hög reliabilitet om resultatet 

skulle visa sig vara samma vid olika tillfällen. Vi anser att uppsatsen reliabilitet är av 

stor vikt och vi har därför valt att motivera och argumentera för vårt metodval samt 

förklarat vårt tillvägagångssätt genom uppsatsens gång. Genom att göra detta anser vi 

att uppsatsen kan ses som pålitlig.  

 

Kvalitativ analys 

Det existerar ett begrepp inom de grundläggande kriterierna för bedömningen av en 

kvalitativ undersökning vilket är trovärdighet (Bryman & Bell 2005). Vidare motsvaras 

trovärdigheten av kriterierna; tillförlitlighet, pålitlighet, överförbarhet samt styrka och 

bekräftelse. 

 

När det kommer till om det finns en absolut sanning menar författarna att det finns fler 

beskrivningar av en verklighet än endast en. Tillförlitligheten behandlar huruvida det 

kan finnas många olika beskrivningar av en verklighet. Det är då forskarens beskrivning 

av detta som avgör hur och om andra personer kommer att finna denna acceptabel. Med 

andra ord har det varit vår uppgift att beskriva observationerna och intervjuerna i 

uppsatsen på ett tillförlitligt sätt som gör att läsarna anser uppsatsens som trovärdig. Det 



METOD 

17 

 

gäller att forskaren redogör resultaten för det insamlade materialet för de som bidragit 

till materialet och att de även att de godkänner detta. På så sätt skapas en rättvis bild av 

materialet och de olika åsikterna samt uppfattningarna av de personerna som deltagit. På 

detta sätt bekräftas det att forskarens uppfattning av respondenternas verklighet 

överrensstämmer. Söderholm och Boutelje som intervjuats har godkänt 

intervjumaterialet och därmed att vi uppfattat deras åsikter och verklighet på ett korrekt 

sätt. Dessutom har de intervjuade och observerade kunderna själva fått beskriva sina 

åsikter och uppfattningar vilka vi noggrant antecknat ordagrant och även upprepat deras 

svar för att bekräfta att vi uppfattat åsikterna rätt.  

 

Genom uppsatsens gång har vi redogjort klart och tydligt för våra val för läsaren till 

uppsatsen bland annat under rubriken Kunskapsprocessen. Där har vi redogjort för alla 

faser av forskningsprocessen. De kan då bedöma hur väl överförbara resultaten är på en 

annan miljö. Vi har därmed haft ett granskande synsätt och haft detta i åtanke att 

genomgående förbättra pålitligheten av uppsatsens kvalitativa delar. 

 

Vi har i uppsatsens process agerat i god tro, vilket inneburit att vi inte medvetet låtit 

personliga värderingar påverkat slutsatserna eller utförandet av undersökningen. Detta 

anser vi har varit viktigt då vi ville att resultaten skulle spegla respondenternas egna 

värderingar och ge undersökningen en rättvis bild.  

 

2.8 Kunskapsprocessen 

Innan uppsatsens början hade vi bestämt oss för att skriva om ett ämne som var aktuellt 

eller nytt. Uppsatsens ämne var ett resultat av en diskussion kring våra egna 

erfarenheter om provrum. Vi resonerade om de provrum som vi besökt och kom snabbt 

fram till att det inte fanns många provrum som vi ansåg var representabla. Detta fick oss 

att undra varför företag inte satsar mer på denna yta och vilken betydelse provrummet 

har för kunden. Vi började söka information om ämnet men upptäckte ganska snabbt att 

det inte var det lättaste. Trots detta ansåg vi ämnet intressant då vi alla besökt ett 

provrum och vet av erfarenhet dess betydelse.   

 

Uppsatsens syfte och forskningsfråga är något som har formats under processens gång. 

Då vi ansåg att ämnet var relativt nytt eller snarare ett outforskat område insåg vi tidigt 

att ett experiment och observationer skulle passa uppsatsen bäst. Vi har både utgått från 
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Datainsamling 

Primärdata 

- Experiment 

- Observationer 

- Intervjuer 

Sekundärdata 

- Litteratur 

- Vetenskapliga 

artiklar 

Sammanställning 

av material 

en kvalitativ och kvantitativ metod och arbetade med en induktiv ansats genom arbetets 

gång.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.1 Datainsamling 

 

Datainsamlingen har skett i form av primär och sekundärdata och har uppgått till en 

omfattande mängd. Då vi inte kunde observera kunderna i provrummet valde vi även att 

genomföra kortare kvalitativa intervjuer med kunderna efter samtycke och godkännande 

av butikens ägare och butikschef Lisa Söderholm. Detta tillvägagångssätt gav oss en bra 

förståelse om kundernas syn på provrum. Vi var även intresserade att se om företag 

arbetar med sinnen och upplevelse i provrum och valde därför att intervjua Söderholm 

och dekoratören Boutelje. Intervjuerna som genomfördes var två lättsamma möten där 

vi förde en dialog. Efter intervjun sammanställdes svaren och skickades ut till 

respondenterna så att de fick möjlighet att läsa igenom och påpeka om det fanns 

invändningar eller om materialet var godkänt. Detta minskade risken för eventuella 

feltolkningar och ökade uppsatsens trovärdighet. Utöver detta har vi även varit i kontakt 

med diverse arkitektfirmor, bland annat Atrio arkitekter. Tyvärr kunde dessa företag 

inte ställa upp på intervjuer då kunskap om provrum saknats.  

 

Direkt efter observationerna och kundintervjuer innan experimentet gjorde vi en 

grundläggande analys av materialet. Vi valde att utifrån respondenternas svar och 

Söderholms önskemål implementera det som saknades i provrummet för att se om 

kundernas upplevelse efter experimentet förhöjdes.  Detta mätte vi sedan genom att vi 

jämförde resultatet vi fått av kundintervjuerna och observationerna innan och efter 

experimentet.  
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I samtida process som empirin kommit till stånd har vi parallellt arbetat med den teori 

som samlats in. Utifrån empirin har den teoretiska referensramen växt fram och 

tillsammans har dessa två kapitel lagt grunden för uppsatsens avslutande analys i 

arbetet.  

 

2.9 Källkritik  

Vi har granskat och varit kritiska till alla de källor som vi tagits i anspråk, både gällande 

litteratur, vetenskapliga artiklar samt den empiri som vi samlat in. Detta har vi gjort för 

att kunna göra en rättvis bedömning om det fakta och upplevelser är sannolika. Detta 

innebär att man måste ta reda på när och var dokumentet tillkommit (Patel & Davidsson 

2003). Under hela processens gång har vi varit väl medvetna om detta och haft detta i 

åtanke vid insamlandet av källor.  

 

Vidare kan en kritik ses som att våra företagsintervjuer varit få. Dock ser vi inte detta 

som ett problem då vi anser att det inte hade varit nödvändigt med fler på grund av 

bristande kunskaper hos företag. Vi ansåg det därför bättre för uppsatsen att genomföra 

bra intervjuer med personer med relevans för ämnet och uppsatsens syfte samt 

forskningsfråga. 

 

2.10 Metodkritik  

Resultatet av en kvalitativ metod påverkas oftast av forskarens subjektiva värderingar 

och uppfattningar om resultatet. Detta kan resultera i att forskaren anser att vissa 

företeelser är viktigare än andra och kan på så sätt gå miste om andra viktiga företeelser 

(Bryman & Bell 2005). Vi har under arbetets gång varit medvetna om detta men har inte 

sett det som ett större problem. Det är inte konstigt att en uppsats påverkas av 

författarens subjektiva syn då vi är det viktigaste redskapet i undersökningen eftersom 

vi har valt inriktningen på uppsatsen. Dock har vi försökt att inte låta våra subjektiva 

värderingar styra allt för mycket utan vi har försökt att se vilka olika möjliga alternativ 

det fanns att undersöka detta fenomen framförallt efter den insamlade primärdata. 
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3. REFERENSRAM 

I detta kapitel presenteras de teorier som vuxit fram som ett resultat av vår empiri. 

Detta kapitel utgör undersökningens teoretiska referensram och berör ämnen som 

service, servicescape, sinnen och upplevelser. Detta är teori som vi anser vara av 

relevans för uppsatsens syfte och forskningsfråga och som styrker uppsatsens empiri.  

 

3.1 Provrummet som service 

I dagens samhälle och på dagens konsumentmarknader måste alla företag erbjuda något 

mer än bara tjänsten eller den fysiska produkten (Grönroos 2008). Grönroos (2007) 

skriver att konsumenter inte köper en produkt eller en service utan det tillfredsställande 

värde som produkten/servicen ger, oavsett vad företaget erbjuder. Företag skulle lyckas 

bättre om de fokuserade mer på kundernas behov än på de fysiska produkterna i deras 

marknadsföring. 

 

Hernant och Boström (2010) påpekar och menar på att företag bör bli medvetna om att 

kunderna sällan konsumerar en produkt eller tjänst, konsumenter handlar för att 

tillfredsställa ett eller flera behov. Grönroos (2008) hävdar att det kunderna istället gör 

än att köpa en produkt är att utnyttja den service eller nytta som produkterna för med 

sig, vilka fungerar som ett värdeskapande stöd i kundernas processer och aktiviteter. 

Wilson et al. (2008) skriver i linje med detta att ett nytt sätt att se marknadsföringen på 

är att det värde som härstammar från de fysiska varor i själva verket är den tjänst som 

tillhandahålls av varorna, inte varorna själva.  

 

Fortsättningsvis hävdar Wilson et al. (2008) att det i framtiden kan komma att tänkas på 

service på ett bredare synsätt än vad det görs idag. Dessutom krävs det, enligt Grönroos 

(2008), att företaget erbjuder detta på ett bättre och effektivare sätt än konkurrenterna 

för att vara konkurrenskraftig. Allt detta krävs för att företaget ska uppfylla kundernas 

förväntningar. Hernant och Boström (2010) menar på att det är viktigt att veta vilka 

fördelar produkten kan ge kunden. Det värde som uppstår hos kunden är det som skapas 

i deras egna processer. Värdet kan alltså inte produceras. Oavsett vad det är kunderna 

köper bör dessa fungera som en tjänst. Hernant och Boström (2010) beskriver att 

service är något som är ett faktum när det kommer till att driva en butik. Butiker 
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erbjuder konsumenterna köpmöjligheter och det är dess läge men även sortimentet som 

betraktas som en service. Det som även betraktas som en service är egenskaperna i 

butiken som kan ge stöd till konsumentens köp. I butiken är det de fysiska produkterna 

som tillsammans med allt annat skapar kvaliteten i köpupplevelsen. I linje med detta 

påtalar Grönroos (2007) att både interiör och exteriör samt andra icke mänskliga 

resurser är hjälpmedel vid service, vilka även kan bli konkurrensmedel.  

 

Wanger (2002) menar på att ett butiksbesök kan ha en bakomliggande tanke, så som en 

social funktion. Det är en plats där konversationer förs med varandra, med personalen 

och även med andra kunder och kunderna har en benägenhet att endast lägga märke till 

infrastrukturer när det är något som brister i dessa. Trots detta är kundens interaktion 

med servicescape lika viktig som kundens interaktion med andra resurser inom 

företaget, påpekar Grönroos (2008).  

 

Grönroos (2008) menar på att kunder uttrycker tjänster som en upplevelse, känsla, 

förtroende och trygghet. Det finns tjänster som innehåller påtagliga element; till 

exempel ett hotells olika fysiska inventarier, såsom sängen. Hernant och Boström 

(2010) framhäver ett butiksbesök, alltså en service, som en immateriell upplevelse för 

kunden. Detta butiksbesök blir då svårare att utvärdera än en köpt vara för kunden. 

Kvaliteten av servicen som ges beror inte endast på hur bra tjänsten utförs utan även på 

hur kunden själv presterar och vad denne har för förväntningar. Då en kund besöker en 

butik utvärderar denna bland annat hur butiken och dess utformning ser ut, alltså den 

fysiska omgivningen.  

 

3.2 Provrummet i servicescape 

Köpprocessen ses ofta som en process som sker i konsumenternas inre och som 

butikerna inte kan påverka men detta är fel. Butiken har stor påverkan på kundens 

köpprocess när denne väl befinner sig i butiken. Butiken kan påverka kunden genom 

bland annat miljön och utformning som finns i butiken. Denna form av marknadsföring 

kallas för butiksmarknadsföring (Hernant och Boström, 2010) och Hultén (2011b) 

menar på att den miljö där servicen levereras har betydelse för kundens emotionella 

känslor. Med detta menas den fysiska omgivningen men även den interaktion där 

kunden själv är med och bidrar till servicen. Den fysiska miljön skapas bland annat med 
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hjälp av hur företaget arbetar med ljud, bilder och dofter i butiken för att påverkar 

kundernas stimuli och deras beteende. Butikens egenskaper och dess utformning ger 

kunden ett mer eller mindre attraktivt intryck. Hernant och Boström (2010) definierar 

marknadsföring i butikssammanhang som: 

 

Marknadsföring är ett sammanfattande begrepp som omfattar alla de åtgärder en butik 

kan vidta för att öka sin försäljningsvolym. 

 

Med detta citat menas allt som en butik kan göra för att påverka kunden och inte endast 

genom traditionell marknadsföring så som reklam och andra former av 

marknadskommunikation. Vidare påpekar Ballantine et al. (2010) att företag kan 

utforma butikens inredning i syfte att stimulera en direkt respons från kunden. 

Butiksmiljön fyller olika funktioner och en av dem är att få kunden att stanna kvar 

längre i butiken genom att sänka kundernas psykologiska försvar. I linje med detta 

hävdar Underhill (2009) att ju längre tid kunden spenderar i butiken, desto mer kommer 

denne att köpa. Vidare betonar Echeverri och Edvardsson (2002) att kunden dessutom 

kan känna köpglädje, vilja upptäcka mer, komma tillbaka till butiken och köpa mer som 

ett resultat av butikens servicescape. Detta visar på att butikens fysiska miljö har 

inverkan på kundens beteende. Även Mossberg (2003) påtalar att butikens estetik har 

kommit att bli av stor betydelse för kunden men också för företag.  

 

Parallellt med ordet butiksmiljön används även ordet atmosfär. Begreppet atmosfär 

definierar Hernant och Boström (2010) som ett utrymme designat för att skapa effekter 

hos konsumenterna i hopp om att öka kundernas sannolikhet för köp. Turley och 

Milliman (2000) förklarar att det finns en rad olika stimuli som företag kan använda sig 

av för att påverka kunderna. Komponenter så som ljussättning, musik och temperatur 

påverkar kundens beteende både medvetet och omedvetet. Solomon et al. (2010) menar 

på att alltfler butiker ägnar tid åt butikens inredning och atmosfär då detta kan påverkar 

kunderna positivt och även vad kunderna i slutändan köper. Rodrigues et al. (2011) 

hävdar att butikers atmosfär framhäver de sensoriska egenskaperna för att attrahera sina 

kunder.  
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Nordfält (2007) påtalar att atmosfär även kan definieras som de fysiska och icke fysiska 

element i butiksmiljön. Fortsättningsvis hävdar Mossberg (2003) att atmosfären kan 

delas in i olika komponenter;  

 

 Designfaktorer – detta är faktorer som syns; butikens hyllor, färger och ljus. 

Faktorerna påverkar kunden tydligt då arkitekturen, designen och det 

funktionella lätt drar till sig blickarna. 

 Bakgrundsfaktorer – detta är faktorer som påverkar kunden omedvetet. 

Bakgrundsfaktorer är bland annat doft och ljud och kallas också ibland för 

atmosfäriska faktorer.  

 Sociala faktorer – detta är faktorer som inkluderar personlig interaktion, till 

exempel kundens interaktion med servicepersonalen. Utöver servicepersonalen 

påverkas kunden av andra kunder i butiken, av köer och trängsel. 

 

I en studie gjord av Baker (2002) visade det sig att butiksdesignen åstadkom störst 

signifikanta effekter på kunden. Ju trevligare och tilltalande miljön var i butiken, desto 

mindre roll spelade exempelvis väntetiden i kön. Utöver detta visade det sig utifrån 

studien att kunderna trivdes bättre och uppfattade varorna som dyrare och med bättre 

kvalitet om butiksdesignen var tilltalande. Turley och Milliman (2000) är några andra 

författare som väljer att dela in atmosfären i fem olika delar, vilka är; externa variabler 

(arkitektur, närliggande butiker, färg och storlek på byggnaden), interiör variabler 

(golvet, färger, ljus, renlighet), layout och design (möjligheter att vänta, kö, möbler), 

skyltning och dekorationer (skyltar, bilder, priser) och mänskliga variabler (anställdas 

karaktär och uniform, möjlighet till avskildhet).    

 

Kunder mottager flera olika inputs när de befinner sig i servicescape och omvandlar 

dessa till stimuli som påverkar dess känslor och beteende, menar Lin (2004). Kundernas 

perception av en butik innefattar inte endast betalningsdisken utan även butikens 

belysning, golvet, färger, möbler och anställda. Utöver detta påverkas kunden även av 

musik och dofter som finns i servicescape. Detta är alla faktorer som påverkar kundens 

eget agerande och uppfattning om företagets varumärke. Perception väljer Lin (2004) 

att förklara är en funktion av flera faktorer från omgivningen som påverkar människan 

men också dess egna källor så som förväntningar och kunskap.  
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3.3 Sinnen 

Kundens upplevelse av olika köp- och konsumtionsprocesser är helt av betydelse av 

människans fem sinnen då det är genom dessa som kunden uppfattar och blir medveten 

om produkten och dess varumärke. Det har det har kommit att bli allt vanligare att 

butiker försöker utforma sitt servicescape genom sinnena för att skapa 

sinnesupplevelser och emotionella kopplingar till sina kunder, menar Hultén et al. 

(2008) på. I samstämmighet med detta påtalar Schmitt (1999) att butiker utformar sitt 

servicescape genom sinnena för att attrahera sina kunder.  

Hultén et al. (2008) förklarar att sinnesmarknadsföring skiljer sig från mass- och 

mikromarknadsföring då det handlar om att möta kunden på ett djupare plan, vilket 

bygger på såväl rationalitet och logik som känslor och värderingar. Hultén (2011a) 

definierar sinnesmarknadsföring som en marknadsföringsstrategi som berör kundernas 

sinnen och på så sätt påverkar deras beteende. I sinnesmarknadsföringen strävar företag 

efter att bemöta kunden på ett personligare och intimare sätt. Detta gör de genom att 

använda sig av sinnesstrategier som knyter an till kundernas livsstil, identitet och 

personlighet. Vägen hit når företag genom att bygga upp sin marknadsföring genom mer 

emotionella inslag, då det har visat sig att kunder idag inte värderar funktionella attribut 

i samma utsträckning som upplevelser. Enlig Bloom och Lazerson (1988) upplever 

människan information om omgivningen och miljön genom människans fem sinnen. I 

linje med detta menar Schmitt (1999) att företagen med hjälp av syn, lukt, smak, hörsel 

och känsel kan skapa upplevelser hos sina kunder. För att lyckas med detta krävs det att 

företag har kunskap inom detta område och förståelse för hur de kan uppnå och påverka 

kundernas sinnen.  

Hirschman och Holbrook (1982) definierar hedonisk konsumption som de faktorer av 

konsumentbeteendet som relateras till flera sinnen, det vill säga multisensoriska sinnet. 

Citrin et al. (2003) förklarar att det, enligt multisensorisk teori av shopping, finns 

individer som är i behov av mer taktila inslag och litar inte endast på syn och hörsel för 

att kunna bedöma en produkt. Sinnesupplevelser är något som Hultén (2011b) definierar 

som en individs perception av ett företags produkter eller service och som utmanar 

människans minne och dess sinnen. Vidare hävdar Hultén et al. (2008) att kundernas 

sinnesupplevelser skapas i den mänskliga hjärnan, i höger- (emotionell karaktär) och 

vänster hjärnhalva (rationell karaktär), genom att processer skapas som ger upphov till 

sinnesupplevelser. Därför anses det centrala i sinnesmarknadsföring vara den mänskliga 
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hjärnan och de fem sinnena.  Det är genom syn, lukt, smak, hörsel och känsel som 

upplevelser skapas och som har åstadkommits av människans fem sinnen. 

Kundupplevelsen uppstår ur kundens känslor, sinnen och tankar. 

Människans sinnen är väldig avgörande för dess upplevelse skriver Hultén et al. (2008) 

och menar på att inga intryck skulle skapas utan våra sinnen och att de därför spelar en 

avgörande roll för människan. Genom människans fem sinnen får människan 

information om tillvaron. Detta visar på att företag måste fokusera på människans 

sinnen i och beröra individen genom dem för att lyckas med sinnesmarknadsföringen 

och nå kunden på ett djupare plan. Schmitt (1999) påtalar att sinnesmarknadsföringen 

innebär att kunna integrera sensoriska komponenter som en del av sinnesstrategierna för 

att attrahera kunderna. Företag kan välja att arbeta med ett eller flera sinnen. Då ett av 

människans sinnen stimulerar ett annat sinne brukar man kalla detta för synestesi eller 

sinnesanalogi. Detta innebär att två eller fler sinnen är sammankopplade och leder till 

ett neurologiskt tillstånd. Kunderna får då en djupare helhetsupplevelse då sinnena 

tillsammans skapar synergi. 

3.3.1 Synen 

Synen anses vara det sinne som människan använder sig av mest av vid beslutsfattande 

då fyra av fem beslut tas med endast hjälp av synen. Det är genom synen som kunden 

blir attraherad av företaget och dess varumärke, skriver Hultén et al. (2008). För att 

tydliggöra företagets varumärke förutsätter det visualisering av olika sinnesuttryck i 

dess marknadsföring. Ett företag kan även uttrycka sig och attrahera sina kunder genom 

dess servicescape i butik. Lin (2004) förklarar att det är de synliga faktorerna i 

servicescape som väcker uppmärksamhet. Företagets varumärke kan komma i uttryck i 

detta sammanhang och det är därför viktigt att utformningen av detta är noga 

genomtänkt. Fortsättningsvis poängterar Hultén et al. (2008) att synen är människans 

mest framträdande sinne och anses därför även vara människans viktigaste sinne. Synen 

är det sinne som de flesta människor litar på och detta sinne har goda förutsättningar att 

upptäcka förändringar och skillnader i omgivningen.  

Företag kan genom utformningen av servicescape visualisera sitt varumärke till kunden. 

Denna gestaltning menar Hultén et al. (2008) baseras på kundernas sinnesintryck av 

dess exteriör och interiör. Det har kommit att bli allt vanligare att företag väljer att 

använda sig av flera olika uttryck för att attrahera kundernas synsinne. Anledningen till 
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detta är att företag inte längre endast väljer att betona attribut och fördelar utan även 

estetik, känslor och upplevelser. Belysning, golv, färg och väggar tillsammans med 

dofter har alla betydelse för servicescapes gestaltning. Inredningen i butiken anses 

kunna återspegla ett företags varumärke genom kvalité och funktionalitet.  

Hultén et al. (2008) hävdar att mode- och klädkedjor anses vara ett av de mest visuella 

företagen där dess identitet och värderingar är av stor betydelse. Detta anses vara ytterst 

viktigt om företaget vänder sig till den yngre målgruppen då de kan skapa en image 

tidigt.  Solomon et al. (2010) hävdar att marknadsförare förlitar sig till största delen på 

synen i sin marknadsföring och butiksdesign. Vidare poängterar Hultén et al. (2008) att 

det har kommit att bli allt viktigare med design i företags marknadsföring för att 

attrahera och skapa sinnesinttryck hos kunder. Designen kan komma att påverka 

kvinnor och män olika och företag bör därför vara medvetna om detta och utforma för 

att anpassa sina kunder.  

När det kommer till färger beskriver Solomon et al. (2010) det som en viktig komponent 

att påverka kunderna med. Färger utstrålar och skapar starkt symbolik och kulturell 

mening hos kunderna och gör därför färg till en central strategi vid marknadsföring och 

utformning. 

Solomon et al. (2010) menar på att synupplevelsen påverkas starkt av färger och de kan 

även frambringa känslor hos människan. Färger har dessutom olika innebörd och val av 

färg kan komma att bli av stor betydelse då många kunder förknippar företaget med 

denna. Synen påverkar även människans centrala nervsystem vilket leder till att färger 

kan aktivera och stimulera människans minnen, tankar och upplevelseförmåga. Ett 

resultat av detta är att rätt färg kan bidra till att kunderna lättare kan känna igen ett 

företags logotyp vilket får kunden att lättare känna igen varumärket vid ett senare 

tillfälle.   

Det som präglar shoppingmiljön mest är färger, menar Nordfält (2007). Detta dels för 

att synen är det sinnen som fånga upp mest information. Turley och Milliman (2000) 

skriver att färg påverkar kunden på en mäng olika punkter. Färg stimulerar kundens 

köp, påverkar tiden i butiken, kundens känslor, varumärkesimage och förmågan att 

attrahera kunden. Mossberg (2003) hävdar att andra saker som påverkar kunden i 

butiken är dess möblering, om det är rörigt eller ostädat. Intryck som detta kan få 

kunden att uppfatta hur seriös eller pålitlig butiken är. 
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3.3.2 Doft 

Doft har stor påverkan på kunderna och kan antingen uppröra kundernas känslor och 

beteende eller skapa en lugnande och behaglig känsla, skriver Bresle och Stenson 

(2002). Turley och Milliman (2000) menar på att det finns studier som visar på att 

dofter påverkar kunders beteende och agerande så som köp och tid i butiken. Bresle och 

Stenson (2002) förklarar att det idag finns det en mängd olika produkter på 

doftmarknaden som kan bidra till kundernas välbefinnande. Marknaden har kommit att 

bli konkurrenskraftig och varje år lanseras omkring 30-40 nya dofter. När människan 

känner igen en doft kopplas den till människans minnescentrum i hjärnan och ger oss en 

luktbild.  

Hultén et al. (2008) förklarar att dofter har stor påverkan på människans 

sinnesupplevelser. Doft har visat sig kunna öka företags vinst med 40 procent efter att 

dofter introducerats i servicescape som en del av företagets marknadsföring. Doft kan 

användas på en rad olika sätt i syfte att påverka kunderna bland annat genom att doft 

används för att differentiera, skapa uppmärksamhet eller stärka sitt varumärke. Dofterna 

kan företaget använda sig av genom antingen artificiella eller naturliga dofter. Bresle 

och Stenson (2002) menar på att klädesplagg, heltäckningsmattor och textilier är 

vanliga ställen för företag att medvetet piffa upp med lite dofter för att attrahera 

kunderna.  

Beroende på om doften anses stark eller svag påverkas kunden positivt eller negativt, 

skriver Hultén et al. (2008). Företag bör lära sig att medvetet använda sig av dofter som 

tilltalar män och kvinnor då de attraheras av olika dofter. Att använda rätt doft resulterar 

i att kunden blir mer öppen för nya köp genom att befinna sig längre kvar i butiken. 

Doft som vanilj har visat sig få kunderna att stanna kvar längre i butiken. De kan i sin 

tur leda till fler köp då, ju längre en kund befinner sig i en butik desto större är chansen 

för köp, hävdar Underhill (2010).  

Bresle och Stenson (2002) förklarar att det är bevisat att människan blir påverkad av 

olika sorters dofter. Människans egna dofter sprids och när svettlukten blir så pass stark 

att man människan märker den bildas en frånstötande reaktion. Andra dofter som sprids 

av människan och kan påverka andra kunder är deras val av parfym, kultur och 

matvanor.  



REFERENSRAM 

28 

 

3.3.3 Känsel 

Kundernas möjlighet till att känna har stor betydelse vid shopping, hävdar Solomon et 

al. (2010) och Citrin et al. (2003). Solomon et al. (2010) menar på att oavsett vilken 

känsla kunden får, sänder detta signaler till kunden om hur denne skall agera. Ledtrådar 

som människan får genom känsel skapar en symbolisk mening, detta då kunden ofta 

associerar klädesplaggens kvalité med resten av företaget. Vidare påtalar Hultén et al. 

(2008) att känselsinnet ofta förstärker människans upplevelser då de andra sinnena inte 

kan användas fullt ut. Den fysiska beröringen och känselupplevelsen resulterar i ökad 

fysisk och psykisk interaktion mellan företaget och dess kunder. Känselsinnet och 

känselupplevelsen kan bidra positivt till uppfattningen av en produkt eller varumärke. 

Beröring innefattar även sinnesförnimmelser genom andra sinnesuttryck som till 

exempel ljud och syn vilket bidrar till människans känslor.  

Citrin et al. (2003) förklarar att kunder bedömer och utvärderar produkter utifrån dess 

utseende, textil och smak men även efter egenskaper så som dess varumärke, rykte och 

pris. Vidare menar Hultén et al. (2008) att material som företaget väljer att använda sig 

av kan förstärka och tydliggöra företagets varumärke. Kunder är inte sena att döma ett 

företag efter deras val av material därför är det viktigt att företag har kännedom om 

detta så att inte material sänder ut fel signaler om företagets varumärke. 

Allenby et al. (1996) förklarar att företag som vet vad som kan öka deras försäljning är 

av betydelse. Underhill (2010) hävdar att försäljningen i butiker världen över skulle öka 

om företagen skulle erbjuda sina kunder en stol. En stol säger att företaget bryr sig om 

sina kunder. Kunderna väljer att handla i den affär som har stolar, då kunder handlar hos 

företag som bryr sig. Då en stol lyser med sin frånvaro hittar sällskapet alltid en annan 

plats att sätta sig ner, till exempel i ett fönster. Om sällskapet inte känner sig stressade 

medan den andra shoppar då kommer den som shoppar att spendera mer tid och pengar i 

butiken. Hines (2007) poängterar att det har blivit allt vanligare att klädesföretag har 

förstått att betydelsen av utformningen av miljön är en viktig marknadsföringsstrategi. 

Företag strävar efter att anpassa miljön till sina kunder vilket har visat sig kommit att bli 

en konkurrensfördel. Anledningen till varför vissa företag lyckas bättre än andra att 

utforma miljön efter sina kunder är för att de känner till kundernas underliggande värde 

som de söker. Värde betyder inte bara priset som betalas utan även allt som kunder 

mottar vid besöket i butiken. Detta innebär bland annat att butikens utformning och 

personal spelar roll för kunders totala värde.  
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3.4 Individuell kundupplevelse 

I den postmoderna konsumtionen har njutning och förnöjelse blivit aktuellt. Mossberg 

(2003) menar att det talas mycket om upplevelser i dagens samhälle. Det är kunden som 

står i fokus när det gäller upplevelser och för företagets marknadsföring, då det är 

kunden som upplever och företaget som erbjuder kunden olika lösningar. Grace och 

O’Cass (2004) menar på att service inte handlar om vad den gör utan om vad kunderna 

upplever eftersom det är upplevelsen som är viktigt när det kommer till service, till 

skillnad från produkter som kan tas på. Bristande kunskap hos konsumenter huruvida 

servicen ska eller bör upplevas resulterar i att de litar på att den som erbjuder servicen 

gör detta på rätt sätt. Schmitt (1999) menar på att det finns marknadsföring som är 

relaterad till upplevelser precis överallt. Enligt Fitzsimmons och Fitzsimmons (2000) är 

det viktigt att förstå upplevelsen vid service. Ämnet service har växt sig större när 

upplevelser är i fokus. Upplevelser är nu det nya när produkter och service blivit allt 

mer standardiserade.  

 

Grace och O’Cass (2004) skriver att företag och marknadsförare bör fundera på hur till 

exempel servicescape kan utformas så att det uppfattas på ett positivt sätt hos 

konsumenterna. Vidare poängterar Mossberg (2003) att upplevelser ska vara roliga och 

innebära njutning för kunden, som gör denne engagerad. Det som är betydelsefullt vid 

konsumtion och köp är de emotionella värdena vilket gör att företag bör fokusera på 

annat än kärnprodukten. Genom studier av Grace och O’Cass (2004) visar det att 

tillfredsställelsen av ett varumärke nås genom upplevelsen och känslorna hos 

konsumenten, dock är detta endast en av fler indikatorer till attityden kring ett visst 

varumärke. Även om upplevelsen till ett varumärke har signifikant effekt på 

konsumenternas attityder så är det mer trovärdigt att tillfredsställelsen som uppnås 

genom upplevelsen sker med hjälp av varumärkets olika dimensioner så som 

servicescape, och som är en större avgörande faktor. 

 

Mossberg (2003) menar på att en trevlig och tillfredsställande atmosfär i företagets 

omgivning kan skapas genom att använda stimuli som påverkar kundens sinnen. Det 

som kan skapas är positiva reaktioner eller känslor genom att företag strategiskt arbetar 

med marknadsföringen på detta sätt, men även en extraordinär upplevelse kan skapas. 

Kunden har då upplevt att en händelse, genom vad denne hört, sett eller känt, har blivit 

en positiv upplevelse. Parallellt betraktar Rodrigues et al. (2011) att den multisensoriska 
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varumärkesupplevelsen ska tilltala den mänskliga tanken och sinnena, så att dessa ger 

en konsumtionsupplevelse som är riktad till att ha roligt, känslor och fantasier.  

 

Mossberg (2003) förklarar att det är viktigt för marknadsföringen av 

upplevelseorienterade tjänster att företag lär känna kunden och dess beteende samt 

önskemål under själva konsumtionen. Eftersom kunden är med och medverkar i 

konsumtionen blir denne påverkad av förändringar, såsom till exempel ombyggnad av 

lokalen. Upplevelsen har dessutom en början och ett slut, vilket innebär en investering i 

tid och även en process. Eftersom det är butiker som studeras menar Underhill (2010) 

att en konsuments tid i en butik är en viktig faktor när det kommer till hur mycket denne 

kommer att köpa men även hur till exempel köer som tar lång tid kan förstöra 

upplevelsen. Det är därmed många faktorer som påverkar tidsåtgången. I ett provrum 

spenderar kunden mellan en tredjedel och en fjärdedel av sin totala tid i butiken. Denna 

viktiga tid betraktas som avslutet då kunden är redo att ta sitt köpbeslut. När kunden väl 

avslutat konsumtionen kan denne ha både positiva och negativa känslor beroende på hur 

upplevelsen uppfattats, hävdar Mossberg (2003).  

 

Mossberg (2003) framhåller att det finns brister i dagens forskning gällande 

upplevelser. I parallell till detta menar Schmitt (1999) att det som är nyckeln för företag 

för att kunna vara kreativa och innovativa och för att skapa en attraktiv upplevelse för 

kunden är att använda sig av lämplig stimuli. Företag bör ägna mer uppmärksamhet åt 

den fysiska omgivningen, vilket omfattar arkitekturen och designen i butiken. Om 

butikens interiör ger ett dåligt intryck bör företaget göra något åt det. Det behöver inte 

handla om att göra om hela, utan bara göra några förändringar som förbättrar 

omgivningen. Dessutom påverkar servicens omgivning, enligt Grace och O’Cass 

(2004), även kundernas totala tillfredsställelse av varumärket. Möjligheterna med 

servicescape är inte bara att en trevlig miljö kan öka tillfredsställelsen utan en otrevlig 

miljö kan även försämra den.  

 

Upplevelserummet 

Mossberg (2003) framhåller att omgivningen är viktig vid upplevelser. 

Upplevelserummet är ett relativt nytt begrepp som används för den fysiska omgivningen 

där kunden deltar i bland annat servicemötet och är även där som företaget kan påverka 

kunderna på olika sätt. Enligt Echeverri och Edvardsson (2002) kan ett upplevelserum 
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vara en viktig marknadsföringsfunktion där företag har möjlighet att påverka sina 

kunder. 

 

Mossberg (2003) hävdar att upplevelserummet kan delas in i en fysisk och psykologisk 

del. Den sistnämnda gestaltas i kundens medvetande, där kunden är med och bygger 

upplevelserummet. Upplevelserummet bör utformas på ett sätt som gör att interaktionen 

kan fungera tillfredsställande. Detta sker genom att medvetet utforma och styra 

elementen i omgivningen för att kunderna ska få en bra upplevelse. Ett upplevelserum 

kan bidra till att förmedla kunderna en speciell känsla eller bidra till glada känslor då 

kunden påverkas av den fysiska anordningen i omgivningen där konsumtionen äger 

rum.  I linje med detta påtalar Grace och O’Cass (2004) att omgivningen kan påverka 

kunderna både med emotionella, psykologiska och kognitiva mottagande som påverkar 

deras beteende och utvärdering. Det är genom upplevelserna som konsumenterna, enligt 

Mossberg (2008), skapar fantasier med varumärket och produkterna.  

 

Grace och O’Cass (2004) förklarar att det genomförts studier där servicescape med dess 

smakfulla anläggning, renlighet, tillgänglighet, sittkomfort, inte bara påverkar 

uppfattningen av kvalitet utan också vistelsens längd. De känslor som uppstår hos 

konsumenten i en butiksmiljö påverkar det mottagna värdet och dess köpavsikter. Med 

andra ord påverkar känslor som uppstår i servicescape hur mycket tid och pengar som 

kommer spenderas samt hur många produkter som köps. Den fysiska miljön påverkar 

alltså kundernas utvärderingar i detaljhandelssammanhang.  

 

3.6 Begreppsmodell 

Utifrån ovanstående referensram som presenterats har vi valt att utveckla en modell som 

knyter samman och förtydligar hur referensramens olika delar påverkar varandra. 

Teorierna som har behandlats har alla relevans för vår problematisering av provrum 

vilket framgår av nedanstående figur. Vi vill med denna begreppsmodell påvisa hur de 

olika teoretiska begreppen hör samman med varandra men som även har använts för att 

samla in den rätta empirin i syfte att, tillsammans, kunna besvara det forskningssyfte 

och forskningsfråga som varit utgångspunkten för denna uppsats.  
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Figur 3.1 Begreppsmodell  

Vi anser att provrummen som butikerna erbjuder ses som en service. Detta för att 

butikerna erbjuder kunderna möjligheten till att prova klädesplaggen. Kunderna har 

möjligheten att prova plaggen på innan de tar ett köpbeslut. Provrummen är en del av 

servicescape och i servicescape kan företag använda olika stimuli som påverkar 

kundernas sinnesupplevelse. Med andra ord är servicen butikens provrum där företaget 

använder sinnena. Alla dessa tre verkar tillsammans och påverkar konsumentens 

upplevelse. 
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4. RESULTAT 

Detta kapitel presenterar det framstående resultat ur empirin vilket omfattar 

företagsintervju med Gina Tricots ägare och butikschef Lisa Söderholm samt dekoratör 

Rebecca Boutelje. Kapitlet visar även det resultat från experimentet som utförts på 

kunderna och de kundintervjuer som genomförts.   

 

4.1 Företagsintervjuer 

Provrummet som service 

Söderholm anser det självklart att kalla provrummet för en service och beskriver ett 

provrum som en plats eller lokal för kunden att utnyttja möjligheten att prova plaggen 

innan beslut tas om det är rätt eller inte. Söderholm menar att det är väldigt viktigt att 

klädföretag erbjuder sina kunder provrum och möjligheten att kunna prova 

klädesplaggen då det ses som en självklarhet idag av dagens kunder. Gina Tricot hade 

förlorat på att inte ha provrum då det är många beslut som fattas just i ett provrum. Om 

butiker inte skulle erbjuda sina kunder provrum skulle kunden istället kunna beställa på 

Internet, menar Söderholm. Butiken och provrummet gör det möjligt för kunden att ta 

och känna på plaggen men även att prova dem. Kunden skulle reagera väldigt negativt 

om de inte erbjöd kunden möjligheten att prova. Då finns möjligheten att de skulle 

uttrycka sig och säga ”Gud vilken dåligt service”.  

 

Boutelje förklarar i likhet med Söderholm att ett provrum ska erbjuda kunderna 

någonstans att prova klädesplaggen och menar på att det är även i provrummet som 

kundernas beslut tas om de ska köpa eller inte. Boutelje tvekar om huruvida provrum 

ska ses som en service eller inte och berättar att det är en typ av service men att denna 

service oftast saknar personal. Bouteljes tolkning av service innefattar att någon annan 

person är inblandad, vilket det inte ska behöva vara i en butiks provrum då kunderna 

ska kunna vara självständiga och gå själv och prova klädesplaggen. För att det ska vara 

en fullständig service krävs nog att det finns personal som hjälper kunderna med att 

hämta nya storlekar eller andra plagg. Boutelje förklarar att de flesta kedjors service är 

av låg standard i provrum och även provrummens utformning. Dock säljer dessa butiker 

väldigt bra trots utan att personalen assisterar kunderna. Att ha personal i provrum är en 

kostnad för företagen och väljer därför att avstå detta då butiken redan säljer bra. 
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Provrummet i servicescape 

Söderholm förklarar att Gina Tricots kedja har en hel organisation som endast jobbar 

med servicescape. Denna organisation är stationerad på huvudkontoret i Borås och de 

skickar ut riktlinjer om hur butikerna bör exponera klädesplaggen. Ordet servicescape 

använder sig inte Söderholm av utan de pratar om olika ytor i butiken. Det framgår 

tydligt i intervjun att provrummen inte är en del av servicescape/ytor som varken de i 

butiken eller på huvudkontoret jobbar med. Den fysiska inredningen bestäms även det 

av kedjan. Planering görs av personalen från huvudkontoret där det bestäms var kassan 

ska vara placerad, var provrummet ska vara och var jeansavdelningen ska ligga. 

Söderholm menar på att en av anledningarna till varför butiker kanske inte satsar på 

provrummen är för att de inte syns utåt för kunderna vid första anblick.  

 

Självklart ska servicescape representera Gina Tricots varumärke, förklarar Söderholm. 

Butiken får alla instruktioner nerskickade från huvudkontoret om hur de bör utforma 

butiken. Denna information är noga utformad av experter på huvudkontoret.  

 

Söderholm påpekar att hennes provrum i butiken saknar en hylla att kunna lägga 

nummerbrickan, klädesplagg utan galge eller kundernas egna privata saker på. Idag 

händer det ofta att klädesplaggen utan galge hamnar på golvet istället. Dock saknar 

butikschefen inte någonstans att hennes kunder kan sitta ner i provrummen. De vill att 

kunderna ska snabbt in och snabbt ut ur provrummet. Självklart kan man alltid göra 

provrummen ännu bättre, menar Söderholm. Provrummen skulle kunna göras lyxigare, 

mysigare och mindre sterila men det är ingenting som anses vara akut. Butiken måste 

samtidigt tänka på deras varumärke och de vill inte att deras kunder ska stanna alltför 

länge i provrummen.  

 

Trots ovan förda resonemang tror ändå Söderholm att omsättningen skulle kunna öka 

om man utformade provrummen på ett sätt att kunderna själva får upp ögonen för det. 

”Oj, Gina Tricot har verkligen härliga provrum, vad roligt!” Att göra en så pass stor 

förändring att kunderna verkligen märker det och så att det blir en ”snackis” om det. 

Med andra ord att kunderna pratar om butikens provrum till andra och att det till och 

med skulle uppmärksammas i media, då tror Söderholm att det definitivt skulle gynna 

butiken. Görs det en tydlig förändring i provrummen så visar det på att Gina Tricot bryr 
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sig om sina kunder. Dock tror hon inte att det räcker med att sätta in en hylla i 

provrummet för att kunden ska uppmärksamma det.   

 

I likhet med Söderholm använder sig dekoratören Boutelje inte heller av ordet 

servicescape utan om ytor. De använder sig av varma och kalla ytor, där varma ytor 

omfattar framför allt A-ytorna och kan vara framför kassan. De kalla ytorna är de som 

kunderna knappt lägger märke till och i ett kundvarv innebär detta den ytan i varvet där 

kunderna inte går. Vidare påpekar hon att provrum inte är en yta. Anledningen är att det 

inte är något som säljer där och att man skulle kunna kalla det för en gråzon. Även om 

köpbeslutet tas där så är de ingen yta och därmed varken varm eller kall. 

 

Boutelje förklarar att alla kedjor har ett huvudkontor där det bestäms hur det ska se ut i 

butikerna. Butikerna får i sin tur riktlinjer på butiksnivå där det är butikschefen som ska 

se till att allt följs. När det kommer till att hålla fräsch, städat och att byta lampor så är 

det butikschefen och personalens arbete. Dock tror hon inte att ens alla huvudkontoret 

tänker på provrummen, det är en bortglömd area med tanke på att allt det andra annars 

är väl genomtänkt i butikerna. Boutelje anser att butikerna borde ändra detta. Butikerna 

skulle kunna ha accessoarer utanför provrummet så kunderna kan prova sina plagg 

tillsammans med rekvisita. Boutelje berättar om ett provrum i en underklädesbutik i 

USA som hade en byrå med olika storlekar, detta för att kunderna skulle slippa klä på 

sig och gå ut i butiken för att hämta en ny storlek. Det finns även vissa provrum som 

erbjuder kunderna att prova skor till sina outfits som de provar. Detta gör att 

provrummen blir en riktig yta där det finns något som säljs. 

 

Boutelje tycker att provrum oftast är väldigt trånga, har dåligt ljus och är smutsigt. 

Butikerna borde kunna göra något annat än att ha de kritvita väggarna och någon liten 

pall eftersom det är där kundernas köpbeslut tas. Vidare berättar Boutelje att det 

utomlands ofta är högre standard på provrum och att man då har blir glad och positivt 

överraskad över det. Hon tror på att man kan göra så provrummen luktar lite fräscht 

eller använda annat material inuti provrummen för att göra det bättre. Om man har med 

sig en vän så ska denna kunna sitta och vänta vilket gör att det behövs mer sittplatser i 

dagens provrum. I vissa provrum finns det inte ens krokar. Ett måste är någonstans där 

man kan lägga ifrån sig väskan för att slippa lägga den på golvet.  
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Boutelje berättar att de försöker anpassa servicescape till varumärket och dess kunder 

när de dekorerar och inreder. Dekoratörer utgår från huvudkontorens och butikernas 

riktlinjer, främst när det gäller butikskedjor och formar därefter butiken. Dock krävs det 

att kunderna ska känna igen sig i konceptet, men rekvisitan och produkterna kan variera 

i en produktkatalog eller liknande. 

 

Sinnena: syn, doft och känsel  

Söderholm förklarar att butiken får riktlinjer om hur de bör utforma miljön från 

huvudkontoret som de följer. Dock är sinnena inget de jobbar med aktivt förutom 

varuvård och hålla det rent och fräscht. Färgerna i butiken, svart och vitt, återspeglar 

varumärket och är genomgående i hela butiken. Musiken som spelas i Gina Tricots 

butiker är samma i hela Sverige och de kan därför inte heller påverka den. Dock finns 

det en bakomliggande tanke i musikvalet då det i början av veckan spelas lugnare musik 

för att sedan i slutet av veckan och på helgen spela mer upp-tempo-musik.  

 

Söderholm tror att kundens mottagande och agerande påverkas starkt av människans 

sinnen. Synen anser hon vara väldigt avgörande hur kunden agerar. Om butiken 

använder sig av en docka i butiken med de senaste klädesplaggen men inte har 

belysning på henne, då ser inte kunden dockan och dess klädesplagg. Dessa 

förändringar är något som butikens dekoratör själv jobbar med dagligen. Varje gång 

som butiken möblerar om, skyltar om eller ändrar en A-yta, så är belysningen med på 

checklistan.  

 

I ett provrum bör det finnas bra belysning, gott om utrymme, gott om krokar för att 

kunna hänga det jag ska prova men också krokar för mina egna klädesplagg, beskriver 

Söderholm. Det ska finnas personal utanför som kan komma med råd eller hjälpa till 

med storleken på klädesplaggen. Provrummen ska ha bra luftkonditionering och lukta 

gott. Rikligt med speglar som går att vinkla så man kan se sig själv från olika håll. 

Söderholm ser även att matta är ett bra alternativ i ett provrum. Det blir inte lika kallt 

för fötterna när man byter om och det ger en mer ombonad känsla.  

 

I Bouteljes utbildning till dekoratör får de lära sig lite om sinnena men inte djupgående. 

När det kommer till kurser i marknadsföring så läser de hur man kan använda olika 

sinnen som till exempel musik. Denna kunskap om musik behandlar bland annat om att 
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jinglar lättare sätter sig i hjärnan och gör att man direkt kopplar det till varumärket mer 

än bilder eller lukter. Känseln är det sinne som butiksdekoratörer arbetar mest med och 

detta sinne spelar stor roll för butikerna. Dock menar Boutelje att de inte arbetar aktivt 

med sinnena när de dekorerar. Dekoratörer sköter den visuella delen och säljaren den 

personliga delen. Dekoratörerna bestämmer inte musik eller om det ska vara några 

dofter eller dylikt. Dock har dekoratörer lite kontroll när det kommer till känsel 

eftersom de försöker få kunderna ta på produkterna och vissa exponeringar genomförs 

endast för att kunderna ska gå fram och ta på det. 

 

Boutelje anser det grundläggande som bör finnas med i ett provrum är spegel, någon 

form av pall eller stol, draperi samt krokar. Men sedan finns det mycket mer som kan 

och kanske borde finnas i ett provrum. I en butik tänker man på hela konceptet, men 

detta gäller inte för provrummet. Provrummet glöms bort. Om butiken har en speciell 

färg så borde butikerna även använda det i provrummet. Provrummen ska vara 

trevligare än det är idag eftersom kunderna klär av sig på ett ställe som inte är hemma. 

Det är privat att klä av sig på en offentlig plats och i vissa provrum går det knappt att 

dra för draperiet och dörrarna går inte att stänga.  

 

Individuell kundupplevelse  

Söderholm förklarar att hon vill att deras kunder skall ha en positiv upplevelse i butiken. 

Kunden ska bemötas av ett ”Hej” från personalen, hitta sina plagg, få hjälp av 

personalen som jobbar i butiken och inte minst ett ”Ha en trevlig dag” när kunden 

lämnar butiken. Detta positiva och glada tror Söderholm har stor betydelse för kundens 

upplevelse av butiken. Kunden skall kunna få en helhetsupplevelse av både plaggen, 

personalen och butiken. Ett mindre bra utförande av klädesplaggen, personalen eller 

butiken kan få kundens upplevelse att snabbt förändras. Dock nämner Söderholm inget 

om upplevelser i butikens provrum. 

 

På frågan Hur skulle du vilja utforma ett provrum med kund- och sinnesupplevelser i 

fokus? svarar Söderholm att hon drömmer om ett provrum som liknar Carries dressing 

room i en av Sex and the City filmerna. Ett rum som är jättestort med möjlighet att rör 

sig finns för att se hur klädesplaggen rör sig. Det ska vara ljust med mycket speglar så 

man kan se sig själv från olika vinklar. Klädesplagg som hänger vilket gör det möjligt 

att fritt välja vilka klädesplagg man vill prova utan att gå ut i butiken. Skor som kommer 
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på löpande band och allting bara i Söderholms egen smak. Någon som fixar håret så 

man får en helhet till plagget och är snygg även när man bara provar.  

 

Boutelje berättar att de hela tiden jobbar efter att försöka skapa upplevelser i 

servicescape. De arbetar med upplevelser i helhet och inte i provrummen specifikt. 

Boutelje tror att upplevelser kommer växa sig större inom butiksatmosfären. Kunderna 

kräver att det ska hända något mer än bara hängande plagg. En dekoratör kan till 

exempel i ett skyltfönster arbeta med att produkterna snurrar eller röra sig för att fånga 

kundernas uppmärksamhet. I framtiden kommer detta bli större och butikerna kommer 

att bli mer aktiva med detta. Ett exempel är i Stockholm där de har vissa provrum som 

kunderna kan fota sig själva i och samtidigt lägga upp bilderna på sin blogg eller skicka 

till sina vänner.  

 

Om Boutelje fick utforma ett provrum med kund- och sinneupplevelser i fokus skulle 

det vara större, fräschare, bättre belysning än dagens provrum och kännas mer lyxigt 

eftersom hon är där för att spendera pengar. Dessutom skulle hon vilja mer runt 

omkring kärnprodukten i form av olika accessoarer till att prova tillsammans med 

plaggen. Detta tror Boutelje skulle göra det lättare för kunden att ta ett köpbeslut. 

Dessutom är det viktigt att det ska kännas privat vilket det inte gör i dagens provrum. 

Det ska inte kännas som att någon kan kliva rakt in i provrummet. Om Boutelje låter 

fantasin flöda skulle hon önska att det fanns en skärm där man ser klädesplaggens olika 

färger och storlekar som finns i lager.  

 

4.2 Experiment av kunderna 

 

Provrummet som service 

Definitionen av vad ett provrum är resulterade i liknande svar både innan och efter 

experimentets genomförande. Svaren var att provrum är ett rum där man kan prova, 

byta eller testa klädesplagg. En respondent menade på att man testar produkter i ett 

avskärmat rum, ett rum där man får möjlighet att vara privat och ifred från alla andra. 

Det var endast ett fåtal kunder som beskrev provrum som en service. Ett svar som stod 

ut från mängden var att provrummet är en liten walk in closet. Provrummet 

tillhandahålls för att prova klädesplagg på plats där möjligheten finns att kunna röra på 
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sig med butikens kläder på, ”…jag vill kunna se hur klädesplaggen ser ut när jag rör 

mig”.  

 

Provrummets möjligheter är att se hur man ser ut med klädesplaggen på som kunden 

endast sett hänga på en galge och som denna skulle kunna tänkas köpa. En respondent 

betonade specifikt att ett provrum erbjuder kunderna att prova plaggen om dem sitter 

och känns bra på kroppen. Denna respondent betonade att hon absolut inte skulle handla 

i en butik där provrum inte tillhandahålls. Betydelsen för provrummet i en klädesbutik 

hade därför avgörande betydelse för om denne skulle besöka butiken eller inte. 

Internetshopping skulle aldrig komma på tal för denne då provrum inte erbjuds inom 

den sfären. Provrum är en service som kunderna förväntar sig av butiken, annars kan 

man lika gärna handla på internet. 

 

Provrummet i servicescape  

Innan experimentet besvarades frågan Vad tycker Du om dagens provrum i allmänhet? 

med stor variation. En del kunder besvarade frågan med få ord och en ofta 

förekommande beskrivning var ordet bra, vilket fem av tjugo kunder tyckte. Åsikterna 

var många gånger skilda då vissa kunder ansåg att dagens provrum borde vara större 

medans andra kunder ansåg dem lagom stora. Någon respondent hade gärna sett 

provrummen med lite mer roliga färger men ansåg däremot att provrum varken är bra 

eller dåliga men tyckte att det är bra att provrummen tillhandahålls i stort sett av alla 

klädesbutiker. Dock påpekade denne att provrummen är mindre bra på helgerna då det 

är mycket folk och kö oftast uppstår. En bättre lösning hade varit ifall butikerna kunde 

tillhandahålla fler provrum för att förhindra köer till provrummet.  

 

Fyra av tjugo kunder innan experimentet påpekade att dagens provrum blivit bättre än 

förr då en respondent uttryckte att provrummen upplevdes som stela förut och syftade 

till trädörrar som gav känslan av stelhet. Denne upplevde det även som att alla butiker 

har olika provrum. En annan respondent beskrev provrum i allmänhet med stor variation 

men att det beror på om butiken är en kedja eller en mindre butik. Respondenten ogillar 

provrum i kedjor och uttryckte att provrummen går hand i hand med service. Generellt 

sett såg denne att provrum i kedjor inte differentierar sig gentemot varandra. Däremot 

påpekades det att det märktes att man var inne på Gina Tricots provrum, trots att det är 
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en kedja. Något som även påpekades av dessa respondenter var att provrummen blivit 

något större med bättre och fler speglar och även med fler krokar och stolar.  

 

Sex av tjugo kunder innan experimentet hade endast negativ inställning till dagens 

allmänna provrum. Dessa ansåg att provrummen är för små och att vissa har mycket 

insyn från butiken eller provrumsarean. I dessa fall var det draperiet som var för litet 

och som gör att de utanför provrummen ser in för mycket. Två respondenter påpekade 

att speglarna oftast är för små och en menade på att: ”…speglarna förvirrar en så att 

man ser smalare ut bättre ut än i verkligheten”. Hälften av de sex respondenterna 

påpekade specifikt att det är dåligt att det ofta inte finns någon pall i provrummet där 

personliga tillhörigheter såsom klädesplagg eller väskor kan läggas på.  

 

Efter experimentet svarade tio av de tjugo kunder att de uppfattar det allmänna 

provrummet som bra. Trots detta hade kunder även invändningar på provrummens 

utformning. Kunderna ansåg bland annat att provrummen är relativt rymliga och att det 

inte finns tillräckligt många krokar eller avlastningsutrymme. Vidare ansåg även några 

kunder att ljuset är ganska dåligt och att provrum som tillhör de bättre är de med dörr 

eftersom det känns mer bekvämt när man ska klä av sig. Med andra ord var det dåliga 

med dagens provrum de provrum där de utifrån kan se in i provrummen genom att till 

exempel draperiet inte är tillräckligt brett eller långt.  

 

Tre av tjugo kunder efter experimentet ansåg att provrummen var riktigt dåliga. Dessa 

ansåg att ljuset är hemskt och man framstår som ful och tråkig. Kunden menar att detta 

gör att man kan ändra sig angående köpbeslutet när man kommit hem. Dessutom 

framkom det att det sällan finns tillräckligt många provrum vilket resulterar i köer. En 

kund menade på att butikerna inte verkade lägga några resurser på provrummen och att 

de inte tänker på det så att det kommer i skymundan. Förekommande invändningar på 

provrum var att de oftast är fräscha, luktar illa, för få krokar och har för kort draperi. 

Endast en person av tjugo påpekade att provrummen har förbättrats jämför med förr. 

Detta då belysningen blivit bättre och att det blivit enklare att stänga om sig när man 

provar klädesplaggen.  
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Innan Experiment

Efter experiment

Respondenterna svar och påpekningar av det Gina 

Tricots och det allmänna provrummet.

De resterande respondenterna efter experimentet ansåg att provrummen var ganska bra 

men dessa kunder hade även liknande invändningar och synpunkter på dagens provrum. 

Ett vanligt förekommande svar hos respondenterna var att draperierna ofta var för korta, 

sitter för lågt ner och inte har tillräckligt med bredd. Detta gör att man inte kan stänga in 

sig från omgivningen och känner sig obekväm att ta av sig i en offentlig miljö. 

Tabell 4.1 Respondenterna svar och påpekningar av Gina Tricots och det allmänna 

provrummet.  

Denna tabell speglar resultatet av respondenternas egna påpekningar av vad som är bra 

och dåligt i det allmänna provrummet och Gina Tricots provrum. De frågor som ställdes 

var öppna frågor och respondenterna har därför själva formulerat dessa ord för att 

beskriva vad de är nöjda respektive missnöjda med. Till exempel var det fler 

respondenter som själva nämnde att de var nöjda med krokarna efter experimentet än 

innan. 
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Sinnena: syn, känsel och doft 

Innan experimentet ansåg många respondenter att frågan Hur skulle du vilja utforma 

Ditt perfekta/ultimata provrum? Fantisera! var svår att svara på eftersom de inte tänkt 

på det. Kundernas svar var väldigt realistiska och ingen valde att utforma det perfekta 

provrummet med fantasifulla dimensioner. Kunderna skulle utforma ett provrum som va 

luftigt och stort, mycket svängrum så man får plats att röra på sig. Hellre avlångt 

provrum än fyrkantigt då man kan gå och se hur klädesplaggen följer kroppen i rörelser. 

Rikliga speglar som kan regleras och gärna på alla väggarna så man kan se sig själv i 

360 grader. Mycket ljus med möjlighet att kunna reglera. Vissa kunder önskade neutrala 

färger medans andra önskade roliga färger. Många avlastningskrokar och pall. Pallen 

ger möjlighet till avlastning och för att känna hur klädesplaggen känns och ser ut när 

man sitter ner. Fräscht, lyxig känsla, personlig assistans. Lugn musik eller musik som 

gör en sugen på att köpa plaggen. Skynken som täcker ner under knäna. Möjlighet att 

kunna hänga provade plagg som inte ska konsumeras utanför provrummen. 

Sammanfattningsvis var det med väldigt enkla medel som respondenterna hade velat 

utföra det ultimata provrummet med. Det viktigaste tycktes vara avlastningsytor, många 

och reglerbara speglar, behagligt och reglerbart ljus samt rymlighet.  

 

Efter experimentet besvarades frågan Hur skulle du vilja utforma Ditt perfekta/ultimata 

provrum? Fantisera! med liknande svar som kunderna innan experimentet. Kunderna 

önskade sig ett större provrum än de som erbjuds idag. Det får även vara många 

provrum så att kö undgås. Inuti provrummen ska det finnas många speglar där en del 

önskar speglar på alla väggarna, ända ner till golvet. Dock är det viktigaste att dem går 

att vinkla så man kan se plaggen och kroppen från alla olika håll, bak som fram. Vissa 

anser att det är viktigt att speglarna är bra och verklighetstrogna. Vissa respondenter 

anser även att det är viktigt med ingen insyn in i provrummen. Belysningen är också en 

väldigt viktig faktor för respondenterna. Ord som bra belysning, varmt eller matt ljus, 

behagligt ljus och dämpat ljus var ofta förekommande beskrivningar om hur ljuset bör 

vara. Någon respondent önskar en dimmer där konsumenterna själva kan reglera ljuset 

inuti provrummen. Vidare är det två respondenter som önskar att kunna välja sin egen 

musik i provrummet. Och dessutom att det finns en lampa utanför som visar att 

provrummet är upptaget eller ledigt. En respondent önskar att butikerna ska kunna 

reglera temperaturen i provrummen efter säsong.  
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Dåligt Mindre bra Bra Mycket bra

Vad var Din totala upplevelse av Gina Tricots Provrum? 

Innan Experiment

Efter Experiment

Det mest grundläggande som pall och hängare anser de flesta är en självklarhet. Med 

andra ord är det viktigaste i ett provrum; utrymme, ljuset, speglar och avlastningshyllor. 

Något som vi i övrigt observerade i provrumsarean var att flertalet av kunderna som 

använde sig av provrummen som experimentet utfördes på, läste skylten/tavlan med 

budskapet ”Du är vacker” högt innan de klev in. Kunder påpekade även blommorna 

som vi placerat ut i provrumsarean och vi fann även kunder som till och med ändrade 

håll i provrummet när de la märke till blommorna. Vid ett tillfälle tog en person i 

sällskapet ut pallen i gången från provrummet, för att vänta på sin vän som utnyttjade 

provrummen. Våra extra pallar som vi placerade i provrumsarean användes flitigt av 

sällskap då denna fick möjlighet att sitta ner i lugn och ro och vänta utan att stressa 

personen i provrummet. Vid observationens slut konstaterades att papperskorgen som 

placerats ut i provrumsarean använts av kunderna för att slänga skräp.  

 

Individuell kundupplevelse 

Första frågan på enkäten fick kunderna fråga Vad var Din totala upplevelse av Gina 

Tricots provrum? Nedanstående tabell visar hur kunderna upplevde Gina Tricots 

provrum innan och efter vi genomfört experiment i provrummet.  

Tabell 4.2 Kundernas totala upplevelse av Gina Tricots provrum 

 

Tabellen visar på att det var fler kunder som upplevde provrummet som bra innan 

experimentet än efter. Dock är spridningen av svaren större innan än efter experimentet. 

Tabellen visar att kundernas totala upplevelse av Gina Tricots provrum var bättre efter 
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Vilka tre ord tycker Du beskriver Gina 

Tricots Provrum?

Innan Experiment

Efter Experiment

det genomförda experimentet då betydligt fler kunder svara att provrummen var mycket 

bra.  

Genomsnittstiden i provrummet för kunderna innan experimentet var 9 minuter. Efter 

experimentets genomförande observerades genomsnittstiden i provrummet till 9,6 

minuter. 

Andra frågan på enkäten fick kunderna frågan Vilka tre ord tycker Du beskriver detta 

provrum? Tabellen nedan visar det resultat av kundernas svar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabell 4.3 Kundernas tre ord som beskriver Gina Tricots provrum 

 

Ovanstående tabell visar på att kunderna efter experimentet upplevde Gina Tricots 

provrum som bättre. Faktorer som fräscht, funktionellt och fint fick alla bättre respons 

efter att vi tillfört stimuli i provrummet.  
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5. ANALYS OCH DISKUSSION 

I detta kapitel förs en diskussion kring ämnet som behandlats i denna uppsats. Analysen 

kommer att ske utifrån uppsatsens empiriska material med stöd av referensramen samt 

våran egen röst. 

 

5.1 Provrummet som service 

Provrummen i en klädesbutik ses som en självklarhet av dagens kunder menar Lisa 

Söderholm, ägare och butikschef på Gina Tricot i Baronens köpcenter i Kalmar. Det är 

väldigt viktigt att klädesföretag kan erbjuda kunderna möjligheten till att prova 

klädesplagg och därmed erbjuda provrum i butikerna. Den blivande dekoratören 

Rebecca Boutelje påpekar i linje med detta att det till och med skulle kunna vara lag på 

att klädesbutiker ska erbjuda kunderna provrum. Ett provrum beskrivs av Collins 

COUBILD (2009) som ett rum där personer har möjligheten att byta klädesplagg, som 

till exempel i ett provrum i en klädesbutik. I linje med detta definierar Söderholm och 

Boutelje ett provrum som en plats där kunden har möjligheten att prova klädesplagg 

innan köpbeslutet tas. Med andra ord ett rum som butiken erbjuder kunden att låna, där 

de befinner sig i allra sist. Ganetz (1992) beskriver provrummet som både en privat och 

en offentlig plats. Detta håller Boutelje med om och beskriver provrummet som en 

sluten area från omvärlden. Denna area är väldigt intim då det är utanför kundens egna 

hem och i en offentlig miljö, vilket styrks av Ganetz (1992).  

 

Kunderna anser det däremot vara svårt att beskriva provrummets definition, såväl före 

som efter experimentets genomförande. Fyrtio kunder som observerades och 

intervjuades blev ställda och osäkra när de fick frågan om vad ett provrum egentligen 

är. Vissa respondenter menar att de inte medvetet tänkt på begreppet provrum tidigare. 

Det mest förekommande svaret vid intervjuerna var att det är ett 

ställe/plats/rum/utrymme att prova, byta eller testa klädesplagg i, avskilt och privat från 

alla andra i den offentliga miljön. Vi anser därför att den fysiska utformningen av ett 

provrum är det hjälpmedel som kunden får i servicen till att prova klädesplagg.  

 

Söderholm hävdar att man skulle kunna kalla provrummet för en service, vilket även vi 

håller med om. Vi anser att klädesbutiker därmed bör se provrum som vilken annan 
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service som helst, det är därför essentiellt att se provrummet som en service som ska 

hålla utmärkt standard. Vi tolkar att kunderna upplever både sig själva och 

klädesplaggen sämre om provrummen inte är bra utformade. Vidare i en intervju med 

en observerad kund framgick det att hon aldrig skulle handla i en butik som inte 

tillhandahåller kunderna provrum. Respondenten berättade att provrum därmed har en 

avgörande betydelse för huruvida kunden skulle besöka butiken eller inte. Dessutom 

påtalade hon att internetshopping inte skulle komma på tal då möjligheten till att prova 

klädesplaggen innan köp inte finns.  

 

Boutelje hävdar att provrum är en sorts service till kunderna men att det mer känns som 

en självklarhet än en service. Hennes syn på provrum som en service skulle snarare 

innebära att det finns tillgänglig butikspersonal som assisterar kunderna som befinner 

sig i provrummen med att exempelvis hämta andra storlekar eller nya plagg. Därmed är 

hennes syn på provrum som en service tvetydligt då hon anser att kunderna ska kunna 

assistera sig själva och kunna vara självständiga i en butik där de shoppar klädesplagg. 

Det framgår dessutom av Boutelje att dagens provrum oftast saknar denna assisterande 

personal vilket gör att hon därför inte vill se provrum som fullständig service. Hernant 

och Boström (2010) skriver att service är ett faktum vid driften av butik då butiker 

erbjuder konsumenterna köpmöjligheter och kunderna kan behöva en butiksatmosfär 

som hjälper dem till att göra köpen tillfredsställande. Det som kan betraktas som service 

är de egenskaper i butiken som kan ge stöd till konsumenternas köp. Wilson et al. 

(2008) menar på att service inkluderar alla materiella representationer av servicen, som 

till exempel servicescape. Hernant och Boströms (2010) beskrivning av service 

samstämmer med vår egen syn, detta innebär att vi tar avstånd från Bouteljes 

beskrivning när hon beskriver provrummet som service med de personliga 

interaktionerna. I linje med detta håller en respondent med om att provrum går hand i 

hand med service. Vi ser provrummets service som en möjlighet för företag att erbjuda 

sina kunder något utöver kärnprodukten. Denna service anser vi påverka kunden 

positivt eller negativt beroende på hur servicen utformas.  

 

Likt det Boutelje påpekade kring butikspersonalens frånvaro i provrummen för assistans 

observerades det i provrumsarean att det var sällskapen till de kunder som provade 

klädesplaggen som fick assistera när till exempel nya storlekar behövdes. Boutelje anser 

att det är klädeskedjorna som är sämst på personlig service i provrummen och även 
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gällande utformningen och påpekar att det är konstigt att provrummen är som dem är. 

Dock menar hon på att klädeskedjors försäljning går bra ändå, trots bristande personlig 

service i provrumsarean. Detta kan vara en av anledningarna till varför butiker väljer att 

dra ner resurserna i denna del av servicescape, vilket även Söderholm påpekat. Vi håller 

med om detta dock anser vi att det, trots att klädeskedjornas försäljning redan går bra, 

behövs mer fokus på just kunderna och provrummen. Detta tror vi skulle leda till en 

win-win-situation som gör både företag och kunder nöjda. 

 

5.2 Provrummet i servicescape 

 

Dagens allmänna provrum 

När respondenterna besvarat frågan Vad tycker Du om dagens provrum i allmänhet? har 

det visat sig att de uppfattar de allmänna provrummen något bättre efter experimentets 

genomförande. Med andra ord har fler respondenter besvarat frågan med ordet Bra 

vilket var hela fem stycken fler efter experimentets genomförande, alltså tio av tjugo. 

Detta har vi tolkat som en bidragande faktor till att provrummen i allmänhet uppfattats 

som bättre efter experimentets genomförande. Mossberg (2003) menar på att 

butiksatmosfärens designfaktorer är faktorer som syns i butiken och som påverkar 

kunden, vilket vi anser har skett. Efter en genomförd studie av Baker (2002) har det 

visat sig att butiksdesignen är det som kan åstadkomma störst effekter på kunderna. Det 

visade sig att kunderna trivdes bättre då butiksdesignen var tilltalande. Detta 

resonemang grundar vi på att de utställda vaserna med färska och färgglada blommor 

kan ha bidragit till större trivsel i provrummen än innan experimentet och därmed 

påverkat den allmänna synen på provrum. Underhill (2010) menar på att dagsfärska 

blommor bidrar till att kunderna uppfattar provrummen som att någon tagit hand om 

och vårdat provrummen idag, och inte någon annan dag.  

 

En annan faktor som vi tror kan ha påverkat omdömet av det allmänna provrummet är 

den tavla med budskapet Du är vacker! som vi satt upp i provrummen. Viktigt att 

påpeka är dock att vi anser att denna förhöjda upplevelse av dagens allmänna provrum 

skett i kundernas undermedvetna. Turley och Milliman (2000) menar på att företag kan 

utforma butikens inredning i syfte att stimulera respons från kunden. Respondenterna 

blev väldigt positivt inställda till tavlan vilket vi tyder på att det bidragit till gladare 
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känslor och en bättre upplevelse då tavlan beskrevs av kunderna som en fin gest, 

speciell, gullig, positivt, bra, fin, trevligt, roligt, glad, annorlunda och uppiggande. Två 

respondenter påpekade att sådana tavlor inte finns i andra butiker och att det var roligt 

att se/höra budskapet när man byter om. En annan sa att även om tavlan inte var riktad 

till henne som person eller till hennes specifika utseende så fick det henne att bli glad, 

vilket en annan respondent höll med om. Echeverri och Edvardsson (2002) förklarar att 

kunden dessutom kan känna köpglädje och skapa positiva känslor till butiken som ett 

resultat av butikens servicescape. Detta visar på att butikens fysiska miljö har inverkan 

på kundens beteende.  

Fokus på provrummet 

Söderholm påpekar att de inte arbetar med provrummen och berättar att de främst 

arbetar med ytorna ute i butiken, vilket är den arean där de erbjuder varorna till 

kunderna. Efter omfattande eftersökningar har vi inte funnit några personer eller företag 

som arbetar med provrum. Detta anser vi konstigt då butikerna, enligt Hernant och 

Boström (2010), kan påverka atmosfären på ett sätt som skapar effekter hos 

konsumenterna som kan öka deras sannolikhet för köp. Arkitektfirman Atrio Arkitekter 

i Kalmar var vänliga att lämna information efter att ha kontaktat andra inom branschen 

men berättade att det inte är några som ritat eller utformat provrum.  

 

Precis som Söderholm arbetar Boutelje med olika ytor. Vidare har varken Söderholm 

eller Boutelje aldrig hört talas om begreppet servicescape. Boutelje beskriver A- och C-

ytor varav A-ytorna är de varma ytorna som säljer bäst medan C-ytorna är kalla ytor 

som säljer mindre. Av hennes egen erfarenhet av kundrundor för att se hur kunderna rör 

sig påpekar Boutelje att det som uppmärksammas minst, men där fokusen borde ligga i 

butiker, är i provrummen. Dock räknas inte denna area till ytorna och anledningen till 

detta är att det inte säljs något där. Trots att de flesta köpbesluten tas där, skulle man 

kunna kalla den area för en gråzon. Söderholm förklarar att provrummen inte är direkt 

synliga man kliver in i butiken vilket kan vara en anledning till varför butiker inte satsar 

mer på denna area. Detta har gjort avtryck på en respondent som menade på att 

butikerna i allmänhet inte verkar lägga några större resurser på provrummen och att 

provrummen kommer i skymundan. Boutelje berättar att man som butiksdekoratör 

arbetar med sådant som ska leda till mer försäljning för butiken, vilket ett provrum 

enligt henne inte gör och därmed inte arbetar med provrummen. Söderholm är väl 
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medveten om att de flesta köpbesluten tas där men ignorerar, precis som många andra 

butiker, detta faktum. Vi håller inte med om Söderholms och Bouteljes resonemang 

kring att provrum inte är en försäljningsyta då 80 procent av köpbesluten tas i 

provrummet vilket styrks av Underhill (2010).  

 

Åsikter om provrummet 

Kundernas åsikter är många när det gäller den fysiska utformningen av ett provrum. Det 

har framkommit från de genomförda kundintervjuerna att de upplever dagens allmänna 

provrum som både bra, ganska bra och dåligt både före och efter experimentet. Dock 

har alla respondenterna något gemensamt vilket är att samtliga har invändningar på 

provrummens utformning. Oavsett om de intervjuade ansett att provrummen över lag är 

bra eller till och med bra finns det fortfarande klagomål. Klagomålen har bland annat 

varit dåligt ljus, för mycket insyn in i provrummen, avsaknaden av pall och 

avlastningshyllor. Rodrigues et al. (2011) förklarar att miljön har betydelse för kundens 

emotionella känslor och att butikens egenskaper och utformning ger kunden ett mer 

eller mindre attraktivt intryck. Även Mossberg (2003) påtalar butikens estetik som är av 

stor betydelse för kunden då det finns komponenter som påverkar kunden både 

medvetet och undermedvetet. Boutelje anser, både som privatperson och blivande 

dekoratör, att dagens provrum är ett skämt och frågar sig varför butikerna inte lägger ner 

mer resurser på provrumsarean och provrummen. Söderholms svar till detta är att 

provrummen ska hållas enkla och inte kosta för mycket pengar.  

 

På butikskedjan Gina Tricot är det huvudkontoret i Borås som bestämmer utformningen 

av servicescape och de i butikerna har därmed riktlinjer som ska följas. Dock berättar 

Söderholm att de skulle få tillåtelse att ändra provrummen med mindre medel på ett sätt 

som inte skulle skada varumärket. Däremot anser hon att det i dagsläget inte är akut att 

ändra om provrummen även om man kan göra dem mysigare, lyxigare och mindre 

sterila. Söderholm tror att omsättningen skulle öka om man utformade provrummen på 

ett sätt så att kunderna får upp ögonen för det vilket då visar att butiken bryr sig om sina 

kunder. Hon tror att en stor förändring skulle gynna butiken men menar på att 

utformningen i så fall skulle vara så pass stor att det blir en snackis av det. Dock anser 

inte Söderholm att det räcker med en extra hylla för att kunderna ska uppmärksamma 

det även om kundens totala upplevelse skulle förbättras. Schmitt (1999) påpekar att det 

inte behöver handla om att göra om hela, utan bara göra några förändringar som 
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förbättrar omgivningen och menar på att om butikens interiör ger ett dåligt intryck bör 

företaget göra något åt detta. Vi anser att en förbättring av provrummen inte skulle 

genomföras i syfte att skapa uppmärksamhet hos kunderna, en snackis eller att det 

skulle gynna butiken utan att göra det bättre och underlätta för kunderna i provrummen. 

På lång sikt kommer detta säkerligen gynna butiken och varumärket till det bättre.  

 

5.3 Sinnen: syn, känsel och doft  

Upplevelser som skapas och åstadkommer av människans fem sinnen sker genom syn, 

lukt, smak, hörsel och känsel. Sinnena har en avgörande betydelse för människan då 

inga intryck skulle kunna skapas utan våra sinnen. Företag bör fokusera på människans 

sinnen, ett eller flera tillsammans, och beröra individen genom dem för att nå kunden på 

ett djupare plan och lyckas med sin sinnesmarknadsföring, menar Hultén et al. (2008). 

 

Vi uppfattar det idag som att både Söderholm och Boutelje inte arbetar aktivt med 

sinnena. Båda bekräftar detta och Söderholm berättar att de endast arbetar med varuvård 

och städning men att hon däremot tror att kundernas mottagande och beteende påverkas 

starkt av sinnena och påpekar att synen är avgörande för hur kunden agerar. Hultén et 

al. (2008) menar att synen anses vara det sinne som människan använder sig av mest av 

vid beslutsfattande då fyra av fem beslut tas endast med hjälp av synen. Boutelje 

förklarar att de i princip endast arbetar med det visuella men att de inte lär sig om 

sinnenas påverkan på kunderna i servicescape under dekoratörsutbildningen. Detta visar 

tydligt att de omedvetet arbetar med ett av sinnena, nämligen synen. Tyvärr glöms de 

andra sinnena bort vilket framgår av Bouteljes intervju. 

 

Rodrigues et al. (2011) beskriver sinnesmarknadsföring som en marknadsföringsstrategi 

vilket berör kundernas sinnen och på så sätt påverkar deras beteenden, vilket är det vi 

valt att fokusera på i denna uppsats. Genom sinnesmarknadsföring kan företag bemöta 

kunden personligare och intimare genom att använda sinnesstrategier som knyter an till 

kundernas livsstil, identitet och personlighet och skapa en sinnesupplevelse. Solomon et 

al. (2010) menar att det blir allt viktigare att marknadsföra sig annorlunda, exempelvis 

genom sinnena. Genom att strategiskt använda sinnena i sin marknadsföring kan detta 

bidra till att den totala upplevelsen av besöket i klädbutiken blir mer positiv när 



ANALYS OCH DISKUSSION 

51 

 

provrummen uppfattas som bättre. Därmed uppfattar vi att klädesbutiker bör ta detta på 

allvar.  

 

Trots att bland annat Söderholm inser vikten av att strategiskt använda sinnena är detta 

något som inte sker. Vi frågar oss var bristen ligger. Vi tolkar det som att fokuset på 

provrum i servicescape och även sinnenas betydelse för företag och dess 

marknadsföring idag inte nått tillräckligt långt och att kunskapen och forskningen som 

hittills åstadkommits inte tas på allvar. Vi menar att företag borde börja i små skalor, till 

exempel med att strategiskt använda sinnena i provrummen likt det experiment vi 

genomfört. Därmed anser vi att de klädesbutiker som börjar med detta har goda chanser 

att lyckas att nå sina kunder på ett djupare plan. Vi vill däremot påpeka svårigheten att 

tillämpa sinnesmarknadsföring och dess strategier i provrummen då litteratur och andra 

källor kring ämnet är sällsynta vilket gör det svårt för företag att veta hur och vad de ska 

göra.  

 

Sinnesstrategier 

Syn och känsel 

Vi har strategiskt använt sinnena i provrummen för att besvara uppsatsens syfte och 

forskningsfråga. I experimentet har vi lagt till diverse inputs i provrumsarean och 

provrummen för att se hur och om kunderna påverkas av dessa. Inputen har varit; 

dagsfärska blommor i två olika vaser, papperskorg och pall i provrumsarean, tavlor med 

budskapet Du är vacker! och pallar inuti provrummen samt sprayat vaniljdoft i varje 

provrum.  

 

De faktorer som uppmärksammats av respondenternas syn- och känselsinne i 

provrumsarean och provrummen vid observationerna och experimentet är speglarna, 

krokarna, ljuset, draperiet och provrumsbrickan men även vår input så som tavlorna, 

papperskorgen, blommorna och pallarna. Respondenterna som besökte provrummen såg 

krokarna på väggen och det visade sig att det var fler respondenter som var nöjda med 

antalet krokar efter experimentet än innan. Detta tolkar vi som att den tillsatta pallen 

blev ytterligare en avlastningsplats för kunderna att utnyttja och därmed inte behövde 

lika många krokar. Detta tyder på att plagg utan galgar och personliga tillbehörigheter 

kunde läggas på pallen och inte på golvet och därmed inte ta upp flertalet krokar. Vi ser 

därför att krokarna uppfattades som fler till klädesplaggen som provades och även att 
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pallen gjorde det möjligt att sitta ner för att vila fötterna eller prova klädesplaggen 

sittandes.  

 

Utifrån kundintervjuerna har det framkommit tydliga mönster bland respondenternas 

svar. Dessa mönster är bland annat att hälften av de intervjuade kunderna, före 

experimentet, själva nämnt att de sett att pall saknades i provrummen. Efter 

experimentet påpekade respondenterna att pallen var bra. Vi tolkar det som att 

respondenterna medvetet tänkt och sett att de saknar en pall i provrummet före 

experimentet. Efter experimentet nämnde kunderna inte pallen och detta menar vi är för 

att pallen sågs som en självklarhet. 

 

Söderholm förklarade att hon inte saknar att hennes kunder inte har någonstans att sitta. 

Hon vill att deras kunder ska snabbt in och snabbt ut ur provrummet. Detta finner vi 

lustigt då majoriteten av respondenterna före experimentet ansåg att de saknade pall och 

att det dessutom framkommit utifrån observationerna i provrumsarean att det 

medföljande sällskap ständigt väljer att utnyttja den enda sittpuffen som finns i arenan. 

Vid experimentets genomförande utnyttjade även många kunder den pall som blivit 

utsatt i arean och vi anser att detta tyder på att det bör finnas mer sittplatser åt 

medföljande sällskap och även inuti provrummen. Denna service till kunderna tyder på 

att butiken bryr sig och att den som provar inte känner sig stressad. Underhill (2010) 

skriver i linje med detta att försäljningen i butiker världen över skulle öka om företagen 

skulle erbjuda sina kunder en stol. En stol säger att företaget bryr sig om sina kunder 

och kunderna väljer att handla hos företag som bryr sig. Då en stol lyser med sin 

frånvaro hittar sällskapet alltid en annan plats att sätta sig ner, till exempel i ett fönster. 

Om sällskapet inte känner sig stressade medan den andra shoppar då kommer den som 

shoppar att spendera mer tid och pengar i butiken. Vi anser att Söderholm verkar ha 

försäljningsfokus då hon vill att kunderna ska besöka provrummen snabbt. I linje med 

detta har vi motsatta åsikter än Söderholms. Vi menar på att även om Söderholm har 

försäljningen i fokus bör hon strategiskt använda sinnena i provrummen eftersom det 

förmodligen skulle leda till ökad försäljning. Försäljning bygger på att kunderna är 

villiga att betala för plagget och det anser vi öka om företag ser till sina kunders behov 

och arbetar aktivt med sinnena.  
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Genom att klädesplaggen kunde läggas på pallen efter experimentet och inte bli slängda 

på golvet bidrog detta till en mer städad syn vilket kan förhöjt kvaliteten på upplevelsen 

för kunden och av varumärket i provrummet. Hultén et al. (2008) hävdar att mode- och 

klädkedjor anses vara ett av de mest visuella företagen där dess identitet och värderingar 

är av stor betydelse. Detta anses vara ytterst viktigt om företaget vänder sig till den 

yngre målgruppen då de kan skapa en image tidigt. Vi menar därför att synen av en pall 

kan bidra till att kunderna upplever provrummen och även varumärket som fräschare, 

mer städat och trevligare. Vid experimentet var det ingen kund som påpekade att 

provrumsbrickans hål var för litet. Detta tolkar vi som att provrumsbrickan då kunde 

placeras på pallen och att det därmed inte var ett problem med att försöka hänga upp på 

krokarna eller lägga den på golvet. 

 

Ovan förda diskussion bekräftas av andra frågan på enkäten, Vilka tre ord tycker Du 

beskriver detta provrum? (tabell 4.3) Av resultatet framgick det då att provrummen 

uppfattats på ett bättre sätt efter experimentets genomförande. Med andra ord har 

variabler som bland annat fräscht, funktionellt och fint ökat i jämförelse med de svar 

som gavs före experimentet. Vi tolkar detta som att de stimuli som utplacerats i 

provrummet och i provrumsarean alla har bidragit till att kundernas svar förbättrats efter 

experimentet. Variabeln fräscht anser vi ha påverkats då blommorna utplacerats och då 

vi använt oss av doftsprayen. Detta är båda stimuli som vi redan innan experimentet 

hoppades på skulle påverka kunderna positivt, dock inte så mycket som det blev. 

Variabeln funktionellt tolkar vi ha ökat eftersom pallen utplacerats i provrummet men 

även då kunderna upplevde krokarna som fler. Dock tror vi att variabeln fint har ökat 

som ett resultat av helheten. Kunderna har därmed ansett provrummen och 

provrumsarean som fint bland annat på grund av blommorna, tavlan och doften. 

 

Det har även visat sig att variabeln trångt ökat något och variabeln rymligt minskat, 

vilket vi tolkar som att pallen som placerats i provrummet gjort att kunderna uppfattat 

och sett provrummet som mindre än tidigare. Dock anser vi att de tre variabler som ökat 

mest, vilka är fräscht, funktionellt och fint, överväger det trängre utrymmet och att 

kunden upplever provrummet som bättre ändå.  

 

Tre respondenter svarade att de sett blommorna som placerats i provrumsarean. 

Ytterligare respondenter kom ihåg att de sett blommorna när de fick frågan Lade du 
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märke till blommorna som stod där inne? varav en specifik kund hade undran om det 

var ett speciellt evenemang eller liknande. Alla kunder som sett blommorna ansåg att 

det var väldigt fint och fräscht och gjorde att provrumsarean både fick en känsla av 

hemtrevnad och en inbjudande känsla. Det livade upp provrummen och provrumsarean 

och såg färgglatt ut till den svartvita miljön.   

 

Då det var betydligt fler som nämnde att de var nöjda med speglarna efter experimentet 

menar vi i att både tavlan med budskapet Du är vacker! samt blommorna bidragit till att 

upplevelsen av speglarna i provrummet förbättrats. Med andra ord att respondenterna 

undermedvetet uppfattat sig själva och de provade klädesplaggen på ett bättre sätt. 

Hultén et al. (2008) menar på att när sinnesupplevelsen står i centrum är det inte 

produkten som är i fokus, utan upplevelsen runtomkring den. Med sinnesupplevelser 

åsyftas det att sinnena bidrar till upplevelser som ett resultat av sinnenas reaktioner. Lin 

(2004) skriver att forskare kommit fram till att individens beteende beror på deras 

interaktion med omgivningen menar på att upplevelser som är kopplade till skönhet får 

större betydelse genom sinnena. Vi menar därför att kundernas skönhet kan ha upplevts 

på ett bättre sätt genom att vi strategiskt använt sinnena i provrummen.  

 

Kunden kan genom klädesplagg som de provar och den fysiska miljön de omger sig av, 

påverkas både positiv och negativt. Vi hävdar därmed att butikers sinnesmarknadsföring 

och sinnesstrategier därför har en betydande roll för hur kunden upplever sig själv. 

 

Varumärken i provrummen 

Vi anser att Gina Tricots provrum inte differentierar sig från andra varumärken, butiker 

eller provrum. En ny upptäckt är att Bik Bok i Kalmar nyligen bytt ut sina draperier till 

ett liknande material som Gina Tricots och dessutom i färgen svart, precis som på Gina 

Tricot. Detta gör att kunderna som besöker Gina Tricot eller Bik Boks provrum i princip 

inte kan veta om de befinner sig i en Gina Tricot butik eller en Bik Bok butik. Vi anser 

att det är viktigt att klädesbutiker även utmärker sig inuti provrummen då 

implementeringen av varumärket hos kunderna kan underlättas.  

 

Både före och efter experimentet förekom det respondenter som påpekade att 

varumärket är inarbetet och vet därför av tidigare erfarenhet att de befinner sig i Gina 

Tricots provrum. Detta svar grundar sig på de färger som Gina Tricot använder sig av 
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och även på stilen i provrummen och provrumsarean. De färger som tillsammans var 

igenkännande var svart och vitt. Solomon et al. (2010) beskriver färger som en viktig 

komponent att påverka kunderna med. Ett resultat av detta är att rätt färg kan bidra till 

att kunderna lättare kan känna igen ett företags logotyp vilket får kunden att lättare 

känna igen varumärket vid ett senare tillfälle. Lin (2004) förklarar att de synliga 

faktorerna i servicescapes är det som väcker uppmärksamhet. Företagets varumärke kan 

komma i uttryck i detta sammanhang och det är därför viktigt att utformningen av detta 

är noga genomtänkt. Hultén et al. (2008) menar på att företag kan genom utformningen 

av servicescapes visualisera sitt varumärke till kunden. Det som har uppmärksammats 

är att det är någon mer som svarat ja på frågan Anser Du att Gina Tricots provrum 

speglar deras varumärke? efter experimentet.  Tio kunder svarade före experimentet ja 

och tio stycken nej. Efter experimentet var det fler som svarade ja, vilket var tretton 

kunder, och färre än innan som svarade nej, vilket var sju kunder. 

 

Trots små skillnader mellan respondenternas åsikter före och efter experimentet menar 

vi på att kunderna kan ha blivit positivt inställda när experimentet genomfördes och 

därmed svarade positivare på frågan.  

 

Vi anser det förståeligt att ungefär hälften av kunderna, både före och efter 

experimentet, inte känner igen sig i Gina Tricots provrum då det inte är särskilt 

utmärkande. Trots detta borde fler uppmärksammat att de var i Gina Tricots provrum 

innan experimentet då det stod Gina Tricot på fyra ordinarie skyltar i varje provrum. 

Efter experimentet byttes skyltarna ut till våra tavlor med budskap och Gina Tricots 

loggor försvann därmed, men ändå ökade antalet positiva svar på frågan. En intressant 

iakttagelse av tavlorna är att en respondent påpekade att varumärkets logga saknades i 

provrummet. Detta anser vi tyder på relevansen av att ha logotyper i provrummen då det 

kan påverka kundernas bearbetning av varumärket både medvetet och undermedvetet.  

 

Rodrigues et al. (2011) förklarar att sinnesmarknadsföringens synsätt utgår ifrån 

människans sinne och dess hjärna som ligger som grund för den multisensoriska 

varumärkesupplevelsen. Företag når sina kunder på ett djupare plan vid multisensoriska 

strategier och lyckas då även differentiera sitt varumärke från sina konkurrenter. Genom 

studier av Grace och O’Cass (2004) framkommer det att tillfredsställelsen som uppnås 

genom upplevelser sker med hjälp av varumärkets olika dimensioner så som 
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servicescape. Vi anser därför att butiker bör göra provrummen bättre med hjälp av att 

strategiskt använda sinnena med hjälp av bland annat butikens logga som kan kopplas 

till varumärket. På så sätt tror vi att kundernas upplevelse av en trevlig miljö i 

provrummen tillsammans med varumärket kan stärka imagen av varumärket på ett 

positivt sätt. 

 

Doft 

Det var inga respondenter som påpekade någon doft före experimentets genomförande. 

Detta skedde däremot efter experimentet. En respondent sa att det luktade parfym och 

att det är att föredra framför fotlukter som ofta förekommer medan andra kunder 

förklarade att det luktade gott. Bresle och Stenson (2002) förklarar att det är bevisat att 

människan blir påverkad av olika sorters dofter. Människans egna dofter sprids och när 

svettlukten blir så pass stark att människan märker det bildas en frånstötande reaktion. I 

linje med detta påpekade Boutelje att dofter kan användas i provrummen men i så fall 

med en mildare doft som inte stör dem som är känsliga för starka lukter. Då Söderholm 

fick frågan om vad hon ansåg skulle finnas med i provrummen ansåg hon att det skulle 

dofta gott. Av denna orsak undrar vi varför Söderholm inte använder doft i provrummen 

på Gina Tricot provrum på Baronens köpcenter. Vi ser ett mönster i företags 

resonemang kring utformning av provrum och servicescape. Företag är medvetna om 

utformningens betydelse och har egna önskemål men tar inte steget längre och 

implementerar detta.  

 

Det vi genomfört i provrummen är i likhet med det Bresle och Stenson (2002) förklarar 

då de skriver att klädesplagg, heltäckningsmattor och textilier är vanliga ställen för 

företag att medvetet piffa upp med lite dofter för att attrahera kunderna. Vidare menar 

Turley och Milliman (2000) att det finns studier som visar på att dofter påverkar 

kunders beteende och agerande så som köp och tid i butiken. Detta har bevisats då vi 

vid experimentets genomförande sprayat vaniljdoft i varje provrum med jämna 

mellanrum vilket resulterat att genomsnittstiden som respondenterna spenderade i 

provrummen var 9,6 minuter. Detta betyder alltså att kunderna stannade längre i 

provrummen när det doftade vanilj då respondenterna som besökte provrummen före 

experimentet endast stannade 9 minuter i provrummet. Något som ytterligare bekräftar 

detta är att doft som vanilj har visat sig få kunderna att stanna kvar längre i butiken. De 
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kan i sin tur leda till fler köp då, ju längre en kund befinner sig i en butik desto större är 

chansen för köp, hävdar Underhill (2010). 

 

Vi vill även påpeka att doften av vanilj kan vara ytterligare en bidragande faktor till att 

kunderna uppfattat provrummen på Gina Tricot och dagens allmänna provrum som 

bättre. Med andra ord har den förbättrade upplevelsen, den ökade fräschheten och det 

fina i provrummen även berott på den goda vaniljdoften  

 

Utformning av det perfekta/ultimata provrummet  

Kunderna fick frågan om hur de skulle vilja utforma sitt egna provrum. Det var ingen av 

respondenterna som besvarade frågan med fantasifulla dimensioner utan alla svarade 

realistiskt. Detta tror vi beror på att respondenterna är vana vid de provrummen som 

idag existerar. Om dagens provrum varit bättre tror vi att svaren hade varit annorlunda 

och att kunderna hade krävt mer. Nu inser inte kunderna vad de kan kräva av 

klädbutikerna och svarar därför inte utsvävande på frågan. Grace och O’Cass (2004) 

skriver i linje med detta att det är bristande kunskap hos konsumenterna om hur 

servicen ska eller bör upplevas som resulterar i att de litar på den som erbjuder servicen 

och att denna gör det på rätt sätt. Vi menar därmed att kunderna i dagsläget litar på att 

butikerna utformat provrummen på bästa sätt och kan därför inte se utanför gränserna. 

 

Vidare var det ingen större skillnad mellan svaren kring det ultimata provrummet före 

och efter experimentet. Boutelje påpekar i linje med kundernas åsikter att det 

grundläggande som ska finnas med i ett provrum är spegel, pall, krokar och draperi. 

Vidare menar hon på att det även finns mycket mer som kan och borde finnas i ett 

provrum, till exempel fräsch doft och finare material. Enligt respondenterna bör 

provrummet vara stort, rymligt och luftigt då det ska finnas plats att röra sig fritt med 

plaggen på. Antalet provrum i en butik bör även vara många och det ska finnas många 

speglar, helst på alla väggarna ända ner till golvet och ha möjlighet att vinkla dem. 

Ljuset ska vara smickrande och behagligt, gärna med dimmer. De som önskar färger i 

provrummet önskar roliga och glada färger som gör en på bra humör men ändå att 

klädesplaggens färger blir realistiska. Det är även viktigt med ingen insyn i 

provrummet. Om provrummet har skynken ska dessa vara placerade högt och gå ner 

under knäna så att hela kroppen skyms. Helst ska det finnas en lampa utanför som 

berättar för övriga kunder att provrummet är upptaget. Vissa önskar lugn musik och 
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andra att kunna ändra musiken själv. Något som är väldigt viktigt är många krokar och 

pallar. Pallarna kan ha många användningsområden som till exempel en plats att lägga 

personliga tillbehörigheter på, möjligheten att sitta och vila fötterna på eller lägga 

provade klädesplagg utan galgar på och även kunna sitta ner och känna hur 

klädesplaggen sitter. 

 

Slutligen nämnde respondenterna att ett perfekt provrum ska ha en lyxig känsla, vara 

fräscht och erbjuda personlig assistans. Trots dessa enkla utformningar och trots att 

provrummen oftast både har draperi, ljus, krokar, pall och speglar anser vi och kunderna 

att dagens provrum i stort sett inte duger. Det finns bättre sätt att utforma provrum på 

med hjälp av finare, bättre, lyxigare och skönare saker. Söderholm håller i princip med 

respondenterna i alla avseenden, förutom när det kommer till pallen då hon anser att det 

inte är nödvändigt. Vi frågar oss varför utformningen av Gina Tricots provrum skiljer 

sig från Söderholms definition av ett bra provrum vilket som är: god doft, bra 

luftkonditionering, personlig assistens, många krokar, bra belysning och gott om 

utrymme. Visserligen är det huvudkontoret som bestämmer utformningen men om det 

är något som Söderholm är missnöjd med skulle de säkerligen få ändra det.  

5.4 Individuell kundupplevelse  

När vi strategiskt använt sinnena i provrummen vid experimentet visade det att den 

totala upplevelsen blivit bättre hos respondenterna efter experimentet (tabell 4.2). Före 

experimentet var det fyra kunder som angivit att provrummen var mycket bra medan det 

efter experimentet var tio kunder. Vidare hade svaret bra minskat från fjorton till tio 

kunder efter experimentet men vi anser att det förhöjda antalet på svaret mycket bra 

överväger detta. Detta visar att vi trots med endast små medel förändrat provrummen, 

var kundernas svar av deras upplevelse i provrummen bättre efter experimentet än före. 

Vi menar på att detta resultat tyder på att butikerna inte behöver lägga stora resurser på 

provrummen för att få mer nöjda kunder. Butikerna kan tillföra provrummet stimuli som 

tilltalar sina kunder och på så sätt påverka kunderna positivt med endast små medel.  

 

Schmitt (1999) menar på att upplevelsen inte är självgenererad utan att den läggs fram 

för kunden så att kunden kan ta del av den och att det med andra ord är stimuli som 

skapar upplevelsen. Vi anser att Söderholm inte har upplevelsen i centrum där kunden 

är i fokus, då det uppfattats som att hon istället fokuserar på försäljningen. Detta 
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grundar sig på att hon inte nämner något om upplevelser i provrummen utan drar 

paralleller till ett trevligt bemötande, kundkvällar och stämpelkort. Därför antar vi att 

hon inte uppfattar att servicescape eller provrummen kan bidra till subjektiva 

upplevelser hos kunderna. Enligt oss är det därför inte enkelt för henne att fokusera på 

upplevelsen som kunderna upplever när hon inte ens ser provrummen som en 

upplevelse. Vi tolkar det därför som en av anledningarna till det sämre resultatet före 

experimentet än efter, då vi försökte att få kunderna att uppleva provrummen, sig själv 

och plaggen bättre. Därmed har vi strategiskt använt simulationer i experimentet för att 

påverka kunderna. Grace och O’Cass (2004) anser att företag bör fundera på hur 

servicescape kan utformas så det uppfattas positivt av kunderna. Detta styrks av Schmitt 

(1999) då han bland annat skriver att kunskap om hur kunderna tar emot information av 

omgivningen och miljön, genom sinnena, krävs för att de ska förstå hur de kan uppnå 

och påverka kundernas sinnen i syfte att skapa upplevelser. Mossberg (2003) menar på 

att företag bör fokusera på annat än kärnprodukten då det är de emotionella värdena vid 

konsumtion och köp som är betydelsefulla. Den blivande dekoratören Boutelje berättar 

däremot att de har upplevelserna i fokus när de arbetar med servicescape då kunderna 

ska få en speciell känsla eller en annorlunda upplevelse. Dock arbetar man mer med 

helheten och inte specifikt med provrummen.  

 

Kunderna kräver att det ska hända något mer än bara hängande plagg på ställningar, 

menar Boutelje. En dekoratör kan i ett skyltfönster till exempel arbeta med att 

produkterna ska snurra eller röra sig för att fånga kundernas uppmärksamhet. I 

framtiden kommer detta bli större och butikerna kommer att bli mer aktiva med detta. 

Underhill (2009) menar på att det inte är förrän shoppingupplevelsen är utformad på ett 

bekvämt, praktiskt och lättsamt sätt som man kan veta hur mycket kunden kommer att 

köpa. Som vi tidigare nämnt skulle både butikerna och kunderna vinna på att 

provrummen är bättre utformade genom att strategiskt använda sinnena i dem. Vi anser 

att ett exempel på ett provrum som inte tycks ha särskilt utvald och arrangerad 

utformning bland annat är Gina Tricots provrum i Kalmar. Dock är denna butik inte den 

enda som inte fokuserar på detta. De provrum vi har studerat vid våra efterforskningar, 

tyder alla på att de brister på någon punkt att arbeta med sinnen i provrummet, enligt vår 

mening. Det är relevant att ta hänsyn till detta då Mossberg (2003) menar på att det är i 

upplevelserummet, den fysiska omgivningen, där företag kan påverka kunderna på olika 
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sätt. Detta är något som sker genom att medvetet utforma och styra elementen i 

omgivningen för att kunderna ska få en bra upplevelse.  

 

Vi menar att om kunderna känner sig bekväma i den offentliga miljön, vilket 

provrummen är, köper de mer. Inspiration och kunskap kan butiker därför hämta från 

andra marknader men även från andra länder runt om i världen som redan arbetar med 

detta.  
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6. SLUTSATSER  

I detta avslutande kapitel besvaras uppsatsens forskningsfråga som presenterats. Vidare 

redogörs för de viktigaste slutsatserna som uppsatsen resulterat i utifrån begreppsmodellen 

som utvecklats. Avslutningsvis kommer vi att diskutera praktiska så väl som teoretiska 

konsekvenser samt ge förslag till fortsatt forskning och rekommendationer till företag. 

 

6.1 Uppsatsens forskningsfråga 

Vi har i denna uppsats utgått från forskningsfrågan Kan företag förbättra upplevelsen 

för kunderna i provrummen genom att strategiskt arbeta med sinnena? Utifrån denna 

forskningsfråga har vi kommit fram till att så är fallet baserat på resultatet som 

experimentet, observationer och intervjuerna visat. Företag kan förbättra upplevelse för 

sina kunder i provrummen genom att strategiskt använda sig av sinnena. Effekten av 

detta är att kunderna stannar längre i provrummen och att deras totala upplevelse 

förhöjs. Denna slutsats grundar vi på de resultat som vi funnit i vår begreppsmodell som 

varit genomgående i uppsatsen.  

 

Provrummet som service 

 Företag bör se provrum som vilken annan service som helst. Det är därför 

essentiellt att se provrummen som en service som ska hålla utmärkt standard. 

Kunden befinner sig oftast i provrummen allra sist, innan betalning, och är därmed 

ett av de ögonblicken i butiken som kunden kommer ihåg och för med sig känslan 

av hem. Därmed kan företag påverka kundens upplevelse av servicen genom att 

arbeta mer aktivt med provrummen.  

 

Provrummet i servicescape 

 Kunderna trivdes bättre i provrummen då utformningen var mer tilltalande. Detta 

resonemang grundar vi på att tavlan med budskapet Du är vacker! och de utställda 

vaserna med färska och färgglada blommor bidragit till större trivsel i provrummen 

efter experimentet än innan experimentet. Pallen som placerats ut i provrummet 

anser vi även ha betydelse för kundens förhöjda upplevelse i provrummet. 
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Sinnen 

 Små medel i provrummen kan bidra till en bättre upplevelse för kunderna vilket gör 

att dem stannar längre i provrummet samt uppfattar varumärket på ett bättre sätt. 

Genom att placera ut pallar i provrummen eller fräscha upp provrumsarean med 

dagsfärska blommor och sittutrymmen påverkas kunderna undermedvetet av dessa 

stimuli.  

 

 Kunderna upplever provrummen bättre när vi strategiskt använt stimuli efter 

kundernas behov. Detta baseras på kundernas åsikter om avsaknaden av pallarna 

före experimentet och att kunderna ansåg pallen bra efter experimentet. Detta tyder 

på att företag bör förstå sina kunder för att lyckas tillfredsställa deras önskemål.  

 

 De stimuli som strategiskt använts i provrummen kan komma att påverka att 

kunden upplever övriga faktorer eller stimuli i provrummen annorlunda än vad som 

var tänkt. Ett exempel är då pallen placerats ut i provrummen under experimentet 

och bidragit till att kunderna upplevt provrummen som trängre. Med andra ord har 

ett stimuli påverkat en annan faktor på ett sätt som inte var meningen från början. 

En annan faktor som även påverkats av pallen är krokarna. De har upplevts som fler 

då pallen blivit utplacerad. Därför bör företagen tänka ett steg längre då man arbetar 

med stimuli i provrummen för att förutse de konsekvenser som kan uppstå.  

 

 Företag har inte kunskap eller förståelse om hur eller att de kan använda sinnena 

strategiskt för att omvandla provrum till en bättre upplevelse för kunden. Till 

exempel då vi i vårt experiment använt doft av vanilj och såg att kunderna kunde 

lägga klädesplaggen på den utplacerade pallen istället för att slänga dem på golvet 

vilket säkerligen bidragit till en mer städad, fräschare och trevligare syn. Detta 

menar vi förhöjde kvaliteten på upplevelsen och synen på varumärket i 

provrummet. 

 

6.2 Teoretiska konsekvenser 

Inom forskning och litteratur är ämnet provrum sparsamt behandlat. Genom 

eftersökningar av källor på Internet, litteratur och i vetenskapliga artiklar återfinns ingen 

fokusering på människans sinnen eller av upplevelser i klädesföretagens provrum. Det 
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finns teorier om hur företag kan skapa upplevelser i servicescape, som det stora hela, 

men inte i provrummen som är en del av servicescape. Vidare ses heller inte 

provrummen som den del av det servicescape som det borde ses som och det kommer 

därmed i skymundan. Dessutom existerar inga teorier om att provrummen skulle vara en 

del av servicescape som är viktigast. Både Mossberg (2003) och Grönroos (2008) är två 

författare som skriver om servicescape men nämner ingenting om provrum, fastän vi 

anser att de borde. Däremot skriver Underhill (2009) om provrummens betydelse, men 

vidrör endast ämnet på ytan. Vi stödjer Underhills resonemang kring att provrummen är 

väldigt viktiga med vår studie men anser att Underhill borde vidareutveckla sina teorier 

kring provrummen. Då de flesta köpbesluten tas i provrummen kan vi därmed dra 

slutsatsen att det är nödvändigt att se provrummen som en av de viktigaste ytorna i 

butiken. 

 

Genom att strategiskt arbeta med stimuli som kan påverka kundernas sinnen på ett 

positivt sätt kan detta gynna klädesföretagen, men detta är heller inget som tidigare 

teorier påtalat. Resultatet av experimentet visar att kunderna upplever provrummen 

bättre när stimuli strategiskt använts. Det visar sig även att kunderna gärna skulle byta 

om i ett bättre provrum än dagens provrum.  

 

6.3 Praktiska konsekvenser 

Denna studie visar att företag med små medel kan förbättra kundernas upplevelser i 

provrummen. Dock har inte företag tagit till sig detta fenomen eller tagit detta på allvar 

då det inte är några företag som arbetar med upplevelser eller sinnena i provrummen. 

Det som företagen ofta satsar på eller har i fokus är försäljningen och det har 

framkommit av denna uppsats att de endast arbetar med det servicescape som bidrar till 

ökad försäljning. Företagen inkluderar med andra ord inte provrummen till 

försäljningsytorna. Vi tolkar det som att företagen därmed inte har kunden eller 

upplevelsen i fokus när de endast tänker på försäljningen. Vi menar att provrummen är 

en försäljningsyta och att denna skall förbättras för att öka kundernas upplevelse och 

trivsel. Med andra ord kommer detta i sin tur att leda till förbättrad försäljning.  

 

Om inte företag förbättrar stimuli i provrummen så att kundernas uppfattningar av 

provrummen blir bättre tolkar vi det som att kunderna då kommer att använda sig mer 
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av internetshopping. Redan idag är det många kunder som väljer att prova 

klädesplaggen hemma istället för att prova dem direkt i butiken vilket gör att köpen i 

butik kan ses som likvärdigt med att handla på internet och få kläderna direkt hem i 

brevlådan. Vi menar att företagen bör utnyttja de fysiska provrummen och förbättra dem 

samt utnyttja kundernas sinnen till fullo. Utifrån resultaten av denna uppsats har det 

framkommit att det inte krävs mycket för att kundernas upplevelse i provrummen ska 

förbättras. Genom att företagen lyssnar på sina kunder och försöker att tillfredsställa 

deras behov kan upplevelsen förbättras markant genom att endast placera ut pallar eller 

färska blommor.  

 

6.4 Förslag till fortsatt forskning  

Vi anser att det behövs mer forskning inom ämnet provrum och hur kundernas sinnen 

påverkas. Detta ser vi som nödvändigt för att företag ska tar ämnet på allvar. Vi menar 

att företag behöver bevis för att bli övertygade om att förändra sina provrum då de idag 

inte är villiga att ta risken att själva prova. Det behövs fler kvalitativa- och kvantitativa 

studier kring ämnet. 

 

6.5 Rekommendationer till företag 

Ett förslag till företagen är att de bör ta sinnesstrategier på allvar, baserat på de 

ovanstående slutsatserna som uppsatsen visar och som tyder på att kunderna påverkas. 

Vi menar att företag bör och kan börja i små skalor, till exempel med att strategiskt 

använda sinnena i provrummen likt det experiment vi genomfört. Vi anser att butiker 

bör göra provrummen bättre med hjälp av att strategiskt använda sinnena mer, bland 

annat med hjälp av företagets logga som kan kopplas till varumärket. Detta har 

uppsatsen gett resultat av. 
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BILAGEFÖRTECKNING 

 

Bilaga 1. Intervjufrågor till Gina Tricots kunder 

 

Datum:     Tid i provrummet:  

Vad är ett provrum i en klädesbutik? (Förklara vad ett provrum är, betydelse) 

 

Vad tycker Du om dagens provrum i allmänhet? 

 

Visst provade Du något…? Vad tycker Du om Gina Tricots provrum som Du var 

inne i nyss? 

 

- Var det något speciellt Du tänkte på där inne? Såg Du något speciellt? Kände Du 

något speciellt? (doft, syn) 

 

 

 

- Var det bra/dåligt? I så fall vad?  

 

 

Vad såg Du i provrummet? Var det något som fattades? I så fall vad och varför? 

 

 

Tycker Du att Gina Tricots provrum speglar deras varumärke? 

 

 

Hur skulle Du vilja utforma Ditt perfekta/ultimata provrum? Fantisera! 
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Bilaga 2. Enkätundersökning med Gina Tricots kunder  

 

Vad var Din totala upplevelse av Gina Tricots provrum? (1= dåligt, 4= mycket 

bra) 

1 2 3 4 

 

Vilka tre ord tycker Du beskriver detta provrum? 

Fräscht               Mysigt               Roligt               Funktionellt               Tråkigt                

Trångt            Fint                    Rymligt Spännande 
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Bilaga 3. Intervjufrågor till butikschef och dekoratör 

 

Till butikschef Lisa Söderholm    Datum: 

Vad är din position?    

Vad har du för arbetsuppgifter? 

 

Till dekoratör Rebecka Boutelje 

Vad läser du? Vilka kurser? Hur lång är utbildningen? Vad kan du arbeta med efter utb? 

Vad gör en dekoratör? 

Var har du praktiserat? 

 

Service: 

1. Klädesbutiker erbjuder kunderna provrum, hur skulle du definiera ett provrum? 

2. Skulle du vilja kalla provrum för service? Varför? På vilket sätt då? 

3. Personlig service som förstärker kundens köpbeslut.  

 

Servicescape: 
4. Vad är servicescape för er? 

5. Vilka ytor i butiken arbetar ni med? Har ni ett specifikt fokus/vilket prioriteras 

mest? 

6. Hur utformar ni servicescape? 

7. Vad har ni i åtanke när ni gör detta? 

8. Har ni fria händer eller måste ni följa riktlinjer som kedjan har?  

 

9. Ska servicescape representera varumärket? Hur i så fall?  

10. Försöker ni anpassa servicescape till varumärket och era kunder? 

 

11. Vad är provrum för dig? 

12. Saknar du något i era provrum? 

13. Vad tycker du ska finnas med i ett provrum? 

 

Sinnena: 

14. Arbetar ni medvetet/aktivt med sinnena när ni utformar/dekorerar? Vilka sinnen 

då? På vilket sätt? 

15. Färger? Synen? Hörseln? Känseln? Doft? 

16. Hur viktigt är materialet?  

17. Tror du sinnena spelar roll för kundernas mottagande och beteende? 

 

Upplevelsen: 

18. Arbetar ni aktivt med att skapa upplevelser i provrummet/servicescape? 

19. Om du fick utforma ett provrum med kund- och sinnesupplevelsen i fokus, hur 

skulle du då välja att utforma det? Vad skulle du ha i åtanke? 

 

Jaget: 

20. Har ni kundfokus i er design eller är det endast funktionellt? 

21. Har ni som utgångspunkt att designa utifrån kundernas beteende och påverkan? 
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Bilaga 4. Bilder på Gina Tricots provrum före och efter experimentet  

Provrummet före experimentet Provrummet efter experimentet 
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Provrummet före experimentet Provrummet efter experimentet 
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Bilder på de stimuli, oberoende variabeln, vi valt att undersöka. 
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FIGURFÖRTECKNING 

 

 

Skiss över Gina Tricots provrum 
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Linnéuniversitet – kvalitet och kompetens i fokus 
 
Den 1 januari 2010 gick Växjö universitet och Högskolan i Kalmar samman och bildade 

Linnéuniversitetet. Linnéuniversitetet är resultatet av en vilja att öka kvalitet, attraktionskraft och 

utvecklingspotential för utbildning och forskning, och spela en framträdande roll i samverkan med det 

omgivande samhället. Linnéuniversitetet erbjuder en attraktiv kunskapsmiljö med hög kvalitet och 

konkurrenskraftig kompetens. 

 

Linnéuniversitetet är ett modernt internationellt universitet som betonar nyfikenhet, nytänkande  

och nyttiggörande. För oss är närhet till studenterna, världen och framtiden i fokus. 
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391 82 Kalmar/351 95 Växjö 

Telefon 0772-28 80 00 

 


