
  

 Hur butiker påverkar  
kunden till köp 
      

  
  

 Författare: Lisa Hegestrand 
 Jonna Olandersson 
 Anna Sjödahl 
Handledare: Leif Rytting 
Program: Turismprogrammet 
Ämne: Marknadsföring 
Nivå och termin: C-nivå, HT-2007 
H andelshögskolan BBS 

  
 



Förord 
 

Inledningsvis vill vi börja med att tacka alla våra informanter som delgivit oss sina tankar och 

information om vårt uppsatsämne. Därmed har de alla varit ovärderliga för vårt arbete och 

gjort det möjligt för oss att fullfölja vårt skrivande.  

 

Vidare vill vi även tacka vår handledare Leif Rytting för hans goda råd och vägledning i 

samband med vårt uppsatsskrivande.  

 

 

Kalmar den 15:e Januari 2008 

 
 
 

                            
 
 Lisa Hegestrand    Jonna Olandersson Anna Sjödahl 
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Sammanfattning 
 

Titel: Hur butiker påverkar kunden till köp 

Författare: Lisa Hegestrand, Jonna Olandersson och Anna Sjödahl 

Handledare: Leif Rytting 

Kurs: Företagsekonomi, marknadsföring 61-90 poäng 

 

 

Syfte 

Vårt syfte är att analysera och klargöra hur olika butikskedjor arbetar med att påverka sina 

kunders köpbeteende i butiken. Vi vill även analysera och reflektera kring hur och i vilken 

utsträckning dessa butikskedjor använder sig av kundens sinnen när de försöker påverka 

köpbeteendet. 

 

 

Metod 

Vi har använt oss av en kombination av induktiv och deduktiv ansats. Vår metod har varit 

kvalitativ och vi har gjort sju intervjuer med informanter inom olika butikskedjor. Empirin 

som vi tillvaratagit har vi sedan kombinerat med våra teoretiska referensramar för att få en 

djupare förståelse av ämnet.  

 
Slutsatser 

I det av slutande kapitlet av vår uppsats presenterar vi ett antal tendenser som vi 

uppmärksammat kring vårt ämne. Vi har kommit fram till att det finns ett stort antal olika sätt 

att påverka en kunds beteende i butiken, samt att våra informanter anser att det finns oerhört 

mycket som kan göras för att påverka köpbeteendet. Bland annat är varornas placering och 

presentation av stor vikt, likaså hur butikerna är inredda och framhäver varorna. Vi har också 

funnit att personalen är en faktor som påverkar kunden, de anställda fungerar som en del av 

butikskedjans varumärke. En del av vårt syfte var att analysera och reflektera över sinnenas 

användning inom kundpåverkan och har kommit fram till att butiker i störst utsträckning 

fokuserar på syn- och hörselsinnet. 
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Abstract 
 

Title: How Shops Influence the Customer to Purchase 

Authors: Lisa Hegestrand, Jonna Olandersson and Anna Sjödahl 

Advisor: Leif Rytting 

Course: Marketing C, 61 – 90 ECTS 

 

 

Purpose 

 

Our purpose is to analyze and clarify how a number of shops work to influence their 

customers’ in-store buying behaviour. We would also like to analyze and reflect on how and 

to what extent these shops use the customer’s senses when trying to influence buying 

behaviour.  

 

Method  

 

We have combined a deductive and inductive approach. Our method has been qualitative, and 

we have performed seven interviews with informants from our chosen shops. The empiric 

material we have collected has been combined with theory in order for us to gain a deeper 

understanding of the subject.  

 

Conclusion  

 

In the finishing chapter of our thesis, we present a number of tendencies that we have noted 

while performing our study. We have reached the conclusion that there are many ways to 

influence a customer’s behaviour, and that our informants have the opinion that very much 

can be done to influence buying behaviour. Among other things, the placement and 

presentation of the products are of importance, as is the shop design. We have also found that 

shop staff is a factor which influences the customer; employees work as a part of the shop 

brand. A part of our purpose has been to analyze and reflect on sensory marketing, and we 

have reached the conclusion that shops mainly focus on two senses – hearing and seeing.  
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1 Inledning 
 
I detta inledande kapitel kommer vi att beskriva vårt val av uppsatsämne samt ge en kort 

introduktion till  ämnet. Därefter kommer vi att redogöra för vår problemformulering och 

vårt syfte.       

 
 

 

1.1 Bakgrund 
 

Det finns ett ständigt ökande intresse för shopping och konsumtion, och konsumenter lägger 

allt större summor på att handla. Enligt Statistiska centralbyrån har svenskarnas konsumtion 

stadigt ökat efter år 2001, då detaljhandeln var nere i lite av en svacka. På senare år har 

trenden stagnerat en aning, men fortfarande är svenskarnas konsumtionsvanor oerhört starka, 

både inom detaljhandeln och inom livsmedelsindustrin (www.scb.se, 2007). Konsumenter blir 

alltmer lockade att konsumera, då företag blir mer medvetna om vad som krävs för att dra till 

sig kundernas uppmärksamhet och bjuda in dem till köp. 

 

Innebörden för företagen på marknaden blir att det är viktigt att kunna sticka ut i mängden 

och ge sitt varumärke en tydlig position i kundens minne genom kreativ marknadsföring. Syns 

man inte för kunderna, finns man inte och de går då istället till konkurrenterna. Den kreativa 

marknadsföringen som ett företag kan använda sig av kan på så vis handla om nya sätt att ha 

möjlighet att påverka kundens köpbeteende. Väl inne i butiken kan mycket utformas för att få 

den köpsugne besökaren att slå till.  

 

Det finns ett stort antal strategier för att få sina kunder att köpa de produkter man erbjuder, 

från de traditionella metoderna som skyltning eller säljarnas beteende i butiken, till 

marknadsföring som medvetet riktar sig mot något eller några av kundens sinnen och syftar 

till att få större genomslagskraft på det sättet. Branschen man befinner sig i samt vilka 

förutsättningar man som butik har, leder då till att marknadsföringen ser olika ut för olika 

butiksmiljöer.   

 

Det blir alltmer vanligt att man i butiker använder sig av människans fem sinnen i sin 

marknadsföring. Lindström menar att sinnena har en stor betydelse i all den marknadsföring 
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som sker, framför allt inne i butikerna (www.appelberg.com, 2007). En butik kan 

marknadsföra sig genom smak, doft, känsla, musik och synintryck, något som fäster sig i 

kundens minne.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 
 

Då dagens samhälle erbjuder ett närmast oändligt urval av konsumtionsmöjligheter, blir 

företag inom handeln tvungna att tänka både mer strategiskt och kreativt för att påverka 

potentiella konsumenter att välja just deras egna varor. Vi kan alla komma att tänka på ett 

antal vanliga strategier som skapas för att få kunden att känna ett köpsug, till exempel de 

lockande extrapriserna ute i butikerna. Men vad mer kan göras och görs för närvarande för att 

påverka kunden i butikslandskapet till köp? 

 

Lovelock (2000) menar att servicelandskapet, i det här fallet butikslandskapet, kan ge både 

positiva och negativa intryck på en kund beroende på hur det är utformat. Han anser vidare att 

det innebär att fler företag blir medvetna om servicelandskapets betydelse vid kundpåverkan, 

och riktar mer uppmärksamhet åt begreppet. Mowen (1995) tillägger att butikers layout bland 

annat är utformad för att passa kundernas rörelsemönster och presentera en speciell atmosfär. 

Vi frågar oss hur man arbetar med utformningen av butikerna för att skapa kundpåverkan 

samt funderar även över varför man valt att arbeta med servicelandskapet på det sätt man gör. 

 

Något vissa butikskedjor arbetar med mer än andra är medveten marknadsföring riktad mot 

människans olika sinnen. Lindström menar att doftsinnet snabbt kan förändra 

sinnestämningen, och att det är det enda sinne som uppfattas direkt av hjärnan 

(www.appelberg.com, 2007). Att använda sig av dofter är något som ännu inte har slagit 

igenom stort inom handeln, men praktiseras med framgång inom vissa företag som till 

exempel Singapore Airlines (www.neurosciencemarketing.com, 2007).   

 

Något som annars är vanligt att använda sig av i butiker är musik, och Shaw (2005) menar att 

musiken väcker känslor och har en stark effekt på hur vi känner oss. Intressant skulle vara att 

få en djupare insyn i hur butiker arbetar med denna typ av marknadsföring riktad mot sinnena. 

Är det något man aktivt och medvetet arbetar med, eller håller man sig endast till de 
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beprövade marknadsföringskanalerna, som via synintryck? Vilka förutsättningar har man att 

experimentera med ”sinnesmarknadsföring” inom olika typer av butikskedjor? Man kan även 

fråga sig om det är möjligt att anpassa servicelandskapet i butiken efter människans sinnen. 

 

Peter och Olson (1994) beskriver konsumentens beteende som dynamiskt, vilket de menar 

innebär att individer och grupper ständigt förändras. Därmed blir enligt Peter och Olson 

(1994) marknadsförare tvungna att anpassa sina strategier efter både existerande och 

potentiella kunder. Hur arbetar man då i praktiken när man utövar påverkan på konsumenter 

inom olika butikskedjor?  

 

Det finns alltså ett antal frågor inom detta område som intresserar oss som författare. Hur 

arbetar man i handeln för att få konsumenten att bete sig på ett önskvärt sätt? Hur mycket 

skiljer sig strategierna beroende på vilken typ av butik det handlar om, och finns det någon del 

av branschen som är helt olik de övriga? Konsumentens sinnen och de möjligheter som finns 

där är också något som intresserar oss. I hur stor utsträckning arbetar man med denna sorts 

marknadsföring, och på vilket sätt? 

 

 

1.3 Syfte 
 

Vårt syfte är att analysera och klargöra hur olika butikskedjor arbetar med att påverka sina 

kunders köpbeteende i butiken. Vi vill även analysera och reflektera kring hur och i vilken 

utsträckning dessa butikskedjor använder sig av kundens sinnen när de försöker påverka 

köpbeteendet. 
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2 Metod 
 

I detta kapitel kommer vi att redogöra för den metod vi använt oss av under uppsatsens gång. 

Vi förklarar hur och varför vi valt detta tillvägagångssätt.  

 

 

2.1 Ansats 
 
 

Det finns ett antal olika utgångspunkter man kan använda sig av när man genomför en studie 

av något. Patel och Davidson (2003) tar upp tre begrepp som vi använder oss av i vår 

redovisning av ansats; induktion, deduktion och abduktion. 

 

Deduktion kan sägas utgå från redan befintliga teorier och allmänna principer. Forskaren 

skapar utifrån en teori hypoteser och provar dem sedan empiriskt. På så sätt är det teorin som 

styr vilken information som ska samlas in och hur man ska tolka informationen (Patel och 

Davidson, 2003). När en forskare väljer att arbeta induktivt innebär detta, tvärtemot den 

deduktiva ansatsen, att forskaren först inte behöver förankra undersökningen i en befintlig 

teori. Efter att man samlat in empirin kan en teori formuleras. En risk med den induktiva 

ansatsen är att man inte kan säga något om teorins generalitet då den baseras på ett empiriskt 

underlag som skapats i en speciell situation (Patel och Davidson, 2003).  

 

Enligt Patel och Davidson (2003) kan begreppet abduktion sägas innebära en kombination av 

induktion och deduktion. Med abduktion menas att man utifrån ett enskilt fall formulerar ett 

hypotetiskt mönster som kan förklara fallet, man försöker alltså skapa ett förslag till teoretisk 

struktur. Vi anser att vi i vår uppsats, till viss del, har använt oss av den abduktiva ansatsen, 

vårt arbete består både av deduktion och av induktion. Den deduktiva ansatsen finns med i vår 

arbetsprocess, då vi från början läst in oss på teorier i ämnet. Utifrån dem har vi lärt oss mer 

om vårt undersökningsområde, diskuterat teorierna och även använt vissa av teorierna som 

grund när vi skapat vår intervjuguide. Dock har vi inte haft någon särskild teori som vi utgått 

från när vi skapat våra frågeställningar, teorin har för oss varit mer som en hjälp och ett stöd 

under arbetets gång. Starrin och Svensson (1994) menar att abduktion handlar om ett samspel 
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mellan det som observeras och idéer, samt en växling mellan delar och den kommande 

helheten. Deras definition anser vi stämma in väl på vårt arbetssätt då vi varvat teori med 

insamlandet av empiri och sedan kombinerat och diskuterat de båda delarna. 

 

Den induktiva ansatsen har vi använt oss av på det sättet att vi redan innan vi funnit teorier 

bestämt oss för vilket problem vi velat undersöka. Dessutom har vi låtit insamlandet av empiri 

styra oss under arbetets gång; i takt med att vi skaffat oss information har våra egna hypoteser 

om problemområden skapats och utvecklats. Patel och Davidson (2003) menar att en risk med 

abduktion kan vara att forskaren färgas av tidigare erfarenheter när man väljer 

problemområde, och att man då väljer studieobjekt utifrån tidigare erfarenhet. Vi tror dock att 

det inte finns någon möjlighet att vara helt oinfluerad vid val av studieobjekt, då även de 

teorier man väljer att grunda sin studie på inom den deduktiva ansatsen påverkar forskarens 

tankebanor i någon riktning.  

 

 

2.2 Kvalitativ metod 
 
Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod då vi genomfört våra intervjuer. Starrin och 

Svensson (1994) menar att den kvalitativa intervjun handlar om att undersöka vad som händer 

och sker, mer än att utgå från något som på förhand är bestämt och närmare undersöka detta. 

Vi instämmer i författarnas resonemang och har lagt upp våra intervjuer med just den 

föresättningen. Våra informanter har varit vår utgångspunkt, och vi har fått vår information 

om hur man arbetar just inom vårt studieområde genom dem.  

 

En kvalitativ intervju handlar enligt Starrin och Svensson (1994) även om att upptäcka eller 

identifiera företeelser eller egenskaper som man vill få mer kunskap om. Anledningen till att 

vi valde att göra en kvalitativ studie av just detta problemområde var att vi saknade egen 

kunskap om, och egna erfarenheter av, ämnet. Vi fann dessutom inte tillräckligt med litteratur 

i ämnet sinnen kopplade till marknadsföring, och valde av det här skälet att göra en egen 

studie för att lära oss mer. En kvalitativ metod i jämförelse med en kvantitativ syftar enligt 

Widerberg (2002) till att svara på frågor som ”Vad betyder fenomenet ” och ”Vad handlar det 

om?” i motsats till ”Hur vanligt är fenomenet?”. Vi har velat analysera och klargöra hur 

kunders köpbeteende kan påverkas, och därför passar en kvalitativ metod vårt syfte. 
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2.3 Urval 
 
 
Då vi med vår uppsats vill få en insyn i hur man i olika butiker arbetar för att påverka kunden 

var det viktigt för oss att tala med personer som kunde ge oss den kunskapen, och som hade 

tillräcklig erfarenhet av branschen för att vi skulle kunna gå på djupet i våra frågor. Vi anser 

att vi lyckats väl med att hitta informanter som haft mycket att bidra med, och våra 

informanter har haft olika roller och därmed kunnat ge till viss del olika perspektiv på det 

område som vi velat veta mer om. Två av våra informanter, Johanna Cargioli och Erika Dalle, 

har haft ett övergripande ansvar för butikskedjorna Åhléns och Indiskas kommunikation och 

marknadsföring, medan Lisa Persson, Eva Patron Sigfridsson och Catharina Grundström 

kunnat ge oss insyn i hur man ansvarar för en enskild butik. Ida Persson, dekoratör, och 

Joacim Andersson, utbildningsansvaring för programmet Inrednings- och 

butikskommunikation på Växjö universitet, har bidragit med fler perspektiv till vårt 

problemområde.  

 

Vi anser att vårt urval skulle kunna kännetecknas som strategiskt i linje med Jacobsens (2002) 

definition. Våra informanter har valts ut bland annat utifrån de svar vi tänkt att de kunde ge på 

våra frågor, då vi behövt tala med personer som har vissa kunskaper inom området. Dock har 

vi inte valt våra informanter utifrån en viss typ av potentiella svar; endast utifrån 

ämnesområde. Vårt urval påverkades också av vad vi tyckte kändes genomförbart när vi 

planerade våra intervjuer. Vi ville gärna ha personliga möten med så många av våra 

informanter som möjligt, vilket innebar att vi genomförde flera av våra intervjuer i Kalmar 

och Växjö. Jacobsen (2002) poängterar att man lättare kan skapa en förtrolig stämning och 

föra ett givande och öppet samtal ansikte mot ansikte än genom telefon. Då vi också 

eftersträvade att få tala med personer som befann sig på olika positioner i vår bransch ledde 

detta till att vi hittade två av våra informanter i Stockholm. Widerberg (2002) menar att valet 

av plats för intervjun är en faktor som kan påverka hur en kvalitativ intervju kan utveckla sig. 

Hon påpekar även att då en kvalitativ intervju handlar om ett möte mellan två olika personer, 

får detta också betydelse för utkomsten av intervjun.  

 

Att skapa en närhet till våra informanter är något som varit viktigt för oss när vi gjort vårt 

urval. Vi ville att de personer vi skulle intervjua hade möjlighet att ta sig tid, så att vi kunde 

diskutera på ett djupare och mer detaljerat plan kring våra frågor. Även då vi var tvungna att 
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genomföra två intervjuer per telefon, känner vi att samtalen inte var stressade, och vi fick ut 

mycket material. Hartman (2004) menar att en kvalitativ intervju ska vara en informell 

konversation där intervjuaren har en speciell avsikt med samtalet, och detta tycker vi att vi har 

uppnått i våra intervjuer.  

 

 

2.4 Intervjumetod 
 

Eftersom några av våra valda informanter befann sig i olika delar av landet hade vi inte någon 

möjlighet att genomföra dessa intervjuer i mötesform. Kylén (2004) menar att ett samtal och 

eller ett möte med en informant ger de bästa förutsättningarna om man vill få fram hur 

informanten verkligen tänker och känner i ett ämne. Våra intervjuer genomfördes därför både 

i mötesform, samt även per telefon. Fyra av intervjuerna utfördes genom möten med 

informanterna, två är utförda per telefon och en kompletterande intervju genomfördes via e-

post. Alla intervjuerna spelades in för att vi på så sätt skulle kunna stödja vår empiri och göra 

ordagranna transkriberingar. Inspelningarna möjliggjorde även att vi kunde göra bokstavliga 

citat från våra informanter.   

 

Hartman (2004) menar att om man inte utformar någon intervjuguide finns det en risk att 

intervjun förser intervjuarna med orelevant information, därför utformade vi i början av 

arbetet en intervjuguide som alla intervjuer haft sin utgångspunkt i. Denna guide utformades i 

första hand efter de frågor vi ville ha besvarade, samt även efter den teori vi redan i 

inledningen av uppsatsskrivandet tyckte var relevant för vårt fortsatta arbete. Patel och 

Davidson (2003) anser att det är en fördel att den som ska göra en kvalitativ intervju är 

förberedd inom det område som ska studeras. Genom att vi sökte teorier innan och under 

perioderna med intervjuer blev vi med tiden mer insatta i ämnet och bättre förberedda inför 

varje intervju. Metoden som användes under intervjuerna vill vi beskriva som 

semistrukturerad. Hartman (2004) beskriver en halvstrukturerad intervju som en intervju där 

standardiseringen är hög, men där struktureringen är något lägre. Enligt honom menas detta 

att frågorna ska ställas i ordning, men att informanten har större möjlighet att formulera sig 

fritt. Även Patel och Davidson (2003) menar att informanterna ska kunna uttrycka sig fritt i en 

semistrukturerad intervju. Eftersom vi även gjorde en intervju via e-post, användes samma 

metod, då man enligt Hartman (2004) har möjlighet att ge större utrymme för informanten att 
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skriva längre svar på frågorna. Vi använde oss inte av den kvantitativa intervjuformen, då 

man enligt Hartman (2004) har en högre grad av både standardisering och strukturering. Med 

detta menar han att frågorna ställs i en förutbestämd ordning och att alla informanter 

intervjuas på likartat sätt. Författaren poängterar även att frågorna gärna ska vara så öppna 

som möjligt för att man ska kunna få information som kommer spontant från informanten. Vi 

har tagit fasta på Hartmans åsikter och skapat en intervjuguide där vi försökt att ha öppna 

frågor i inledningen, så att informanten fått bidra med information som vi sedan kunnat ställa 

följdfrågor på. De öppna frågorna har även haft som syfte att få informanten att känna sig 

bekväm i samtalet. 

 

 

2.5 Arbetsprocessen 
 
Arbetet med vår studie inleddes med att vi formulerade ett syfte för vad vi ville studera. Detta 

syfte ändrades sedan efter hand, i och med att vi lärde oss mer då vi reflekterat över både teori 

och empiri.  

 

Under den tid som vi arbetat med att söka teorier och genomföra intervjuer, märkte vi att vi 

skaffade oss mer kunskap om ämnet efter hand. Detta ledde till att vi lättare kunde ställa 

följdfrågor till våra informanter och även analysera och diskutera deras svar i större 

utsträckning.  

 

Något som påverkat vår arbetsprocess var att vi i början hade vissa problem med att få 

informanter att ställa upp på intervjuer, då de uppgav att de inte hade tillräcklig tid. Detta 

upplevde vi som en faktor som försvårade och försköt vårt arbete, även om vi till slut hittade 

informanter som både hade tid och tillräcklig kunskap om ämnet.    
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2.6 Validitet 
 
 

Enligt Bell (2006) är det oerhört viktigt för ett arbetes tillförlitlighet att man kritiskt granskar 

all den information man samlar under arbetets gång. 

 

”Validitet är detsamma som utformning av en forskningsinsats i syfte att kunna ge trovärdiga 

slutsatser och att de resultat och belägg som en undersökning leder fram till ska utgöra starkt 

stöd för de tolkningar som görs” (Bell, 2006:117-118). 

 

Bell (2006) redogör för begreppet validitet, som enligt henne är ett mer komplicerat begrepp 

än reliabilitet. Hon anser att reliabilitet är ett verktyg som används för att mäta hur och i 

vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger samma resultat vid ett flertal olika tidpunkter, 

men med lika förutsättningar. Även Kvale (1989) beskriver reliabilitet på ett likartat sätt, 

nämligen i den utsträckning en undersökning ger samma svar vid upprepade tillfällen.  

 

Vi anser att validitetsbegreppet är av stor vikt för att avgöra giltigheten på vårt arbete. Bell 

(2006) menar att validitet står för att om till exempel en fråga beskriver det man vill att den 

ska beskriva, det vill säga om informationen beskriver det som informanterna menar. Vi anser 

att vi har fått svar som stämt väl överens med de frågor vi ställt, och upplever att våra 

informanter sällan missförstått frågorna. Genom att vi gått igenom vår intervjuguide och 

arbetat med att frågorna ska vara tydliga, menar vi att validiteten i vårt arbete på så sätt 

stärkts. Alla intervjuer har transkriberats i detalj, vilket innebär att det är möjligt att 

kontrollera den information som de intervjuade gett oss, detta för att undvika misstolkningar. 

Kylén (2004) menar att validitet är det värde på informationen som ges av informanterna och 

hur användbar informationen är för det specifika ändamålet. Enligt vår uppfattning har våra 

informanters berättelser varit av stort värde, och varit relevant för det syfte vi haft. Kvale 

(1989) skriver att validitet står för realiteten av ett påstående, det vill säga om till exempel en 

undersökning innehåller ett korrekt svar. Vidare skriver Bell (2006) att information inte har 

någon validitet så länge den inte är reliabel.  
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2.7 Metodkritik 
 
Något vi kan se som positivt med vår metod är vår föresättning att intervjua så många 

informanter som möjligt för att kunna få en närhet och mer personliga samtal. Vi var dock 

tvungna att göra två intervjuer per telefon och en intervju via e-post då vi inte hade tid eller 

möjlighet att träffa personerna ansikte mot ansikte. Vi anser ändå att vi fick ett bra resultat, 

med en avslappnad konversation och innehållsrik information. Vi inser att det inte är möjligt 

att göra en djupare intervju via e-post, och att informanten har ett begränsat utrymme att svara 

på frågorna. Frågorna skulle även kunna misstolkas då vi som intervjuare inte hade någon 

möjlighet att förklara vad vi menade. Även då vi fick relativt korta svar på våra frågor, kändes 

de mycket användbara, och informationen kom från en pålitlig källa.   

 

En faktor som påverkat vår tolkning av empirin är att vi endast valt att intervjua anställda 

inom vårt område. Vi har alltså inte tagit kontakt med några kunder för att höra hur de 

upplever att de påverkas i butiken. Hade vi gjort det så hade vi troligen fått ett annat 

perspektiv på kundpåverkan och tydligare sett om butikernas metoder verkligen fungerar. 

Vårt syfte var dock att analysera och klargöra hur man i butikerna arbetar med kundpåverkan, 

och vi anser att vi lyckats uppfylla vårt syfte genom den intervjumetod vi valt.  

 

Genom att vi valt att endast tala med en eller två personer på varje företag, skulle man kunna 

argumentera för att informationen inte är tillräckligt djup. Vi anser att valet av informanter 

beror på vilket syfte man har med sin undersökning. Då vi valt bort fallstudie som alternativ 

har vi därmed tyckt att vi fått en bra spridning i branschen genom att intervjua olika personer.  

 

 

2.8 Avgränsningar 
 

Tidsramen vi haft för vår uppsats har varit en avgränsning i den mån att den påverkat det antal 

informanter vi kunnat intervjua. Vi har även valt att endast intervjua personer som är 

verksamma inom området och inte tillfrågat kunder angående ämnet. Vi har inte heller valt att 

intervjua flera personer inom samma butikskedja, utan istället försökt att få en större 

spridning bland våra informanter och deras arbetsplatser, inom den tid vi haft till förfogande.  
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3 Teoretiska referensramar 
 

Här kommer vi att ta upp de teorier som vi anser vara relevanta för vårt syfte. Kapitlet nedan 

är delat i sex stycken kategorier som vi tycker är centrala för att läsaren ska få en 

grundläggande förståelse och bakgrund till ämnet. 

 

 

3.1 Återförsäljning 
 

”Retailing is an industry of opportunities” (Levy & Weitz, 2001:4). 

 

Enligt Levy och Weitz (2001) handlar återförsäljning om hur man som företag eller butik ökar 

värde till produkterna och tjänsterna som man säljer till kunderna. Återförsäljning innefattar 

enligt författarna mycket mer än att sälja produkter i butiken; det involverar även 

försäljningen av en tjänst, till exempel en natt på ett hotellrum. Den som arbetar med 

återförsäljning är den sista personen i hela distributionskedjan och är den person som 

sammankopplar tillverkare med kunder (Levy & Weitz, 2001). Författarna redogör även för 

andra uppgifter som kan vara relevanta för en person som arbetar med återförsäljning och 

dessa är enligt Levy och Weitz (2001) även att erbjuda kunderna ett sortiment av produkter 

och tjänster, kontrollera inventeringen av den aktuella butikens lager, samt att erbjuda service. 

Genom att göra detta, menar författarna att man som butik därför kan öka värdet på 

produkterna och tjänsterna man erbjuder kunderna.  

 

3.1.1 Återförsäljningsstrategi 
 
Termen strategi menar författarna Levy och Weitz (2001) ständigt förekommer inom 

återförsäljning. En återförsäljningsstrategi innebär enligt författarna ett påstående som påvisar 

identiteten hos; återförsäljarens målgrupp, kvaliteten på återförsäljarens plan för att 

tillfredsställa målgruppens behov, samt hur återförsäljaren planerar att skapa en hållbar 

konkurrensfördel. Författarna redogör vidare för ett exempel som arbetar mycket med en 

återförsäljningsstrategi och har lyckats bra med det. De syftar på caféet Starbucks, som 

erbjuder en möjlighet för kunderna att ta en paus från det vardagliga och njuta av dess 

avslappnande inredning och det sortiment som erbjuds. En av Starbucks många 
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konkurrensfördelar menar författarna är deras ”baristas” som erbjuder sin kunskap om 

Starbucks produkter på plats.   

 

Enligt Levy och Weitz (2001) arbetar företag med att skapa lojalitet hos sina kunder genom 

att positionera sig på marknaden, erbjuda tilläggsservice till kunderna, lagra kunderna i en 

databas för att på så sätt kunna kartlägga deras konsumtionsvaror, samt frambringa lojalitet 

genom att skapa och tillverka unika varor. Återförsäljning är i hög utsträckning beroende av 

dess personal, menar Levy och Weitz (2001), framförallt då det kommer till servicemötet i 

butiken och i de fall man strävar efter att bygga kundlojalitet. Författarna menar att det är 

betydelsefullt med effektiv personal för att kunna leverera en hållbar konkurrensfördel.   

 

 

3.2 Servicelandskapet 
 
I detta avsnitt förklaras vad ett servicelandskap är utifrån olika författares åsikter och hur 
detta landskap påverkar sinnesstämningen hos en butiks kunder, samt dess personal. Olika 
författare benämner servicelandskapet med en rad olika termer och vi avser med denna term 
butiken och dess utformning.  
 
 
 

 

Begreppet servicescape (servicelandskap) skapades av Bitner (1992), och inbegriper stilen 

och utseendet av den fysiska omgivningen där kunder och företag möts. Många studier har 

enligt Bitner (1992) visat att servicelandskapet har en betydelsefull roll i kundernas 

uppfattning om ett företag.  

 

Lovelock (2000) hävdar att servicelandskap kan skapa både positiva och negativa intryck på 

kundens sinnen. Han menar att detta innebär att fler och fler företag blir medvetna om 

servicelandskapets betydelse, de arbetar med detta mer noggrant och riktar mycket 

uppmärksamhet åt begreppet. Författaren framhåller att exempelvis flygbolag som Singapore 

Airlines har använt sig av möjligheterna i servicelandskapet för att differentiera sig från sina 

konkurrenter.  
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3.2.1 Servicelandskapets komponenter 
 
Nguyen (2006) skriver även att servicelandskapet består av tre komponenter, och dessa tre 

komponenter är: omgivningens förhållande, som hänvisar till de olika elementen som finns 

presenterade till exempel färg, ljussättning, temperatur, musik, det vill säga allt som kan ha en 

påverkan på en kunds fem sinnen. Enligt Lin (2004) kan inredningens placering få kunderna 

att se personligheten i servicelandskapet, genom färg, struktur, skalenlighet etc. och skilja det 

med hjälp av osynliga gränser som får fram genom landskapets personlighet. 

 

 Den andra komponenten är enligt Nguyen (2006), rummets layout, som hänvisar till 

arrangemanget av byggnaden, utrustningen och möblemanget i servicelandskapet, allt som 

man behöver för att kunna leverera och leva upp till företagets image. Vilnai-Yavetz och 

Rafaeli (2006) skriver att det i tidigare undersökningar visats att estetisk design upplevs mer 

tillfredsställande av kunderna som besöker butiken, än icke-estetisk design. Bra estetisk 

design menar de är sådan som frammanar angenämhet bland kunderna. Den tredje 

komponenten som servicelandskapet enligt Nguyen (2006) består av är dekor och 

orienteringssignaler, som är visuella symboler som skapar en viss atmosfär och som leder 

kunderna runt under tiden de befinner sig i butiken.  

 

3.2.2 Butikens layout 
 
Butikslayout beskrivs av Dahlén och Lange (2003) som en plan för hur konsumenterna ska 

röra sig i butiken, och syftar till att skapa utrymmen där kunden utan att störas av andra 

konsumenter i lugn och ro kan titta närmare på en produkt. En butiks layout är designad för 

att passa kundernas rörelsemönster, presentationen av produkterna, samt hjälpa till att skapa 

en speciell atmosfär, skriver Mowen (1995). Denna layout menar han påverkar kundernas 

reaktioner, samt även deras köpbeteende. Han redogör även för ett exempel gällande 

flygplatsers layout, som innebär att möblemanget i terminalerna är placerade så att människor 

inte ska kunna kommunicera med varandra, utan lockas in i flygplatsens restauranger och 

cafeterior där möblemanget är mer trivsamt och placerat på det vis att man ska kunna 

kommunicera med varandra.  
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3.2.3 Tematisering av servicelandskapet  
 
Bryman (2004) skriver att tematisering är en betydelsefull del i ett servicelandskap och 

exempel på teman menar han är musik, arkitektur, konst, produkter etc. Köpcenter blir mer 

och mer tematiserade menar Bryman (2004), antingen helt eller med specifika områden inom 

köpcentrat, och detta visar han genom ett exempel om Mall of America, som har kopplat dess 

namn till temat som är just Amerika. Detta köpcenter har till exempel målat fasaden med 

stjärnor och ränder, precis som flaggan (Bryman, 2004). En av anledningarna till tematisering 

är enligt Bryman (2004) att man förvandlar ett köpcentra, från att vara ett vanligt område med 

butiker, till en intressant och spännande plats att besöka. Bryman (2004) fortsätter att på detta 

vis blir även produkterna mer attraktiva och därför påverkas kunderna till att köpa i större 

utsträckning. Även butiker tematiseras i dagens samhälle fortsätter han. Detta för att kunna 

differentiera sig från konkurrenterna, och samtidigt fortsätter de att vara attraktiva bland 

kunderna. 

 

3.2.4 Kundpåverkan och kunduppfattning 
 
Lin (2004) anser att servicelandskapet inte bara är en betydelsefull del av kundernas 

uppfattning om företaget, utan också är en väsentlig del i kundernas helhetsbedömning av 

företaget. Detta menar hon är speciellt tydligt inom hotellbranschen då kunderna där 

integrerar mer med servicelandskapet än med den specifika serviceagenten. Även Storbacka 

och Lehtinen (2000) menar att servicelandskapet har stor betydelse för hur en kund uppfattar 

företaget, och fortsätter att servicelandskapet innefattar allt som kunden kan uppleva via sina 

sinnen. Detta landskap påverkar enligt författaren kundens beteende och grundas oftast på 

information och känsla.  

 

Servicelandskapet har enligt Lovelock (2000) betydelse i skapandet av kunders, men även av 

anställdas, känslor och reaktioner. Han lyfter fram att det också påverkar kundens 

köpbeteende på tre olika sätt. För det första påkallar servicelandskapet kundens 

uppmärksamhet genom att det är annorlunda än konkurrenternas. Vidare menar Lovelock att 

det påverkar kunden genom att fungera som ett kommunikationsmedium, där företaget kan 

använda sig av symboler och liknande för att kommunicera ut sitt budskap. Storbacka och 

Lehtinen (2000) tillägger att servicelandskapet är mycket betydelsefullt när man vill skapa en 

relation till en kund. Genom att ordentligt tänka igenom utformandet, gör man det enligt 
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honom möjligt att styra kundens handlingar; servicelandskapet blir något som kommunicerar 

med kunden. För det tredje menar Lovelock (2000) att den fysiska omgivningen även kan 

fungera som ett effektskapande medium, där färg, ljud, design, doft och struktur kan öka 

köpsuget för speciella varor. 

 

Normann (2000) anser att det finns två aspekter som påverkar personalen och kunderna i en 

butik på olika sätt. Dessa två aspekter, design och estetik, påverkar hur människor i allmänhet 

tänker och känner (Normann, 2000). Bitner (1992) ser en klar fördel med att utveckla 

servicelandskapet på ett bra sätt, eftersom man då har en möjlighet att uppmuntra personalen 

och kunderna i butiken. Det som enligt Bitner (1992), påverkar kundernas uppfattning om 

servicelandskapet är vad de haft för förväntningar innan de kommer in i butiken och om 

kunden överhuvudtaget är medveten om att servicelandskapet existerar.  

 

 

3.3 Marknadskommunikation 
 
I detta avsnitt kommer vi att ge en kort beskrivning på den traditionella marknadsföringen 
som finns i vårt samhälle, samt ge en beskrivning av den interaktiva marknadsföring som 
butiker kan använda sig av. Vidare kommer vi att gå in på butiken med dess atmosfär och 
layout utifrån marknadsföringssynpunkt. 
 
 

 

3.3.1 Traditionell marknadsföring 
 
Fill (2006) tar upp några former av traditionell marknadsföring, innehållande bland annat 

tryckt media, marknadsföring via radio och TV, utomhus samt inne i butiksmiljön. Var och en 

av dessa kanaler, poängterar Fill (2006), kan utnyttjas på olika sätt genom exempelvis 

tidningsannonser, billboards och paketering av produkter. Merchant beskriver den 

traditionella marknadsföringen som en monolog där företag levererar meddelanden till 

marknaden och använder sig av ”pushtekniken” som tar liten hänsyn till kundernas egen 

efterfråga på en produkt (www.marketingprofs.com, 2007).  
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3.3.2 Marknadsföring i relationer 
 

Lovelock (2000) menar att företag utvecklar sin kommunikation efter vilken målgrupp man 

vill nå ut till. Denna kommunikation anser han innefattar både reklam, försäljning och själva 

mötesplatsen. Enligt Lovelock (2000) är det viktigt att företag lyssnar på sina kunder för att 

kunna förbättra kommunikationen mellan sig.  

 
Storbacka & Lehtinen (2006) menar att man som företag bör utveckla produkter som passar 

för kunderna och inte kunder som ska passa för produkterna. Författarna anser att begreppet 

kundvärde är ett centralt begrepp inom Customer Relationship Management, och innebär att 

man ska skapa värde för kunderna, och därmed kunna skapa långvariga relationer. Storbacka 

& Lehtinen (2006) menar vidare att man bör se kundrelationer som en process, eftersom en 

relation kräver kontinuerliga möten mellan parterna som är inblandade. Inom 

tjänstemarknadsföring finner man begreppet ”sanningens ögonblick”, vilket de båda 

författarna förklarar som att ett företag aldrig får en andra chans att göra ett bra intryck. Mötet 

mellan kunden och företagets ansikte utåt är avgörande menar dem.  

 

Målet med CRM anser Storbacka och Lehtinen (2006) är att skapa effektiva relationer med 

kunderna. Det är betydelsefullt att inse vad kunderna värdesätter i framtiden menar dem, och 

på så sätt kunna tillfredsställa deras behov under en längre tidsperiod.  

 

”Jag brukade tycka att vårt syfte var att tillfredsställa 100 % av kundbehoven. Nu har jag 

insett att vi måste tillfredsställa 120 % av dem” (Storbacka & Lehtinen 2006:25). 

 

Kundrelationer är en viktig tillgång för alla företag menar Storbacka och Lehtinen (2006). En 

kunds känslor är mycket betydelsefulla i början av ett relationsskapande menar dem, eftersom 

”sanningens ögonblick” ofta bestäms av kundens känslor som uppstod i det specifika 

ögonblicket. Ju positivare och starkare dessa känslor är gentemot företaget, desto starkare är 

relationen sinsemellan parterna förklarar författarna.  

 

Företag måste möta eller överskrida kundernas förväntningar i mötet mellan parterna. Som 

företag menar Lovelock (2000) att man måste veta vad kunderna vill ha och vad de faktiskt 

upplever under mötet med ett företag. Även Lovelock (2000) hänvisar till begreppet 

”sanningens ögonblick” för att betona betydelsen av kundernas intryck. Han menar vidare att 
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för att få en bättre förståelse för hur kunder utvärderar, väljer, använder och i vissa fall 

missköter tjänster är det betydelsefullt för ett företag att utveckla strategier för design och 

leverans av det de vill kommunicera ut till sina kunder.  

 

3.3.3 Exponeringseffekter 
 
Enligt Dahlén och Lange (2003) finns det ett betydelsefullt element i butiken när det kommer 

till att exponera produkterna på rätt sätt för kunderna, eftersom alla vill att uppmärksamheten 

dras till just sitt varumärke. Genom att exponera vissa varumärken på rätt sätt, menar 

författaren att man kan öka försäljningen och på så vis öka butikens omsättning. Exponering i 

en butik kan man dela in i två grupper, dessa är enligt Dahlén och Lange (2003) 

hyllexponering och specialexponering. Dahlén och Lange (2003) redogör vidare för ett 

exempel som visade att placering av varor i höjdled påverkar försäljningen av ett visst 

varumärke positivt och genom att placera det i ögonhöjd ökade försäljningen med hela 80 

procent jämfört med om man hade placerat varumärket vid golvet. Han skriver även om ett 

annat exempel, då man i butiken ökade försäljningen av ett visst varumärke med hela 400 

procent, genom att placera varumärket ut från butikshyllan till butiksgolvet. 

 

3.3.4 Sambandspromotion 
 
Dahlén och Lange (2003) har en del teorier för att kunna öka försäljningen av ett speciellt 

varumärke hos de kunder som redan befinner sig inne i butiken. En av hans teorier har namnet 

sambandspromotion, som han menar att butiken använder sig av för att kunderna ska köpa 

mer. Denna teori innebär att man som butik använder sig av liknande produkter som finns 

inom samma sorts sortiment, Dahlén och Lange (2003) redogör för ett exempel då man 

placerar tandborstarna i närheten av eller bredvid tandkrämen. 
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3.4 Konsumentens köpbeteende 
 
I detta avsnitt behandlar vi hur butiker påverkar sina kunder till köp genom 
servicelandskapets olika delar och människans fem sinnen, samt kommer vi att beskriva 
kunders process från behovsidentifiering till slutgiltigt köp.  
 
 
 
 

Peter och Olson (1994) redogör för en definition av konsumentbeteende gjord av den 

amerikanska marknadsföringsföreningen. Denna definition lyder:  

 

”the dynamic interaction of affect and cognition, behaviour and environmental events by 

which human beings conduct the exchange aspects of their lives” 

(Peter & Olson, 1994:7) 

 

Definitionen visar på tre underbyggande idéer, där en av dem enligt Peter och Olson (1994) 

förevisar att konsumentbeteende är dynamiskt. Enligt författarna betyder detta att alla 

individer och grupper i samhället mer eller mindre ständigt förändras och utvecklas. Vidare 

menar de att man som marknadsförare därför inte ständigt kan använda sig av samma 

strategier, utan att även dessa behöver förändras i takt med både de existerande och potentiella 

kunderna. Peter och Olson (1994) menar vidare att för att företag ska kunna utveckla lämpliga 

strategier behöver man förstå hur människor tänker, känner och hur deras beteende fungerar. 

 

3.4.1 Butiksatmosfär 
 
Dahlén och Lange (2003) anser att det är i butikerna som konsumenterna har den mest 

frekventa och mest direkta kontakten med marknadsförare och varumärken. Butiksbesök har 

enligt dem blivit så vanliga att det för många sker helt rutinmässigt. Att kunderna besöker 

butikerna frekvent innebär att det finns stora möjligheter för marknadsförare att påverka deras 

beslut och beteende i butiken. Vidare skriver författarna att även om det kan vara positivt att 

konsumenterna känner igen butiksmiljön väl medför detta också nackdelar då köpbeteendet 

sker på rutin och i stor utsträckning per automatik. De poängterar att den välkända miljön då 

sannolikt kommer att påverka konsumenterna att köpa samma produkter varje gång, om de 

inte inspireras att ändra sitt beteende.  
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Butiksatmosfären är enligt Dahlén och Lange (2003) mycket viktig då konsumenternas 

inledande upplevelser och intryck av butiken formas av den allmänna känsla som butiken 

lyckas förmedla. Konsumentens köpbeteende i form av regelbundenhet, hur mycket man 

köper samt hur länge man stannar avgörs enligt författarna av hur man uppfattar 

butiksatmosfären. Vidare beskrivs bland annat layout, musik och personal som några av de 

grundläggande byggstenarna i en butiksatmosfär (Dahlén & Lange, 2003).  

 

Lovelock (2000) tillägger att vissa typer av branscher använder sig av dofter, ljud och struktur 

på de fysiska ytorna för att förstärka servicelandskapet. Även smak är en del av detta, men är 

dock vanligast på till exempel restauranger. Servicelandskapet menar Lovelock (2000) har 

stor betydelse, inte minst för förstagångsbesökarna, då man som företag vill göra ett bra 

intryck. Enligt honom hjälper det till att rama in kundernas förväntningar både på stilen och 

på kvaliteten av tjänsten som ska levereras.  

 

3.4.2 Konsumentens köpprocess 
 
Dahlén och Lange (2003) beskriver Engel, Blackwell och Miniards modell som handlar om 

konsumentens beslutsfattande och köpprocess. Även Fill (2006) beskriver konsumentens 

köpprocess. I fem steg förklaras vad som sker från att konsumenten känner ett behov till att 

köpet görs och utvärderas. De olika stegen är behovsidentifikation, informationssökning, 

alternativutvärdering, köp och tillslut utvärdering efter köpet. Dahlén och Lange (2003) 

förklarar att det är viktigt att man som marknadsförare förstår hur konsumenten tänker i varje 

steg i köpprocessen för att på så vis förstå hur man ska kommunicera ut produkter och 

varumärken.  

 

Behovsidentifikationen uppstår enligt Fill (2006) när konsumenten märker en skillnad mellan 

sin nuvarande situation och den situation som man istället skulle vilja vara i. Fill (2006) 

berättar vidare att marknadskommunikation kan användas för att uppmuntra kunden till 

behovsidentifikation genom att framställa att det saknas något i kundens nuvarande läge. Steg 

nummer två som är informationssökning förklarar Fill (2006) som en aktivitet som kan ske på 

två olika sätt, antingen intern eller extern. Den interna informationssökningen syftar tillbaka 

på kundens egna tidigare erfarenheter och kunskap, medan den externa 

informationssökningen innefattar familj och vänner och olika typer av reklambudskap och 
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annonseringar. En alternativutvärdering är steg nummer tre i processen och behövs enligt Fill 

(2006) göras för att kunden ska göra det bästa valet.  

 

I köpprocessens fjärde steg sker själva köpet och Dahlén och Lange (2003) nämner att köpet 

är en relativt enkel handling eftersom det mesta ”arbetet” för konsumenten redan har skett i 

informationssöknings- och alternativutvärderingsstadiet. Man kan dock se närmare på olika 

perspektiv i köpfasen, till exempel var köpet görs och hur mycket planering som behövts 

innan köptillfället (Dahlén & Lange, 2003).  

 

Bara för att köpet är avklarat så tar inte processen slut här. Det sista steget i köpprocessen 

handlar om utvärdering efter köpet och Dahlén och Lange (2003) tar upp olika sätt på hur 

detta går till. Författaren påpekar att efterköpsutvärderingen spelar en viktig roll för 

marknadsförare då det är konsumenterna som kan bestämma sig för att köpa produkter från 

samma varumärke om och om igen. Ett starkt varumärke som kunden vill ha är alltså positivt 

för både kund och marknadsförare (Dahlén & Lange, 2003).  

 

3.4.3 Perception 
 
Perception är enligt Dahlén och Lange (2003) en mänsklig funktion som sker automatiskt hos 

människan och som innefattar vilka stimuli man uppfattar. Dahlén och Lange (2003) skriver 

om olika perceptionsknep som man kan använda i reklam för att få den att synas i mängden 

genom att man fångar konsumentens naturliga instinkter. Han förklarar att detta kan göras 

genom att till exempel använda mycket färger, höga ljud, rörelser eller göra något annorlunda 

eller oväntat.  

 

Peter och Olson (1994) poängterar att begreppet affektion, som är ett av dem perceptionsknep 

man kan använda sig av, innebär känslomässiga responser på ett stimuli, till skillnad från 

människans kognitiva sida som istället innefattar tänkande. Enligt dem fungerar affektion som 

både positiva och negativa känslor, samt varierar i intensitet. Peter och Olson (1994) menar 

vidare att affektion kan ses som en respons på något som sker i omgivningen, exempelvis en 

händelse som får konsumenten att känna ett behov en produkt.  

 

Peter och Olson (1994) nämner även kognition, eller tänkande, som ett komplement till den 

känslomässiga delen av en kunds köpprocess. De menar att kognitionen bland annat innefattar 
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den kunskap och mening vi skaffar från tidigare erfarenheter, och även inkluderar andra 

psykologiska processer som kan vara inblandade när vi tar beslut om köp. När man ser till 

köpprocessen hos en konsument framhåller Peter och Olson (1994) att identifiera mål, 

utvärdera alternativ och välja att agera är en del av den kognitiva processen.  

 

Vad Peter och Olson (1994) menar blir en konsekvens av känslomässiga upplevelser och 

kognition är det synliga beteendet hos konsumenten. De exemplifierar detta beteende med att 

titta på en tv-reklam eller att köpa en produkt i butiken.  

 

3.4.4 Kundens känslor 
 
Disneyization är ett begrepp grundat av Bryman (2004), som menar att konceptet till största 

delen fokuserar på differentiering, kunder och dess konsumtion. Genom detta begrepp menar 

han att man försöker nå fram till kundernas känslor genom den emotionella 

försäljningspunkten, det vill säga Emotional Selling Point (ESP). Solomon (2006) menar att 

en produkts sinneskvalitet spelar en betydelsefull roll när man vill differentiera sig från de 

andra konkurrenterna på marknaden. Detta menar han blir tydligt i sammanhang där kunderna 

gör positiva associationer till varumärket. Även Fill (2006) menar att man som företag bör 

använda sig av kundernas känslor i marknadsföringen för att kunna influera och förändra 

attityderna bland kunderna. Han säger vidare att känslor spelar en betydelsefull roll i 

marknadsföring, inte minst när man använder den för att bygga upp en medvetenhet om 

varumärket. 

 

De som arbetar med att utforma produkter och marknadsföring, lägger stor vikt vid visuella 

element i marknadsföringen, designen i butiken och själva paketeringen av varan. På detta sätt 

kommunicerar de ut varumärkets betydelser genom till exempel produktens färg, storlek och 

stil (Solomon, 2006). Butiker planeras ofta på ett sätt som underlättar för kunderna, till 

exempel kundens rörelsemönster i en butik kan påverkas, genom att flytta hyllor och så vidare 

(Storbacka & Lehtinen, 2000). Storbacka och Lehtinen stöds av Peter & Olson (1994) som 

menar att layouten i en butik bland annat kan påverka längden på kundernas vistelse och hur 

många produkter de lägger märke till. Författarna anser vidare att då kundernas beteende styrs 

genom planeringen av butiksmiljön kan detta bidra till att påverka val och antal av produkter 

som köps. 

 

 27



3.5 Sinnen 
 
I detta avsnitt kommer vi att ge en kort beskrivning av de fem sinnena samt ge exempel på 
vilka fördelar som finns genom att butikerna medvetet använder sig av människans fem sinnen 
när man vill påverka en kund.  
 
 
 

 

De intryck vi får från omvärlden registreras med hjälp av våra olika sinnen 

(www.sjukvardsradgivningen.se, 2007). Dahlén menar att rikta sig mot sinnena inom 

marknadsföring har två huvudsakliga fördelar. Enligt honom arbetar våra instinkter hela tiden, 

till skillnad från vårt medvetna tänkande, och därför kan vi aldrig koppla bort dem 

(www.hamhan.se, 2007). Genom sinnena kan man därför alltid nå fram till mottagaren, vilket 

man inte alltid kan göra med rena budskap och mer komplex marknadsföring. Den andra 

fördelen med att rikta sig mot de fem sinnena är enligt Dahlén att dessa är kroppsnära, vilket 

innebär att människor lätt uppfattar det som att det är de själva och inte marknadsföraren, som 

har skapat den känsla som ett ljud eller en doft förmedlar (www.hamhan.se, 2007). Shaw 

(2005) håller med Dahlén i hans resonemang och understryker att även om en kund inte alltid 

medvetet förstår vad som sker när sinnena stimuleras, får stimulansen undermedvetet en 

dramatisk effekt.    

 

3.5.1 Syn 
 
Shaw (2005) beskriver synen som något som väcker olika känslor till liv, framkallar minnen 

och skapar oss ett sammanhang. Färger är också något som påverkar vårt beteende och 

känslor. Solomon (2006) förklarar att man påverkas olika beroende på vilken färg som man 

utsätts för. Till exempel nämner han att färgen röd kan framkalla upphetsade känslor och sätta 

fart på aptiten medan en blå eller grön färg beskrivs som mer rogivande. Dahlén påpekar att 

aggressiva färger såsom rött och orange gör att man reagerar fortare medan lugna färger har 

en fysisk påverkan att till exempel hjärtfrekvensen går ned (www.hamhan.se, 2007).  

Solomon (2006) berättar vidare att vissa situationer som man får av olika färger kan vara 

förknippade med särskilda situationer till exempel vid sorg. I västvärlden associerar man svart 

med sorg, men i till exempel Japan står vit färg för detta.  
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3.5.2 Hörsel  
 
Vårt hörselsinne förser oss med viktig information om omvärlden 

(www.sjukvardsradgivningen.se, 2007). Särskilt musik används mycket; i köpcenter, hissar 

och entréer på hotell. Musik har en stark effekt på oss och på hur vi känner oss, och den kan 

väcka känslor och minnen till liv (Shaw, 2005), vilket reflekteras i följande citat:  

 

”Music has a very strong impact on emotions, depending on the tempo, the volume and the 

musical genre”. (Shaw, 2005:85) 

 

Shaw (2005) refererar till Chebats studie som visar att då snabb musik spelas i samband med 

att kunder tittar runt i butiken eller väntar på hjälp från expediten förstärks positiva känslor 

och skapar en föreställning om att produkterna är bra. Däremot gör samma musik kunderna 

stressade och till och med aggressiva när de står i kassakön (Shaw, 2005). Andra studier visar 

på den motsatta effekten; när man bytte ut musiken i en JC-butik från topplistorna mot 

dansbandsmusik blev tendensen att människor stannade längre i butiken och provade fler 

plagg (www.hamhan.se, 2007). Detta resultat styrks av en kanadensisk studie som fann att 

långsam musik spelad i ett köpcenter i Quebec skapade en gladare, livligare och mer 

avslappnad atmosfär där kunderna stannade längre i butikerna och gav mer uppmärksamhet åt 

produkter och annonser (Shaw, 2005). Peter och Olson (1994) visar att människor inte 

medvetet uppmärksammar vissa hörselstimuli, då de i en studie i låg grad hade 

uppmärksammat musiken om spelades i ett snabbköp. Ändå visade samma studie att 

kundernas beteende hade påverkats av musiken.  

 

Studier som Lin (2004) studerat om musik i servicelandskapet, har visat att kunder blir mer 

tåliga, om det till exempel är långa köer, eftersom musiken då minimerar de negativa 

aspekterna. Det har även visats att yngre människor lägger ner mer tid på att shoppa när det 

finns bakgrundsmusik i butiken, de dröjer sig kvar längre och har därför större benägenhet att 

handla (Lin, 2004).    
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3.5.3 Känsel 
 
Känseln kan delas upp i ett antal olika upplevelser; bland annat känsla av beröring, tryck, kyla 

och smärta (www.sjukvardsradgivningen, 2007). Solomon (2006) tillägger att 

sinnesstämningen kan ändras beroende på vad huden utsätts för, till exempel bidrar en 

massage att kroppen blir avslappnad men att vara ute i vinterkylan har den motsatta effekten.  

 

Lindström ger ett exempel på känselns betydelse i inköpssammanhang; när man handlar 

kläder är det viktigt för kunden att kunna känna på plagget för att bland annat avgöra storlek 

och struktur i tyget. Lindström fortsätter resonemanget med att säga att den fysiska närheten 

till en produkt är grundläggande för köpbeslut (www.clickz.com, 2007).  

 

3.5.4 Doft 
 
Lindström menar att doftsinnet snabbt kan förändra sinnesstämningen, och att det även är det 

enda av våra fem sinnen som uppfattas direkt av hjärnan. Detta bidrar enligt honom till att 

doftsinnet rankas som starkast av sinnena (www.appelberg.com, 2007). Att en viss lukt kan 

väcka en bestämd känsla, och därför förändra sinnesstämningen, beror på att luktcentrum har 

nära koppling till delen av vår hjärna som tar hand om känsloupplevelserna 

(www.sjukvardsradgivningen.se, 2007).  

 

Lindström fortsätter sitt resonemang genom att ge exempel på att vi redan i tidig ålder lär oss 

vad som doftar gott respektive illa. Vilka dofter vi uppskattar beror på den kultur vi lever i; 

till exempel är doften av nyklippt gräs populärast bland skandinaver medan lukten av blöt lera 

uppskattas av indier eftersom doften förknippas med regnperiod (www.appelberg.com, 2007). 

Det poängteras av Lindström att inte alla doftupplevelser är positiva.  Han refererar till en 

undersökning som byggdes på McDonald’s kunder i USA, där det visade sig att en tredjedel 

av dem uppgav att restaurangerna luktade gammal frityrolja. Dock fanns det även kunder som 

uppskattade lukten och blev hungriga av den. Denna lukt associerades sedan till McDonald’s 

varumärke (www.neurosciencemarketing.com, 2007).  
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3.5.5 Smak 
 
Shaw (2005) framhåller att smak är det mest utmanande sinnet att stimulera för de flesta 

företag.  Smaksinnet ger viktig information om saker som man stoppar i munnen, och de fyra 

grundsmakerna sött, salt, surt och beskt blandas så att hjärnan kan skilja mellan hundratals 

olika smaker. Smakupplevelser kommer inte bara från smaklökarna utan påverkas också 

bland annat av lukten (www.sjukvardsradgivningen.se, 2007).  

 

Livsmedelsföretag gör stora ansträngningar för att försäkra sig om att deras produkter smakar 

som de ska. Företagen använder sig av så kallade ”sensory panellists”; konsumenter med 

extra hög smakförmåga som har blivit utbildade till professionella testpersoner. De kan även 

lita på amatörer i form av vanliga konsumenter som får göra olika blindtester (Solomon, 

2006). Solomon (2006) förklarar att resultaten från testerna är mycket användbara för att se 

vad olika konsumenter föredrar och därför se de olika kundsegmenten och positioneringen av 

ett varumärke utifrån det sinne som produkten stimulerar mest.  

 

Solomon (2006) avslutar med att man måste komma ihåg att en produkt inte bara handlar om 

hur den smakar, varumärkets image spelar också en betydelsefull roll för helhetsupplevelsen.  

Även olika psykologiska omständigheter påverkar smaken; den sinnesstämning man är i när 

man äter spelar också in för smakupplevelsen (www.sjukvardsradgivningen.se, 2007).  

 

3.6 Varumärken 
 
Detta avsnitt behandlar varumärket som en marknadsföringsstrategi samt dess roll och 
funktion hos kunderna. Vi kommer även att beskriva vad positionering är för något, samt 
varumärkets koppling till ett företags image och människans fem sinnen.  
 
 
  

 

Lovelock (2000) menar att i de flesta välkända företag har varumärket en stor betydelse för 

kunderna, då ett varumärke står för ett visst sätt att göra affärer på. Många företag inom den 

finansiella sektorn har till exempel skapat olika varumärken för att skilja mellan deras 

erbjudanden (Lovelock, 2000). Kapferer (1997) definierar bland annat ett varumärke genom 

att säga att varumärket influerar köpare genom sitt namn. 
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Detta menar han fångar varumärkets kärna. Enligt Kapferer (1997) har varumärket en 

betydelse för kunden genom att det sparar tid och minskar risker i en värld där vi har stora 

valmöjligheter men lite tid att bestämma oss på.   

 

3.6.1 Varumärkets roll och funktion 
 
Ett företags varumärke spelar en betydelsefull roll i dess marknadsföring, menar Grace och 

O’Cass (2005), eftersom den ses som ett värdefullt verktyg och en grundstrategi när det 

kommer till differentiering. För kunderna är ett varumärke en tillgång, då de lättare kan 

identifiera produktens källa och dess skapare (Grace & O’Cass, 2005).  

 

För kunderna innebär ett varumärke enligt Dahlén och Lange (2003) en informationskälla, 

han redogör för ett exempel där en kund inte skulle välja ett okänt varumärke som Nisses 

Cola framför det välkända varumärket Coca-Cola. Kunderna kan även använda varumärken 

som en del i underlättandet av beslutsfattandet, eftersom Dahlén menar att kunder lagrar 

tidigare erfarenheter i minnet, som omedvetet kommer fram i en kunds medvetande när det är 

dags för köp.  

 

3.6.2 Positionering 
 
Enligt Lovelock (2000) handlar en positioneringsstrategi i grund och botten om att skapa och 

bibehålla skillnader som ses som värde av kunderna, speciellt de kunder som man anser kunna 

skapa en långvarig relation med. För att kunna utveckla en bra positioneringsstrategi menar 

han vidare att företag och deras ledare måste förstå deras kunder och veta vad deras 

konkurrenter arbetar med för strategier (Lovelock, 2000). Positionering enligt Fill (2006), 

handlar om att varumärket ska synas på ett bra sätt och att man som kund enkelt ska kunna 

känna igen och veta vad varumärket representerar. Enligt Lovelock (2000) är det också 

betydelsefullt att tänka på och arbeta med alla aspekter av serviceleveransen och på så vis 

kunna förbättra den och ge än mer värde till kundmålgruppen.  

 

Lovelock (2000) redogör för positionering som en process, där den grundläggande tanken är 

att kvarhålla sitt varumärke i kundens medvetande. Ett företag kan inte enligt honom vara 

allting till alla kunder, utan måste därför fokusera på det mest relevanta för det segment man 
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valt att inrikta sig mot. Att förstå positionering är nyckeln till framgångsrik utveckling och 

blir på så sätt en eftersträvansvärd konkurrensfördel (Lovelock, 2000). Ofta kan placeringen i 

kundernas medvetande vara det enda sättet för ett företag att kunna differentiera sig från 

konkurrenterna (Fill, 2006). Det finns enligt Fill (2006) olika strategier som kan användas när 

man positionerar sitt företag. Han menar att man kan använda sig av produktens kännetecken, 

dess pris och kvalitet, användningsområde, produktens klassificering, användare, 

konkurrenter och produktens fördelar.  

 

3.6.3 Image 
 
Nguyen (2006) menar att personalen och servicelandskapet är två av de mest betydelsefulla 

elementen för att skapa en lönsam butik. Hon menar också att de hjälper till att attrahera den 

målgrupp man valt att inrikta sig på, men även för att skapa och definiera företagets image. 

Nguyen (2006) säger även att en image är ett viktigt verktyg eftersom den relaterar till 

kundernas upplevelser av företaget och dess varor. Eftersom kunderna interagerar med 

personalen på plats, är den en viktig källa för företaget, inte minst ur informationssynpunkt 

(Nguyen, 2006). Författaren menar att förutom att personalen förser kunderna med 

information, fungerar den även som en extra marknadsföringskanal, eftersom den ständigt 

interagerar och influerar kunderna. Deras uppträdande mot kunderna har stor betydelse för hur 

företagets image även upplevs av kunderna:  

 

”Service workers may be viewed as a mirror of the firm’s image” (Nguyen, 2006:230). 

 

Warhurst och Nickson (2007) menar att genom att fokusera på estetiken hos de anställda 

försöker arbetsgivare att skapa en överensstämmelse mellan de anställdas framtoning och 

företagets image. De anser att företag söker anställda med kvaliteter som representerar det 

verksamheten står för, och arbetar med att utveckla dessa kvaliteter och attribut för att vara 

tilldragande för kunderna. 
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3.6.4 Varumärket och sinnena 
 
Falk (2007) skriver att dofter spelar en stor roll för ett företags varumärke, då de är mycket 

viktiga för kundens förmåga att identifiera en produkt. Att känna igen en doft innebär att man 

kan förknippa den med ett varumärke. Författaren menar att dofter används för att förstärka 

produktkonceptet och måste passa samman med varumärkets identitet. När konsumenter kan 

komma ihåg att de har upplevt flera olika sinnesdimensioner av en produkt, blir deras lojalitet 

mot produkten eller varumärket runt 60 procent högre. Skillnaden då man endast upplevt 

stimulans av ett enda sinne blir att lojaliteten halveras (Bihler, 2007). 

 

3.6.5 Konsumentens relation och attityd till varumärket  
 
Konsumenter formar attityder gentemot till exempel varumärken, produkter och butiker 

genom att använda sig av tidigare erfarenheter, kunskap och tro skriver Peter och Olson 

(1994). Enligt Peter och Olson (1994) kan man förändra en kunds attityd på fyra olika sätt. 

Dessa är att man kan lägga till en ny framträdande tro om produkten, förändra styrkan på den 

redan existerande produkten, öka utvärderingen av en starkt hållen uppfattning och det fjärde 

sättet innebär att man kan göra en existerande övertygelse mer framträdande.  
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4 Empirisk och teoretisk analys 
 
Vi inleder vårt fjärde kapitel med att presentera de informanter vi intervjuat. Sedan följer 

deras beskrivningar och tankar om hur kunden kan påverkas i butiken på olika sätt. Deras 

information har vi även kopplat till teoretiska resonemang. 

 

 

 

”De flesta köpbesluten fattas inne i butiken vilket innebär att man har möjlighet att påverka 

hur besluten kommer att se ut i stor utsträckning” (Joacim Andersson, Växjö universitet) 

 

”Man påverkas av säljmiljö i allmänhet, färg form, material, inredning och självklart 

påverkas man av produkterna” (Johanna Cargioli, Åhléns) 

 

4.1 Presentation av informanter 
 
Här följer en kort presentation av våra informanter: 

 

Joacim Andersson är programansvarig för Inrednings – och butikskommunikation vid Växjö 

universitet. 

 

Johanna Cargioli är in-store-kommunikatör på Åhléns huvudkontor i Stockholm och 

ansvarar för varuhusets kommunikativa insatser. 

 

Erika Dalle är marknadschef för Indiska och arbetar på huvudkontoret i Stockholm. 

 

Catharina Grundström är Icahandlare som äger och driver ICA Maxi i Kalmar. 

 

Ida Gustavsson är dekoratör på JC i Kalmar. 

 

Eva Patron Sigfridsson är butikschef på Indiska i Växjö. 

 

Lisa Persson är butikschef på Gina Tricot i Kalmar. 
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4.2 Butiksutformning 
 

Joacim Andersson menar att en butiks utformning blir viktigare och viktigare och att den 

utvecklingen även kommer att fortsätta i framtiden. I nuläget menar han att butiker håller på 

att återgå till det traditionella när det gäller butiksutformning, det vill säga 

torget/marknadsplatsen, att man arbetar med småskalighet i det stora hela. Anderssons 

resonemang kan knytas till Peter och Olson (1994) som menar att man som marknadsförare 

ständigt måste ändra sina strategier i takt med att både de existerande och potentiella 

kunderna förändras. Joacim Andersson menar även att det har blivit viktigare att medvetet 

kommunicera i och genom butiken eftersom övrig marknadsföring har blivit ineffektiv. Han 

syftar då på att kunderna till exempel zappar förbi tv-reklamen och stänger av radion när 

reklamen kommer. Joacim Andersson menar vidare att man har helt andra möjligheter i 

butiken, som han uttrycker det, ”att bygga in budskap i väggarna”. 

 

När Lisa Persson talar om vad man ska tänka på när man utformar en butik vill hon 

framförallt få kunderna att känna att butiken är ny och fräsch och att det ständigt finns nyheter 

till ett bra pris. Hon tror att butikens utformning påverkar kunden, men att kunderna inte 

tänker på det på ett medvetet plan. Det som enligt Bitner (1992), påverkar kundernas 

uppfattning om servicelandskapet är vad de haft för förväntningar innan de kommer in i 

butiken och om kunden överhuvudtaget är medveten om att servicelandskapet existerar. Lisa 

Persson säger vidare att man upplever butiker på olika sätt och att butikens utformning 

speglar vad en butik vill ha för produkter. Eva Patron Sigfridsson vill däremot att kunderna 

ska bli inspirerade när de kommer in i butiken, att de mer eller mindre ska snubbla över bra 

varor. 

 

Catharina Grundström säger att en effekt som ofta kan uppstå när man möblerar om i en butik 

är att man tappar försäljning, men samtidigt måste man förnya och förbättra sig och göra plats 

för nya sortiment. Hon berättar vidare att de försöker göra stora rockader så sällan som 

möjligt, men att de behöver göra det ibland just för att de får in ett nytt sortiment. Catharina 

Grundström berättar att när ICA Maxi byggdes om för drygt ett år sedan upplevde kunderna 

butiken som väldigt ogemytlig. Hon säger att personalen tyckte att man hade fått en 

jätteläcker butik, men att kunderna tyckte att det var för stort, för ljust, för kallt, för högt i tak 

och att det var för breda gångar. Nu berättar Catharina Grundström att de arbetat med 

”mysighetsfaktorn” med hjälp av mer inredning, just för att få det hemtrevligt. Kunderna ska 

 36



känna att det är trivsamt och fräscht. Hon menar att det ska vara stort, ljust och rymligt, 

samtidigt får det inte kännas öde och tomt. Enligt Storbacka och Lehtinen (2000) har 

servicelandskapet stor betydelse för hur en kund uppfattar en butik och menar att 

servicelandskapet innefattar allt som kunden kan uppleva via sina sinnen. Servicelandskapet 

påverkar enligt Storbacka och Lehtinen (2000) kundens beteende och grundas oftast på 

information och känsla. ICA Maxi - butiken är byggd som ett rutmönster så att man ska kunna 

sicksacka sig fram, och Catharina Grundström förklarar att det är viktigt för dem att butiken 

byggs på detta sätt med genvägar för att inte kunderna ska bli irriterade. Kunderna måste ha 

valfrihet och inte behöva följa pilar i golvet som till exempel IKEA har, menar hon. 

 

4.2.1 Kundens rörelsemönster 
 

Enligt Dahlén och Lange (2003) har butiksbesök blivit så vanliga att det för många kunder 

sker helt rutinmässigt. Att kunderna besöker butikerna frekvent innebär att det finns stora 

möjligheter för marknadsförare att påverka deras beslut och beteende i butiken. Ett sätt är då 

att påverka hur kundens väg i butiken ska se ut. Eva Patron Sigfridsson säger att man tänker 

mycket på hur kunderna går, personalen försöker att se hur de rör sig i butiken och att man 

sedan försöker att hitta de ”varma ställena” där. Detta tar Mowen (1995) upp, då han menar 

att butikens layout är formad efter kundernas rörelsemönster. Hon menar vidare att man vill 

att kunderna ska röra sig genom hela lokalen och inte bara stanna i främre delen av butiken. 

Man försöker därför att leda kunderna längst in genom att exponera och fylla upp väggen som 

finns där. Väggen längst in är viktigast att göra i ordning menar hon; därför har de placerat 

varor ända upp till taket. 

 

Catharina Grundström säger att de vill att kunderna ska gå rakt fram i deras butik, för om 

kunden går den vägen har han eller hon sett allting bara genom att vrida på huvudet. Catharina 

Grundström förklarar att man försöker leda kunderna en speciell väg genom butiken, dock 

hade ICA Maxi problem med detta i samband med att den nya butiken öppnade, då kunderna 

inte hittade. Därför skapade man på ICA Maxi en liten folder med en inköpslista som ett 

försök att leda kunderna rätt så de inte missade någonting i butiken. Butiker planeras enligt 

Storbacka och Lehtinen (2000) ofta på ett sätt som underlättar för kunderna; exempelvis kan 

kundens rörelsemönster i butiken då påverkas. 
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Erika Dalle berättar att man kan påverka kunden på en mängd olika sätt, till exempel genom 

hur man gör gångstråken i butiken. Hon nämner IKEA som är väldigt bra på att arbeta på 

detta sätt. Hon menar att det är svårt att gå någon annan väg än deras snitslade bana och de 

har alltid olika stopp på vägen som får kunden att stanna till. Exempelvis kuddar för 49 kronor 

som då får kunden att stanna till, men sen är det aldrig den kudden man köper utan den som 

ligger bredvid och kostar 100 kronor mer. 

 

Ida Gustavsson berättar att de har gjort kundvägar på JC där man tittar på hur och vart 

kunderna går. Hon säger att kunderna är väldigt rutinmässiga och oftast fokuserade på att gå 

raka vägen längst in i butiken. Det är därför svårt att uppmärksamma kunderna på alla 

produkter man vill sälja när de bara går på rutin. Detta är något som Dahlén och Lange (2003) 

tar upp då de förklarar att den välkända miljön med sannolikhet kommer att påverka 

konsumenterna att köpa samma produkter varje gång, om de inte inspireras att ändra sitt 

beteende. Ida Gustavsson förklarar att de har försökt ändra på kundernas rutin genom att ha 

skyltning högt upp på väggarna, och detta har blivit ett stort lyft för butiken, annars hade 

kunderna missat mycket mer. Att placera varor i höjdled påverkar försäljningen positivt och 

det är något som även Dahlén och Lange (2003) poängterar. Ida Gustavsson förklarar att det 

även är viktigt att ha skyltdockor som man kan klä på ett snyggt sätt och som drar kundernas 

blickar till sig. Ida Gustavsson avslutar med att det är ett pussel att göra allt synligt i butiken: 

 

”Man måste byta bord och ändra om, fixa och dona.” (Ida Gustavsson, JC) 

 

 

4.3 Inredning 
 
Johanna Cargioli anser att det första intrycket som kunden får när han eller hon kliver in i ett 

varuhus eller en butik är otroligt viktigt. Enligt Dahlén och Lange (2003) är atmosfären i en 

butik mycket betydelsefull då kundens första intryck av butiken formas av den allmänna 

känsla som butiken lyckas förmedla. Att man först och främst blir inspirerad tror Johanna 

Cargioli är viktigt; till exempel kan man mötas av modeplagg som ligger vid ingången eller 

dockor på podier som är snyggt gjorda. Hon menar att om dockorna är väl gjorda, vilket är en 

förutsättning, blir man inspirerad och vill fortsätta in på avdelningen med vetskapen om att 

det finns fina varor. Lovelock (2000) belyser detta när han menar att servicelandskapet hjälper 
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till att rama in kundernas förväntningar på stilen och kvaliteten på tjänsten som ska levereras. 

I vissa butiker som till exempel erbjuder inredning och böcker kan man exempelvis mötas av 

en fantastisk sovrumsmiljö. Johanna Cargioli berättar att man har använt sig av detta i 

Åhlénsvaruhusen där ytor som ser ut som bland annat små kök och vardagsrum byggts upp 

och skapar en illusion. Bryman (2004) förklarar detta genom att poängtera att tematisering är 

en betydelsefull del i ett servicelandskap och att produkterna blir mer attraktiva för kunden 

genom tematiseringen. Johanna Cargioli tillägger att butiker som manar till att man ska börja 

köpa med en gång, eller har mycket varor precis innanför dörren, kanske inte bidrar till någon 

positiv upplevelse. 

 
Eva Patron Sigfridsson berättar att man som butikschef på Indiska har fria händer i den 

bemärkelsen att om det är något som säljer slut eller som inte säljer bra, har man frihet att 

byta ut varan. Hon menar att man som butikschef är resultatansvarig för sin butik och det 

gäller att ha detaljhandelskunskapen, varor som inte säljer behöver kanske flyttas, allting 

handlar om att få en lönsam butik. Detta kan vi koppla till Dahléns och Langes (2003) 

diskussion om att det finns ett betydelsefullt element i butiken när det kommer till att 

exponera produkterna på rätt sätt för kunderna. Författaren menar att produkterna då får mer 

uppmärksamhet och att butikens omsättning kan öka. Ida Gustavsson bestämmer på egen 

hand då hon menar att JC i Kalmar inte har samma möjligheter och samma planlösning som 

vissa andra JC-butiker har. Därför följer hon inte utskicket från huvudkontoret i någon större 

utsträckning. Hon gör som hon själv tycker och tänker och ger ett exempel då huvudkontoret 

kanske menar att man ska ha två stycken bord, men att butiken i Kalmar enbart har ett bord på 

grund av platsbrist. Detta kan kopplas till Lins (2004) resonemang om att inredningens 

placering kan få kunderna att se personligheten i servicelandskapet genom till exempel 

struktur. Även Catharina Grundström tar beslut på egen hand, som ICA-handlare får hon ta in 

vilka produkter hon vill i sortimentet, men hon berättar samtidigt att hon inte får byta ut eller 

ta bort vissa produkter. 

 

Som nämnts ovan är den centrala styrningen av hur butikernas inredning ska se ut olika stark. 

Erika Dalle berättar att huvudkontoret skickar ut manualer där det står exakt hur det ska se ut 

på frontytan, det vill säga den bästa exponeringsytan i butiken, vilka kampanjuppföljningar 

man har, hur man ska skylta i fönstret och hur man varulägger. Manualerna innehåller också 

information om vad det är för personalkläder som gäller för en viss period och vad det är för 

ny skiva som kommer, allt för att Indiska vill ha butiker som är lika varandra. 
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Ett exempel på hur man tänker när det gäller inredning ger Ida Gustavsson när hon berättar att 

då hon började arbeta på JC, hade butiken den gamla inredningen som var svart med vita 

väggar och orange bord, det vill säga mörkare inredning som syntes mer. Idag är inredningen 

mer gråtonad, men Ida Gustavsson påpekar att JC nu har ändrat sitt koncept, de kommer 

därför byta ut den gråa inredningen till vit. Lovelock (2000) menar att den fysiska 

omgivningen kan fungera som ett effektskapande medium, där till exempel färg och design 

kan öka köpsuget för speciella varor. 

 

”Förr var det inredningen som syntes och inte plaggen, nu är det plaggen som syns och inte 

inredningen.” (Ida Gustavsson, JC) 

 

Lisa Persson berättar att Gina Tricots butiker ser likadana ut, och att det enbart är småsaker 

som hela tiden utvecklas. Hon nämner att det till exempel kan vara nya bord eller ny 

belysning, men att själva grundstommen i butiken med logotypen, väggarna, skåpen, och den 

vita färgen är precis densamma som för tio år sedan. Catharina Grundström på ICA Maxi 

framhåller däremot att butikens utseende har förändrats genom åren och att man nuförtiden 

tänker mer på hur man inreder butikerna. Lovelock (2000) menar att fler och fler butiker blir 

medvetna om servicelandskapets betydelse, de arbetar med detta mer noggrant och riktar 

mycket uppmärksamhet åt begreppet. Catharina Grundström berättar att man arbetar med att 

utnyttja utrymmet så praktiskt och smart som möjligt, eftersom det är dyrt med 

försäljningsyta. Erika Dalle menar att butikernas utseende förändras hela tiden och att Indiska 

arbetar mycket med inspiration, att konsumenter tycker om att gå in i Indiskas butiker för att 

bli inspirerade. 

 

4.3.1 Skyltning 
 
 
Eva Patron Sigfridsson poängterar att de skyltar man använder sig av i butiken har stor 

betydelse. Pågår en kampanj är det mycket viktigt att man inreder med skyltning som ser 

exklusiv ut, det ska verka lockande för kunden i både fönster och på väggar. Även Solomon 

(2006) tar upp detta då han skriver att det läggs stor vikt vid de visuella elementen i 

marknadsföringen och designen i butiken. På så sätt kan varumärkets betydelse 

kommuniceras ut till kunderna. 
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Erika Dalle berättar att Indiska arbetar dels med affischer och fönstermaterial; sedan har man 

alltid en uppföljning på frontytan där man också brukar kommunicera ett prisbudskap, samma 

som i fönstret, och personalen arbetar alltid med prisskyltar och olika aktiviteter. Det är en rad 

aktiviteter som pågår samtidigt, men det vanliga är att ha en stor kampanj på damkläder och 

en kampanj på interiör samtidigt förutom prisaktiviteterna. Detta kan knytas till Lovelocks 

(2000) resonemang som innebär att servicelandskapet påverkar kunden genom att fungera 

som ett kommunikationsmedium, där företaget kan använda sig av symboler och liknande för 

att kommunicera ut sitt budskap. 

 

Erika Dalle förklarar att på Indiska är skyltfönstren det allra viktigaste för att påverka kunden 

från första början. Det är deras absolut viktigaste annonsplats och skyltfönstren har till uppgift 

att locka in kunderna i butiken, att få dem intresserade. På Indiska följs skyltningen i fönstren 

upp på frontytan, det bästa läget i butiken, där nyheterna och kläderna som presenterades i 

skyltfönstret finns framlagda. 

 

Lisa Persson på Gina Tricot tror att de uppsatta bilderna på Gina Tricots enda modell Pernille 

Holmboe påverkar kunderna i stor utsträckning. Det blir nästan som att ha en docka med 

kläder, menar hon. Gina Tricots tillvägagångssätt kan vi knyta till Merchants beskrivning av 

den traditionella marknadsföringen som en monolog där företag levererar meddelanden till 

marknaden och använder sig av ”pushtekniken” som tar liten hänsyn till kundernas egen 

efterfråga på en produkt (www.marketingprofs.com, 2007). Eftersom plaggen på bilderna 

påverkar kunderna mycket försöker man att byta ut dem kontinuerligt. Genom Gina Tricots 

skyltar får kunden möjlighet att se en helhet, vad som passar till vilka kläder och vilka 

accessoarer man kan köpa till. Eva Patron Sigfridsson kan se en förändring i hur man arbetar 

med skyltningen ute i butikerna, då man har minskat antalet skyltar för att inte förvirra 

kunden när denne kommer in i butiken. 
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4.4 Kampanjer 
 

Ida Gustavsson berättar att på JC brukar det oftast vara en tjej- och en killkampanj 

tillsammans samtidigt men att det ibland är rena tjejkampanjer. Hon säger att kampanjer görs 

när man har någon speciell produkt man vill lyfta fram eller när det kommer in nyheter. 

Nyligen hade JC en jeanskampanj, och då fick de många frågor om jeansen som hängde i 

fönstret. Erika Dalle förklarar att det inte endast är den specifika produkten som visas i 

kampanjen som ökar försäljningen, utan att kampanjen driver en hel produktgrupp till 

stigande försäljning. 

 

Johanna Cargioli berättar att hon arbetar med det som generellt kallas för eftermaterial, det 

vill säga skyltar som ska förmedla ett budskap. Dessa kan vara mer eller mindre konkreta, till 

exempel ”50 kr/m” eller ”nu är det dags att möta våren!”. Johanna Cargioli säger att 

eftermaterial oftast är kopplat till kampanjer, framförallt när det handlar om att man vill 

förstärka sortimentet i någon form av budskap, man kanske vill tala om att det är ett extrapris 

eller en annan kvalitet som man vill att kunden ska uppmärksamma. Kampanjerna kan knytas 

till Peter och Olsons (1994) resonemang om att kunder reagerar känslomässigt på saker som 

sker i omgivningen, exempelvis kan en viss händelse få konsumenten att känna ett behov av 

en produkt. Johanna Cargioli berättar vidare att eftermaterial inte alltid behöver bestå av platta 

tryckta saker, utan att det kan vara grenar, blommor och tredimensionella saker med mera, 

som får kunden att uppleva en viss känsla när han eller hon kommer in på Åhléns. 

 

Johanna Cargioli ger ett exempel på en traditionell och enligt henne en lite tråkig och 

övertydlig kampanj. På hösten hänger man till exempel upp grenar med orange plastblad, för 

att kunden ska förstå att det är höst, och grenar med körsbärsblom för att kunden ska förstå att 

det nu är vår. Hon tycker att detta är ett lite övertydligt sätt att förmedla en känsla och ett 

tema. Johanna Cargioli berättar att Åhléns i höstas använde sig av mobiler med mörka och 

bruna träcirklar. Detta var deras sätt att förmedla att det var höst och på så sätt få fram 

”höstfeelingen”, och då ville de att materialet skulle förstärka den känslan. Åhléns 

tillvägagångssätt kan knytas till Peter och Olsons (1994) förklaring av begreppet affektion, 

där de menar att kunden reagerar känslomässigt på ett stimuli. 

 

 

 42



4.5 Varornas placering i butiken 
 

Alla informanterna är överens om att det går att påverka kundernas beteende oerhört mycket 

inne i butiken. Erika Dalle berättar att man kan påverka kunden på en mängd olika sätt, 

genom till exempel hur man lägger upp och visar varorna, vad man väljer att ha för varor vid 

kassastationen och vilka varor som finns vid entrén. Detta menar även Lovelock (2000), som 

framhåller att man kan styra kundens handlingar genom att ordentligt tänka på butikens 

utformning. 

 

Lisa Persson berättar att man har vissa platser i butiken där det alltid är bra försäljning, till 

exempel vid ingången och vid kassorna. Hon menar att det gärna ska vara lite accessoarer, lite 

tillval som man placerar vid kassorna, kanske en topp, sådant som man lätt bara plockar till 

sig och som man kanske inte planerat att köpa. Peter och Olson (1994) framhåller att 

utformningen av en butik kan påverka kundernas vistelse och hur många varor de lägger 

märke till. Ida Gustavsson på JC berättar att kunder kan komma in i butiken på grund av att de 

ser skylten och det första bordet där specialerbjudanden placeras. Vissa kunder kanske inte 

alls hade planerat att köpa något, men så ser de något snyggt och köper det ändå eftersom man 

har hängt det på en strategisk plats, säger Ida Gustavsson. Att ha ett plagg på rätt plats kan 

vara avgörande för ett köp, menar hon. Vidare berättar hon att kalsonger verkligen är ett 

exempel på impulsköp på JC, medan jeansköp ofta är planerat i förväg. Joacim Andersson tror 

att man kan påverka en kund till impulsköp genom att presentera rätt vara vid rätt tid. 

Catharina Grundström förklarar att det är få av kunderna som handlar med inköpslista, och 

om de har en lista står det oftast bara ”mat”, ”frukt” och så vidare på den. Därför är det viktigt 

att ha imponerande gavelexponeringar med bra erbjudanden.  

 

Lisa Persson menar att försäljningen ökar eller minskar beroende på var man placerar varorna, 

hon menar att man märker det tydligt, att man ändrar om en dag och tänker… 

 

”… den här har inte sålt så bra när den står här, så vi ställer den här istället och ja, det var 

bättre.” (Lisa Persson, Gina Tricot) 

 

Eva Patron Sigfridsson berättar att Indiska ska bli en modebutik och att det är mode som 

kommer att stå i centrum, och därför vill man att det ska vara det första kunden upplever. Ida 

Gustavsson menar att man försöker göra små kit och placera bord på rätt ställe i butiken för 
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att locka kunderna att köpa när de är där. Något de alltid måste tänka på, poängterar hon, är att 

de alltid har boxarlinnena på en väl synlig plats, eftersom det är dem alla frågar efter. Ida 

Gustavsson berättar vidare att man har jeansavdelningen längst inne i butiken, dels för att 

kunderna ska gå igenom hela butiken och dels för att alla JC-butiker av tradition har det längst 

in. Hon påpekar att det är dumt att ha jeansen framme vid kassorna då det blir stökigt så fort. 

 

Catharina Grundström menar att produktplaceringen har stor betydelse för antalet köp och 

berättar att en vara som man lyfter ut på en gavel eller mitt i en gång säljer otroligt bra oavsett 

vad det är för vara. Hon menar att den absolut bästa platsen att placera en vara på är en pall 

mitt i gångstråket. Dahlén och Lange (2003) refererar till ett exempel där försäljningen ökat 

med 400 procent genom att man flyttat en vara från butikshyllan ut till butiksgolvet. Catharina 

Grundström berättar vidare att kunden tar ett visst antal steg innan han eller hon stannar i en 

gång… 

 

”… och så faller din blick på Felix ketchup och så sträcker du ut högerhanden för att ta den 

och förhoppningsvis så faller din blick på någon annan som då ska vara, hoppas vi, lite bättre 

och billigare” (Catharina Grundström, ICA Maxi) 

 

På så sätt menar Catharina Grundström att både kunden och hon själv blir nöjd. Dahlén och 

Lange (2003) framhåller att ett starkt varumärke som kunden vill, är positivt för både kunden 

och butiken. Catharina Grundström hävdar också att man aldrig kan lura en kund, men 

däremot visa tydligare vad man har att erbjuda och att det sedan är kunden som gör valet. Eva 

Patron Sigfridsson framhåller att det är på vilket sätt varorna presenteras som har betydelse, 

hon menar att om Indiska till exempel har en stor mängd av en sorts ljuslykta, ser kunden bara 

ljuslyktor när den kommer in. Lovelock (2000) skriver att butikens fysiska omgivning kan 

öka kundernas köpsug för speciella varor genom att använda färg, ljud, design, doft och 

struktur. 

 

Catharina Grundström berättar att en ICA Maxi-butik ser ut precis som den gör av den 

anledningen att man vill ge rätt köpimpulser, och hon berättar även att man kommit fram till 

denna utformning genom många års arbete. Vidare säger hon att varje hylla flyttas ungefär två 

gånger om året när det kommer in nyheter, och att man då måste möblera om. Samtidigt som 

detta sker, följer man försäljningssiffror på var det är befogat att ha respektive vara, berättar 

hon. Dahlén och Lange (2003) poängterar att rätt exponering av olika varumärken är otroligt 
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viktig, detta kan innebära att försäljningen och butikens omsättning ökar. Catharina 

Grundström berättar vidare att det har visat sig att folk till exempel köper mer bröd om det 

ligger först bland färskvarorna. Sedan, menar hon, har varornas placering att göra med 

smidighet också, exempelvis lägger man frysta varor längst in i butiken. 

 

Precis som Lisa Persson märker även Johanna Cargioli att försäljningen ökar eller minskar 

beroende på var produkterna placeras, hon berättar att personalen mäter hur mycket en vara 

säljer och att den sedan får si eller så stor yta beroende på hur försäljningen ser ut. Hon menar 

att de kan jobba så med exempelvis sitt skönhetssortiment; delvis för att man ska få plats med 

produkterna i hyllorna, men samtidigt för att kunna ge dem tillräckligt stor yta utifrån deras 

försäljning. Johanna Cargioli berättar vidare att det finns produkter som man inte bör lyfta 

fram, exempelvis underkläder. Man ska se till att de finns i ett sammanhang men inte på den 

mest besökta platsen i butiken. Dahlén och Lange (2003) menar att butiker har en plan för hur 

konsumenterna ska röra sig i butiken. Det ska finnas utrymmen där kunden enskilt och i lugn 

och ro kan titta närmare på en produkt. 

 

Ida Gustavsson säger att plaggen har börjat hängas på ett annat sätt nu jämfört med innan, 

högre upp, då kunder tittar uppåt när de kommer in i en butik. Ida Gustavsson menar att man 

omedvetet tittar högre upp, eftersom det finns så många klädesplagg som hänger vid butikens 

golvyta. På detta sätt, berättar hon, har det börjat komma in mer folk i butiken. Ida 

Gustavsson anser att skyltning som befinner sig högre upp är viktigt eftersom det hjälper 

varorna att sälja betydligt mer. Detta framhåller även Dahlén och Lange (2003), som säger att 

placering av varor på höjden ökar försäljningen i en butik. 

 

Lisa Persson berättar att man hela tiden försöker placera ut varorna där kunderna stannar, då 

Gina Tricot har frontytor som finns längs hela gången och försöker att hänga fram nyheter just 

där. Hon menar att de vill visa att det hela tiden kommer nya varor, om en kund kommer in 

om en vecka ska det inte vara samma kläder. Vidare berättar hon att de ändrar om i butiken 

varje dag och det upplevs som att det har kommit in mycket nytt. 

 

”Säg att vi har valt brunt, vitt och svart på en vägg så, sen tar vi det bruna och hänger det 

ihop med lila, oj, vad mycket nytt!” (Lisa Persson, Gina Tricot) 
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Hon menar att förändringarna av färgkombinationer i butiken påverkar kunderna i hög grad.  

Betydelsen av olika färger kommenterar även Shaw (2005), som säger att färger är något som 

påverkar både kundens beteende och kundens känslor. Solomon (2006) förklarar vidare att 

man påverkas olika beroende på vilken färg en person utsätts för. Lisa Persson berättar också 

att man som butik enbart har några minuter på sig att fånga kunden. Ida Gustavsson på JC 

menar att det är otroligt viktigt att hänga fram kläderna så att de syns ordentligt, hon ger ett 

exempel då JC inte hade sålt ett enda par jeans av en viss modell, men när man sedan satte 

jeansen på en docka, sålde de slut. Hon förklarar detta genom att kunderna inte riktigt såg hur 

fina jeansen var när de låg ner. Vidare berättar Ida Gustavsson att hon hänger om ungefär 

varannan vecka i butiken eftersom det kommer nya produkter. Hon berättar också att det hela 

tiden kommer nya kampanjer, och i samband med detta måste butikens utseende förändras 

igen. Ida Gustavsson menar också att det tar ungefär fyra veckor för en kund att förstå och lärt 

sig att en butik har möblerat om. Hon ger ett exempel på när JC i Kalmar bytte plats på de 

olika avdelningarna, och berättar att det tog lång tid för kunderna att förstå vilken avdelning 

som låg var. Många tjejer kom fram till killavdelningen och frågade var tjejavdelningen låg, 

men de hade inte uppmärksammat alla de tjejdockor som stod på vägen dit. 

 

4.5.2 Butikernas egna märken och dess placering 

 
Johanna Cargioli förklarar att det gäller att placera sina egna produkter i ett sammanhang som 

är rätt både utifrån målgruppen och prisbilden. Hon menar vidare att det gäller att placera 

märket ihop med goda grannar, och berättar om ett av Åhléns varumärken, Lumene; 

 

”Skulle vi lägga det långt fram på avdelningen och i ett sammanhang där Clique och 

Lancome ligger, då skulle det inte upplevas positivt även om det är billigare.”  

(Johanna Cargioli, Åhléns) 

 

Catharina Grundström berättar att man placerar sina egna varor till höger om märkesledaren 

för att kunderna ska se dem ordentligt. Hon berättar vidare att det finns olika parametrar man 

tittar på när man ger hyllplats åt olika märken. Dels menar hon att placeringen ska vara 

smidig, men att ett märke även ska förtjäna sin plats i hyllan; en storsäljare ska ha en större 

plats än ett märke eller vara som man inte tjänar några pengar på. Enligt Dahlén och Lange 

(2003) är det betydelsefullt att exponera produkterna i butiken på rätt sätt för kunderna, 
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eftersom alla vill att uppmärksamheten ska dras till just sitt varumärke. Ida Gustavsson 

berättar att JC arbetar mycket med märket Lee eftersom de har bra produkter och får få 

reklamationer, detta innebär att Lee får huvudborden medan andra varumärken får mindre 

plats eller får dela bord med andra märken. Joacim Andersson menar att möjligheten för 

enskilda varumärken är relativt begränsad när det kommer till varornas placering på hyllan, 

eftersom de köper sina platser, och då tänker han speciellt på stora livsmedelskedjor, 

sportfackhandel eller vitvarukedjor. Han menar därför att produkternas utformning och 

förpackning blir allt viktigare för att skapa uppmärksamhet och attraktion. 

 

4.5.3 Tematisering och sambandspromotion 
 
Enligt Dahlén och Lange (2003) är det viktigt att exponera produkterna på rätt sätt för 

kunderna. Johanna Cargioli berättar att det spelar stor roll att få in varan i ett sammanhang där 

den får ett mervärde och där det samtidigt ska vara lätt för kunden att hitta den. Hon förklarar 

att på själva avdelningarna inne på Åhléns hittar man produkterna utifrån sin kategori, glas 

vid glas, handdukar bland handdukar och så vidare.  

 
Vidare berättar Johanna Cargioli att det talades mycket om upplevelsehandel för något år 

sedan, och att detta sedan tonades ner lite, och hon tror att det är just upplevelser som alla 

människor är på jakt efter. Detta menar även Bryman (2004) som skriver att det idag är 

vanligt att man tematiserar butiker för att differentiera sig från konkurrenterna och att kunna 

fortsätta vara attraktiva i kundernas medvetande. Johanna Cargioli menar att man kan hitta 

nästan samma produkter överallt, men att butiker har möjligheten att exponera en vara så att 

man får mervärde kring den. Hon förklarar att det naturligtvis bara kan handla om produktens 

kvalitet och pris, men att det också kan vara att få in produkten i ett sammanhang som gör att 

den blir lite roligare.  

 
Johanna Cargioli menar att om ett plagg sitter på en docka med massa attiraljer och förmedlar 

lyx och flärd, fest och fräscht, så får kunden en liten förnimmelse av vad den här produkten 

mer kan erbjuda, Dahlén och Lange (2003) använder sig av termen sambandspromotion när 

de beskriver detta fenomen. Författarna menar att butiker kan använda sig av 

sambandspromotion för att påverka kunderna att köpa mer. 

 

 47



På Gina Tricot använder man sig av sambandspromotion, men Lisa Persson väljer att kalla 

strategin för garderobshäng. Hon förklarar att kunden går till en vägg där ett färdigt set finns 

framlagt, allt från byxan till sjalen. Det är många kunder som köper det färdiga setet eftersom 

det går snabbt och man får mycket för pengarna, menar Lisa Persson. Catharina Grundström 

berättar att försäljningen ökar när man använder sig av sambandspromotion. Till exempel 

säljer man mängder med korvbröd när det står tillsammans med grillkorven på sommaren och 

hon tycker att det är ett måste att placera senapen vid julskinkan. Även Dahlén och Lange 

(2003) belyser att butiker använder sig av strategin att placera liknande produkter som finns 

inom samma sorts sortiment bredvid varandra för att skapa ett sammanhang. 

 

Erika Dalle kallar sambandspromotion för merförsäljning, och det är något som Indiska 

ständigt arbetar med. Om det till exempel är en klänningskampanj på frontytan, väljer man 

självklart att visa strumpbyxor och tröjor till så att kunden kan se att man kan köpa hela kittet. 

Erika Dalle fortsätter med att berätta om olika sätt som Indiska visar sambandspromotion på, 

till exempel att smycken och väskor visas tillsammans med festklänningar eller ljusstakar där 

ljusen placerats bredvid.  

 

 

4.6 Personal 
 
Väl inne i butiken menar Erika Dalle att det bland annat är det samlade intrycket som spelar 

roll, genom till exempel musik och personal. Dahlén och Lange (2003) bekräftar hennes åsikt 

och poängterar att bland annat layout, musik och personal är några av de grundläggande 

byggstenarna i en butiksatmosfär. Erika Dalle berättar att man nästan kan känna i luften om 

det är trevlig stämning i en butik. Därför är det viktigt att arbeta med att skapa en positiv 

atmosfär, till exempel med personalens bemötande; att man blir sedd när man kommer in i 

butiken. Att kunden får ett hej eller bara en ögonkontakt är viktigt, så att kunden vet att han 

eller hon är sedd och kan få hjälp om så önskas. Nguyen (2006) instämmer och menar att 

personalens uppträdande mot kunderna har stor betydelse för hur företagets image upplevs. 

Eva Patron Sigfridsson tycker att Indiskas personal spelar en viktig roll, då de är de viktigaste 

varumärkesbärarna i företaget. Även Catharina Grundström håller med om att personalen har 

stor betydelse; det beror i hög grad på personen som står och demonstrerar en vara, till 

exempel vid smakprover, om butiken får mycket sålt eller ej. 

 48



4.7 Musik och ljud 
 

Alla informanter vi talat med berättar att de använder sig av musik i sina butiker, och Johanna 

Cargioli visar att valet av bakgrundsmusik är väl genomtänkt. Åhléns har enligt henne 

”miljömusik” i olika genrer som kan varieras beroende på målgrupp, säsong och tid på dagen. 

Johanna Cargioli förklarar att julmusiken på Åhléns fungerar på det sätt att sånger adderas 

successivt ju närmre julen man kommer. Fram till den 9:e december spelar man två 

julmelodier per timme, sedan bygger man på med tre låtar. Hon betonar att detta är en 

medveten strategi; det är samma sak med hur tidigt man skyltar upp med jul och sommar och 

hur tidigt man kan ge en kund köpimpulser. 

 

I flera fall har musiken som spelas i butiken högt tempo för att skapa en känsla av puls och att 

det händer saker. Detta förklarar Lisa Persson att man vill uppnå på Gina Tricot, och hon får 

medhåll av Ida Gustavsson som menar att JC:s musik håller samma höga tempo hela dagen. 

Shaw (2005) menar att ett högt tempo på musiken i samband med att kunderna tittar runt i 

butiken får effekten att kunderna känner positiva känslor och skapar på så sätt skapar sig en 

föreställning av att produkterna är bra. 

 

Bakgrundsmusik används inte endast för att skapa ett visst tempo, utan för att få kunderna att 

känna en viss känsla när de befinner sig i butiken. Joacim Andersson menar att hetsigare 

musik lockar fram ett liknande beteende medan lugnare musik får kunden att röra sig 

långsammare genom butiken och ta sig tid. Shaw (2005) förstärker teorin om att kunden rör 

sig långsammare i en butik om musiken är lugn genom att visa en kanadensisk studie som 

fann att långsam musik spelad i ett köpcenter i Quebec skapade en gladare, livligare och mer 

avslappnad atmosfär där kunderna stannade längre i butikerna och gav mer uppmärksamhet åt 

produkter och annonser. 

 

Enligt Indiskas marknadschef Erika Dalle arbetar man med orientalisk musik och world music 

i kedjans butiker för att förmedla en känsla av Indien till kunden. Catharina Grundström vill 

skapa en lugn och behaglig känsla hos de kunder som handlar genom att man använder sig av 

en svag bakgrundsmusik som mer ska ge en känsla än att direkt påverka kunden till köp. Att 

musik kan skapa och väcka känslor hos kunden är något som även Shaw (2005) håller med 

om, då han reflekterar över att musik har en stark effekt på människan. 
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Två av våra informanter, Johanna Cargioli och Catharina Grundström, nämner att man provat 

att använda sig av ljudeffekter som fågelkvitter i sina butiker, för att skapa en stämning av vår 

och grönska. Även om det skapade en uppmärksamhet bland kunderna i båda fallen, fick det 

en negativ effekt för ICA Maxi då kunderna trodde att det hade kommit in fåglar i butiken, 

vilket man tidigare har haft problem med. Dahlén och Lange (2003) menar att man kan fånga 

kundens naturliga instinkter för att synas i mängden, och exemplifierar detta med användande 

av till exempel oväntade ljud eller rörelser. Johanna Cargioli säger att man inte alltid behöver 

visa bilder för att locka fram känslor utan att det kan räcka med ett ljud, exempelvis är ett 

vågskvalp tillräckligt för att man ska få den positiva bilden av sommar. 

 

 

4.8 Doft och känsel 
 

Våra informanter ger splittrade svar när de uppger i vilken grad de använder sig av dofter för 

att påverka kunden. Den som i högst grad arbetar med detta är Catharina Grundström som 

berättar om det bageri som finns på ICA Maxi i Kalmar. Hon menar att doften av nybakat 

bröd har en positiv inverkan på kunderna, och att bageriet bidragit med att försäljningen av 

bröd ökat lavinartat. Lindström tillägger att doftsinnet rankas som starkast av sinnena 

(www.appelberg.com, 2007). På ICA Maxi använder man sig av fläktar som ska transportera 

doften av det nybakade brödet ut till kunderna i butiken. 

 

Indiska har periodvis använt sig av dofter i form av rökelse, när detta var trendigt, men Erika 

Dalle menar att det är lätt att doften blir för stark och att man måste göra en avvägning. Något 

hon också nämner är höga kostnader i samband med doftsättning; det finns företag som kan 

skaffa butiker en egen doft, men de är dyra att anlita. Erika Dalle poängterar att det är viktigt 

att det finns ett produktsortiment som grund för att man ska arbeta med ett visst sinne, och att 

Indiska jobbar nu mindre med bland annat eteriska oljor och istället vill bli starkare på mode 

och inredning. Även Falk (2007) menar att dofter används för att förstärka produktkonceptet 

och måste passa samman med varumärkets identitet. Våra övriga informanter uppger att de 

inte funderat på att använda sig av doft inne i butiken. Johanna Cargioli tror att svenskar är 

lite fega när det gäller att använda sig av bland annat ljud och doft, och att man är bättre på 

detta utomlands. 
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Falk (2007) menar att dofter spelar en stor roll för ett företags varumärke, då de är mycket 

viktiga för kundens förmåga att identifiera en produkt och samtidigt som Catharina 

Grundström tar upp doftens betydelse för försäljningen tillägger hon även att känseln också 

har en viktig del i att få kunden att vilja köpa en vara. Catharina Grundström menar att det 

bröd man bakar i sitt eget bageri tilltalar kunderna, då de kan känna att det fortfarande är 

varmt och frasigt. Av den anledningen lämnar man ofta brödet kvar på plåtarna då kunderna 

uppskattar att själva få plocka därifrån, berättar hon. Lisa Persson på Gina Tricot ser också 

känseln som en stor del av det man jobbar med, tillgänglighet är viktigt och plaggen ska 

finnas placerade nära kunden för att man ska kunna känna och ta på dem. Även Lindström 

samtycker till detta då han menar att det är viktigt för en kund att få känna på plagget för att 

kunna avgöra dess storlek och struktur (www.appelberg.com, 2007). Joacim Andersson har 

samma syn som Lisa Persson på känselns betydelse i köpsammanhang; han menar att 

möjligheterna till köp ökar med flera hundra procent om man kan få en kund att interagera 

med produkterna, och när det gäller klädesplagg har känslan av tyget nästan lika stor 

betydelse som hur plagget ser ut. 

 

 

4.9 Varumärke och positionering 
 
Catharina Grundström menar att ICA Maxis sortiment är väldigt viktigt i kombination med 

priset. Hon menar att den kund som är prismedveten men som ändå vill ha det lilla extra, kan 

få det hos dem, och hon berättar att de har manuell delikatess – och fiskdisk samt ett riktigt 

bageri. 

 

”Är man bara prismedveten, då ska man handla på Netto. Men har man krav på kvalitet och 

sortiment så ska man gå hit.” (Catharina Grundström, ICA Maxi) 

 

Catharina Grundströms resonemang kan appliceras på Lovelocks (2000) teori som säger att 

företag främst arbetar med positionering och ”det där lilla extra” just för att kvarhålla sitt 

varumärke i kundernas medvetande. Lisa Persson menar att priset är en av anledningarna till 

att kunderna väljer Gina Tricot framför konkurrenterna, det är alltså svårt att säga nej till bra 

erbjudanden. JC:s Ida Gustavsson tror att kunderna väljer dem för att de är så kunniga på 

jeans.  
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Informanterna från Indiska är överens om att kunderna väljer dem framför konkurrenterna för 

att de sticker ut och står för en egen stil. Eva Patron Sigfridsson menar vidare att kunderna 

väljer Indiska för formens och färgens skull, Indiska känns bohemiskt och inspirerande. 

Solomon (2006) relaterar på samma sätt till arbetet med positionering när han uppger att man 

kommunicerar ut ett visst varumärke genom dess färg, storlek och stil. Erika Dalle menar 

vidare att hon tror att kunder väljer Indiska för att det är kul och trevligt att handla i Indiskas 

butiker. Catharina Grundström menar att en av anledningarna till att kunderna väljer att 

handla hos ICA Maxi och inte hos konkurrenterna är, som nämnts ovan, för att de är billigare, 

men även för att de har ett bra sortiment med kända märkesvaror och egna varumärken. Även 

Lovelock (2000) menar att ett varumärke har stor betydelse för kunderna när de väljer vad 

som ska köpas. 

 

Catharina Grundström berättar att intresset för lokala varor ständigt växer, butiken har ett 

samarbete med lokala leverantörer och anordnar en matmässa tre gånger om året. Hon lyfter 

vidare fram att man försöker få in fler lokala varor och att de lokala leverantörerna har en 

distributör som hjälper dem. Catharina Grundström menar att detta behövs då ICA Maxi i 

Kalmar kräver att det ska finnas en streckkod, en korrekt innehållsförteckning och en hållbar 

och lätthanterlig förpackning. Hennes berättelse kan vi knyta till Solomons (2006) diskussion 

om att de företag som arbetar med att utforma produkter lägger stor vikt vid förpackningens 

utseende. 

 

Grace och O’Cass (2005) menar att ett varumärke är en tillgång för en kund, då den lättare 

kan identifiera produktens källa och dess skapare. Johanna Cargioli har under sin tid som 

kampanjansvarig på Åhléns märkt att varumärket har blivit mer positivt i kundernas 

medvetande. Hon menar att varumärket är väldigt starkt på marknaden då det är över 100 år 

gammalt, men att detta beror på vilken marknad man väljer att titta på och jämföra sig med: 

 

”Det är skillnad att till exempel befinna sig i Stockholm, och gärna referera till City, likadant 

i Malmö. Jag tror att det är skillnad på lilla Tranås och upplevelsen av Åhléns där.”   

(Johanna Cargioli, Åhléns) 

 

En av anledningarna till att Åhléns varumärke har blivit starkt, tror hon beror på att Åhléns 

blivit roligare, fått högre status och utvidgat sortimentet, speciellt skönhetsavdelningen, med 
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fler märken. Även Erika Dalle anser att Indiskas varumärke är starkt, då hon syftar på att 

nästan alla i Sverige vet vad Indiska är. Dahlén och Lange (2003) håller med om vikten av ett 

välkänt varumärke då de ger ett exempel där kunderna inte skulle välja det okända varumärket 

Nisses Cola framför det starka och välkända varumärket Coca Cola. 

 

Både Johanna Cargioli och Erika Dalle anser att de båda butikskedjorna behöver arbeta mer 

med respektive modeavdelning, då de menar att de inte är förstahandsvalet på den fronten. 

Erika Dalle berättar om Indiskas satsning där de har försökt att förändra kundernas attityder, 

då kunderna ofta har förutfattade meningar om kvaliteten och passformen på kläderna. Denna 

satsning tycker hon nu börjar visa resultat, vilket vill säga att Indiska börjat lyckas med att 

förändra attityderna hos kunderna. Attitydförändringar tar även Peter och Olson (1994) upp, 

och menar att man som företag kan förändra en kunds attityd på flera olika sätt. Även Fill 

(2006) anser att man kan förändra attityder hos kunder, framförallt genom att använda sig av 

deras känslor i marknadsföringen. Erika Dalle berättar vidare om förmedlandet av deras 

image, bohemian modern, då Indiska är ett företag med en egen stil som säljer både mode och 

inredning. Vidare säger hon att de har två restauranger i Stockholm som heter Hurry Curry 

som mest har syftat till ett experiment från Indiskas sida. 

 

Dahlén och Lange (2003) skriver att det kan vara positivt att kunderna känner igen sig när de 

kommer in i en butik, och Lisa Persson menar att Gina Tricot använder konsekvent 

marknadsföring i butikerna då deras modell som är ansiktet utåt alltid är samma person. Hon 

menar att man känner igen modellen, logotypen och musiken från till exempel tidningar och 

tv-reklam, och att samma sak upprepas när man som kund kommer till butiken. Lisa Persson 

får i detta avseende medhåll från Johanna Cargioli som även hon anser att marknadsföringen i 

butiken ska vara konsekvent, det vill säga att man ska känna igen sig när man kommer till ett 

Åhlénsvaruhus. Detta menar hon kan skapas genom att till exempel dockorna har likadana 

kläder på sig i varje varuhus. Ida Gustavsson på JC menar att musiken till en viss del är JC:s 

varumärke, men att det framförallt är varorna som gör att kunderna kommer till JC. Shaw 

(2005) skriver att musiken har stor betydelse för ett varumärke, han menar då specifikt att 

musiken påverkar en kunds känslor beroende på tempot, volymen och den musikstil som 

spelas.  
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5 Slutsatser och diskussion 
 
I detta avslutande kapitel kommer vi att presentera de slutsatser vi dragit utifrån de intervjuer 

vi genomfört med våra informanter. Vi kommer även att reflektera kring dessa slutsatser samt 

knyta vår diskussion till våra teoretiska referensramar. Vi kommer i våra slutsatser att 

besvara vårt syfte där vi ställer oss frågan hur man kan arbeta med kundpåverkan i butik 

samt om detta arbete kan kopplas till kundens sinnen.  

 
 
 
 
 

5.1 Kundpåverkan genom butikens utformning 

 

Lovelock (2000) menar att servicelandskapet har stor betydelse för hur en butik uppfattas av 

kunderna, särskilt förstagångsbesökarna, som man som företag vill göra ett bra intryck på. 

Servicelandskapet och butikens utformning hjälper till att rama in kundernas förväntningar 

både på stilen och på kvaliteten av tjänsten som ska levereras, anser han. Alla våra 

informanter vill genom att påverka kunden få henne eller honom att uppleva olika känslor. 

Genom butikens utformning vill till exempel Indiska skapa inspirerade kunder och Gina 

Tricot satsar på en känsla av fräschhet, liksom ICA Maxi. Vad man vill uppnå med 

utformningen anser vi har sin grund i vilken typ av butik man avser, för ICA Maxi är det av 

stor vikt att ha fräscha matvaror och att lokalerna verkar hygieniska och då är det självklart att 

det är en sådan känsla man vill förmedla till sina kunder. När Gina Tricot syftar på sin 

fräschhet, förmodar vi att de vill skapa denna känsla genom sina ljusa och välordnade lokaler. 

Vår uppfattning är att alla våra informanter, trots sina olika föresättningar, har det 

gemensamma målet att skapa en positiv känsla för kunderna.  

 

Alla butiker som finns presenterade i vår uppsats, arbetar med kundens rörelsemönster, både 

med att lokalisera de vägar kunden går samt med att ställa ut varor på lämpliga platser. 

Genom att försöka ändra rörelsemönstren vill man bryta kundens rutin, så att kunden inte 

ständigt går samma väg och därmed får se mer av utbudet som finns presenterat i butiken. 

Några av informanterna berättar att man vill att kunderna ska gå längst in i butiken, därför 

satsar man allt mer på att bygga upp den bakre delen av butiken genom att synliggöra de varor 
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som finns där. Vi anser att tanken med att konstruera den bakersta väggen på ett tilldragande 

sätt i butiken är ett smart tillvägagångssätt att locka in kunderna på. Det är dessutom viktigt, 

bedömer vi, att butikernas personal sätter sig in i kundens roll och ser genom kundens ögon, 

för att på så sätt kunna utforma butiken på ett bra sätt.   

 

Genom den information vi fått från våra informanter tycker vi oss kunna se att inredningen i 

deras butiker är till för att framhäva själva varorna, inredningen i sig inte är tänkt att vara det 

dominerande. Produkterna är en viktig del i inredningen och ofta har man en inredning som 

framhäver de produkter man vill sälja. Gina Tricot har till exempel sina karaktäristiska vita 

väggar för att produkterna i vår mening ska synas, och JC har enligt Ida Gustavsson förändrat 

färgen på sin inredning för att kunden ska kunna se plaggen bättre. Åhléns har tematiseringar 

som till exempel små vardagsrum för att framhäva produkterna, samt för att kunden ska kunna 

se varorna i ett sammanhang. Nordfält (2007) menar att man i butiken måste hjälpa kunden att 

förstå att vissa saker passar bra tillsammans genom att placera varorna i ett sammanhang, 

bredvid varandra. Som ett led i att framhäva en vara, har vi sett att man kan visa den på flera 

platser i butiken. I skyltfönstret visar man till exempel ett plagg som används för att locka 

kunden in i butiken, när kunden kommit in, ligger plagget väl synligt på frontytan, och 

dessutom visar man upp produkten genom skyltmaterial inne i butiken. Detta menar vi 

innebär att kunden utsätts för köpimpulser från flera olika håll, och på så sätt lockas till köp. 

Vidare anser vi att kunden även lockas till köp då varan på detta sätt exponeras i olika 

sammanhang och att han eller hon då får olika idéer för när och hur den kan användas. 

 

 

5.2 Kundpåverkan genom varornas placering 

 

Samtliga av våra informanter är överens om att det går att påverka kundernas beteende 

oerhört mycket inne i butiken. Mycket handlar om hur man lockar kunden till impulsköp och 

detta görs bland annat genom att man placerar varorna på ett speciellt sätt. Att locka kunderna 

till impulsköp kan vara svårt, och genom våra informanter har vi därför förstått att det krävs 

en väl uttänkt strategi bakom varornas placering i butiken.  

 

Genom att presentera rätt vara vid rätt tidpunkt menar Joacim Andersson att man kan locka 

kunden till köp, på så sätt synliggör man varan för kunden. Det finns en mängd olika sätt att 
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göra en vara synlig för kunden, dels genom att placera den längs kundernas gångvägar, och 

detta är en strategi som mer eller mindre är gemensam för alla våra informanter och deras 

butiker. På ICA Maxi använder man sig till exempel av olika ”stopp” där man genom att sätta 

ut pallar med varor i mittgången får kunden att stanna till och därmed konsumera mer. Ett 

annat sätt som våra butiker arbetar med är kassastationer, där man placerar ut lite billigare 

produkter och tillval, det vill säga sådant som är enkelt att plocka till sig. Gina Tricot 

använder sig av att skapa nya färgkombinationer när man ändrar om i butiken, och på så vis 

får kunden en känsla av att det kommit in nya klädesplagg. Lisa Persson menar att detta 

påverkar kundens köpbeteende och vi anser att det är ett sätt för butiken att inspirera kunderna 

samt att detta också är en strategi för att få kunderna att komma in i butiken. Vi syftar då 

framförallt på de kunder som rör sig utanför och ”kastar ett öga” in i butiken. Om kunden då 

ser de nya färgkombinationerna och upplever att det kommit in mycket nya klädesplagg, 

lockas kunden troligtvis lättare in i butiken än om sortimentet inte ändrats sedan förra gången 

kunden passerade. En annan faktor som vi sett påverkar försäljningen är hur man utnyttjar 

platsen i butiken genom att placera varor på höjden där bland annat Ida Gustavsson delgett oss 

att JC:s försäljning ökat när de hängt klädesplaggen högre upp. Även Dahlén och Lange 

(2003) poängterar vikten av att placera varor höjdledes för att påverka försäljningssiffrorna.  

 

5.3 Kundpåverkan genom personal 

 

Personalen i butiken spelar naturligtvis en viktig roll när det gäller att påverka kundens 

köpbeteende. Att få kunden att känna en positiv känsla genom trevligt bemötande är 

betydelsefullt i försäljningssammanhang, menar en av våra informanter från Indiska. En 

engagerad personal är en viktig förutsättning för butiken, personalen bör säga hej när kunden 

kommer in i butiken, kunden ska hela tiden känna att den är sedd och kan få hjälp om den 

behöver det. Även Nguyen (2006) belyser att personalens uppträdande mot kunderna har stor 

betydelse för hur företagets image även upplevs av dem.  

  

Erica Dalle menar att man som kund snabbt får en uppfattning om butikens atmosfär, om den 

är positiv eller negativ, och detta är något som vi kan koppla till våra egna erfarenheter, hur vi 

har blivit bemötta i olika butiker och situationer. Vi vill betona vikten av att personalen bör ha 

ett trevligt bemötande, men det får heller inte gå till överdrift; vi syftar då på att kunden själv 

måste få bestämma i hur stor utsträckning den vill ha hjälp och hur engagerad man vill att 
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personalen ska vara i sitt specifika ärende. I motsats till en ”överdriven” personal, har vi även 

utifrån våra tidigare erfarenheter upplevt personal som agerat mer nonchalant, och båda dessa 

sätt påverkar en kund negativt anser vi.   

 

Förutom att personalen ska agera på ett speciellt sätt, kan den även påverka kunderna genom 

att, till exempel på Gina Tricot, bära kläder från butikens sortiment. Lisa Persson ger oss ett 

exempel genom att berätta att de klädesplagg som personalen bär en viss dag, då kommer att 

resultera i att dessa säljs mest. Personalen blir på så vis en levande reklampelare och hjälper 

därmed till att stärka butikens varumärke. I följande resonemang resonerar vi utifrån de 

klädesbutiker som vi samlat information från. Vi anser att det är väsentligt att personalen bär 

butikens kläder, om så inte hade varit fallet skulle butikens chanser att påverka kunden till 

köp vara mycket mindre. På ICA Maxi finns det personal som direkt interagerar med 

kunderna i butiken genom att erbjuda dem olika typer av smakprov, målet med detta är 

självklart att öka försäljningen på vissa varor. Här ser vi ännu ett tillvägagångssätt på hur man 

kan göra för att bjuda in kunderna till köp. Vi ser det som positivt att butiker försöker 

inkludera flera av kundens sinnen i sin marknadsföring, på detta sätt tycker vi att man tillför 

en extra dimension till varan. Vi förstår att smakprover känns lockande för kunderna, då 

denna form av marknadsföring i butik är ganska ovanlig, med tanke på hur få butiker som 

egentligen använder sig av kundens smaksinne.  

 

5.4 Sinnena som strategi 

 

Vi har valt att ta upp synsinnet som ett avsnitt inom våra teoretiska referensramar och sedan 

inte fokuserat lika uttryckligt på detta sinne som på några av de andra i vårt empiriavsnitt. 

Synintrycket är det viktigaste av våra sinnen och anledningen till att det inte fått ett eget 

kapitel i empirin är att det är störst och genomsyrar allt, skyltning, färger och så vidare. Detta 

tillvägagångssätt har vi valt då vi dragit slutsatsen att synen är det viktigaste sinnet för våra 

informanter att använda sig av, men att man tar det för givet och därför få gånger talar om det 

på ett direkt sätt. Vi menar att synsinnet genomsyrar våra informanters aktiviteter även då de 

inte alltid arbetar medvetet med det. Solomon (2006) menar att man som marknadsförare och 

produktutformare lägger stor vikt vid visuella element, exempelvis designen i butiken och 

produktens förpackning. Skyltning och färger påverkar givetvis också kunden på olika sätt, 

liksom allt annat man kan se i butiken. Dahlén (www.hamhan.se, 2007) och Solomon (2006) 
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poängterar att bland annat olika färger kan skapa ett antal känslor. Deras resonemang kan vi 

knyta till våra tankar om varför Gina Tricots inredning ser ut som den gör; en vit färg 

signalerar att butiken är ren och fräsch, och samtidigt flyttas kundens fokus direkt till kläderna 

då färgen på inredningen är ”lugn” och inte iögonfallande på något sätt.  

Vi anser att synsinnet alltid kommer att vara det dominerande sinnet i butikerna, men 

tillsammans med andra sinnen som till exempel doft och känselsinnet skulle ett budskap 

kunna förstärkas och kunden uppleva en annan dimension av det hela. Bihler (2007) 

framhåller att lojaliteten mot en viss produkt eller ett visst varumärke kan öka med 60 procent 

när kunderna kan komma ihåg att de har upplevt flera olika sinnesdimensioner av den 

produkten. 

 

När vi genomfört våra intervjuer har vi funnit att det finns ett antal begränsningar för våra 

butiker när kommer till hur man medvetet kan marknadsföra sig mot en kunds sinnen. 

Johanna Cargioli nämner att Åhléns har haft tankar på att skapa ”känselexponeringar” med till 

exempel bark och sten, men att personalen på de många varuhusen måste ha tid och vilja att 

jobba med exponeringarna. Vi har även upptäckt att doft inte är något som medvetet används 

annat än hos ICA Maxi och Indiska. I empiriavsnittet har Erika Dalle poängterat att det måste 

finnas ett produktsortiment som grund för att man ska arbeta med ett visst sinne, och i 

Indiskas fall har delar av Sense-sortimentet med rökelse och oljor fasats ut till förmån för 

mode. Dock har man tidigare använt sig av rökelse i Indiskabutikerna. Bland våra andra 

informanter ser vi att deras sortiment utgör ett hinder för att använda sig av doft, det skulle bli 

svårt för kunden att skapa en naturlig koppling mellan den doft man sänder ut i butiken, och 

de plagg som finns där. Dessutom tror vi att det är lätt att doften blir för tydlig och att vissa 

kunder inte skulle uppskatta eller tåla den, och därmed låta bli att handla i butiken. Att arbeta 

gentemot kundens sinnen kan också vara en kostnadsfråga; detta tar Johanna Cargioli och 

Erika Dalle upp. De säger att det finns företag på marknaden som erbjuder sig att skapa 

speciell musik eller doft, men att dessa erbjudanden ofta är kostsamma för butikerna.  

 

I motsats till arbetet med doft lägger samtliga av våra informanter fokus på musiken som 

spelas i deras butiker. Johanna Cargiolis uttalande om den successiva ökningen av julmusik 

som spelas i Åhlénsvaruhusen visar att det ligger mycket strategi bakom valet av musik. Vi 

anser att musiken i de olika butikerna skiljer sig åt beroende på vad de vill åstadkomma för 

resultat och känsla för kunden. På Gina Tricot och JC vill man uppnå en puls, ett högt tempo, 

inne i butiken, medan ICA Maxi satsar på musik som ska få kunden att känna en behaglig 
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känsla under inköpen. Indiska vill uppnå ytterligare en variant av påverkan på sina kunder, en 

känsla av inspiration.  

 

Vi anser att musik i allra högsta grad är en medveten strategi för att kunna ge kunden rätt 

köpimpulser. Shaw (2005) menar att ett högt tempo i musiken ger kunden känslan av att det är 

bra produkter, vi menar däremot att ett högt tempo inte är förknippat med att en butik har bra 

produkter, utan vi anser att man som kund hamnar i en viss sinnesstämning. Beroende på vad 

man är för typ av människa, kan man uppleva musik på olika sätt, ett högt tempo kan både 

upplevas som positivt men det kan också skapa stress bland andra.  

 

Förutom att använda sig av enbart musik som bakgrundsljud i butiken, har både ICA Maxi 

och Åhléns gjort försök med naturliga ljud som fågelkvitter. I fallet med ICA Maxi 

misslyckades försöket då kunderna trodde att fåglar kommit in i matbutiken. Utfallet av det 

här experimentet anser vi visar att ljudeffekter inte alltid behöver vara positiva, hur  kreativa 

de än må vara, och även då det blir mer och mer populärt att använda sig av marknadsföring 

som medvetet riktar sig mot kundens sinnen. All ”sinnesmarknadsföring” behöver alltså inte 

vara positiv, vi ser det som grundläggande att utgå från det produktsortiment butiken har och 

att utifrån detta skapa en butiksmiljö som samstämmer med produkterna.  

 

Inte heller känsel är ett sinne som våra informanter arbetar med i någon större utsträckning. 

Catharina Grundström på ICA Maxi och Lisa Persson på Gina Tricot är de enda som uppger 

att känseln har betydelse, och Grundström är ensam om att medvetet använda sig av 

känselelementet. Från bageriet som finns på ICA Maxi kör man ut plåtar med nybakat bröd i 

butiken för att kunderna själva ska kunna plocka direkt från plåtarna och känna att brödet är 

färskt. Vår åsikt är att känseln betyder oerhört mycket för kunden, om man påverkas på ett 

positivt eller negativt sätt beror på hur produkterna känns när man tar i dem. Ett enkelt 

exempel kan vara frukt – och grönsaksavdelningen i en matbutik; varje vara som köps där 

provas först med hjälp av känseln. Om inte varans konsistens motsvarar kundens 

förväntningar, till exempel om frukten är för hård eller för mjuk, kommer kunden med all 

sannolikhet inte få rätta köpimpulser och därmed inte konsumera varan. Därför menar vi att 

såväl ICA Maxi som våra informanters klädbutiker påverkar kunden i långt större 

utsträckning än vad våra informanter tror och eller har tänkt på. Lindström (www.clickz.com, 

2007) visar på att fysisk närhet till en produkt är grundläggande för en kunds köpbeslut, och 

vi instämmer i detta.  
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Vi kan se att vissa av våra informanter skulle ha lättare att vidareutveckla arbetet med 

känselsinnet än andra informanter. Som vi nämnt ovan kan, och gör säkert, ICA Maxi 

fokusera på att vara noggranna med att hela tiden kunna erbjuda färska frukter och grönsaker 

som ser bra ut och känns bra. I motsats till ICA Maxi kan en klädbutik som Gina Tricot inte i 

samma utsträckning arbeta med kundens känselsinne förutom att placera sina varor på 

lättillgängliga platser där kunden i lugn och ro kan känna på tyg och material.  

 

5.5 Kundpåverkan genom varumärke 

 
Under intervjuerna har våra informanter gett spridda svar på hur de positionerar sig på 

marknaden och hur de därigenom påverkar kunden. Informanterna på ICA Maxi och Gina 

Tricot tycker att priset är en viktig faktor, medan Indiska försöker att sticka ut och visa att 

man har en egen stil. Fill (2006) nämner, likt våra informanter, att pris och produktens 

kännetecken är olika positioneringsstrategier som företag använder sig av för att förstärka 

varumärket. Vi förstår vikten av att våra butikskedjor försöker att positionera sig starkt på 

marknaden då de får en plats i kundens medvetande. 

 

Grace och O’Cass (2005) menar att ett varumärke är en tillgång för en kund, då den lättare 

kan identifiera produktens källa och dess skapare. Johanna Cargioli berättar att Åhléns 

varumärke är starkt; delvis på grund av att Åhléns är ett gammalt företag, men även beroende 

på att Åhléns fått högre status och utvidgat sitt sortiment.  

 

I likhet med Johanna Cargioli anser även Erika Dalle att Indiska har ett starkt varumärke, då 

hon menar att nästan alla i Sverige känner till företaget. Genom att Indiska och Åhléns är 

mycket välkända varumärken, anser vi att detta leder till en grundläggande trygghet hos 

kunderna. Tryggheten består i att man vet vad båda företagen erbjuder och oftast har tidigare 

erfarenheter från köp i dessa butiker; man vet vad man får när man handlar där. Dock tycker 

vi inte att denna trygghet behöver ses som något negativt och tråkigt, företagen förnyar sig 

med jämna mellanrum och erbjuder nya produkter för att behålla kunderna. Genom att 

kontinuerligt vara medvetna om och arbeta med respektive varumärke bedömer vi att våra 

informanter lockar fler kunder och därigenom skapar fler köptillfällen.  
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Enligt Dahlén och Lange (2003) gör ett välkänt varumärke att kunderna vet vad de har att 

förvänta sig och även känner igen sig när de kommer in i en butik. Konsekvent 

marknadsföring kan enligt Lisa Persson och Johanna Cargioli vara en hjälp för att uppnå 

denna igenkännedom. I Gina Tricots fall använder man sig av samma modell i både tv-reklam 

och i butiksmiljön, och man har alltid samma stil när det gäller hur marknadsföringen är 

utformad.  

 

Sammanfattningsvis vill vi summera detta kapitel med att återigen kortfattat presentera de 

viktigaste slutsatser vi dragit utifrån vår undersökning. Vad vi presenterar här är tendenser vi 

sett utifrån våra informanters svar, inte några generella slutsatser. 

 

• Våra informanter menar att det finns väldigt mycket som kan göras för att 

påverka en kunds köpbeteende. Impulsköp är något man arbetar mycket med, 

och genom bland annat inspiration, varornas placering och presentation kan 

kunden påverkas att köpa mer. 

 

• Inredningen i butikerna är designad för att framhäva själva varorna, den ska inte 

vara dominerande. Det är även viktigt att placera varor i ett sammanhang för att 

de ska få mervärde och sälja mer. 

 

• I butikerna arbetar våra informanter med att lokalisera och påverka kundens 

rörelsemönster för att få kunderna att lägga märke till så många varor som 

möjligt. 

 

• Butikernas personal har en viktig roll i att påverka kunderna, man strävar efter 

att de ska ge ett trevligt bemötande och vara engagerad. Personalen fungerar 

även som reklampelare för butikens produkter och stärker också företagets 

varumärke. 

 

• När det gäller sinnen arbetar man i störst utsträckning med synsinnet och 

hörselsinnet i form av visuella upplevelser och musik. Det finns vissa 

begränsningar för att medvetet påverka kundens sinnen, och doft, smak och 

känsel är de sinnen som man använder sig av i minst utsträckning. 
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5.6 Avslutning 
 

Vi har under arbetets gång med vår uppsats satt oss djupare in i och blivit mer och mer 

intresserade av ämnet kundpåverkan. Att det hela tiden finns en ökande konkurrens bland 

företag på marknaden, och att dessa ofta erbjuder samma produkter, innebär att ämnet 

kundpåverkan måste genomsyra allt mer av butikernas aktiviteter. Vi har uppmärksammat att 

det redan finns en hel del forskning på området kundpåverkan rent generellt men att just 

sinnesdimensionen av ämnet är svagare. Därför skulle vi välkomna flera studier på detta 

intressanta och ännu till viss del oupptäckta område som sinnena utgör.  
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Bilaga 1 
 

Intervjuguide 
 

Sinnen 

 
1. Arbetar ni med människans fem sinnen när ni utformar er marknadsföring? 
- om ja, i vilken utsträckning? 
- Varför jobbar ni på detta sätt? 
 
Vilket sinne fokuserar ni mest på? Eller är alla en lika stor del i er marknadsföring? 
 
Om ni inte fokuserar så mycket på sinnen, har ni funderat på det, eller vad skulle ni vilja 
lägga till för sinnesmarknadsföring än den som redan finns? 
 
Hur vanligt tror ni det är att jobba med olika sinnen i marknadsföring? 
 
Finns det någon tanke bakom ert musikval? Berätta hur ni tänker... 
- Om ja, vilken? 
 
Hur har arbetet med människans fem sinnen utvecklats under åren? Har man alltid arbetat 
med dem? 

 

Butik/Servicescape 
 
Hur kan man påverka kunden till impulsköp eller köp i stort? 
 
Vad anser ni vara det första en kund påverkas av när den kommer in i er butik? 
 
Vad vill ni att kunden ska få för intryck när den kommer in i butiken? Hur skapar ni det? 
 
Vad är tanken bakom er butiksutformning? 
 
Hur ofta dekorerar ni om i skyltfönstren? Hur tänker ni kring detta? 
 
Märker ni att försäljningen ökar eller minskar beroende på var produkterna placeras? 
 
Hur pass fria händer har man som butik när man dekorerar?  
 
Hur kommunicerar ni med butikerna angående inredning? 
 
Kan man se någon viss utveckling av hur butikernas utseende har ändrats genom åren? 
- Varför har de ändrats på det sättet? 
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Marknadsföring 
 
Vilken marknadskommunikation använder ni er av ute i butikerna?  
 
Använder ni er av sambandspromotion? 
 
Vad säljer ni mest av? Ser ni något samband mellan just den produkten och 
marknadsföringen? 
 

Positionering/Varumärke 
 
Varför väljer kunderna att handla i just er butik och inte i konkurrenternas? 
 
Hur vill ni att kunderna ska uppleva er butik? 
 
Hur starkt anser ni att ert varumärke är på marknaden? 
 
Hur jobbar man med varumärket? Kan man se direkt när man kommer in i butiken att det här 
är t.ex. Åhléns? 
 
Hur vill ni positionera er på marknaden? 
 
Vilken är er största målgrupp?  
 
Vad vill ni förmedla för image angående er kedja? 
 

Kunders köpbeteende 
 
Hur kan man påverka kundernas beteende i butiken och i stor utsträckning kan man påverka 
dem? 
 
Hur pass mycket tror ni att butikens utformning påverkar kunden? 
 
Tror ni att kundens uppfattning om butiken stämmer överens med det ni vill förmedla? 

- Om ja, varför och på vilket sätt har ni märkt det? 
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Bilaga 2 
 

Intervju via e-post, 2007-12-12, Joacim Andersson, ansvarig för 

Inrednings – och butikskommunikation, Växjö universitet 
 

1. Hur länge har utbildningen inrednings- och butikskommunikation funnits? 

  

5 antagningar har gjorts och 3 årskullar har examinerats 

 

2. Kan du förklara begreppet butikskommunikation?  

 

Kort uttryckt så är butikskommunikation den kommunikation som sker i och genom en butik.  

 

3. Hur pass mycket kan man påverka en kund när den är inne i butiken? Vilka sätt kan 

man marknadsföra sig på i butikslandskapet? 

 

Oerhört mycket; som ni säkert vet så fattas de allra flesta köpbesluten i butik. Det innebär att 

vi har möjlighet att påverka hur de besluten ser ut i stor utsträckning. Det beror på från vilket 

perspektiv ni menar; talar vi om stora livsmedelskedjor eller sportfackhandel, eller 

vitvarukedjor så är möjligheten för de enskilda varumärkena tämligen begränsade. Förenklat 

kan man säga att varje varumärke köper sig en plats på hyllan, möjligheten för egna initiativ i 

forma av kampanjer är starkt begränsad. Därför blir produkternas utformning och förpackning 

ett allt viktigare sätt att skapa uppmärksamhet och attraktion. Talar vi om hur kedjorna kan 

marknadsföra sig så finns det inga begränsningar förutom de resurser som man förfogar över. 

 

4. Kan man se någon viss utveckling i hur butikernas utseende har ändrats genom åren? 

 

Det är omöjligt att generalisera så brett; det finns så många olika slags butiker. Olika storlek, 

läge, inriktning och sortiment. Det jag kan säga är att det blivit allt viktigare att medvetet 

kommunicera i och genom butik eftersom övrig marknadsföring blivit ineffektiv. Vi som 

konsumenter förstår vad som är övertalningsförsök via ex media. Vi zappar förbi tv-reklamen, 

 69



stänger av radion när reklamen kommer etc. I butiken har vi helt andra möjligheter att faktiskt 

bygga in budskap i vägarna. 

 

5. Har butikens utformning och marknadsföring i butiken blivit viktigare på senare år, 

eller ligger det kvar på ungefär samma nivå? 

 

Oerhört mycket viktigare och den utvecklingen kommer att fortsätta! 

 

6. Kan man se någon trend när det gäller butiksutformning, tänker man på något 

särskilt sätt? 

 

Trender kommer och går. Nu talas det mycket om småskalighet i det stora; en återgång till det 

traditionella torget/marknadsplatsen. Upplevelse-shopping är ett annat begrepp som lyfts fram 

men det är ett begrepp utan värde menar jag.  

 

7. Hur kan man påverka kunder till impulsköp? 

 

Genom att presentera rätt vara vid rätt tid. Tänk hur många chokladkakor och glassar som ni 

impulsköpt.  

 

8. På vilket sätt har ni samarbete med butiker? 

 

Genom praktik, examensarbeten, studiebesök, gästföreläsningar, workshops etc. 

 

9. Varför valde ni just IKEA och Åhléns som partnerföretag? 

 

Vi samarbetar med IKEA globalt och Åhléns-gruppen vilket innefattar Åhléns, Åhléns City, 

Lagerhaus, Kicks, Åhléns Norge. Våra partnerföretag måste kunna bidra till studenternas 

utveckling och inlärning. Det innebär att företagen måste besitta en viss kunskapsnivå inom 

området. Vidare måste företagen ha en tillräcklig storlek för att ha resurser att erbjuda 

praktikplatser, examensarbeten och så vidare.  Det är också företag som är attraktiva för 

studenterna som framtida arbetsgivare och som ger studenterna möjlighet att fortsätta 

utvecklas. Vi har även ett vilande samarbete med ICA samt ett spirande samarbete med ett 
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stort konfektionsföretag. Som ni ser vill jag att flera branscher är representerade eftersom det 

ger möjligheter till skilda insikter. 

 

10. I vilken utsträckning försöker butiker i allmänhet jobba med människans fem 

sinnen?  

 

Alla butiker gör det; en del medvetet och andra omedvetet. Som konsumenter använder vi oss 

av samtliga våra sinnen för att bilda os en uppfattning om det erbjudande som vi har framför 

oss, så är det alltid. Sedan arbetar olika aktörer olika aktivt med att tillvarata den möjlighet 

som det innebär. Huvudsakligen stimuleras synen och hörseln. Doftintyck har en stor kraft att 

förflytta oss i tid och rum; tänk på era mormödrars bullbak eller mammas parfym. Känseln 

har stor betydelse; kan vi få en kund att interagera med produkterna, känna på dem, så ökar 

möjligheterna till köp med flera 100%. En varas taktik egenskaper är oerhört viktiga; hur ett 

tyg känns har nästan lika stor betydelse som hur plagget ser ut. 

 

11. Finns det någon bransch som är särskilt bra på att tillvarata sinnena? 

 

Jag vill inte klumpa samman dem till branscher utan istället se dem som aktörer. Sedan är det 

ju så att olika branscher har olika möjligheter att arbeta aktivt och medvetet med de här 

aspekterna. Livsmedel är ett sådant område; ett bra bageri är svårt att lämna utan att köpa med 

sig något. På samma sätt är det med en bra saluhall. 

 

12. Hur tänker man när man väljer musik till butiker? Snabb, långsam? 

 

Det finns lite olika syn på det där; det har i en del undersökningar visat sig att det är 

personalen som påverkas mest eftersom de visats i de ljudsatta miljöerna så mycket längre. 

Sedan påverkar deras sinnestämning kunderna som en slags tvåstegsraket. Generellt kan man 

säga att snabbare lite hetsigare musik lockar fram ett liknande beteende. Medan lugnare musik 

gör att människor rör sig långsammare genom butiken, tar på produkter och tar sig tid. I barer 

får dock lugnare musik oss att beställa mer… 
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Intervju 2007-12-03, Johanna Cargioli, ansvarig för in-store-

communication på Åhléns 

 

Utformning av butiken 

 

Då Åhléns är en kedja, ger man tydliga ramar för hur upplevelsen av sortimentet ska vara, 

menar Johanna Cargioli. Hon tar också upp det faktum att produkterna i butiken måste 

placeras i ett sammanhang som är rätt rätt både utifrån målgrupp och prisbild. Skulle man till 

exempel placera Åhléns eget, enligt Johanna Cargioli lika bra, märke bredvid dyrare 

varumärken skulle kunden tycka att det var konstigt och att kvaliteten på Åhléns varumärke 

inte är lika bra. Varan skulle inte upplevas som positiv även om den var billigare än de andra, 

medan den blir en helt annan upplevelse om den placeras i mellanprisklassen.  

 

Johanna Cargioli berättar att man märker tydligt att försäljningen ökar eller minskar beroende 

på var man placerar en vara. När man möblerar om i butiken bestämmer man hur stor yta en 

produkt får beroende på försäljningssiffror. Dock skiljer sig arbetet med placering mellan 

skönhets – och modeavdelningen. På den sistnämnda kan man sälja mer eller mindre 

beroende på hur man lyfter fram ett visst plagg eller hur man kombinerar ett plagg, vilket inte 

fungerar på samma sätt med skönhetsprodukter. Dessutom förnyas sortimentet på 

modeavdelningen i snabbare takt.  

 

Johanna Cargioli tillägger att det också finns produkter i sortimentet som absolut inte ska 

lyftas fram. Hon ger exemplet underkläder och säger att de ska finnas i ett sammanhang, men 

kanske inte på den mest frekventa platsen i butiken. Kunden ska kunna titta i lugn och ro på 

en vara som inte ligger mitt i ett gångstråk utan få vara ifred på en mer avskild plats. 

 

Hur kunden påverkas 

 

Johanna Cargioli tror att det första intrycket som kunden får när man kliver in i ett varuhus 

eller butik är otroligt viktigt. Hon menar att det är viktigt att man först och främst blir 
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inspirerad. Kunden ska enligt henne mötas av exponeringar, en lagom mängd andra kunder 

och snyggt gjorda dockor, så att man ser att det finns fina varor. 

 

För att få kunden att se mervärdet i en vara som finns i många butiker menar Johanna Cargioli 

att man kan exponera den i ett sammanhang med accessoarer som förmedlar till exempel lyx 

och flärd. Då får kunden en liten förnimmelse av vad produkten mer kan vara.  Hon tycker att 

det spelar stor roll att lyckas få in varan i ett sammanhang och att även vara tillräckligt 

inspirerande initialt. Att visa upp små ytor som ser ut som kök eller vardagsrum för kunden 

kan skapa inspirationen, men samtidigt måste allt vara välordnat så att man lätt kan hitta det 

man behöver. 

 

De fem sinnena  

 

Enligt Johanna Cargioli arbetar man på Åhléns nästan uteslutande med synintryck. Vid sidan 

om dessa har man så kallad miljömusik i bakgrunden, och man kan välja vilken sorts musik 

som ska spelas vid vilka tillfällen. Under dagen ändras tempot på musiken, från högt tempo 

vid lunchtid till lugnare under eftermiddagen, till högt tempo innan stängning. Miljömusiken 

finns till för att skapa en positiv ljudbild, och är inte framtagen för att förstärka känslor. 

Förutom musik har Åhléns använt sig av naturljud som fågelkvitter i några av varuhusen. 

 

Johanna Cargioli menar att alla är medvetna om att musik och synintryck är viktiga, men hon 

skulle önska att de hade jobbat mer med detta än vad de gör idag. Ett problem är 

kostnadsbilden och de möjligheter man har till ett bra genomförande. De primära argumenten 

för att handla på Åhléns, som bra priser och välordnade varuhus måste dessutom komma 

först. 

 

Johanna Cargioli berättar att man inte alls övervägt att använda sig av dofter, men däremot 

har man talat om att försöka få in vad hon kallar taktila värden, att kunna få känna på saker 

som till exempel sen exponering med stenar eller sand. Detta anser hon skulle kunna tilltala 

storstadsmänniskor som kanske kan känna en avsaknad av naturmaterial. Det finns dock vissa 

begränsningar för idéerna då Åhléns är en kedja med ett stort antal varuhus. Detta innebär att 

personalen i varuhusen måste orka med och förmå att genomföra idéerna för att de ska bli bra. 
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Varumärke 
 

Johanna Cargioli anser att varumärket Åhléns har fått en mer positiv klang hos många, och att 

det är hemavdelningarna som bidragit till det. Åhléns har blivit lite roligare och fått lite högre 

status. Dock vet hon att kunden är mer bortskämd idag och att det finns många aktörer på 

marknaden som är duktiga. En positiv faktor i sammanhanget menar hon är att  man känner 

sig lite trygg med Åhléns och vet vad namnet står för då det har 100 år på nacken.  

 

Intervju 2007-12-04, Erika Dalle, marknadschef på Indiska  

 

Hur kunden påverkas 

 

Erika Dalle säger att skyltfönstren är deras absolut viktigaste annonsplats, och personalen är 

den viktigaste varumärkesbäraren. Skyltfönstren har till uppgift att locka in kunden i butiken 

och väl där inne är det mycket det samlade intrycket som kunden påverkas av. Erika Dalle 

berättar att det första man kommer i kontakt med när man kommer in i en butik är butikens 

frontyta, som är butikens bästa läge. Där presenteras alltid nyheter och där ska plaggen man 

sett i skyltfönstret finnas och bli intressera av att gå vidare i butiken. Hon berättar vidare att 

man nästan kan känna av direkt om det är en trevlig stämning i butiken, till exempel om det är 

trevligt folk som jobbar där. Personalens bemötande är viktigt; att man blir sedd när man 

kommer in i butiken och får ett hej eller bara en ögonkontakt, så att du vet att du är sedd, och 

behöver du hjälp så får du hjälp.  

 

När vi frågar om i hur stor utsträckning man kan påverka en kund inne i butiken nämner Erika 

Dalle IKEA som exempel. Hon förklarar att IKEA är världsbäst på detta, man måste följa 

deras snitsade bana, och sen har dom alltid ett stopp på vägen, exempelvis kuddar för 49 som 

då får dig att stanna vid dom här kuddarna. Sen är det aldrig den kudden du köper utan den 

som kostar 100 spänn mer, 149 istället”. Erika Dalle säger att man kan påverka kunden 

otroligt mycket, hur du visar varorna, hur du gör gångstråken, vad du väljer att ha för varor 

vid kassastationen, vad du väljer att ha för varor vid entrén och så vidare. Som sagt, det är  

många som tittar på IKEA, för dom är verkligen otroligt duktiga på det här.  
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De fem sinnena 

 

Erika Dalle säger att man inte tänker på att använda alla fem sinnena utan de försöker genom 

reklam och kampanjer, förmedla deras affärsidé, och stärka varumärket samtidigt som det ska 

vara en tydlig produktfokus. Det ska kännas glatt och varmt i reklamen. Erika fortsätter att 

förklara att man säger någonstans att deras reklamvärld är en värld där solen alltid skiner, det 

ska verkligen kännas som att det är varmt och glatt och naturligt. Eftersom det är kläder och 

inredning de säljer är det såklart jätteviktigt att det framställs på ett attraktivt sätt och man 

känner att det här är någonting som jag skulle kunna ha och som passar mig i min vardag. 

 

Erika Dalle berättar att man använder sig av musik i butiken. Hela deras affärsidé bygger på 

att det är inspiration från Indien och orienten och det skall också kännas när man kommer in i 

deras butiker. Därför har de valt att bara spela orientalisk musik och world music. Periodvis 

använder man sig av dofter i butiken. Då rökelse var inne såldes mycket utav det men det kan 

också bli en för stark lukt. Dessutom har de träffat företag som jobbar med luftsensorer, man 

kan skaffa sig ”sin” lukt och så, men de har inte gått vidare med det, eftersom det är ganska 

kostsamt. Det är inget de har valt att prioritera även om de har haft uppe det till diskussion.  

 

Skyltning 

 

Erika Dalle berättar att man skyltar om var tredje vecka. De ger ut manualer från 

huvudkontoret en gång i månaden så butikerna vet exakt hur det ska se ut på frontytan, vilka 

kampanjuppföljningar de har, hur man ska skylta i fönstret och hur de varulägger helt enkelt. 

Vad det är för personalkläder som gäller den perioden, vad det är för ny skiva som kommer 

och så vidare. Det styrs ganska mycket, eftersom de vill ha hyfsat lika butiker. Deras största 

butiker som kallas ”stores” har lite andra krav på sig eftersom de har bästa försäljningsläge 

kanske de skyltar om oftare och får andra produkter. Erika Dalle förklarar att Indiska-

butikerna har fria händer i den bemärkelsen att om någonting tar slut så måste man givetvis 

fylla på med andra varor och tycker man att det händer för lite på fronten så flyttar man om 

varor och kanske fördelar om och så. Så den friheten och kravet på sig har dom också för att 

det handlar om att få en lönsam butik.  
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Erika Dalle säger att på Indiska arbetar man med affischer och fönstermaterial. Man arbetar 

också alltid med prisskyltar och olika aktiviteter. De brukar alltid ha en stor kampanj på dam 

och en kampanj på interiör utöver de olika prisaktiviteterna. På frontytan brukar man också 

kommunicera ett prisbudskap, precis som i fönstret. 

 

Varornas placering 

 

Erika Dalle säger att de alltid arbetar med sambandspromotion som hon kallar för 

merförsäljning och det är jätteviktigt. Om man till exempel har en kampanj på frontytan som 

kanske är med klänningar, så är det klart att de displayar strumpbyxorna och polotröjan till, så 

att man kan se att man kan köpta hela kittet. Till festklänningar är det festsmycken och 

festväskor ihop och säljer man ljusstakar så är ljusen bredvid. Hon fortsätter att berätta att 

försäljningen ökar eller minskar beroende på var produkterna placeras. Produkterna som står i 

fönstren och på frontytan är den bästa platsen i en butik och även varor kring kassastationerna 

brukar också fungera väldigt bra.  

 

Positionering och varumärke  

 

Erika Dalle tror att kunder väljer att handla hos Indiska eftersom de har en unik mix av mode 

och inredning och sen för att de står för en egen stil. Kunderna tycker att det är kul att handla, 

kul och trevligt att handla på Indiska, man hittar det där som man kanske inte förväntat sig 

som man inte hittar någon annanstans. Sen den här hösten har vi verkligen höjt 

ambitionsnivån när det gäller mode och satsat väldigt mycket på det, både vad gäller 

sortiment och kampanj och presentation i butik, och det är också nåt som har fallit väldigt väl 

ut bland våra kunder.  

 

Erika Dalle vill säga att Indiska är ett väldigt starkt varumärke. De har väldigt hög kännedom, 

så gott som alla i Sverige vet vilka Indiska är. Däremot finns det en ”ryggsäck” som de måste 

jobba med och det är framförallt deras modesida. Det finns förutfattade meningar, att det 

kanske är dålig passform och lite dålig kvalitet och så, men det är någonting som de verkligen 

håller på att vända, dom attityderna.     
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Intervju 2007-12-10, Catharina Grundström, ICA-handlare och ägare 

till ICA Maxi i Kalmar 
 

Butikens utformning 

 

Catharina Grundström vill att butiken ska kännas trivsam, det ska vara stort och ljust och 

rymligt med aldrig kännas tomt. 

Vi försöker nog förmedla ganska mycket, men jag hoppas att de känner att det är trivsamt. 

Det ska vara stort och ljust och rymligt, samtidigt får det inte kännas öde och tomt. De har fått 

jobba på mysigheten med hjälp av mer inredning för att få det lite hemtrevligt. Att man 

placerar mejerivarorna längst in i butiken och godis vid kassorna är just för att ge kunden rätta 

köpimpulser förklarar Christina Grundström. Det visar sig att folk handlar mer bröd om det 

ligger först bland färskvarorna, annars skulle de naturligtvis lägga något annat där. Det stora 

upplägget av butiken, det har de kommit fram till under många års arbete. Sen för varje hylla 

så gör de om det kanske två gånger om året när det kommer in nyheter, då måste man möblera 

om och då tar de ut siffror på var det är befogat att ha respektive vara.  Christina Grundström 

berättar att effekten när man möblerar om alltid är att man tappar försäljning, men man måste  

förnya sig och förbättra och göra plats för nya sortiment.  

 

Hur kunden påverkas i butiken 

 

Catharina Grundström anser att man kan påverka kunden i väldigt stor utsträckning. Det är få 

som handlar med lapp, och på lapparna står ofta bara ”mat”, ”frukt” osv. Så där kan man 

påverka stort. Catharina säger att de har blivit mycket bättre i den nya butiken med 

gavelexponeringar, det har varit deras käpphäst lite grann att gavlarna ska vara tiptop. Det ska 

kännas maffigt och det ska kännas som bra erbjudande. Hon avslutar med att ICA inte är 

någon extrem lågprisbutik men det ska kännas att det finns gott om saker att fynda.  

 

Catharina Grundström berättar att man försöker få kunderna att gå en viss runda genom 

butiken. De hade problem med det när de öppnade nytt, för folk hittade inte. Så då tog de fram 
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en liten folder så att de ska leda kunderna rätt, för att de inte ska missa någonting i butiken, så 

skriver man sin inköpslista efter den för att inte missa en enda hylla. Kunderna som har 

upptäckt den tycker att den är väldigt fiffig. Catharina Grundström fortsätter att förklara att de 

vill att kunderna ska gå rakt fram. Om man går den vägen har man sett allting bara genom att 

vrida på huvudet. Så de vill gärna att folk ska gå precis den vägen, men hon poängterar att 

man inte gör som IKEA med pilar i golvet, för man måste ha valfrihet och för ICA är det 

viktigt att man bygger en butik på det sättet så att det finns genvägar, annars blir kunden 

oerhört irriterad. 

 

Sinnen  

 

Catharina Grundström berättar att man precis har anlitat ett nytt företag som heter Lucera, 

som jobbar just med musik och stämningar i butiken, för att kunna ha lite mer varierad musik. 

Förut så fick butiken den via satellit och julmusiken var bara konstiga amerikanska låtar och 

det ville inte deras kunder ha. Catharina Grundström tror inte att musiken påverkar till 

köpimpulser utan den ska mer vara där som en känsla. Hon fortsätter med att förklara att de 

har lite problem med ljudnivån för att det bullrar väldigt mycket i vissa delar av butiken med 

mycket kylar och frysar, så där hörs inte musiken. Och ska man skruva upp så man hör 

musiken där så får man öronsprång i konfektionsavdelningen där det är tyst, så de har musik 

men de spelar den inte särskilt högt. Man använder sig inte heller av röster som berättar om 

extrapriser utan de ska ta in tv i butiken till våren och ha ett antal skärmar där man pratar dels 

om matlagning och recept och om deras priser.  

 

På ICA erbjuder man kunderna smakprover nästan varje dag berättar Christina Grundström. 

Oftast är det leverantörerna själva som kommer och frågar om de får lansera sina nyheter.  

De har en firma som heter Action People som jobbar på att jaga bra leverantörer, som sköter 

alla butikens demos. En leverantör kan inte komma med egen personal, utan allting går via 

Action People. Det är samma tjejer som är här med demos nästan jämt, och det tycker vi bra. 

Catharina Grundström tror att smakprover lockar ganska mycket till impulsköp. Det beror 

också mycket på den som står och demonstrerar om de säljer bra.  

 

I och med att bageriet startade har brödförsäljningen ökat lavinartat. Catharina Grundström 

säger att det är väldigt populärt med nybakat bröd och det tilltalar våra sinnen, inte bara lukten 

som är ganska obefintlig i det här fallet, men hon tror att läckra bröd lockar ögat. När det 
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gäller baguetter försöker de behålla dom på plåtarna och köra ut vagnen, och det gillar 

kunderna också för man vill plocka direkt från vagnen. Man tycker det är mysigt när det är 

nybakat och det är nästan lite ljummet när man tar i dom. 

 

Catharina Grundström berättar att i bageriet kommer man att fortsätta på att arbeta med 

sinnen och då kanske med mer lukt- och synintryck genom att göra en mer gammaldags 

bagerikänsla. Gå bort mer från det industriella och visa att de istället bakar bröd och 

konditorivaror från grunden och det kommer kunden få uppfattningen av att vi gör också. Det 

har visat sig att fläktarna är alldeles för starka, så det finns ingen bageridoft i butiken, men 

däremot ute på trottoaren luktar det jättegott. Så de ska vända en av fläktarna in i butiken 

istället. Sen har de haft fågelkvitter i blomsteravdelningen och lite sådant, men det fick de ta 

bort eftersom folk trodde att de hade fåglar i butiken och det har de jättestora problem med. 

 

Positionering  
 

Catharina Grundström säger att kunderna väljer att handla på ICA Maxi på grund av deras 

pris och sortiment med kända märkesvaror samt ICA’s egna märkesvaror. Man vill 

positionera sig genom pris i kombination med sortiment. Sortimentet är väldigt viktigt för 

dom, att de har manuell delikatess, manuell fisk, ett riktigt bageri... Så att den som är 

prismedveten men ändå vill ha det där lilla extra kan få det hos dom. Är man bara 

prismedveten, då ska man handla på Netto. Men har man krav på kvalitet och sortiment så ska 

man gå hit.  

 

Varumärke och produktplacering 
 

Catharina Grundström berättar att man placerar ICA’s egna varumärke till höger om 

märkesledaren, så att det skall synas ordentligt. När man skall ge hyllplats för olika märken 

tittar man på olika parametrar, dels ska det vara smidigt, det vill säga tunga varor placeras 

längst ner. Om det är en storsäljare ska den ha större plats i hyllan. Catharina Grundström 

fortsätter att säga att de inte vill ge för stor hyllplats till varor som de inte tjänar några pengar 

på. De har ett antal artiklar som de säljer under inköpspris, som de går minus på, och dom vill 

man inte göra allt för mycket reklam för, men vi måste ändå ha dom och det är ett 

marknadspris på dom. Det kan till exempel vara blöjor, välling, O’boy och mjölk.  
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Catharina Grundström berättar att det finns ett stort intresse för lokala märkesvaror. De har ett 

samarbete med ”Smaka på Öland och Småland” med lokala leverantörer, bland annat så har 

de en matmässa här tre gånger om året. Det är kanske inte så jättestora producenter än men 

det kommer. 

 

Christina Grundström säger att man säljer allra bäst av en vara om den placeras på en pall i 

mittgången eller lyfter ut den på en gavel. Försäljningen ökar också när man använder sig av 

sambandspromotion, till exempel måste senapen stå framme vid julskinkan. De säljer 

mängder med korvbröd när det står tillsammans med grillkorven på sommaren. Catharina 

Grundström har märkt att deras catering blivit populär, framförallt när de startade bageriet, då 

köper man både tårtan och plankan eller tårtan och smörgåstårtan. 

 

Intervju 2007-12-06, Ida Gustavsson, dekoratör på JC i Kalmar 

 

Utformning 
 
Ida Gustavsson berättar att alla JC butiker får ett utskick från huvudkontoret för att alla 

skyltfönster ska se likadana ut och i detta utskick står det även hur de ska göra det första 

bordet inne i butiken, samt under vilka veckor de ska ha vilka grejer uppsatta. Hon berättar 

vidare att de gör lite som de själva vill i alla fall eftersom de inte har samma möjligheter som 

andra JC butiker, då de inte har tillräckligt mycket plats och att hennes butik inte är uppdelad 

på samma sätt som de flesta andra.  

 

Vidare berättar Ida Gustavsson att när hon började arbeta i butiken var inredningen svart med 

vita väggar och svart-orange bord och att butiken då var mer uppdelad, men sedan ändrade 

huvudkontoret konceptet och de båda avdelningarna Boys & Girls och JC skulle vara mer 

ihop och då döpte de om Boys & Girls till J: Store. Men nu berättar hon, ska de ändra tillbaka 

konceptet så det blir mer uppdelat igen, detta menar hon görs för att man ska ha en ren 

barnavdelning. Nuförtiden har de en grå inredning berättar hon och att den nya inredningen 

kommer att vara vit, då de vill att plaggen ska synas och inte inredningen. Ida Gustavsson 

berättar att de dekorerar om i skyltfönstren i fyraveckors- eller tvåveckorsperioder beroende 

på om det är någon stor helg som är förekommande och då berättar hon att de även hänger om 

i butiken.  
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Skyltning och Kampanjer 
 
Ida Gustavsson berättar att hon hänger om i butiken ganska ofta eftersom det kommer nya 

produkter. Hon menar att människor är väldigt rutinmässiga, att det tar ungefär fyra veckor 

innan en kund förstår att de till exempel har byggt om inne i butiken. Vidare menar Ida 

Gustavsson att man får arbeta mycket utifrån den yta som finns tillgänglig och att de numer 

har börjat ha skyltningen närmre taket. Hon menar att detta varit ett stort lyft eftersom 

kunderna inte missar lika mycket. Hon berättar också att det omedvetet har börjat komma in 

mer folk, därför att de uppmärksammar produkterna mer när de hänger där uppe då det är lite 

”blockat” ner till. Enligt Ida Gustavsson brukar kampanjerna bestå av både en tjej- och en 

killkampanj, men hon berättar också att ibland kan det vara rena tjejkampanjer, om man till 

exempel har någon speciell produkt man vill visa.  

 

Hur kunden påverkas 
 
Enligt Ida Gustavsson är det mestadels till jeansavdelningen kunden går till när den kommer 

in i butiken och hon menar att kunderna ofta är fokuserade på att röra sig in i butiken. Vidare 

berättar hon att de gjort olika kundvägar och kollar var kunderna går någonstans för att veta 

var de ska ställa ut sina varor. Ida Gustavsson förklarar att de har jeansen längst in i butiken, 

dels för att kunderna ska gå igenom hela och dels för att alla JC butiker har jeansen längst in.  

 

Ida berättar också att de försöker göra små kit för att locka kunderna att köpa när de väl är 

inne i butiken, men hon säger också att hon inte tänker så mycket på produktplacering, men 

hon menar också att de till exempel måste ha boxarlinnena på ett jättebra ställe eftersom det är 

dem som alla kunderna frågar efter. Ida Gustavsson tror att det är en del kunder som gör 

impulsköp på JC för att de ser skylten och det första bordet med varor inne i butiken, hon 

kallar det för special varor. Vidare berättar hon att hon inte tror att man planerar att till 

exempel köpa kalsonger ”3 för 199 kr”, utan att de flesta nog tänker att det är bra att ha. Hon 

menar också att det handlar mycket om var man hänger kläderna någonstans, hon förklarar att 

vissa kunder kanske inte hade planerat att köpa något men att de sedan köper det i alla fall för 

att man har hängt det på rätt ställe i butiken. 
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Hörsel och Doft 
 
Ida Gustavsson menar att JC har sin egen musikstil och den innebär mycket house och 

hiphop. Hon berättar också att de kör samma musik hela dagen och att de till exempel inte 

spelar lugn musik på förmiddagen och snabbare på eftermiddagen. Musiken är väldigt viktig 

menar hon, inte minst för butikens image. Många äldre berättar Ida Gustavsson, kommer in 

och klagar på att de spelar för hög musik, men detta gör de dels för att musiken är en del av 

imagen och varumärket och dels för att de vänder sig till en målgrupp omkring 25-27 år, 

sedan säljer de ju även kläder för barn, från sex år och uppåt. Ida Gustavsson menar att det 

skulle bli väldigt jobbigt att ha dofter inne i butiken, men samtidigt menar hon att det redan 

finns en del dofter eftersom vissa produkter är tvättade på ett visst sätt och att några färger på 

vissa kläder doftar på ett speciellt sätt.  

 

Positionering och Varumärken 
 
Att JC är mycket kunniga på jeans tror Ida Gustavsson är den största anledningen till att 

kunderna väljer att handla hos dem och inte hos konkurrenterna. Hon menar också att 

personalen är viktig, att de hälsar och är trevliga och hjälper kunderna när de vill ha hjälp. 

Samtidigt berättar hon att det har stor betydelse att personalen bär produkter från JC, de 

kläder som finns i sortimentet, eftersom hon menar att personalen är levande skyltdockor. Ida 

Gustavsson berättar att de arbetar mycket med ett märke som heter Lee eftersom de anser att 

det är bra produkter då de har bra hållbarhet och få reklamationer. Vidare berättar hon att de 

har ett bra samarbete med Lee och att de därför får huvudborden och de andra varumärkena 

får mindre eller dela bord med varandra.  

 
 

Intervju 2007-12-11, Lisa Persson, butikschef på Gina Tricot 
i Kalmar  
 

Utformning 

Lisa Persson tror att butikens utformning påverkar kunden, men att det inte påverkar på ett 

medvetet plan, hon menar att kunderna omedvetet upplever olika butiker på olika sätt. Hon 

berättar att butikerna har sett likadana ut under de tio år som Gina Tricot har funnits, 
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logotypen, de vita väggarna och skåpen. Vidare menar hon att det hela tiden är smågrejer som 

utvecklas, hon nämner då till exempel bord och belysning. Lisa Persson berättar också att de 

arbetar med merförsäljning, och att Gina Tricot kallar detta för garderobshäng. Hon förklarar 

detta genom att kunden går till en vägg och att den där hittar byxan, linnet under, toppen och 

koftan man har överst – ett färdigt set menar hon. Hon berättar också att det är många som 

köper det färdiga setet, så är det klart sedan. Hon menar att man även köper det eftersom det 

är bra priser, man får mycket för pengarna menar hon.  

Hur kunden påverkas 

Lisa Persson berättar att hon vill att kunderna ska uppleva hennes butik som ny och fräsch och 

hon vill att kunderna ska känna att det är mycket nytt hela tiden. Hon menar att det ständigt 

kommer nya varor till ett bra pris och att deras koncept är att det ska vara fart, nyheter varje 

vecka. Hon menar också att personalen har stor betydelse i hur kunden påverkas eftersom 

personalen är med och hänger, exponerar och tänker till hur det ska se ut i butiken. Lisa 

Persson berättar också att personalen alltid bär Gina Tricots kläder och att försäljningen ökar i 

och med detta. Vidare säger hon att det är viktigt att personalen har rätt kläder på sig, hon ger 

ett exempel då hon har en röd t-shirt på sig och berättar då att hon kommer att sälja mest av 

den röda den dagen.  

 

Lisa Persson menar att det är oerhört viktigt var man placerar varorna någonstans eftersom 

man märker att försäljningen ökar eller minskar beroende på var de placeras. Hon berättar 

vidare att de har speciella platser där man vet att försäljningen är bra, hon nämner då till 

exempel framme vid kassorna och vid ingången. Hon menar också att det gärna ska vara lite 

accessoar liknande grejor, sådant som en kund lätt kan plocka på sig och som man inte 

planerat att köpa berättar hon. 

 

Gina Tricot tänker mycket på hur kunderna går genom butiken berättar Lisa Persson som 

också menar att man försöker placera ut varorna där kunderna stannar. Hon menar att man 

försöker hänga fram nyheter på alla fronter så att kunderna ser alla plagg som man vill visa. 

Hon berättar också att man vill att det ska vara olika kläder hela tiden. Lisa Persson berättar 

att de ändrar om i butiken varje dag och att kunderna då får uppfattningen om att det har 

kommit in väldigt mycket nytt, och hon talar om att kunderna kommer ihåg ungefär fem till 

tio plagg när man går ifrån butiken och att man enbart har några minuter på sig att fånga 

kundens intresse.  
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De fem sinnena 

Seendet menar Lisa Persson är det enklaste sinnet att arbeta med och hon menar att det är det 

viktigaste sinnet. Men samtidigt menar hon att även hörseln är en viktig del och hon nämner 

då framförallt musiken. Lisa Persson berättar att de har en speciellt utvald Gina-musik som de 

spelar i alla butiker. Hon berättar att musiken har ett högt tempo, för att man vill att kunderna 

ska känna att det händer grejer och för att få kunden på gott humör. Vidare berättar Lisa 

Persson att de även arbetar med känseln i stor utsträckning, då i form av tillgänglighet. Hon 

menar att plaggen ska vara nära kunden, så att den kan känna och ta på plaggen. Lisa Persson 

berättar att de alltid har arbetat på det här sättet, att det har varit en av grundtankarna från 

början. Samtidigt berättar hon att de inte använder sig av smak, förutom att de ibland bjuder 

på sitt speciella Gina-godis på helgerna. Vidare säger hon att doft inte heller är något 

genomtänkt, att de inte har någon speciellt doft som de sprutar i butiken. Hon menar att de 

inte vill att det ska lukta någonting, utan att det ska vara rent och fräscht.   

Skyltning 

Lisa Persson berättar att de dekorerar om i skyltfönstren i alla fall en gång varannan vecka 

och de byter då ut det helt och hållet. Hon talar också om att man oftare dekorerar om när det 

är storhelger, att man som butik påverkas av olika helgdagar och handelsaktiviteter, hon 

nämner då mors dag och julen som exempel. Vidare säger hon att det hela tiden kommer nya 

trender som man vill exponera och att de då dekorerar om för att man ska dekorera om. 

Eftersom Gina Tricot får nya kläder så ofta, berättar Lisa Persson att de inte får så mycket av 

varje plagg och hon menar då att om de sätter på en docka ett visst plagg är det slut om två 

veckor och att hon därför måste byta ut plaggen hela tiden. Vidare berättar Lisa att de inte får 

någon strikt manual som de följer när de dekorerar, men att Gina Tricot har sina egna trender 

och sitt eget tänk när det gäller butiken och att det enbart är detta de arbetar efter.  

Varumärke 

Lisa Persson berättar att modellen de använder sig av i all marknadsföring har påverkat deras 

försäljning positivt, eftersom hon är ansiktet för Gina Tricot. Hon anser att all konsekvent 

marknadsföring är bra, eftersom man som kund känner igen sig vid upprepning. Lisa Persson 

menar att deras marknadsföring är genomtänkt i alla led, från det att kunden ser reklamen på 

tv, tills den kommer till butiken. Kunden känner igen modellen, logotypen och musiken, och 

hon menar då att kunden upplever precis samma sak när den kommer till butiken. Vidare 
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berättar Lisa Persson att hon tror att kunderna väljer att handla på just Gina Tricot för att det 

hela tiden kommer in nyheter till bra priser, hon menar att det är svårt att säga nej.   

 

Lisa Persson menar att bilderna ute i butiken påverkar jättemycket, nästan lika mycket som en 

docka med kläder på och hon berättar också att man hela tiden försöker byta ut dem. Lisa 

syftar då speciellt på modellen, eftersom det är hon som visar kläderna. Hon menar att 

modellen är snygg och kunderna vill se ut som henne och ha på sig det hon har på sig, hon 

nämner också att det på detta sätt är lättare för kunderna att se helheten.  

 

Intervju 2007-12-08, Eva Patron Sigfridsson, butikschef på 

Indiska i Växjö 

Utforming 

 

Eva Patron Sigfridsson menar att man fokuserar mycket på kundens väg genom butiken när 

man bestämmer hur varorna ska placeras. Det gäller att kunna se vilket stråk genom butiken 

som är vanligast att följa och sedan försöka hitta de ”varma” ställena där. Att skapa en bra 

köpväg innefattar många försök, man placerar ut en vara, avvaktar och får sedan ändra 

placeringen utifrån hur kunderna har rört sig i butiken.  

 

Enligt Patron Sigfridsson påverkas kunden starkt av hur varorna presenteras, även om priset 

också bidrar till köpbeslut. Skyltningen i butikerna har ändrats med åren, den har minskats 

med tiden så att kunderna inte ska bli förvirrade av alla budskap och man väljer idag att vara 

mer sparsam med både prisskyltar och kampanjskyltar. Då man har kampanjer är det dock 

viktigt att ha exklusiva skyltar i fönster och på väggar, detta är något som lockar in kunderna. 

 

Då alla butiker är unika blir det upp till varje butik att skapa en utformning som passar ytan, 

även om man alltid använder sig av vissa centralt utvalda produkter. Utseendet i Indiskas 

butiker styrs genom en manual som visar hur kampanjer och färgteman ska läggas upp. 

 

Påverkan på kunden 
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Eva Patron Sigfridsson vill att kundernas första känsla när de kliver in i hennes butik ska vara 

inspiration, och de ska nästan snubbla över bra varor som finns strategiskt utplacerade. Hon 

menar att man kan göra väldigt mycket för att påverka kundernas beteende, först och främst 

hur man lägger upp varorna. Även om alla Indiskabutiker har samma varor kan känslan av ett 

större sortiment skapas genom att man väljer att presentera sina produkter på ett annat sätt.  

 

Enligt Eva Patron Sigfridsson är det vanligt att kunderna går på rutin och tar samma väg 

genom butiken. Hon berättar att man oftast går till höger när man kommer in en butik, men 

även ålder och vad man tänkt köpa är också faktorer som påverkar. Man jobbar med leda 

kunderna längst in i butiken genom att placera produkter längs med väggarna och högt upp 

mot taket så att kundens blick fastnar på något längre bort och man inte blir stillastående utan 

går runt bland varorna. 

De fem sinnena 

Inom Indiska har man backat lite när det gäller marknadsföringen mot sinnena. Tidigare sålde 

man bland annat varumärket Sense som innebar rökelse och aromaoljor, men då det inte sålde 

tillräckligt bra har man dragit ned på det sortimentet. Däremot försöker Indiskabutikerna 

skapa en känsla av Indien med både musik och färger. 

 

Varumärke 

Eva Patron Sigfridsson berättar att Indiska har ändrat lite på sitt koncept för att framhäva 

mode mer. Hon tror att det som lockar kunder till just hennes kedja är att Indiska sticker ut i 

konkurrensen genom form och färg, man är bohemisk och inspirerande. Även om man säljer 

mode som så många andra butiker, gör man det på sitt eget sätt. Detta är bland annat en 

anledning till att utformningen av Indiskas butik i Växjö har fått ändras, fokus ska vara på 

modet från och med nu.  
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