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Förord 
Denna kandidatuppsats har skrivits under vårterminen 2016 på ekonomihögskolan i 

Växjö, för programmet Inredning- och butikskommunikation. Uppsatsen kommer att 

bygga på företagsekonomi med inriktning mot butikskommunikation. Detta eftersom 

det ligger i författarnas intresse att främja de kunskaper som har förskaffats under 

utbildningens gång. Programmet är en blandning mellan ekonomi och design och där av 

en unik ämneskombination. Fascinationen av dessa två ämnen har gjort att författarna 

har valt att inkludera dem båda för att få en djupare insikt.   
 

I detta förord vill författarna ta tillfället i akt och rikta ett stort tack till vår handledare, 

Joachim Timlon för all vägledning och stöd vi har blivit givna under tiden vi har arbetat 

med vår kandidatuppsats. 
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Sammanfattning 
Kandidatuppsats, Ekonomihögskolan på Linnéuniversitetet Växjö, kurskod: 2FE23E 

Författare: Evelina Andersson, Linda Hedlund, Hanna Skoglund  

Handledare: Joachim Timlon  

Examinator: Bertil Hultén 

 

Titel: Att anpassa eller inte?  En kvalitativ studie om butikskommunikationen anpassas 

till ett lands kultur.  

 

Problemställning: Examensarbetet är inriktad på följande problemställning: Hur är 

butikskommunikationen anpassad till kulturen i Sverige.  

 

Syfte: Syftet med detta examensarbete är att analysera om butikskommunikationen 

anpassas till ett lands kultur. 

 

Avgränsningar: För att få studien mer fokuserad har avgränsningar utförts. Då 

butikskommunikation är ett brett ämne har författarna valt att rikta 

butikskommunikationen på modebranschen, där Företag A och Företag B utgör exempel 

för denna studie. 

 

Metodik: I denna uppsats har en kvalitativ forskningsmetodik genomförts. Där vikten 

på ord och tolkning vid insamling samt analys av data haft relevans. Studien har 

resulterat i en abduktiv forskningsansats där tillvägagångssättet har varit flexibelt då 

studien har uppvisat en blandning av deduktion, induktion samt inslag av iterativt 

pendlade mellan empiri och teori. Metoden är baserad på observation där två företag 

används som exempel. Observationerna har varit av blandad karaktär, där den mest 

centrala delen var att studera fenomenet butikskommunikation i sin rätta miljö. 

 

Slutsatser: Studiens slutsats visar på hur butikskommunikation är anpassad till kulturen 

i Sverige. Detta göras genom att ta kulturens beståndsdelar i beaktning. Vad gäller till 

exempel språk, färgers kulturella betydelser, traditioner och högtider. Studien har även 

påvisat att genom specialexponering av säsong och högtid kan värderingar med mera 

kommuniceras tydligt. Butikskommunikationen anpassas genom att visa en förståelse 

för en kulturs etnicitet. Studiens slutsatser visade också på att företag anpassar sin 
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butikskommunikation genom att ta hänsyn till Hofstede´s kulturdimensioner att undvika 

osäkerhet, individualism och kollektivism, maskulinitet och femininitet samt 

långsiktigt- och kortsiktigt inriktning 

 

Nyckelord: Butikskommunikation, Kultur, Kultur i Sverige, Anpassning,  

Geert Hofstede, Hofstede’s kulturdimensioner. 
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Abstract 
Candidate thesis, Department of Economics at Linnaeus University Växjö,  

course code: 2FE23E 

Author: Evelina Andersson, Linda Hedlund, Hanna Skoglund 

Supervisor: Joachim Timlon 

Examiner: Bertil Hulten 

 

Title: To adapt or not? A qualitative study of visual merchandising adapted to a 

country's culture. 

 

Research question: The study is aimed at reviewing the following issue: 

How is visual merchandising adapted to the culture of Sweden?  

 

Purpose: The purpose of this study is to analyse if visual merchandising are adapted to 

a county’s culture.  

 

Limitations: To achieving a more focused study, limitations were carried out. Because 

visual merchandising is a wide subject, the authors choose  to focus on the fashion 

industry. Two companies, Company A and Company B are made as examples for this 

study. 

 

Method: In this study a qualitative research method was applied, where words and the 

interpretation in the collection of data and the analysis of it, had an  important relevance 

for this study. The study had an abductive approach. The study has shown a mixture of 

deduction, induction and elements of an iterative change between empiricism and 

theory. The method was based on the observation of two companies that were made as 

examples. The observations were of mixed characters, but the most central part was to 

study the phenomenon of visual merchandising in the right environment.  

 

Conclusion: The study concludes how visual merchandising can be adapted to a 

country’s culture. This can be done by taking the cultural elements into consideration. 

With the regard of language, cultural meaning of colors, traditions and celebrations. The 

study has also shown that the visual communication can be more clearly communicated 

through special displays of seasonal and celebration products and values. Visual 
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merchandising can be adjusted to a culture by showing an understanding of a culture’s 

ethnicity. The study also concludes that companies can adapt their visual merchandising 

by taking into account Hofstede's cultural dimensions to avoid uncertainty, 

individualism and collectivism, masculinity and femininity and long- versus short-term 

orientation. 

 

Key words: Visual merchandising, Culture, Culture of Sweden, Adaptation,  

Geert Hofstede, Hofstede’s cultural dimensions. 
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1 Inledning 
I den första delen av studien beskrivs den allmänna miljön och ämnesområdet 

introduceras i form av en bakgrund. Bakgrunden följs utav en problemdiskussion där 

författarna ser över det problem som ska studeras och som sedan resulterar i en 

problemställning. Inledningen presenterar även syftet med studien samt vilka 

avgränsningar som gjorts. 

 

1.1 Bakgrund 

Denna studie kommer att behandla ämnet landskultur och butikskommunikation. 

Förståelsen för kulturens betydelse är avgörande för företag då fenomenet grundar sig i 

hur människor skapar associationer. Där av är det viktigt att respektera att människors 

perception av vad kultur är, skiljer sig åt. Kultur kan anses ha många aspekter vilket gör 

det av vikt för företag att försöka skapa en förståelse för fenomenets komplexitet. 

(Buzzle.com 2016) Hofstede (2001) anser att värderingar är grunden till hur människan 

skapar sin kultur och därför viktigt för företag att ta hänsyn till (Hofstede, G. 2001). 

Kultur har genom forskning visats sig ha en central roll i hur människor reagerar på 

stimuli och hur information bearbetas (Buzzle.com 2016). Steenkamp (2001) påstår att 

kultur är en faktor som påverkar företag i flera avseenden, där av är det viktigt att 

företag tar hänsyn till ett lands kultur (Steenkamp, J.E.M. 2001). Ett avseende som kan 

påverka företag kan då anses vara butikskommunikation (Huddleston, P. et. al. 2015). 
 

“As the decade unfolds, competition for your customer´s attention is only going to get 

more intense. The impact of store enviroments will depend on careful execution and 

well thought out strategies to capture and hold attention ...” 
 

(Bell, J. & Ternus, K. 2007) 
 

Butikskommunikation är en viktig aspekt (Kerfoot, S. et. al. 2003) som gör att företag 

kan differentiera sig på marknaden lättare och stärker företags identitet. 

Butikskommunikationen har fått en mycket mer omfattande roll för företags 

kommunikation i butik, det är inte längre bara ett tillvägagångssätt att göra produkter 

attraktiva. (Yoo-Kyoung, S. & Young Eun, L. 2013) Morgan (2008) hävdar att 

butikskommunikation är ett konkurrenskraftigt verktyg eftersom det kan öka 

försäljningen (Morgan, T. 2008). Likaså säger Yoo-Kyoung och Young Eun (2013) att 
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atmosfären är en viktig del i butikskommunikationen för att den utger ett visuellt uttryck 

och skapar en shoppingupplevelse för kunden. Visuell kommunikation och stimulans är 

antytt av forskare att vara betydelsefullt för företag och är en bidragande faktor till den 

totala utformningen av en butiksmiljö. Den visuella kommunikationen är också 

bidragande till om kunden faktiskt väljer att gå in i butiken och sedan återkommer. 

(Yoo-Kyoung, S. & Young Eun, L. 2013) Även Kerfoot (2003) anser att den bild av 

företaget som kommuniceras genom butikskommunikationen når de potentiella 

kunderna om det görs på ett passande sätt (Kerfoot, S. et. al. 2003). Detta är en 

framträdande aspekt att uppnå för att få kunden att välja en butik framför en annan 

(Yoo-Kyoung, S. & Young Eun, L. 2013).  

 

1.2 Problemdiskussion 

Det är av vikt, som tidigare nämnt, att respektera att människors perception av vad 

kultur är skiljer sig åt (Buzzle.com 2016). Därför anser Hollensen (2007) att det är 

fördelaktigt att undersöka kulturen i ett land och dess olika komponenter (Hollensen, S. 

2007), även om det är en risk då kultur är komplext (Buzzle.com 2016). Om en 

anpassning inte görs kan konsekvensen av olika kulturer anses leda till olika 

kundbehov. Vilket kan påverka företagets försäljning, marknadsföring och 

affärsstrategier. (Businessnewsdaily.com 2015) Albaum och Duerr (2011) anser att 

företag tar länders kultur för givet. Följden av detta kan tänkas bli att marknadsföring 

inte tas emot av den tänkta målgruppen. (Albaum, G. & Duerr, E. 2011) 

 

De kulturella utmaningarna för företag kan anses vara ett hinder (Albaum, G. & Duerr, 

E. 2011). Detta eftersom butikskommunikationen inte är tillräcklig i sin nuvarande 

form. (Kent, T. 2007) Följden av att inte undersöka detta kan leda till att skada företags 

image och marknadsföring. (Hollensen, S. 2007) Försäljningen och styrkan i det 

visuella mötet mellan kund och sortiment kan även försvagas (Pegler, M.M. 2012; Kim, 

J.S. 2013). Eftersom det föreligger kulturella skillnader kan det skapa osäkerhet som 

kan påverka företag, om de inte adapterar de lokala förhållandena på marknaden 

(Hollensen, S. 2007). När allt fler företag utvecklar och expanderar in i nya marknader 

och därmed även nya kulturer, sätts de visuella attributen av företag på prov (Kent, T. 

2007). Enligt Kent (2007) värdesätter allt fler samhällen, vissa kulturer mer än andra, 

visuella shoppingmiljöer. Främst de kulturer som hör till västerländsk kultur, anses 

enligt Kent (2007) vara mer angelägna om att butikskommunikationen ska vara visuellt 

tillfredsställande.  Detta i takt med att företag etablerar sig på nya marknader (Kent, T. 
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2007) Där av har den visuella kommunikationen, det vill säga butikskommunikation 

blivit av större vikt för företag som en faktor för framgång. Det praktiska problemet blir 

att kunna förmedla företag och dess produkter på ett visuellt anpassat sätt till den 

marknad företag befinner sig i. (Kent, T. 2007) Då kulturer är komplext som tidigare 

diskuterat (Buzzle.com 2016) medför detta ett problem för företag att erhålla den 

kompetens och förståelse som krävs för att skapa en butikkommunikation som både är 

visuellt anpassad och säljande. Med det menas det att det inte endast är produkten som 

ska vara attraktiv utan även företagets butiksmiljö för att på så vis kunna erhålla en mer 

framgångsrik inriktning för företag. (Kent, T. 2007) Problemet för företag blir att tolka 

och förstå kulturen rätt när de ska anpassa butikskommunikationen. Enligt författarna 

anses det förekomma bristande forskning gällande kultur kopplat till företeelsen 

butikskommunikation. I och med detta vill författarna undersöka kopplingen mellan ett 

lands kultur och butikskommunikation. 

 

1.3 Problemställning 

I och med att kulturer är komplexa och detta kan medföra problem för företag krävs det 

en förståelse gällande butikskommunikationen och anpassning. Då det praktiska 

problemet är att förmedla ett visuellt anpassat budskap till en annan kultur är 

examensarbetet inriktat på följande problemställning: 

 

Hur är butikskommunikationen anpassad till kulturen i Sverige? 

 

1.4 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att analysera om butikskommunikationen anpassas 

till ett lands kultur. 

 

1.5 Avgränsningar 

För att få studien mer fokuserad har avgränsningar utförts. Då butikskommunikation är 

ett brett ämne har författarna valt att rikta butikskommunikationen på modebranschen, 

där Företag A och Företag B utgör exempel för denna studie. 
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2 Metodik 
Metodik-kapitlet har sin utgångspunkt från problemställningen som styrt valet av 

tillvägagångssätt och metod. Inledningsvis redogörs studiens forskningsmetodik och 

vilken ansats som är avsedd för studien. Sedan beskrivs de urval som gjorts samt 

studiens tillvägagångsätt för insamling av data. Vidare görs en redogörelse för 

kvalitativa metoder och studiens valda metod samt en beskrivning av hur denna har gått 

till. Även en operationalisering uppvisas och avser vad som ska undersökas. 

Operationaliseringen följs utav kvalitetsmåtten validitet och reliabilitet, samt vilka 

etiska överväganden som gjorts för denna studie. 

 

2.1 Forskningsmetodik 

Denna studie är ämnad att undersöka hur butikskommunikationen är anpassad till 

kulturen i Sverige. För att detta skulle kunna undersökas har en kvalitativ studie 

genomförts. Kvalitativ forskningsmetodik lägger vikten på ord och tolkning vid 

insamling samt analys av data. (Bryman, A. & Bell, E. 2013) En kvalitativ forskare 

enligt Bryman och Bell (2013) försöker beskriva och tolka någonting inom dess kontext 

genom att försöka skapa sig en mer grundläggande och djupgående förståelse för vad, 

hur och varför saker och ting sker (Bryman, A. & Bell, E. 2013). Även Hartman (2004) 

menar att en kvalitativ forskare är angelägen om att få en förståelse och tolkning av det 

studerades natur (Hartman, J. 2004). 

 

Kvantitativ forskningsmetodik beaktar kvantifiering vid insamling samt analys av data 

(Bryman, A. & Bell, E. 2013). Bryman och Bell (2013) argumenterar för att kvantitativa 

metodikers huvudinriktning är teoriprövning och avser vilken inriktning teorin ska ha i 

samband med forskningen (Bryman, A. & Bell, E. 2013). Tillvägagångsättet att samla 

in undersökningsmaterialet i kvantitativ metodik kräver en mer omfattande struktur. 

Detta görs vanligtvis genom vetenskapliga tekniker så som enkät- och intervju 

undersökning. Forskaren i detta fall inriktar sig till att samla in data genom att studera 

relationerna mellan olika uppsättningar av information för att skapa ett mätbart resultat. 

(Eliasson, A. 2013) På grundval av detta ligger valet för denna studie på en kvalitativ 

forskningsmetodik. Kvalitativ metod är istället inriktade på teorigenerering och avser en 

mer passande inriktning för hur teorin ska vara i samband med forskningen. (Bryman, 

A. & Bell, E. 2013) Studiens problemställning ämnar eller lämpar sig inte till att 

kvantifiera eller mäta för att få information om verkligheten, eller ange hur mycket det 
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är av något som kvantitativ metodik avser. Studiens intresse är att beskriva hur saker 

och ting har en inverkan på varandra. Intentionen är att få en djupare förståelse för 

studiens ämne och det är därför en kvalitativ metodik har genomförts. 

 

2.2 Forskningsansats  

Deduktiv metodik är ett tillvägagångssätt som vanligtvis kvantitativa forskare använder 

i sin forskning. Deduktion innebär att forskaren utgår ifrån teorier och skapa hypoteser 

som skall testas genom en empirisk granskning, där vikten läggs på prövning av teori. 

Resultatet som genereras kan sedan avgöra om hypoteserna ska förkastas eller 

accepteras av forskaren. Baserat på om hypoteserna förkastas eller inte kan det 

förekomma att teorierna kan revideras eller utvecklas. (Bryman, A. & Bell, E. 2013) 

Bryman och Bell (2013) hävdar att deduktiv teori kan anses vara det 

samhällsvetenskapliga synsättet för sambandet mellan teori och praktik. Induktivt 

tillvägagångssätt kan anses vara motsatsen till deduktion, det vill säga att teorin är vad 

som genererats ur forskningens gång. (Bryman, A. & Bell, E. 2013) Hartman (2004) 

beskriver induktion som analys av insamlat material som frambringar en teori och en 

strävan till att vara teorineutral. Det vill säga att forskaren inte tar hjälp av teorier. 

(Hartman, J. 2004) Det kan dock anses osannolikt att en forskare kan hålla sig helt rent 

deduktiv eller induktiv. Eftersom en deduktiv forskare förlitar sig på vad teori säger och 

en induktiv forskare sätter sin tillit på empiri insamling. (Bryman, A. & Bell, E. 2013) 

 

Deduktion kan innehålla induktiva inslag, likväl som induktion kan inneha drag från 

deduktion. Detta benämns som ett iterativt tillvägagångssätt. Detta tillvägagångssätt 

innebär att när forskaren teoretiskt reflekterar över den insamlade datan, kan denne anse 

att information behöver kompletteras för att kunna erhålla och avgöra om teorin håller 

eller inte. Under denna process uppvisar forskaren ett iterativt tillvägagångsätt genom 

att forskaren pendlar mellan teori och data, och är därför upprepande i sitt sätt att arbeta. 

(Bryman, A. & Bell, E. 2013) Alvesson och Sköldberg (2008) menar att det finns ett 

tredje alternativ till induktion och deduktion, nämligen abduktion. Detta 

tillvägagångssätt innebär att forskaren har inslag av både induktion och deduktion, där 

teorin justeras under arbetets gång och empirin utvecklas kontinuerligt. (Alvesson, M. 

& Sköldberg, K. 2008) Larsson et. al. (2005) beskriver abduktion som att forskaren 

betraktar teoretiska element men har sin grund i empirin. Ett abduktivt tillvägagångssätt 

kan möjliggöra upptäckter som annars inte genererats utan teorier eller teoretiska 

hjälpmedel för analys. Vidare hävdar Larsson et. al. (2005) att abduktion och den 
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process den innebär är ett pendlande mellan teori och empiri och att dessa parter har en 

inverkan på varandra i forskningsprocessen. (Larsson, M. et. al. 2005) 

 

Studien startade med att författarna läste in sig på befintliga teorier som hjälpte 

författarna att uppfatta vad som empiriskt skulle undersökas. Vid denna tidpunkt 

uppvisade författarna ett deduktivt tillvägagångssätt, då författarna förlitade sig på 

teorier ur litteraturen. Vid insamling av empirin gick författarna ut i miljön och 

observerade två butiker och förlitade sig således på att upptäcka genom observationer. 

Författarna tog till teori och empiri för att kunna besvara studiens problemställning och 

för att finna nya upptäcker som författarna inte trodde hade varit möjliga utan att växla 

mellan teori och empiri. Detta eftersom författarna ansåg att kopplingen mellan kultur 

och butikskommunikation är bristande inom forskningen. Under empiri insamlingen 

ansåg författarna att den teoretiska delen av studien behövde justeras och utvecklas. 

Varför författarna valde att gå tillbaka till teorin var på grund av empirin som samlades 

in, genererade ny och aktuell information och teorin ansågs då behöva utvecklas 

ytterligare för att kunna stödja det som genererats. Där av har teoretiska justeringar 

gjorts allt eftersom empirin har utvecklats och likaså har teorin påverkat det empiriska 

materialet. Författarnas metodik resulterade således i ett abduktivt tillvägagångssätt med 

inslag av iterativt pendlade mellan empiri och teori. Författarna var abduktiva då de var 

flexibla och uppvisade en blandning av deduktion, induktion likväl som ett iterativt 

tillvägagångssätt under studiens gång. 

 

2.3 Urval 

Urvalet i denna studie byggde på ett bekvämlighetsurval som är ett icke- 

sannolikhetsurval. Bekvämlighetsurval innebär att urvalet görs baserat på vad som finns 

tillgängligt för forskaren. (Bryman, A. & Bell, E. 2013) Jacobsen (2002) uttrycker att ett 

bekvämlighetsurval är helt enkelt ett urval som grundar sig utifrån vad som är lätt till 

hands för den avsedda studien (Jacobsen, D.I. 2002). Denna studie hade en generell 

uppbyggnad och på grund av det anonymiserades urvalet av de två företagen för 

metoden observation. Företagen var enbart exempel och ska kunna implementeras på 

andra företag och genom andra kulturer. Urvalets kriterier för att välja ut butikerna 

byggde på författarnas geografiska placering, att de befann sig i Sverige och i staden 

Växjö för att underlätta observationerna. Företagen skulle också vara av större storlek 

och vara verksamma inom modebranschen. Valet föll på Företag A och Företag B då de 
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erbjöd ett liknande koncept av moderiktiga kläder i låg- till medel pris-klassen. De hade 

båda sitt ursprung från Sverige med butiker som återfanns på den globala marknaden. 

 

2.4 Tillvägagångssätt för datainsamling 

Primärdata innebär att data samlas in just för studien som ska genomföras. Primärdata 

är viktigt när forskaren söker efter att skapa sig en fördjupad förståelse för studien. 

(Björklund, M. & Paulsson, U. 2012) Bryman och Bell (2013) hävdar att det kan vara 

kostnadskrävande likväl som tidskrävande för forskaren att samla in ny data (Bryman, 

A. & Bell, E. 2013). Dock kan forskaren med primärdata inneha mer kontroll över den 

insamlade datan. Eftersom forskaren är medveten om hur och när datan är insamlad kan 

det övervägas om datan kan anses pålitlig och trovärdig. Insamling av primärdata kan 

ske via frågeformulär, intervjuer eller observationer. (Jacobsen, D.I. 2002) För denna 

studie samlades primärdata in genom observationer. För att försöka säkerställa att den 

data som samlades in genom observationerna kunde anses pålitlig och trovärdig har 

författarna varit noggranna i sina observationer samt reflekterat och haft de kvalitativa 

kvalitetsmåtten validitet och reliabilitet i åtanke. 

 

Sekundärdata har samlats in via böcker, e-böcker, vetenskapliga artiklar och tidskrifter. 

Sekundärdata syftar till information som har framställts för en annan avsikt än vad den 

aktuella studien syftar till, och som har tagits fram av någon annan än författarna. 

Information som tagits fram på detta sätt kan vara vinklad och inte heltäckande 

(Björklund, M. & Paulsson, U. 2012), därför var det av vikt för författarna att ta 

ställning till om den insamlade datan var väsentlig. Bland annat så har böcker skrivna av 

författaren Geert Hofstede använts. Då Hofstede betraktas som en föregångare inom det 

valda ämnet kultur (Geert-hofstede.com u.å.) ansågs det vara en betydande källa för att 

bygga en relevant uppsats. 

 

Den främsta förmånen med att använda sekundära källor är att det sparar tid för 

författarna eftersom datakällan redan finns jämfört med den primära datainsamlingen, 

det anses också vara en relativt billig metod. En svårighet som kan uppstå är att 

författarna inte kan garantera att det material som tas fram är pålitligt och säkert. 

(Sørensen, H.T. et. al. 1996) För att få tillgång till information användes 

Linneuniversitetets databas OneSearch samt Google Scholar där sökord som; Visual 

merchandising, Culture och Store communication användes. De böcker som togs fram 

behandlade huvudämnena kultur och butikskommunikation samt metodböcker för 
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kvalitativa studier. All information har varit av blandat ursprung och behandlat både 

svenska och engelska, vilket kan ha bidragit med en större relevans och trovärdighet. 

Dock kan det även ha uppstått misstolkningar på grund av att det var ett annat språk. 

 

2.5 Tillvägagångssätt för kvalitativa metoder 

Inom kvalitativ forskning finns det ett antal metoder att använda sig utav för insamling 

av data. Den vanligaste och mest utnyttjade metoden är kvalitativ intervju på grund av 

att det är en flexibel metod att använda sig utav. En kvalitativ intervju är mindre 

strukturerad i sin form och vikten ligger på respondenternas egna åsikter, intervjun är 

därmed riktad till deras intresse. Intervjuaren behöver inte följa det frågeschema som 

har skapats vilket bidrar till att intervjun anpassas efter respondentens svar. Intervjuaren 

ser även att svaren ska vara utförliga och detaljerade för bästa resultat. Därmed kan 

respondenten komma att intervjuas ett flertal gånger. (Bryman, A. & Bell, E. 2013) 

 

En annan metod forskare kan använda sig utav inom kvalitativa metoder är fokusgrupp. 

Denna metod är en intervju där flera respondenter får diskutera olika frågeställningar 

tillsammans i en grupp. Tekniken hjälper forskaren att uppfatta flera resonemang kring 

ett ämne samt förstå respondenternas skilda åsikter. Eftersom kvalitativ forskning vill få 

fram de studerade personernas åsikter är inte heller fokusgrupp som metod speciellt 

strukturerad eller styrande. Intervjuaren använder enbart allmänna frågeställningar så att 

respondenterna inte hamnar utanför ämnet allt för mycket. Dock bör detta beaktas med 

försiktighet då en avvikning från ämnet kan vara av intresse för studien. (Bryman, A. & 

Bell, E. 2013) 

 

Observationer är en tredje metod som forskare kan använda sig utav, och de kan utföras 

på flera olika sätt. En observation kan innebära att observatören är delaktig i den miljö 

som studeras, eller att observatören studerar miljön utifrån. Forskaren kan välja att 

informera de inblandade i den miljön som ska studeras eller låta observationen vara 

hemlig. (Björklund, M. & Paulsson, U. 2012) Det centrala ändamålet med observationer 

är dock att fenomenet studeras i sin rätta omgivning (Jacobsen, D.I. 2002). 

 

Till en början tog författarna kontakt med en rad olika företag i förhoppning att få en 

intervju, tyvärr gick detta inte att genomföra då alla företag gav avslag. Författarna 

bestämde sig då för att använda observationer som metod för denna studie. En kvalitativ 

intervju hade inte varit helt fulländad som metod eftersom problemställningen med 



  
 

9 

denna studie innebar att undersöka ”hur butikskommunikationen är anpassad till 

kulturen i Sverige”. Det hade då varit svårt att redogöra för vissa aspekter som var 

bättre att uppfatta med egna ögon och inte genom en annan persons beskrivning. 

Samma argumentering gjordes för metoden fokusgrupp samt att det inte var från 

kundens perspektiv eller upplevelser som informationen för studien kunde hämtas ifrån. 

Det ansågs även svårt att föra eventuella diskussioner kring ämnet 

butikskommunikation och kultur då dessa är begrepp som är svåra att definiera och som 

kan skilja sig från person till person. Observationer var en bättre metod för denna studie 

då författarna själva kunde bestämma vilken tidpunkt observationerna skulle utföras, 

samt att det var smidigare att gå tillbaka och göra nya observationer om så önskades. 

Vid en intervju eller fokusgrupp hade detta inneburit att författarna varit tvungna att 

boka en ny tid med respondenten eller respondenterna vilket kunde varit svårt och 

tidskrävande. 
 

2.5.1 Observationer 

Som tidigare nämnt finns det ett flertal sätt att utföra observationer på (Björklund, M. & 

Paulsson, U. 2012). Ett sätt som forskaren kan använda sig utav är strukturerad 

observation, där observatören använder tydliga och fasta regler för observation och 

noteringar av människors beteenden. För att förhålla sig till reglerna används ett 

observationsschema som ligger till grund för det som ska observeras. Reglernas avsikt 

är att hjälpa observatören att notera beteenden så organiserat som möjligt för att sedan 

kunna sammanställa dem. En metod som ofta sammankopplas med den kvalitativa 

forskningen är deltagande observation. Innebörden av en deltagande observation är att 

forskaren engagerar sig i en social miljö under en längre tid för att observera hur 

individerna i denna miljö uppför sig. Den som utför observationen kan även lyssna in 

samtal och ställa frågor till individerna i gruppen som observeras. (Bryman, A. & Bell, 

E. 2013) Enligt Bryman och Bell (2013) förekommer det även att deltagande 

observatörer väljer att utöka det insamlade materialet från observationer, med 

intervjuer. Motsatsen till deltagande observation är icke-deltagande observation. 

Metoden ämnar att observatören inte deltar i miljön, utan endast iakttar det som ska 

studeras. Två vanliga metoder som ofta tillämpas i samband med icke-deltagande 

observationer är ostrukturerad observation samt enkel- och styrd observation. För en 

ostrukturerad observation används inte något observationsschema. Istället ska 

observatören så noggrant som möjligt registrera hur aktörerna i den sociala miljön 

uppför sig. Vid en enkel observation kan observatören inte styra den händelse som ska 
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undersökas, detta görs istället vid en styrd observation. Då har observatören chansen att 

påverka den studerade miljön i syfte att se vad det ger för konsekvenser. (Bryman, A. & 

Bell, E. 2013) 

 

I denna studie har sättet att utföra observationerna varit av blandad karaktär, där den 

mest centrala delen var att studera fenomenet butikskommunikation i sin rätta miljö. 

Författarna ansåg att de inte kunde agera deltagande observatörer då denna studie inte 

innebar observation av individers beteende, utan av företags butikskommunikation i 

butiksmiljöer. Observationerna som utfördes var inte heller helt och hållet icke-

deltagande eftersom författarna deltog i den sociala miljön som studerades, dock lät 

författarna observationerna vara hemliga och informerade inte butikerna. Detta gjordes 

på grund av att författarna tidigare blivit nekade för intervju. Observationerna hade 

också inslag av strukturerad- och ostrukturerad observation. Under observationerna 

hade författarna en så kallad operationalisering till hjälp, där olika teorier brutits ner till 

frågeställningar som hjälpte författarna att specificera vad som skulle observeras (Se 

figur 1 s.15). Detta kan till viss del liknas vid ett observationsschema, dock följer 

operationalisering inte några tydliga och fasta regler för observation. Där av valet att 

inte använda ett observationsschema då författarna inte ville vara så hårt styrda under 

observationerna utan istället ha fria händer. Författarna ansåg sig ha inslag av 

ostrukturerad observation då de istället för ett observationsschema gjorde noggranna 

beskrivningar av det studerade fenomenet så detaljerat som möjligt. Författarna har 

därför valt att ange den använda metoden enbart som observation. 

 

För att underlätta observationerna används ofta fältanteckningar, det vill säga 

anteckningar av det som observeras. Flera olika typer av anteckningar kan tänkas vara 

aktuella under observationens gång. Mentala noteringar innebär att forskaren lägger 

något som iakttagits på minnet. Forskaren kan också skapa provisoriska anteckningar 

som är korta noteringar, fraser, citat eller ord. Även fullständiga fältanteckningar görs, 

även om det anses vara mer fördelaktigt att göra efter att forskaren är klar med 

observationer för dagen. Fältanteckningar innehåller inte enbart det som observeras utan 

också forskarens egna upplevelser och reaktioner. (Bryman, A. & Bell, E. 2013) 

 

Enligt Bryman & Bell (2013) är det gynnsamt för forskaren att föra ned sina intryck på 

papper direkt. Dock kan detta medföra störningar i miljön som observeras. Att då vara 

strategisk och pausa observationerna och gå undan för att skriva ned mer utförliga 
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noteringar och intryck, anses vara fördelaktigt. Utformningen av anteckningarna ska 

detaljerat beskriva det som har observerats, gärna så tydligt och målande som det går så 

att inga missförstånd sker.  Fältanteckningarna behandlar ofta både forskarens egna 

intryck och reaktioner. Alla intryck och iakttagelser ska föras ned på papper så snabbt 

som möjligt i miljön. I slutet av dagen är det förekommande att forskaren detaljerat 

sammanfattar observationer som gjort, gärna inkluderande notering om plats, orsaker 

till vad som skett i miljön, tidpunkter och personer. Förutom hjälpmedel som penna och 

anteckningsblock kan forskaren ibland fördra att använda sig av bandspelare för att 

notera sina observationer. Dock blir arbetet mer komplicerat då ljudinspelningen måste 

skrivas ned. Vid observationer kan även en kamera användas för att dokumentera och 

ge nytt material samt hjälpa forskaren att minnas. Det kan också ge information som 

inte kan utmynnas genom exempelvis intervjuer. Bilderna kan sedan analyseras 

tillsammans med andra noteringar som gjorts. Kamerabilder kan också användas på 

egen hand, det vill säga inte som ett komplement till fältanteckningar. (Bryman, A. & 

Bell, E. 2013) 

 

2.5.1.1 Genomförande av observationer 

Observationerna för denna studie startade med att författarna bestämde dag och tidpunkt 

för när observationerna skulle äga rum. Tisdagen den 10 maj 2016, klockan 10:30 

möttes de upp och gick gemensamt till den första butiken, Företag A, som de valt. 

Observationen startade med att studera butikens entré som ingår i butikens exteriör. 

Utifrån en operationalisering (Se figur 1 s.15) ställde författarna sig frågan “hur ser 

exteriörens beståndsdelar ut i butikskommunikationen?” och observerade dessa 

beståndsdelar som innebar; skyltfönster, specialexponering, entré och skyltar. För att 

lättare minnas det som observerades valde författarna att använda sig utav mobiler i 

syfte att göra stödanteckningar och ta bilder för att dokumentera observationer och egna 

intryck. Författarna fotade entrén och skrev ner stödanteckningar på mobilen och 

fortsatte sedan observationen in i butiken där butikens utformning studerades. 

Författarna delade upp sig och intog olika delar av butiken och anslöt sig emellanåt för 

att stämma av med varandra. När de olika avdelningarna studerades hade författarna 

frågan ”finns det någonting som tyder på att Sveriges kultur förekommer i 

butikskommunikationen?” i bakhuvudet och observerade om det fanns några inslag av 

svenska traditioner, högtider och symboler i butikskommunikationen. Likaså om 

Företag A uppvisade någon anpassning för Hofstedés kulturdimensioner gällande den 

studerade kulturen i butikskommunikationen. Vidare för alla avdelningar i butiken 
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observerades butikens visuella kommunikation som ingår i butikens interiör med dess 

beståndsdelar som innebar; prislapparnas utformning, skyltdockor, färger i butiken, 

skyltar samt specialexponering. 

 

Vilka tidpunkter stödanteckningar fördes och bilder fotades varierade eftersom 

författarna inte alltid gick tillsammans i butiken för att utöka informationen då 

författarna upptäckte olika saker. En gemensam punkt som de utgick ifrån var frågorna i 

operationaliseringen (Se figur 1 s.15) som fungerade som ett slags observationsschema. 

Kamerabilderna fungerade som ett komplement till författarnas egna noteringar. Att 

använda mobiler som verktyg till fältanteckningar, istället för anteckningsblock, var för 

att dra till sig så lite uppmärksamhet som möjligt. Varför författarna använde sig av 

kamera var på grund av att det gav mer information som annars inte hade kommit fram 

genom till exempel intervjuer. Även hjälpte det författarna att senare minnas vad som 

sågs under observationen. Författarna avslutade den första observationen av Företag A 

när de ansåg att de fått den information som var nödvändig för studien. De anslöt sig 

åter i butiken för att stämma av att alla kände sig klara och gick gemensamt ut ur 

butiken. 

 

Efter att den första observationen var avklarad tog författarna en paus på 45 minuter och 

satte sig i en annan miljö, i detta fall ett café, för att skriva ned mer utförligt samt 

diskutera sina intryck och reaktioner på den miljön som observerats. När författarna 

hade diskuterat klart påbörjades observationen av Företag B klockan 12:00. Författarna 

använde sig av samma teknik som vid den första observationen för att i så stor 

utsträckning som möjligt försäkra att informationen som samlades in var likartad. 

Återigen började observationen vid butikens entré som tidigare nämnt ingår i butikens 

exteriör. Författarna utgick återigen från operationaliseringen (Se figur 1 s.15) och 

observerade exteriörens beståndsdelar som skyltfönster, specialexponering, entré och 

skyltar. Även denna gång togs foton och stödanteckningar fördes på mobilen. Vidare 

gick författarna gemensamt in i butiken för att observera butikens utformning. 

Författarna gick tillsammans genom butikens första avdelning för att sedan dela på sig 

och observera de övriga avdelningarna var för sig. Författarna tog hjälp av 

operationaliseringen (Se figur 1 s.15) och observerade om den studerade kulturens 

traditioner, högtider och symboler förekom i butikskommunikationen, samt om Företag 

B uppvisade Hofstedés kulturdimensioner i sin butikskommunikation. Författarna 
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observerade även butikens visuella kommunikation genom butikens interiör där 

prislappar, skyltdockor, färger, skyltar och specialexponering observerades. 

 

Liksom vid den första observationen fördes stödanteckningar ned på mobilen och bilder 

fotades som minneshjälp. Författarna var så detaljerade och noggranna som de kunde 

för att observationerna skulle ge mycket material till studien och kunna uppfylla 

problemställningen. Likaså den andra observationen avslutades då författarna avgjorde 

att den insamlade informationen var tillräcklig. De samlades upp vid butikens utgång 

och gick tillsammans därifrån. De båda observationerna utfördes på 45 minuter vardera. 

Efter observationen satte sig författarna återigen i en ny miljö för att skriva ner de 

intryck och reaktioner som upplevts. Vid slutet av dagen renskrevs det insamlade 

materialet ned mer noggrant och detaljerat på en dator, då observationerna fortfarande 

var färska i minnet. 

 

Torsdagen den 9 juni 2016, utförde författarna ytterligare observationer av Företag A 

klockan 10:15 och Företag B klockan 11:45 då de inte varit tillräckligt detaljerade under 

de första observationerna. Författarna genomgick samma process som första gången och 

hade återigen operationaliseringen (Se figur 1 s.15) till sin hjälp. Observationerna 

startade vid butikernas entré och fortsatte in i butiken för att observera utformningen 

samt butikens visuella kommunikation. Författarna gick mer in på djupet och la märke 

till detaljer i butikskommunikationen som de tidigare missat. I butikerna gick de var för 

sig för att öka chansen att observera saker som den andre kanske hade missat. Då och 

slöt de upp med varandra för att stämma av att de inte missat något viktigt. Till sin hjälp 

använde författarna mobilen för att fota samt föra stödanteckningar så att 

observationerna och författarnas egna intryck dokumenterades. Mellan de båda 

observationerna tog författarna en paus på 45 minuter, satte sig i en annan miljö och 

diskuterade vad var och en hade observerat och vilka nya upptäckter som gjorts. I slutet 

av de båda observationerna satte de sig ner för att grundligt skriva ner och fylla ut de 

gamla observationerna med nya iakttagelser och detaljer.  
 

Under observationernas gång i butikerna antog författarna olika roller för att anpassa sig 

till miljön och vad situationen krävde. De roller som antogs kan enligt författarna 

fastställas som kund och observatör. Kundrollen spelades genom att författarna tog i 

produkterna och verkade intresserade av dem, detta för att författarna inte skulle verka 

misstänksamma. När författarna antog rollen som observatör var de fullt fokuserade på 
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att observera miljön genom att föra fältanteckningar och fotografera. Vid 

observationernas start utanför butikerna tog författarna på sig rollen som observatörer, 

detta gällde för båda observationerna. Eftersom det krävde ett deltagande i miljön för att 

fotografera och anteckna hur skyltfönster och entré såg ut. Samt att det inte fanns en 

risk för att förlora tillträde till miljön, vid detta skede. Då författarna, innan 

observationerna, beslöt att de inte skulle informera butikerna om observationerna, fanns 

det dock en risk att mista accessen till butikerna när författarna befann sig innanför 

butikernas dörrar. Detta försvårade fotografering av miljöerna eftersom det krävdes 

diskret hantering, där av antogs emellanåt rollen som kund. 

 

Det kan möjligtvis anses oetiskt att författarna ”lurade” och inte meddelade butikerna 

om observationerna. Författarna ansåg dock att det var nödvändigt att hålla 

observationerna hemliga eftersom butikskommunikation kan ses som ett känsligt ämne, 

eftersom det kan vara konkurrensmedel för andra butiker. Detta var något som 

författarna upptäckte vid tidigare försök till att få kontakt med företag, vid det tillfället 

gällde det intervjuer. Därför blev det essentiellt för författarna att anta roller som inte 

drog till sig uppmärksamhet. När situationen krävde att författarna engagerade sig helt i 

miljön för att inte bli upptäckta, antogs rollen som kund. Författarna antog dock rollen 

som observatör under större delen av observationerna för att kunna samla in det material 

som behövdes för studien. 

 

2.5.2 Operationalisering 

Operationalisering avser vad som ska undersökas, metoden definierar 

tillvägagångssättet hur utsträckningen på ett eller fler särskilda begrepp uppnås. Det 

huvudsakliga syftet med metoden är att kunna ta reda på rätt saker för att besvara 

studiens ändamål. (Bryman, A. & Bell, E. 2013) Enligt Eliasson (2013) avser 

operationalisering att framta begrepp ur teorin som det ska fokuseras på. Detta är i syfte 

för att se vad som är relevant för det specifika sammanhanget. Det är viktigt att en 

tydlig bild framgår vad begreppet för undersökningen avser annars kan en felaktig 

tolkning uppstå och påverka undersökningen. (Eliasson, A. 2013)  

 

 

 

 

 



  
 

15 

 
Figur 1. Operationalisering av butikskommunikation, anpassning till marknaden och 

kultur (Skapat av författarna) 

 

Denna studies operationalisering har primära begrepp hämtats från det teoretiska 

kapitlet för att fokusera vad som är relevant. Primärbegreppen är butikskommunikation, 

anpassning till marknaden och kultur. Dessa begrepp valdes ut för att sedan kopplas 

samman med dess värdeord, tillexempel butikskommunikation har beståndsdelarna 

interiör och exteriör. Värdeorden tillhörande huvud begreppen valdes ut för att bryta 

ned och konkretisera vad som specifikt behövde undersökas vid observationerna av 

Företag A och Företag B. Dessa ord hittas i Figur 1 (Se s.15) bredvid de teoretiska 

primära begreppen. De särskilda begreppen har sedan lett till empiriska frågor i 

avseende att ta reda på relevanta saker och för att hjälpa författarna att besvara studiens 

ändamål. Även så har en referenskolumn framtagits för den insamlade datan för att 

styrka tillförlitligheten begreppen behandlar. Vad gäller den empiriska frågan “hur ser 

interiörens och exteriörens beståndsdelar ut i butikskommunikationen?” syftar 
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beståndsdelar till; prislappar, skyltdockor, färg, skyltar, specialexponering samt 

skyltfönster, specialexponering, entré och skyltar. Gällande den andra empiriska frågan 

“finns det några indikationer av anpassningar gällande lokala marknaden och 

demografiska beståndsdelar i butikskommunikationen?” avser indikationer till att 

observera om butikerna gav några tecken på att butikskommunikationen var anpassad 

till kulturen i Sverige. 

 

2.6 Kvalitetsmått validitet och reliabilitet  

Validitet ämnar att göra en bedömning av de slutsatser som frambringas av studien, om 

det finns ett samband eller inte (Bryman, A. & Bell, E. 2013). Enligt Bryman och Bell 

(2013) handlar validitet i kvalitativ metodik om inre och yttre validitet. Inre validitet 

innebär att forskarens observationer ska stämma överens med de teorier som forskaren 

framställer och berör därmed studiens tillförlitlighet. Det vill säga om resultaten är 

trovärdiga. Extern validitet handlar om studiens resultat och i vilken utsträckning det 

går att överföra eller generalisera resultaten till en annan kontext, situation eller social 

miljö. (Bryman, A. & Bell, E. 2013) Vad gäller den interna validiteten genomförde 

författarna observationerna med ambitionen att vara så detaljerade och 

verklighetstrogna som möjligt. Författarna valde även teorier som de fann relevanta för 

studien för att tillsammans med observationerna skapa ett tillförlitligt resultat och 

slutsatser. 

 

I och med att observationerna utgick i från två exempel företag inom modebranschen, 

Företag A och Företag B, avser denna studie endast vara överförbar till modebutiker. 

Dock kan ett lands kultur överföras till ett annat lands kultur, då det är möjligt att 

tillexempel se andra kulturers högtider och traditioner. Tillförlitligheten i studien kan 

ifrågasättas då författarna var från Sverige och kulturen som studerades var Sveriges 

kultur. Därför kan vissa aspekter tagits för givet då Sveriges kultur ligger i författarnas 

natur. Att författarna också hade tidigare kunskap och erfarenhet av 

butikskommunikation kan ha lett till att författarna tog saker för givet vid observation. 

De observationer som gjorts inkluderade författarnas egna intryck i noteringarna, 

författarna försökte därför hålla sig till en roll som inte övertog resultaten av 

observationerna. 

 

Reliabilitet behandlar pålitligheten för en studie. Med det menas att resultatet som 

genererats blir likartad eller densamma om studien skulle göras om vid ett annat 



  
 

17 

tillfälle. (Bryman, A. & Bell, E. 2013) För att studien skulle vara pålitlig och kunna 

göras om har författarna varit noga med att beskriva hur de gick tillväga vid 

observationerna. Iakttagelserna från observationerna har som tidigare nämnt återgivits 

detaljerat för att göra det möjligt att göra om på nytt. Dock eftersom författarnas 

fältanteckningar innehöll egna reflektioner, kan en risk ha uppstått att läsaren inte finner 

datan tillräckligt betrodd. 

 

2.7 Etik 

Vid en undersökning finns det etiska principer att ha i åtanke. Dessa benämns som 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitets- och anonymitetskravet, 

nyttjandekravet samt falska förespeglingar. Informationskravet är en etisk princip, vilket 

innebär att forskaren ska delge information om de moment som inbegrips i 

undersökningen samt meddela undersökningens syftet för berörda parter. (Bryman, A. 

& Bell, E. 2013) För denna studie anonymiserades företagen för att dölja de intressenter 

som undersöks, i och med det bortsågs informationskravet med avsikt för att inte 

avslöja observatörernas roll och undgå oönskade effekter. Samtyckeskravet innebär att 

forskaren ska tala om för deltagande individer att deras medverkan är frivillig och att de 

kan avbryta sitt deltagande när de vill (Bryman, A. & Bell, E. 2013). På grund av, som 

tidigare nämnt, att företagen anonymiserades valde författarna att uppta en oetisk 

handling, att inte göra butikerna medvetna om studien. Detta eftersom studien var tänkt 

att kunna generaliseras och butikerna var exempel, samt av omständigheterna att de 

tillfrågade företagen valde att neka till förfrågan. Författarna ansåg därför att det var för 

studiens bästa att inte informera butikerna om observationerna. Konfidentialitets- och 

anonymitetskravet handlar om att känsliga uppgifter, så som personuppgifter om 

deltagande individer, ska behandlas på ett säkert och konfidentiellt sätt (Bryman, A. & 

Bell, E. 2013). Företag A och Företag B var endast exempel för denna studie. Där av 

har inga personuppgifter eller annan känslig information behandlats på ett oetiskt sätt. 

 

Den fjärde etiska principen är nyttjandekravet, vilket innebär att all information och 

uppgifter som samlats in får enbart användas för studiens syfte (Bryman, A. & Bell, E. 

2013). Då företags butikskommunikation ibland kan ses som känslig information har 

författarna inte delgett några uppgifter, bilder eller åsikter på sociala medier eller 

liknande, från observationerna. För att agera etiskt har författarna varit noggranna med 

att den informationen som samlats in från observationerna, genom bilder och 

anteckningar enbart använts för studiens mål samt även anonymiserats för denna 
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generella studie. Den sista principen av etik är falska förespeglingar, vilket säger att 

forskaren inte ska ge information om undersökningen på ett felaktigt och falskt sätt. 

Forskaren ska inte heller lura berörda parter i undersökningen. (Bryman, A. & Bell, E. 

2013) Denna princip har författarna tagit i beaktning och anser att de inte har handlat 

oetiskt, då studiens problemställning inte var inriktad till en specifik kultur eller 

modeföretag. 
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3 Teori 
I teori-kapitlet beskrivs de teorier som tillämpats och anses vara betydelsefulla för 

studien. Här redovisas också valda teorimodeller som tillsammans med empirin 

kommer leda författarna till analysen och slutsatsen. Inledningsvis beskrivs fenomenet 

butikskommunikation samt anpassning till marknad. Vidare redogörs kultur och 

kulturen gällande ett land och därefter beskrivs Hofstede’s kulturdimensioner. Sist i 

kapitlet kommer en teori sammanfattning som riktar sig till att besvara teoretisk på 

problemställningen; hur är butikskommunikationen anpassad till kulturen i Sverige.  

 

3.1 Butikskommunikation 

“Visual merchandisers create the in-store environment that supports the retailers 

marketing and merchandising strategies. They set the mood; highlight the merchandise; 

and invite, attract, welcome, and inform shoppers. They also, somewhat more subtly, 

make the store a wonderful, joyous place to be” 

(Bell, J. & Ternus, K. 2007) 

 

Butikskommunikation kan beskrivas som ett tillvägagångsätt att visa upp produkter på 

ett attraktivt vis. Målet är att skapa någonting som kan göra ett intryck eller sända ett 

budskap. Detta görs genom försök att visa upp produkters attribut som kan skapa värde 

för kunden. (Pegler, M.M. 2012) Butiksatmosfären är avgörande för om en försäljning 

ska gå igenom, eftersom kunden vill kunna granska produkten innan ett köp. Därför är 

shoppingupplevelsen en väsentlig del för företag. Genom butikskommunikation kan 

företag kommunicera produkternas fördelar och funktioner samt skapa uppmärksamhet. 

Detta kan leda till ett unikt intryck och resultera i en ökad försäljning för företaget. 

(Krishnakumar, M. 2014) Det hela bygger på att skapa ett samband med kunden genom 

effektiv skyltning. Syftet är att tilltala och engagera via passande butikskommunikation. 

(Opris Cas Stanila, M. & Bratucu, G. 2013) 

 

Begreppet butikskommunikation kan anses innefatta allt som har med budskap i butik 

att göra (Pegler, M.M. 2012). Butiksatmosfären kan påverka människor på olika nivåer, 

då den visuella perceptionen kan skilja sig beroende på kundens kognition. En tydlig 

bild behöver framtas för att den visuella informationen ska nå kundens medvetande och 

det kommer vara avgörande om kunden verkligen ser produkten. (Collin, M. & 

Yolande, H. 2014; Nordfält, J. 2007) Genom att utforma en strategi för 
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butikskommunikationen kan det skapas en stark grund för företag. Förutom att 

butikskommunikation handlar om att skapa en tilltalande shoppingmiljö för att attrahera 

kunder, behöver företag formge en tydlig kommunikation för vad företagets vision och 

mål är via butikskommunikationen. Att kunna implementera och förmedla den 

kommunikationen kan vara nyckel till framgång. (Bell, J. & Ternus, K. 2007) 

 

Butikskommunikation innehar två stora huvudområdena, interiör och exteriör som 

omfattar en mängd olika komponenter. Exteriör innebär det som finns utanför butiken 

så som skyltfönster och entré. Skyltfönstret är butikens ansikte utåt och innebär enligt 

traditionella drag, produkter, skyltdockor och rekvisita används för att attrahera kunder. 

(Opris Cas Stanila, M. & Bratucu, G. 2013) Medan interiör innefattar allt som finns 

innanför butikens väggar. Butikskommunikations olika komponenter kan vara 

produktplacering, exponering, marknadsföring, skyltar, skyltdockor, ljus, färg och 

orientering i butik. (Strategic Direction. 2012) Orienteringen i butiken innefattar 

kundflödet, då de formar hur kunderna rör sig i butiken efter placeringen av varor 

(Underhill, P. 2009). Enligt Underhill (2009) har det genom forskning bevisats att 

kundernas naturliga rörelse mönster bygger på högervarvet, då de flesta människor är 

högerhänta (Underhill, P. 2009). Färg som komponent innehar en betydande roll för 

butikskommunikation och är en av de viktigaste delarna. Teorier har visat att effekten 

av färgsättning påverkar människor och med rätt komponerade färger kan en känsla av 

tillfredsställde skapas hos kunden i en butik. Eftersom färg kan gestaltas på ett fler tal 

sätt och även ha en likartad betydelse för fler människor har färg en viktig roll i 

butikskommunikationen. (Pegler, M.M. 2012) 

 

Exponering har också en av de större rollerna i butikskommunikationen och är ett 

effektfullt verktyg då det kan påverka valet av de varor kunden sett. Exponering handlar 

om att visa upp varor och andra attribut så som skyltar, så kunden ser vad butiken 

erbjuder. Specialexponering innebär exponering av särskilda varor/kampanjer i 

avseende av säsong, tillfälle eller högtid. Genom specialexponering kan företaget väcka 

intresse och skapa kontakt med kunden lättare. (Nordfält, J. 2007) 

 

3.2 Anpassning till marknaden 

Med anpassning menas det att aspekter av marknadsföring justeras för att bättre passa in 

på marknaden som företag är verksamma i. Det vill säga att företag anpassar sina 

marknadsstrategier med hänsyn till marknadens lokala attribut. (Vrontis, D. & Vronti, 
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P. 2004) Varför företag gör marknadsanpassningar är för att det kan generera ökad 

försäljning och skapa en kontakt med den specifika målgruppen. På grund av den 

mångfaldiga världen, uppstår det skillnader i språk, lagar, kultur och 

konsumtionsvanor.  (Lages, L.F. et. al. 2008) Morgan (2008) anser att vid en anpassning 

till en marknad är de demografiska aspekterna av vikt (Morgan, T. 2008). Med 

demografi menas det studerande av en befolkning gällande ras, storlek, plats och kultur. 

För ett företag har demografin av ett land stor påverkan på företag. (Armstrong, G. et. 

al. 2012) Genom detta kan företag försöka slå fast om kunderna på marknaden ser 

produkterna och hur de tolkar dem (Cant, M.C. & Hefer, Y. 2012). 

 

Att företag anpassar sig till en viss marknad beror till stor del på geografi och de 

kulturella ursprung olika länder har. Många företag och marknadsförare väljer att 

anpassa sina produkter, kommunikation och så vidare, på grund av skillnader för att 

tillgodose kundens efterfrågan. Detta för att det kan vara svårt att förändra dessa typer 

av skillnader om det till exempel berör kultur. (Armstrong, G. et. al. 2012) Enligt 

Armstrong et. al. (2012) består en marknad av olika slag av kunder, i och med det bör 

företag ta reda på marknadsanpassningar relaterat till miljön (Armstrong, G. et. al. 

2012). 

 

3.3 Kultur 

Kultur som begrepp är aningen vagt definierat. Beroende på sammanhang och individ 

kan kontexten av kultur anses ha många betydelser. (Usunier, J.C. & Lee, J.A. 2005) 

Enligt Usunier och Lee (2005) kan kultur definieras som ett förhållningssätt, levnadssätt 

eller livsmönster som en grupp människor delar. Det vill säga det beteende som en 

grupp uppvisar. Det kan röra sig om hur denna grupp uppfattar sin omgivning eller den 

religion de delar. En individs kultur kan också uttryckas genom de ritualer och seder de 

deltar i, samt värderingar eller normer som speglas av kulturen den tillhör. (Usunier, 

J.C. & Lee, J.A. 2005) 

 

Thomas (2008) definierar kultur som att kultur uppkommer ur konstruerade mönster 

vad gäller sätt att känna, tänka och reagera som först och främst inhämtas och överförs 

via symboler. Dessa symboler utgör en distinkt prestation av gruppens utvalda historiskt 

härstammande traditionella idéer och den tillhörande mening/värde som gruppen 

tillskriver. (Thomas, D.C. 2008) 
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Hofstede, G. et. al. (2011) definierar kultur som “den kollektiva mentala 

programmering som särskiljer de människor som tillhör en viss grupp eller kategori 

från andra.” 

(Hofstede, G. et al. 2011) 

 

Hofstede, G. et. al. (2011) hävdar också att kultur inte är någonting människor föds 

med, utan något som människor lär sig. Med mental programmering menas det att alla 

individer under sin livstid skapar ett sätt eller mönster för hur den ska känna, reagera, 

tänka och agera. (Hofstede, G. et. al. 2011) 

 

Eftersom många definitioner av kultur har gjorts har författarna i denna studie valt att 

använda sig av Hofstede´s definition av kultur. Då Geert Hofstede betraktas som en 

föregångare och har ett högt anseende inom ämnet (Geert-hofstede.com u.å.). 

 

Inom kultur som begrepp finns det många delar tillhörande ämnet. Symboler betecknar 

och representerar “någonting” och är ett abstrakt men ändå påtagligt begrepp. (Usunier, 

J.C. & Lee, J.A. 2005) Omfattningen av symboler kan bestå av bilder, gester, objekt 

eller ord. Kopplingen mellan symboler och kultur är essentiellt då symboler avser olika 

innebörder eftersom människor kommer ifrån olika kulturer. (Hofstede, G. et. al. 2011) 

Ett symboliskt attribut, exempelvis färg, kan även inneha olika tolkningar beroende på 

vilket land och kultur individen härstammar ifrån (Usunier, J.C. & Lee, J.A. 2005). 

Även så har traditioner en grundläggande del i kulturer, att förstå ett lands kulturs 

sociala aktiviteter. Traditioner är ett slags synsätt och tillkännager ett lands värderingar, 

tro och ideal. Värderingarna visar ett visst förhållningssätt att spegla ett lands historia 

genom traditioner och detta manifesterar länder inom sin nationalitet. (Hofstede, G. et. 

al. 2011) 

 

3.3.1 Kulturen i Sverige 

Att definiera svensk kultur är svårt då Sverige innehar flera etniciteter. Vad som är 

svensk kultur skiljer sig åt från person till person. Den svenska kulturen har förändrats 

och influerats av olika sociala händelser, traditioner och seder som kommit till. Det som 

kan ses som den gemensamma nämnaren för svensk kultur är språket som det svenska 

folket delar. Kulturen är dock rik på traditioner. Traditioner kan förklaras som ett 

återkommande inslag inom kulturen och ses som någonting normalt som medlemmarna 

deltar i. (Assmundson Bjerde, A. et. al.  2015) De traditioner som kan hittas i den 



  
 

23 

svenska kulturen har ofta en religiös bakgrund eller uppkommit på grund av 

förändrande årstider. En del traditioner har funnits så länge att dess ursprung har glömts 

bort, medan andra har utvecklats med tiden. (Tidholm, P. & Lilja, A. 2004) 

 

Traditioner i den svenska kulturen rymmer bland annat nyårsafton, alla hjärtans dag, 

påsk, Sveriges nationaldag, midsommar och jul. Nyårsafton är en tradition där svenskar 

firar in det nya året och lägger sina nyårslöften. Alla hjärtans dag infaller under februari 

månad och traditionens syfte är att visa sin kärlek till någon eller några. En annan 

tradition inom den svenska kulturen är påsken. Den svenska påsken var från början en 

religiös högtid, vilket den fortfarande är i delar av Europa. Dock så är Sveriges kultur 

inte lika religiös som den har varit och där av har högtiden förändrats. Medlemmar i den 

svenska kulturen ser påsken som en sammankomst för att träffa släkt och vänner och 

inte som en tid för religiösa händelser. (Tidholm, P. & Lilja, A. 2004) Studenten är 

också en svensk tradition där elever tar sin examen och brukar infalla kring 

månadsskiftet maj-juni. Studenten är en symbol för den svenska kulturen och dagen är 

hängiven åt festligheter. (Studenttider.n.nu 2016) Vad gäller klädsel på studentdagen är 

det i Sverige traditionellt att tjejer bär en vit klädsel och killar bär kostym (Petroff.se 

2016). 

 

Sveriges nationaldag firas den 6 juni och svenska flaggan är en stor symbol för dagen. 

Eftersom firandet stod för att Sverige hade fått sin egen flagga (Tidholm, P. & Lilja, A. 

2004). Enligt Tidholm & Lilja (2004) är den svenska kulturen reserverad till att visa sin 

stolthet för sitt land, även om stoltheten finns. Midsommar var ursprungligen en högtid 

till att fira Johannes Döparen, eftersom kulturen i Sverige inte är lika religiöst lagt är 

högtiden idag mer sedd som ett firande av sommarens ankomst och en social händelse. 

Dock finns det vissa kulturella inslag kvar så som midsommarstången. 

Midsommarstång kläs med sommarens blomster och festligheter, sång och dans 

cirkulerar kring stången. Andra kulturella inslag under högtiden är att delar av landet 

bär olika typer av folkdräkter beroende på ort och region. Midsommar infaller under 

slutet av juni månad. Julen är kanske den mest firade högtid och tradition som svenskar 

firar. Förr var julen en beteckning på Kristi födelse. Högtiden består av inhemska seder 

så väl som seder som tillkommit på grund av den etniska mångfalden i landet. Gamla 

som nya seder har gjorts om och förändrats eller helt tagits bort för att passa tiden som 

medlemmarna lever i. Vad som är den typiska svenska julen skiljer sig åt mellan 

svenskar just eftersom dess komponenter förändras efter familj till familj. Generellt 
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brukar julen innebära familj- och släkt sammankomster med mat och paket. (Tidholm, 

P. & Lilja, A. 2004) 

 

Kultur innefattar inte enbart språk och traditioner utan även element så som färg. Den 

svenska kulturen ingår i den nordiska kulturen och i det stora hela som västerländsk 

kultur. Västerländsk kultur innefattar Europa och Nord Amerika. Denna större kultur 

upplever till stor del färg på liknande sätt. (Webdesignerdepot.com 2012) Rött uppfattas 

som en färg för passion, kärlek och spänning men även billig och uppenbar (Pegler, 

M.M. 2012; Webdesignerdepot.com 2012). Orange associeras också till billigt, även så 

till eld och värme i den västerländska kulturen (Pegler, M.M. 2012; Obsid.se 2016). 

Den gula färgen står för glädje, lycka, sol och sommar (Pegler, M.M. 2012) samt även 

för varning (Obsid.se 2016). Grönt kopplas till natur, miljö, lycka, avundsjuka och 

girighet medan blått uppfattas som lugn, tillitsfull och makt. Färgen blå kan också 

associeras till sjöar och vatten. (Pegler, M.M. 2012; Obsid.se 2016; 

Webdesignerdepot.com 2012) I kulturen uppfattas lila som en färg för kunglighet, 

rikedom eller andlighet (Pegler, M.M. 2012; Obsid.se 2016). Rosa däremot står för 

feminint, gulligt och sött, och ses även som en färg som kulturen anammar vid födseln 

av en dotter. Brunt associeras till hälsa, jord och slutet av höstens säsong. Kulturen ser 

svart som en symbol för död och sorg medan vitt ses som det motsatta fred, hopp och 

oskuldsfullhet. Vidare ses grått som neutral och en färg som inte ger mycket till uttryck. 

Dock kan färgen ses som deprimerade. (Pegler, M.M. 2012) 

 

3.3.2 Hofstede´s kulturdimensioner 

Geert Hofstede framställer fem dimensioner som avser att ge insikter om kulturers 

normer och värderingar i länder. Dimensionerna representerar centrala svårigheter som 

alla samhällen står inför och där lösningarna varierar beroende på samhällets kultur. 

(Hofstede, G. 2001) Dimensionerna består av; maktdistans, att undvika osäkerhet, 

individualism och kollektivism, maskulinitet och femininitet samt långsiktig- och 

kortsiktig inriktning (Hur, W.M. et. al. 2015). För denna studie kommer dimensionen 

maktdistans inte behandlas. Maktdistans handlar om hur olika samhällen hanterar 

ojämlikheter bland människor (Hofstede, G. 2001), vilket inte är något författarna 

kommer att undersöka.  
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3.3.2.1 Att undvika osäkerhet 

Dimensionen, att undvika osäkerhet, tar upp den osäkerhet som framtiden avser och 

som är grundläggande för människan (Hofstede, G. 2001). Den framställer hur 

människorna i ett samhälle hanterar osäkerheter och tvetydigheter som kan uppkomma. 

Samt hur samhället ställer sig inför framtiden, om den kan styras eller bara låta saker 

hända. (geert-hofstede.com u.å.) Denna osäkerhet försöker människan hantera genom 

teknik, lagar och religion. Teknik rymmer artefakter som skapats av människan och 

lagar avser människans beteende genom de formella- och informella regler som skapats. 

Religion består av den kunskap som behandlar det okända. Dessa tre områden har hjälpt 

människan att försvara sig mot det okända på olika sätt. Samhällen har rättat sig efter 

denna dimension på åtskilda sätt. Hur människan väljer att hantera detta beror på dess 

kulturarv, i vilken utsträckning osäkerheten har överförts genom familjen, skolan och 

staten. (Hofstede, G. 2001). 

 

Att undvika osäkerhet behandlar även ett varumärkes förtroende eller påverkan. 

Eftersom människor vill undvika osäkerhet kan de uppleva tvivelaktiga situationer som 

obehagliga och skapa föreställningar i ett försök att undfly dem. Genom denna 

dimension är människor mer öppna för trygghet och stabilitet än vad de är inför nya 

situationer. Detta leder till att varumärken med en pålitlig produktkvalitet och image blir 

betrodda av människor som befinner sig i ett samhälle med större 

osäkerhetsundvikande. På grund av detta undviker varumärken situationer som innebär 

stor risk och tvetydighet, och förlitar sig istället på föregående köp och erfarenhet. (Hur, 

W.M. et. al. 2015) 

 

Vad gäller det svenska samhället uppvisar det en låg preferens för 

osäkerhetsundvikande. Det innebär att svenskar inte tar så hårt på principer, utan lägger 

större vikt vid praktiken. Samhället visar även en lättsam inställning och detta avser att 

individer har överseende för förändringar och avvikelser från normen. Enbart antyds det 

att svenskar accepterar regler som anses nödvändiga och regler som är tvetydiga och 

inte fungerar förbises eller ändras. (geert-hofstede.com u.å.) 

 

3.3.2.2 Individualism och kollektivism 

Individualism och kollektivism redogör för hur människor lever tillsammans i ett 

samhälle och hur det påverkar deras värderingar och uppträdanden (Hofstede, G. 2001). 

Inom individualismen tar människan enbart hand om sig själv och sin närmaste familj, 
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medan människor inom kollektivismen endast tar hand om varandra i utbyte mot 

pålitlighet. Samhällets position uttrycks därför i vilken utsträckning människorna 

definierar sig själva som ”jag” eller ”vi”. (geert-hofstede.com u.å.) Denna 

kulturdimension är mycket viktig då den berör en människas självbild. Sambandet 

mellan en människas självbild och företag är grunden till de relationer som företag vill 

bygga upp med sina kunder. Detta samband kan också liknas vid det förhållande som 

kunden har mellan sig själv och ett varumärke, där avsikten är att kunna sticka ut och 

skilja sig från andra. Därmed har individualistiska samhällen en förhoppning om att 

särskilja sig från andra samhällen så att människorna kan använda varumärken för att 

identifiera sig med dem. Framför allt är varumärkets symboliska attribut och värde 

delaktiga i detta skeende. Människor som identifierar sig på det här sättet med olika 

varumärken tenderar också att ge sitt förtroende till varumärket. (Hur, W.M. et. al. 

2015) 

 

Vid denna dimension visar Sverige på ett individualistiskt samhälle. Detta innebär då att 

människorna i större utsträckning endast tar hand om sig själva och sin närmaste familj, 

och definierar sig själva som ”jag”. (geert-hofstede.com u.å.) 

 

3.3.2.3 Maskulinitet och femininitet 

Dimensionen maskulinitet och femininitet ämnar beskriva hur samhällen hanterar dessa 

könsroller och vad de ger för konsekvenser i människors beteenden. Grundläggande för 

alla kvinnor är att de prioriterar sociala mål som innebär relationer, att hjälpa andra 

människor, jämlikhet och att skydda miljön. Männen däremot lägger större vikt vid 

självförverkligande där karriär och rikedom står högt upp. Dessa typiska könsroller är 

inte något som växer fram senare under livet, de finns med redan från start. Rollerna 

börjar inom familjen och går sedan vidare till vänskapskretsen och skolan. (Hofstede, G. 

2001) Litteratur och media som TV och reklam bidrar också till bilden av dessa 

stereotypa roller. Ett samhälle som har en mer maskulin sida anses ha större 

konkurrenskraft, då de värdesätter prestationer, självsäkerhet och belöningar för en 

lyckad karriär. Ett feminint samhälle bygger istället på sammanhållning och harmoni. 

Där är samarbete, medmänsklighet och livskvalité är av betydande roll för samhället. 

(geert-hofstede.com u.å.) 

 

Dessa könsroller har inte enbart inflytande på samhällen, de påverkar även varumärken 

på olika sätt. I ett samhälle som styrs av maskulinitet värderar människorna en produkts 
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funktioner, kvalité och bekvämlighet. De finner det också viktigt att ett köp bidrar till 

deras utilitaristiska värde, vilket innebär att resultaten av människans handlingar ska 

vara så goda som möjligt. Detta leder till att ett varumärkets utilitaristiska aspekter blir 

viktiga för människorna vilket leder till att varumärket blir trovärdigt om det 

åstadkommer dessa värden under köpprocessen. (Hur, W.M. et. al. 2015) 

 

För denna dimension definieras Sverige som ett feminint samhälle. Det är av vikt för 

människorna att erhålla en fungerande balans mellan livet och arbetet, där inga delar av 

vardagen utelämnas. Ordet ”lagom” är en central del för den svenska kulturen, som 

innebär att saker och ting varken är för mycket eller för lite. Det riktar sig till ett 

jämställt samhälle där alla ska få ta del av någonting. (geert-hofstede.com u.å.) 

 

3.3.2.4 Långsiktig- och kortsiktig inriktning 

Långsiktig- och kortsiktig inriktning visar i hur stor omfattning människor i ett samhälle 

styrs att acceptera materiella, känslomässiga och sociala behov. (Hofstede, G. 2001) 

Långsiktig inriktning avser hur ett samhälle påvisar framtida värden, de antar ett 

långsiktigt perspektiv med inriktning på hur framtiden ter sig. Den kortsiktiga 

inriktningen i ett samhälle syftar på dåvarande- och nuvarande värderingar där 

människorna respekterar traditioner och de sociala skyldigheter som ska uppfyllas. 

Kulturer med en långsiktig inriktning är inte speciellt öppna för nya och oväntade 

förändringar eftersom människorna är väldigt försiktiga. Detta är något som företag bör 

tänka på då människor i dessa samhällen undviker att köpa nya eller okända produkter. 

Dessa långsiktiga kulturer värdesätter även relationer som håller över en längre tid då 

det inger förtroende. Vilket också är av betydelse för företag eftersom långvariga 

relationer resulterar i att människor skapar en pålitlighet för varumärket. En långsiktig 

inriktning har alltså större sannolikhet att skapa varaktiga relationer med varumärken än 

vad en kortsiktig inriktning har. (Hur, W.M. et. al. 2015) 

 

Inriktningen för det svenska samhället i denna dimension är varken långsiktig eller 

kortsiktig, då samhället anses ligga mittemellan dessa två förhållanden (geert-

hofstede.com u.å.).  
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3.4 Sammanfattning av teori 

3.4.1 Sammanfattning butikskommunikation 

Syftet med butikskommunikation är att skapa relationer med kunder och engagera dem 

via rätt butikskommunikation (Opris Cas Stanila, M & Bratucu, G. 2013). Atmosfären i 

en butik är därför viktig och skapar en inverkan på människor som skiljer sig åt 

beroende på kundens kognition. Det är avgörande för om kunden uppfattar produkten 

eller inte. (Collin, M & Yolande, H, 2014) De två huvudområdena inom 

butikskommunikation är interiör och exteriör. Där exteriören består bland annat av 

skyltfönster och entré, och interiören omfattar allt som finns i butiken. 

Butikskommunikation rymmer även centrala delar som produktplacering, 

varuexponering, marknadsföring, skyltar, skyltdockor, ljus, färg och orientering i butik. 

(Strategic Direction. 2012) Just färgen har en betydande roll då det kan tillfredsställa 

kunden på olika sätt beroende på kultur (Pegler, M.M, 2012). Även exponering är av 

betydelse då det visar upp varor och skyltar med olika erbjudanden. Specialexponering 

väcker också intresse hos kunden genom exponering av särskilda varor eller kampanjer 

som är skapade efter säsong, tillfälle eller högtid. (Nordfält, J. 2007) 

 

3.4.2 Sammanfattning anpassning till marknaden 

Anpassning används av företag för att ändra delar av marknadsföringen för att bättre 

passa in på marknaden de befinner sig i. Det innebär att företaget anpassar sig efter 

marknadens lokala attribut (Vrontis, D. & Vronti, P. 2004) och skapar kontakt med den 

specifika målgruppen. Eftersom världen är mångfaldig uppkommer därför skillnader i 

språk, lagar, kultur och konsumtionsvanor. (Lages, L.F. et. al. 2008) Vid en anpassning 

till marknaden är demografiska aspekter viktiga, och om företag tar hänsyn till 

demografin kan de slå fast om kunderna ser produkterna och hur de tolkar dem. (Cant, 

M.C. & Hefer, Y. 2012)  

 

3.4.3 Sammanfattning kultur 

Kultur har definierats av många författare, dock anses kultur ha många betydelser 

beroende på sammanhang och individ (Usunier, J.C. 2005). I denna studie används 

Hosftede´s definition av kultur, där kultur är en mental programmering där människor 

skapar sätt och mönster för hur de reagerar och känner för saker och ting. Det är också 

denna programmering som skiljer människor åt och som avgör vilken grupp de tillhör. 

(Hofstede, G. et. al. 2011) 
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Det framkom också att symboler, färger och traditioner har en betydande roll i kultur. 

Symboler omfattar gester, bilder, ord eller objekt. Kopplingen mellan symboler och 

kultur är essentiellt då symboler innehar olika innebörder eftersom människor kommer 

ifrån olika kulturer. (Hofstede, G. et. al. 2011) Samspelet mellan färg och kultur är även 

den av vikt eftersom det uppkom ur teorin att färgers associationer och betydelser 

varierar från kultur till kultur (Usunier, J.C. 2005). Även så har traditioner en 

grundläggande del i kulturer, att förstå sociala aktiviteter inom ett lands kultur. 

Traditioner är ett slags synsätt och tillkännager ett lands värderingar, tro och ideal. 

Värderingarna och traditioner uppvisas genom länders historia och nationalitet. 

(Hofstede, G. et. al. 2011) 

 

3.4.4 Sammanfattning kulturen i Sverige 

Sverige har många olika etniciteter och dess kultur är därmed svår att definiera. Vad 

som klassas som en svensk kultur skiljer sig från person till person. En gemensam punkt 

för Sveriges kultur är språket och kulturen är även rik på traditioner så som; nyårsafton, 

alla hjärtans dag, påsk, nationaldagen, midsommar, jul (Assmundson Bjerde, A. 

et.al.  2015) och studenten där elever tar sin examen (Studenttider.n.nu 2016). En stor 

symbol för den svenska kulturen är den svenska flaggan som används flitigt på Sveriges 

nationaldag den 6 juni. Trotts nationaldag är Sverige ett land som är reserverad till att 

visa stolthet, även om stoltheten finns. (Tidholm, P. & Lilja, A. 2004) Kultur är mycket 

mer än språk och traditioner, det kan också innefatta element så som färg. Sverige ingår 

i den västerländska kulturen och där uppfattas färger på ett liknande sätt. 

(Webdesignerdepot.com 2012) 

 

3.4.5 Sammanfattning Hofstede´s kulturdimensioner 

Hofstede´s kulturdimensioner handlar om kulturers normer och värderingar i länder. 

Dimensionen att undvika osäkerhet handlar om hur människor hanterar osäkerheter och 

tvetydigheter som kan uppstå. Detta skiljer sig åt beroende på samhälle och har att göra 

med människors kulturarv. (Hofstede, G. 2001) Människor värdesätter trygghet och 

varumärken med en pålitlig produktkvalitet och image. Därför vill varumärken undvika 

situationer som innebär tvetydigheter. (Hur, W.M. et. al. 2015) Vad gäller det svenska 

samhället uppvisar det en låg preferens för osäkerhetsundvikande (geert-hofstede.com 

u.å.). 
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Individualism och kollektivism redogör hur människor i ett samhälle lever tillsammans 

och hur det påverkar värderingar och uppträdanden (Hofstede, G. 2001). I ett 

individualistiskt samhälle tar människan hand om sig själv och familjen. Inom 

kollektivismen tar människor endast hand om varandra i utbyte mot pålitlighet. 

Dimensionen berör människans självbild och är grunden till ett företags relation med 

sina kunder. Människan inom individualismen använder varumärken för att identifiera 

sig med dem, och då är varumärkets symboliska attribut av betydelse. (Hur, W.M. et. al. 

2015) Vid denna dimension visar Sverige på ett individualistiskt samhälle (geert-

hofstede.com u.å.). 

 

Långsiktigt- och kortsiktig inriktning visar i hur stor omfattning människor i ett 

samhälle styrs att acceptera materiella, känslomässiga och sociala behov. Den 

långsiktiga inriktningen avser framtiden medan den kortsiktiga lägger vikt på då- och 

nutid och där människor vill respekterar olika traditioner. Kulturer med en långsiktig 

inriktning är inte öppna för nya förändringar. De undviker även köp av nya eller okända 

produkter. (Hur, W.M. et. al. 2015) Inriktningen för det svenska samhället är varken 

långsiktig eller kortsiktig, eftersom de anses ligga mittemellan dessa två förhållanden 

(geert-hofstede.com u.å.).  
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4 Empiri 
Empiri-kapitlet redovisar de observationer som utförts på modebutikerna Företag A 

och Företag B. Observationerna innefattade att undersöka de empirifrågor som 

återfinns i operationaliseringen. Detta innefattade att studera butikskommunikationens 

interiör och exteriör, anpassning till den lokala marknaden och demografiska aspekter. 

Vidare innebar det även iakttagelser gällande kulturen i Sverige och Hofstede’s 

kulturdimensioner. 

 

4.1 Observation av Företag A 

4.1.1 Butikens exteriör 

Observationen av Företag A startades redan utanför butikens väggar en solig tisdag den 

10 maj 2016 klockan 10:30. Författarna noterade butikens skyltfönster och entré. 

Skyltfönstren var stora och hade massiva glaspartier på båda sidor av entrén. Inuti 

skyltfönstren kunde författarna lägga märke till bakgrundsbilder som visade en sjö med 

en brygga och grönska i form av träd och vass i bakgrunden. Detta förde författarnas 

tankar till en slags europeisk sommar. Skyltfönstren hade även gråa dam-skyltdockor 

som visade upp färgglada säsongsbetonade sommarkläder och accessoarer. Dessa 

skyltfönster kunde författarna se som att det var traditionella skyltfönster då de var 

skyltade med traditionella skyltdockor och rekvisita som var attraherande. På 

skyltfönstrets klara glas fanns det en text som syftade till sommar skrivet i vitt på 

engelska. På andra sidan av entrén kunde författarna observera att det var full insikt in i 

butiken med endast en kampanjbild med kosmetika med rubriker på engelska och 

beskrivning och pris på svenska och i svensk valuta. På var sin sida av entrén ramades 

glas-skjutdörrarna in av två breda pelare i en markant röd färg och ovanför dörrarna 

fanns Företag A’s vita logga. På glas-skjutdörrarna fanns information om butikens 

öppettider på svenska och information om företagets webbshop stod skrivet på engelska 

“Shop online”. Författarna upplevde Företag A’s entrén som stor och intresseväckande 

med de massiva skyltfönstren och den rymliga ingången. 

 

4.1.2 Butikens utformning 

När författarna kom in i butiken möttes de i ögonblick av en exponering av 

sommarkläder för dam som följde skyltfönstrets tema med europeisk sommar. Det vita 

podiet var i olika nivåer som gav författarna en känsla av vågor och som framhävdes av 

bilder med vatten. På podiet fanns även fem mörkgråa skyltdockor utan ansiktsuttryck 
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och med en slät yta. Skyltdockornas färg var genomgående för hela butikens 

avdelningar. Vid sidan av detta podium observerade författarna ytterligare en 

exponering av sommarkläder för dam. Kläderna gick i vita ljusa nyanser och kunde av 

författarna uppfattas som ett student- eller midsommar inspirerat tema. Resterande 

klädexponering i butiken var inspirerat med glada färger och mönster och utgav en 

tydlig kommunikation av sommar.  

 

Butiken följde ett icke traditionellt rörelsemönster mot vänster håll som kundflöde detta 

kunde författarna notera då ett traditionellt rörelsemönster följs åt höger håll. Butikens 

utformning var disponerad via sex avdelningar med start med damavdelningen, vidare 

till bebisavdelning som mynnade ut till barnavdelning. Sedan fortsatte avdelningarna 

med damunderkläder, kosmetika och till sist leddes författarna till accessoarer samt 

kassaområdet. Dam-, barn- och underklädsavdelningen hade större disponeringsyta än 

vad de andra avdelningarna hade som då var av mindre slag. I och med detta kunde 

författarna notera att Företag A´s målgrupp var riktat till kvinnliga kunder. 

Kassaområdet gav en öppen och inbjudande känsla och det gick tydligt att se vart den 

befann sig. Själva kassan var i vitt, hårt och glansigt material som matchade resterande 

interiör i butikskommunikationen.  

 

I mitten av butiken var provrum placerade i en U-formation som skapade en privat 

känsla för kunderna där provrummen hade draperier i ett grövre material. Bredvid 

provrummen fanns en liten lounge del med en soffa i modernt stuk där kunden kan 

vänta på sin tur att få prova kläder samt där anhöriga kan invänta. Även så fanns det i 

provrummet en stor spegel placerat i mitten om kunderna önskade ett större utrymme 

för att spegla sig. Provrumsdelen inringades av en grå heltäckningsmatta som utgav 

enligt författarna en känsla av ett rum i rummet. Detta utgav en tydlig kommunikation 

för vart provrummen befann sig i butiken. Helheten ingav ett öppet och inbjudande 

intryck enligt författarnas egna reaktioner. 

 

Butiken förmedlade enligt författarna en öppenhet med högt i tak, rymliga avdelningar 

och ljusa inslag i butikskommunikationen som helhetsintryck. Ett intryck av sommaren 

förstärktes då butikens färger gick i ljusa och färgglada nyanser på väggar och golv. 

Även så förstärktes känslan av klädställningarna som hade inslag av ljust trä. 

Butikskommunikationen på barnavdelningen var väldigt lekfull med olika attribut, så 

som speglar formade av stjärnor, månar och hus. Detta skapade enligt författarna en 
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underhållning för barnen. Barnavdelningen bjöd även på ett färgglatt intryck med 

färgfält i grönt och blått för flicka och tjej samt även rosa för flickbebis. 

Pojkavdelningen hade ett rött färgfält, utöver det gick bebis och barnavdelningarna i 

ljusa nyanser. 

 

4.1.3 Butikens visuella kommunikation 

Butikens visuella kommunikation avgav en sommarkänsla även från kampanjbilder som 

var formade till boxar samt planscher, liksom skyltfönstren föreställde bilderna en sjö 

med vass där människor befann sig vid en brygga. Förutom känslan av europeisk 

sommar förde den visuella kommunikationen även författarna till en känsla av 

traditionell svensk sommar. Under observationens gång av butikens visuella 

kommunikation la författarna märket till Företag A’s ordinära prislappar. De var enkla 

vita prislappar med Företag A’s logga inuti en röd rektangel. På baksidan presenterades 

priset i tio olika valutor från länderna Sverige, Norge, Finland, Estland, Lettland, 

Litauen, Tjeckien, Slovakien, Polen och Bulgarien. Prislapparna var även märkta med 

ländernas valutasymbol utöver själva priset. Företag A hade även speciella prislappar 

för specifika kollektioner där exempelvis en prislapp var gjort av ett lite tjockare crème 

färgat pappers material med text på engelska i blå nyans med detaljer i orange. 

Ekologiska plagg bar en grön prislapp med texten i svart “Sustainable material” med 

tillhörande information, allt skrivet på engelska. Vissa plagg bar en svart prislapp med 

informerande text på framsidan fast med likadan baksida som den ordinarie prislappen. 

 

Butikens kommunikation av kampanjskyltar varierande i språket mellan svenska och 

engelska. Ibland enbart på svenska eller vise versa. Det förekom även vid flertal 

tillfällen att författarna noterade att skyltar hade en rubrik på engelska fast erbjudandet 

stod på svenska. Till exempel fanns det skyltar med rubriken “Right now!” följt av text 

och pris på svenska. Författarna observerade även att skyltarnas design varierande i 

utformning och färger. En del var helt gröna för att signalera att det var ekologiska 

plagg som hängde på ställningen. Andra var blåvita för erbjudande som gällde just vid 

tillfället med priset i röd nyans. Rea-skyltar var till hälften röda och hälften vita med 

rubriken “Prissänkning” i vitt på röda delen och priset presenterat i rött, i svensk valuta. 

Övriga skyltar så som produktskyltar “Linne 149: -” hade en vit bakgrund med svart 

text, på svenska. Vid underklädsavdelningen gick en del skyltar i en rosa nyans och 

bland accessoarerna var skyltarna svarta med vit text. Företag A´s reklamskyltar 

uppvisade ett säsongsbetonat sommar tema med känsla av skärgård genom butikens alla 
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avdelningar, enligt författarnas intryck. Modellerna på skyltarna både på dam-, bebis-, 

och barnavdelningen hade en varierande etnicitet och mångfald.  

 

Observationen av Företag A avslutades efter 45 minuter med att författarna anslöt sig 

tillsammans vid butikens utgång och gick gemensamt ut från butiken. 

 

4.2 Observation av Företag B 

4.2.1 Butikens exteriör 

Observationen av Företag B startades även den utanför butikens väggar den 10 maj 

2016 klockan 12:00. Författarna betraktade ett stort skyltfönstren med kolossala 

glaspartier med en tillhörande entré som hade skjutdörrar. Inuti skyltfönstret på bakre 

väggen visades kampanjbilder upp med säsongsbetonade nyheter som påvisade ett 

tropiskt klimat av sommar med strand och palmer. Författarna kunde lägga märke till att 

butiken uppvisade traditionella skyltfönster med svarta skyltdockor utan ansiktsuttryck 

och med en slät yta där exponering av strandkläder visades på dockorna. Ovanför 

skyltfönstren noterade författarna en stor skylt med Företag B’s röda logga. Ingången av 

byggnaden ledde in till företagets entré som påträffades på vänster sidan med företagets 

röda logga. 

 

4.2.2 Butikens utformning 

Entrén hade en öppen insyn med stora glaspartier som väggar och en bred öppning. 

Författarna möttes av ett lågt podium som var centrerat vid ingången när de klev in i 

butiken. Podiet uppvisade ett följaktigt tema av strandkläder liksom skyltfönstret och 

hade fem vita skyltdockor, även här utan ansiktsuttryck med en slät yta. Gångmönstret 

ledde författarna åt separata håll på butikens första plan, då de inte kunde avgöra vad 

som ansågs vara det naturliga rörelsemönstret. Det gick alltså inte att se om butiken 

avsåg ett flöde åt vänster eller åt höger håll. Butiken uppvisade på så vis mestadels ett 

fritt flöde. När författarna rörde sig runt i butiken ansågs det vara trångt då det var en 

större mängd med exponering av kläder placerat tätt med varandra och detta skapade en 

begränsad känsla av att föras obehindrat mellan klädställningarna.  

 

Plan ett innefattade damavdelningen samt accessoarer med tillhörande kassaområde 

som var påtagligt placerat i mitten av den första våningen. Kassaområdet var öppet och 

rymligt till skillnad från resten av butikskommunikationen. Kassadisken var i ett vitt, 
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matt material med en bänkskiva i ett hårt material som återgav en silvrig ton. Formen på 

kassadisken var rektangulär. Längre in i butiken leddes författarna till en lång rulltrappa 

som tog dem till plan två. Bredvid rulltrappan fanns en rymlig hiss som bland annat var 

avsedd för handikappade och kunder med barnvagn. När författarna hade kommit ner 

från rulltrappan möttes dem i första ögonblicket av ett fortsatt tema av sommar. På plan 

två kunde författarna även se en antydan av ett slags student tema då en exponeringsyta 

med skyltdockor och podium endast visade vita klädesplagg. Butiksplaneringen kunde 

ses inneha avgränsande avdelningar mellan de skilda kategorierna för exponering av 

produkter samt gick alla avdelningar i ljusa nyanser. Nedervåningen hade barnavdelning 

och baby följt av herr, damunderkläder, träningskläder, mammakläder samt kosmetika. 

Vid baby- och barnavdelningen kunde författarna inte notera några skyltar som påvisade 

könsfördelning eller liknande som separerade flicka och pojke. På plan två återfanns 

även provrum som gick att lokalisera med en visningskylt som var skrivet i svensk text. 

Författarna kunde notera att det fanns på båda planen och att provrummen låg lite 

avsides i butiken. Provrummen hade en stor yta att röra sig på och förmedlade en 

öppenhet, dock kunde författarna observera att rummen hade stängda dörrar vilket 

avgav en isolerad och inskränkt känsla. I generella drag ansåg författarna att butiken var 

stor med högt i tak och hade ett neutralt intryck med vitt klinkers golv med svart fog, 

vitt tak och ljus gråa eller vita väggar. 

 

4.2.3 Butikens visuella kommunikation 

Butikens visuella kommunikation avgav i helhet en sommar känsla där kampanjbilder 

av människor befann sig vid en strand och hade strandkläder på sig. Kampanjbilder 

uppvisade enligt författarna, en mångfald i åldrar från småbarn till vuxna samt en 

mångfald i etnicitet. Den visuella kommunikationen förstärktes enligt författarna genom 

att Företag B exponerade säsongsbetonade bad- och sportkläder. Den röda tråden som 

fördes i butiken gav en försmak på utlandssemester, vilket även förstärktes av stora 

skyltar i skyltfönstren med en text som även den syftade till sommar. 

 

Vidare kunde författarna observera att prislapparnas framsida var designade med en vit 

bakgrund och Företag B’s logga som utgav en 3D effekt. På baksidan uppvisades 

information om produktens pris och storlek, där priset angavs i svensk valuta och 

storleken i EUR (Europa) storlek till exempel XS-XL. Det fanns olika prislappar, där 

den förstnämnda ansågs enligt författarna som standard. Andra prislappar hade istället 

en engelsk text på framsidan och där informationen på baksidan var skrivet på svenska. 
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Det fanns även prislappar för tillfälliga kollektioner där namnet för en festival 

framhävdes på framsidan av prislappen och syftar till reklam för en festival som hålls i 

USA. Prislappen hade en vit bakgrund med festivalens namn på framsidan i svart text. 

Utöver dessa observerades andra informationslappar som satt tillsammans med 

prislapparna i grönt och blått. De gröna syftade ofta på Företag B’s plagg av hållbart 

material och de blå lapparna visades i samband med badkläder. 

 

Företag B’s skyltar och kampanjskyltar skiftade i språk mellan svenska och engelska 

samt kunde författarna notera att det inte fanns någon text alls på vissa skyltar. Det 

kunde åskådliggöras att samtliga skyltar var textade med huvudrubriken “Summer 

deals” och erbjudandet var exempelvis skrivet i svenska “Köp 2 par shorts” sedan i röd 

text “få 50% rabatt”.  Alla reaskyltar var markant textade i röd färg som inte gick att 

missa. Vid kassadisken på plan ett uppvisades stora gröna skyltar, som tog upp mycket 

uppmärksamhet vid detta område, med en text som syftar till att kunden kan skänka sina 

gamla Företag B’s kläder för att tänka på en hållbar framtid. Det gick att se att denna 

information också kopplat till de tidigare nämnda plaggen av hållbart material. 

 

Produktskyltarna som angav priset av den exponerade varan skiljde sig åt på alla skyltar 

genom hela butiken och saknade ett sammanhang. Många skyltar påvisade endast priset 

i siffror där inget valutatecken visades konkret. Författarna kunde se detta upprepade 

gånger och avgav en förvirrande känsla. Det enda som var kontinuerligt återkommande 

var att prisskyltarna hade en enkel vit bakgrund med svarta siffror om de inte var rea 

varor. 

 

Observationen av Företag B avslutades efter 45 minuter med att författarna anslöt sig 

tillsammans vid butikens utgång och gick gemensamt ut från butiken.  

 

4.3 Sammanfattning av empiri 

Observationerna av Företag A och Företag B har visat på att företagen skapar teman i 

butikerna där ett tema påbörjas redan i skyltfönstret. De teman som har visats har alla 

haft ett gemensamt ämne i form av att sända en föreställning om sommar. Detta har 

gjorts på lite olika sätt av butikerna där de bland annat har använt sig av text och bilder. 

För de båda butikerna har författarna observerat att företagens logga presenterats i 

samband med entrén. Företagen har valt att använda skyltdockor med släta ansikten så 

att inga ansiktsuttryck kan tydas och där färgerna på dockorna var i grått, svart och vitt. 
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Inne i butikerna visade flödet hos Företag A författarna åt vänster håll i butiken medan 

Företag B visade på ett ostrukturerat flöde som ledde författarna åt olika håll. Butikerna 

var uppdelade i olika avdelningar där Företag A hade följande avdelningar; dam-, bebis- 

och barnavdelning, damunderkläder, kosmetika samt accessoarer. Företag B hade 

damavdelning och accessoarer på plan ett. Plan två följdes utav barn-, baby- och 

herravdelningen, vidare till damunderkläder, träningskläder, mammakläder och till sist 

kosmetika. Vidare till provrummen var de hos Företag A placerade i mitten av butiken 

där en öppen och en inbjudande känsla förmedlades samtidigt som de gav ett privat 

intryck. Provrummen hos Företag B hade stora ytor dock var de utformade med dörrar 

vilket istället gav en isolerad känsla. Dessa provrum var belägna lite avsides i butiken.  

 

Prislapparna i Företag A’s butik var enkla med vit bakgrund och var försedda med 

företagets logga i en röd rektangel. Priset framställdes i olika valutor från tio länder. 

Utöver de ordinära prislapparna noterades fler prislappar för olika kollektioner samt 

gröna prislappar för att symbolisera ekologiska plagg. Företag B’s traditionella 

prislappar var designade i vitt med loggan som en 3D effekt på framsidan. På baksidan 

fanns information som pris i svensk valuta och storlek i EUR (Europa). Det fanns även 

fler prislappar utöver den traditionella, som prislappar för tillfälliga kollektioner, samt 

informationslappar i olika färger för att förstärka informationen för tillexempel 

badkläder.  

 

Kampanjskyltarna hos Företag A varierade mellan det svenska och engelska språket och 

även färgerna och designen på skyltarna växlade beroende på budskapet de förmedlade. 

Reklamskyltarna visade modeller med varierande etnicitet och mångfald. Företag B’s 

kampanjbilder uppfattades ha modeller med en mångfald i åldrar och etnicitet. 

Skyltarna skiftade i språk mellan svenska och engelska och vissa skyltar saknade helt 

text. Det fanns olika skyltar som presenterade olika saker så som rea och skyltar med 

uppmaningar om att bidar till en hållbar framtid. Produktskyltarna hos Företag B 

saknade sammanhang och gav en förvirrande känsla.  

 

I generella drag gav de observerade butikerna ett ljust och neutralt intryck där olika 

färger kunde förekomma på olika avdelningar. Hos Företag A observerades bland annat 

gröna och blåa inslag för flicka och tjej, ros i avdelningen för flickbebis och röda 

färgfält noterades på pojkavdelningen. Återkommande för butikerna var att rea skyltar 
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exponerades i en röd färg och produkter som tillverkades i ekologiskt material 

framhävdes med gröna skyltar eller prislappar hos Företag A och Företag B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

39 

5 Analys 
Analysavsnittet bygger utifrån den teoretiska uppbyggnaden och ifrån den empiriska 

insamlingen av observation av två modebutiker.  I analysen diskuterar författarna hur 

butikskommunikation är anpassad till kulturen i Sverige, där Företag A och Företag B 

är exempel. Sist i analysen görs en sammanfattning som visar på vad företagen har 

utfört för anpassningar i butikskommunikationen gällande Sveriges kultur. 

 

5.1 Butikskommunikationens anpassning till Sveriges kultur 

5.1.1 Butiksatmosfär 

Butikskommunikation är ett tillvägagångssätt att visa upp produkter på ett attraktivt sätt 

med målet att sända ett budskap (Pegler, M.M. 2012 ), även atmosfären i en butik anses 

vara av vikt (Krishnakumar, M. 2014). Anpassning enligt teorin innefattar demografiska 

delar så som kultur och plats (Armstrong, G. et. al. 2012) där traditioner och högtider 

har en betydande roll för den traditionsrika nordiska kulturen i Sverige (Tidholm, P. & 

Lilja, A. 2004).  Företag A uppvisade vid observationen ett helhetsintryck av 

sommarkänsla genom kampanjbilder i hela butiken där vass, sjö och människor vid en 

brygga visades. Företag B uppvisades en känsla av tropiskt klimat där palmer och sand 

fördes i butikskommunikationen som en specialexponering via skyltar. För Företag A 

kan det anses indikera på en anpassning till marknaden av säsong snarare än den 

svenska kulturen. Detta eftersom sommaren i sig inte är en tradition som återfinns inom 

denna kultur. Dock kan det ses som en anpassning för butikens kommunikation, 

eftersom en atmosfär av sommar kunde kännas vid och ett budskap om att visa upp 

produkter för den kommande säsongen. Vidare kan det för Företag B ses ett påtagligt 

budskap och en atmosfär av sommar, som kan associeras till utlandssemester. 

Observationen uppvisar även indikation till att attrahera kunder till köp via stämningen 

av den utsedda säsongen. Vad gäller anpassning till kulturen kan det tyckas att en 

anpassning inte gjorts för Sveriges kultur, eftersom Sveriges traditioner inte tyder på att 

innehålla tropiska drag utan nordiska. Det kan således tyda på att en anpassning till 

demografiska aspekterna plats och kultur inte gjorts av Företag A eller Företag B 

eftersom butikerna befinner sig i Sverige. Möjligtvis kan detta indikera att företagen har 

kunskap att skapa atmosfär och budskap men inte för att anpassa 

butikskommunikationen till kulturen. 
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5.1.2 Exteriör och interiör 

Teorin avser att för ett samband ska skapas med kunden via butikskommunikationen 

bör det göras på ett passande sätt och genom effektiv skyltning. Skyltfönstret är 

butikens ansikte utåt och skyltdockor kan då användas för att attrahera kunder. (Opris 

Cas Stanila, M. & Bratucu, G. 2013). Enligt teorin om anpassning till marknaden anser 

Lages (2008) att anpassning är viktig att ha i åtanke på grund av den mångfaldiga 

världen (Lages, L.F. et. al. 2008). Vidare förklarades också demografiska aspekter så 

som att ras och storlek är viktiga vid marknadsanpassning av miljön (Armstrong, G. et. 

al. 2012). Även i teorin om Sveriges kultur framkom det att denna kultur har många 

etniciteter och där av är svår att definiera (Assmundson Bjerde, A. et.al. 2015). Vid 

observationerna av både Företag A och Företag B uppvisades skyltfönster med 

sommartema. Något som vid observationerna upplevdes som ett genomgående tema för 

båda butikerna med hjälp av kampanjskyltar. Skyltarna noterades ha en etnisk 

mångfald, vid observationerna av båda företagen. Företag A hade gråa skyltdockor med 

släta ansikten i skyltfönster, klädda i sommarkläder. Även inuti butiken visades gråa 

skyltdockor. Vidare observerades det även att Företag B hade svarta skyltdockor i sitt 

skyltfönster och vita skyltdockor inne i butiken. Kampanjskyltarna samt skyltdockorna 

tyder på att Företag A och Företag B har anpassat sig till Sveriges kultur vad gäller 

mångfald samt till den demografiska aspekten ras. Detta i och med att skyltdockornas 

ansikten inte hade några specifika ansiktsdrag som kan kopplas till en etnicitet. Dock 

upptäcktes inga antydningar till aspekten av storlek för Sverige utan möjligtvis för 

storleken på mångfalden. Det kan tyckas att båda företagen uppvisade en passade och 

effektiv kommunikation på grund av den rådande sommarsäsongen. Även om 

butikskommunikationen uppvisade ett sammanhållet tema i butikerna som troligtvis 

attraherar kunder, uppvisar det dock ingen anpassning till den svenska kulturen.  

 

5.1.2.1 Färger 

Vidare observerades det som nämnt ovan gråa skyltdockor hos Företag A och svarta och 

vita hos Företag B. Enligt teorin har färger en betydande roll i butikskommunikationen. 

Inom den Svenska kulturen uppfattas färgen grått som neutral eller deprimerande medan 

vitt förknippades med hopp, fred och oskuldsfullt. Svart associerades till sorg och död. 

(Pegler, M.M. 2012) Detta skulle kunna vara ytterligare en indikation på att Företag A 

kan ha tagit till sig den undersökta kulturens etniciteter och den demografiska aspekten 

ras, eftersom färgen kan inge ett neutralt intryck tillsammans med de släta ansiktena på 

skyltdockorna. Dock kan det anses osannolikt att det är en koppling till den association 
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som Sverige har till grått.  Det kan mer anses vara anpassat till butikskommunikationen 

och viljan av företag att framhäva sina produkter på ett passande sätt. Likaså för Företag 

B som hade svarta och vita skyltdockor kan anses vilja framhäva sina produkter och inte 

lägga betoning på Sveriges kulturella associationer.  

 

Effekten av färgsättning enligt Pegler (2012) påverkar människor och med rätt 

komponerade färger kan en känsla av tillfredsställelse skapas hos kunden i en butik 

(Pegler, M.M. 2012). Färger är betydande eftersom de uppfattas olika av olika kulturer 

(Usunier, J.C. 2005). Sveriges kultur förknippar rött med spänning, uppenbar och 

billigt. Grönt associeras till natur, miljö, medan blått förknippas med sjöar, vatten, makt, 

lugn och tillit. (Pegler, M.M. 2012; Obsid.se 2016; Webdesignerdepot.com 2012) Rosa 

ses av kulturen som sött, gulligt, feminint och även som en symbol för födseln av en 

dotter. Färgen vit förknippas med fred, hopp och oskuldsfullt medan grått anger känsla 

av neutralt eller deprimerande. (Pegler, M.M. 2012) Företag A under observationen 

utgav ett påtagligt intryck av entrén då den inramades av två röda pelare med en vit 

logotyp av företagets namn. Inne i butiken uppmärksammades butikens ljusa nyanser 

som återfanns i butikens alla avdelningar förutom de färgfält som fanns på bebis- och 

barnavdelningen. Bebisavdelningen uppvisade ett färgfält i rosa ton. Färgfälten på 

barnavdelningen för flicka visades i färger av grönt och blått medan pojkavdelningen 

hade ett fält i röd nyans. Som helhetsintryck uppfattades barnavdelning som färgglad 

och lekfull. Under observationen av Företag B´s entré kunde författarna notera att 

företagets logga befanns sig i anslutning till ingången. Det kunde även iakttas att 

butiken hade ett golv av vit klinker med fogar i svart, taket var i vitt. Butiken 

observerades inneha vita eller ljusgråa väggar. Dessa färger var genomgående för hela 

butiken hos Företag B.  

 

Företag A´s röda entré skulle kunna antyda till att få medlemmarna i den svenska 

kulturen att uppfatta eller associera butiken med lågpris. Det kan även tyda på att göra 

butiken uppenbar för kulturen genom dess färgstarka entré. Företag A´s ljusa väggar 

kan anses osannolikt att de är en justering till Sverige. Eftersom då butiken inte 

uppvisade några indikationer till att sända budskap om till exempel fred eller hopp, till 

kulturen i den övriga kommunikationen. Följaktligen skulle det rosa färgfältet kunna 

indikera på att Företag A har anpassat sig till färgens kulturella betydelse. Detta 

eftersom det rosa färgfältet återfanns vid avdelningen för flickbebisar och har alltså 

anpassat sig till symbolen för födseln av en dotter. Vidare i flickavdelningen med den 
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gröna färgen kan det anses att Företag A inte har anpassat barnavdelningen till den 

svenska kulturen eftersom färgen inte avsåg miljövänliga produkter. Likväl som det blå 

färgfältet inte är anpassat till kulturens association till makt. Dock skulle det kunna visa 

på att skapa en känsla av lugn över den annars så färgfyllda avdelningen. Den röda 

färgen kan möjligtvis innebära en anpassning med avseende på spänning för 

pojkavdelningen på grund av den lekfullhet som observerades på avdelningen. Överlag 

kan Företag A´s barnavdelning vara mer anpassat till barns glada lekfullhet och inte till 

den kulturella betingelsen av färgen. Vad gäller Företag B´s ljusgråa och vita väggar 

skulle möjligtvis en koppling kunna göras till neutralitet, om företaget har gjort denna 

anpassning med den svenska kulturen i åtanke verkar inte särskilt troligt. Snarare att det 

har valt färgerna för att skapa en neutral bas som är passande för produkterna. 

 

5.1.2.2 Specialexponering 

Att skapa en strategi för butikskommunikationen är en förutsättning för företag (Bell, J. 

& Ternus, K. 2007). Vrontis och Vronti (2004) avser att en slags anpassning kan 

förändra delar av marknadsföringen för att bättre passa in på marknaden (Vrontis, D. & 

Vronti, P. 2004). Specialexponering är enligt Nordfält (2007) särskilda varor/kampanjer 

i avseende av tillexempel säsong, tillfälle eller högtid (Nordfält, J. 2007). Då 

observationen skede i maj månad, är det enligt teorin om Sveriges kultur snart tid för 

studenten (Studenttider.n.nu 2016). Under studenten är det vanligt att tjejer bär vitt 

(Petroff.se, 2016). Under observationen av både Företag A och Företag B noterades som 

tidigare nämnt ett sommartema och även specialexponeringar av vita plagg. I och med 

att observationen av Företag A och Företag B som tidigare nämnt, har påvisat ett tema 

av sommar och att de båda verkar inneha ett helhetsperspektiv som genomsyrar i 

butiken. Kan författarna anse att en anpassning gjorts genom specialexponering för att 

bättre passa in på marknaden då denna årstid är inkommande. Specialexponeringarna av 

vita plagg kan innebära att Företag A och Företag B gör anpassningar till kulturens 

högtider och traditioner, i detta fall studentens traditionella vita klädsel.  

 

5.1.2.3 Prislappar och skyltar 

En tydlig bild behöver framtas för att den visuella informationen ska nå kundens 

medvetande och det kommer vara avgörande om kunden verkligen ser produkten 

(Collin, M. & Yolande, H. 2014). Företag behöver även formge en tydlig 

kommunikation för vad företagets vision och mål är via butikskommunikationen. Enligt 

teorin kan detta resultera i att vara företags nyckel till framgång. (Bell, J. & Ternus, K. 
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2007) Färg som tidigare nämnt har en betydande roll i butikskommunikationen och kan 

gestaltas på ett fler tal sätt (Pegler, M.M. 2012). Teoretiskt sett förknippas grönt med 

natur och miljö, rött med bland annat billigt och blått med vatten och tillitsfullt (Pegler, 

M.M. 2012; Obsid.se 2016; Webdesignerdepot.com 2012). Även prislapparna och 

skyltarna observerades hos både Företag A och för Företag B. Hos Företag A användes 

gröna prislappar och skyltar för att uppmärksamma ekologiska plagg. Vidare 

observerades blåvita skyltar som Företag A kommunicerar för tillfälliga erbjudanden. 

Under observationen uppmärksammades det också att dessa skyltar med tillfälliga 

erbjudanden hade röda priser. Företag A visade också upp rea skyltar som gick i rött 

och vitt, med priset i rött. Observationen av Företag B visade på att deras standard 

prislapp hade en vit bakgrund med Företag B´s logga som 3D effekt. Andra prislappar 

som observerades var prislappar för en särskild kollektion. Dessa avsåg reklam till en 

festival som hålls i USA. Vidare noterades det även lappar som hängde tillsammans 

med prislapparna i grönt och blått. De gröna lapparna var till för att visa på Företag B´s 

plagg med hållbara material. Medan de blå återfanns vid badkläder. Även rea-skyltar 

noterades i röd nyans samt större skyltar i grönt som syftade till att kunden kunde 

skänka sina gamla kläder.  

 

Således kan det tyckas att Företag A har tagit kulturen i beaktning och anpassat 

prislapparna för ekologiska plagg till den kulturella betydelsen den har, det vill säga 

miljö. Detta tyder även på att den visuella informationen är tydligt för att det kan anses 

att Företag A vill informera om vision eller mål kring miljöpåverkan. Det kan dock 

anses vilseledande av Företag A att använda sig av blå skyltar på grund av att de kan 

uppfattas som tillitsfullt av kulturen, eftersom erbjudandet är tillfälligt och där av inger 

en falsk tillit. Under observationen uppmärksammades det också att dessa skyltar med 

tillfälliga erbjudanden hade röda priser. Det kan även här tyckas vara vilseledande då 

det inte var rea eller prissänkning det handlade om utan ett erbjudande som gällde just 

nu. Att Företag A uppvisade röda rea skyltar är i enlighet med association till billigt och 

kan där av anses vara en anpassning till Sverige. Möjligtvis kan den röda färgen även 

syfta till att väcka en passion för konsumtion av mode, då det även är möjligt att 

kulturen förknippar rött med passion. Företag B hade gröna prislappar som hängde ihop 

med miljövänliga plagg och badkläder hade en blå lapp som kan associeras till vatten. 

Där av kan en anpassning tydas. De större gröna skyltarna syftade på miljövänligt, 

vilket förknippas med miljö och natur. Företag B använder sig också av röda reaskyltar 

vilket kan ses som en anpassning. Det kan anses konstigt att Företag B använder 
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prislappar som gör reklam för en festival som inte finns inom Sverige, det vill säga inte 

anpassat till kulturen i Sverige. 

 

5.1.2.4 Språk 

Företag behöver som sagt formge en tydlig kommunikation (Bell, J. & Ternus, K. 2007) 

där exponering är en viktig tillhörande del och innefattar till exempel skyltar (Pegler, 

M.M. 2012). Det som binder samman den svenska kulturen är språket (Assmundson 

Bjerde, A. et.al.  2015). Även demografiska aspekten plats, nämns i teorin som en viktig 

del för företag vid en anpassning på marknaden (Morgan, T. 2008)(Armstrong, G. et. al. 

2012). Vid observationen av Företag A framkom det att företagets prislappar, hade mer 

än enbart Sveriges valuta representerad. Andra länders valuta fanns med, till exempelvis 

Norges, Estlands och Bulgariens. Även språket på skyltar varierade och innefattade 

engelska och svenska, ibland blandat i en skylt. Ur observationen av Företag B iakttogs 

det att skyltarna i butiken varierade i språk på engelska och svenska. Det observerades 

att prislapparna endast hade svensk valuta och information skriven på svenska.  

 

Eftersom prislapparna innehar flera valutor hos Företag A kan det indikera på att en 

anpassning inte har gjorts enbart till den förutsatta kulturen. Detta eftersom butiken var 

belägen i Sverige och priset då borde ha stått enbart i svensk valuta. Det kan då tyckas 

att demografiska aspekten plats inte helt har anpassats till Sverige som kultur. Att 

skyltarna också varierade i språk kan ytterligare påvisa att Företag A inte har anpassat 

sig. Då Företag B uppvisade valuta och information på prislapparna som angavs på 

svenska, kan det anses att Företag B har anpassat sig till kulturen. Även Företag B 

varierade i språk på engelska och svenska i sina skyltar. Det kan anses viktigt att 

anpassa sig till språket eftersom det är det som är den gemensamma nämnaren för 

Sveriges kultur.  Båda företagen har butiker i Sverige och det kan då anses att varken 

Företag A eller Företag B har anpassat sig till språket i den rådande kulturen. Eftersom 

en tydlig kommunikation är viktigt i butikskommunikation kan det anses att Företag A 

och Företag B inte är tydliga i sin kommunikation till kulturen vad gäller språk.  

 

5.1.3 Butikskommunikationens anpassning genom Hofstede´s kulturdimensioner  

5.1.3.1 Att undvika osäkerhet 

För dimensionen att undvika osäkerhet uppvisar det svenska samhället en låg preferens 

för osäkerhetsundvikande, som handlar om hur ett samhälle hanterar framtiden och i 

vilken utsträckning det går att styra den (geert-hofstede.com u.å.). Då människor är 
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känsliga för osäkra och tvivelaktiga situationer vill varumärken undvika sådana 

situationer, och istället förlita sig på föregående köp och erfarenhet (Hur, W.M. et. al. 

2015). Vid observationen av Företag A gick det att notera ett tema som indikerade på 

svensk sommar som hela tiden återkom i butiken, vilket tyder på en säsong som snart 

kommer i Sverige. Likaså observerades ett tema hos Företag B som var återkommande i 

butiken där temat pekade på en tropisk sommar med strand och palmer. Företag A kan 

anses ha valt ett sommartema för att visa kunderna att de kan köpa produkter för att 

förbereda sig inför sommaren. Det kan således anses att samhällen med högt 

osäkerhetsundvikande ser säsongsanpassningar som en trygghet, därför att människor 

vet vad som komma skall och kan planera inför det. Följaktligen kan det anses att 

Företag A har undvikit en riskfylld situation och förlitat sig på de erfarenheter och köp 

som gjorts tidigare år och där av vet att det är rätt tidpunkt för försäljning av 

sommarbetonade produkter. Om kunderna i Sverige ser denna anpassning som en 

trygghet eller inte kan ses som tvivelaktigt eftersom de har en lättsam inställning till 

förändringar. Företag B kan tyckas ha gjort ett bra val genom att förhålla sig till ett tema 

vilket blir en igenkänningsfaktor som hela tiden återkommer under shoppingturen och 

även en trygghet. Det tema som visades hos Företag B kan tyda på att Sverige är på väg 

mot en sommar, dock visade skyltfönstret en sommar som kan kopplas till utlandet. Det 

kan i sin tur förbrylla människor som vill undvika osäkerhet. Vad gäller den undersökta 

kulturen kan det tyckas att de inte lägger speciellt stor vikt till denna skillnad, utan att 

svenskar mer ser det stora hela, att butiken visar på ett sommartema. 

 

Ett annat attribut som noterades under observationen av Företag A var att de hade 

genomgående gråa skyltdockor i butiken. Företag B hade svarta skyltdockor i 

skyltfönstret och vid ingången påvisades istället vita skyltdockor. Dock noterades 

Företag B´s logga vid både skyltfönster och entré. Som tidigare nämnt vill företag 

undvika tvetydiga situationer som kan uppstå för kunderna (Hur, W.M. et. al. 2015) 

vilket Företag A kan ha anpassat sig till här då det återigen blir ett tema som 

återkommer som kunden kan förhålla sig till. För en kund med högt 

osäkerhetsundvikande hos Företag B kan de olika färgerna på skyltdockorna skapa 

osäkerhet och följden kan bli att kunden börjar tvivla på om den kommit till rätt 

butiksentré. Dock kan situationen anses mildras av att Företag B´s logga påvisades både 

vid skyltfönstret och entrén, vilket kunden då istället kan utgå efter. 
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Eftersom människor vill undvika situationer som skapar obehag är de mer öppna för 

trygghet och stabilitet (Hur, W.M. et. al. 2015). Vid observationen av Företag A kunde 

författarna se att de valt att placera provrummen i mitten av butiken och att de ingav ett 

öppet och inbjudande intryck. Hos Företag B observerades att provrummen i butiken 

ingav bland annat en isolerad och inskränkt känsla. För samhällen med högt 

osäkerhetsundvikande kan det således tyckas att placeringen av provrummen hos 

Företag A kan kännas som ett utsatt ställe att prova på. Detta på grund av att andra 

kunder hela tiden kommer röra sig runt provrummen och eventuellt titta in vid detta 

område eftersom de ligger mitt i butiken. Provrummen hos Företag B kan människor 

anses tycka vara en otrygg plats att vara på, på grund av dess inskränkta känsla. Vilket i 

sin tur kan leda till att dessa människor med högt osäkerhetsundvikande kanske avstår 

från att prova produkterna. 

 

Som tidigare nämnt undviker varumärken tvetydiga situationer för att undgå osäkerhet 

från kunderna (Hur, W.M. et. al. 2015). Gällande det svenska samhället lägger de större 

vikt vid praktiken än principer, de regler som anses nödvändiga accepteras och regler 

som är tvetydiga och inte fungerar förbises eller ändras (geert-hofstede.com u.å.). Hos 

Företag A gick det att se att prislapparna hade företagets logga på framsidan, samma 

logga som noterades vid entrén. På baksidan såg författarna att priset stod i olika valutor 

och inte enbart i den svenska kronan. Butiken hade även olika prislappar beroende på 

kollektion. Företag B hade prislappar i butiken som var av flera olika slag och innehöll 

inte samma typ av information. Det var även blandat med svenska och engelska. Detta 

kan tolkas på så vis att Företag A försökt undvika tvetydigheter genom att kunden kan 

se att butikens logga återkommer i butiken, vilket kan inge ett förtroende för 

företaget.  Att priset stod i olika valutor kan för det svenska samhället ses som 

överflödigt eftersom de värdesätter praktiken mer än principer. I praktiken betalar 

kunden med svenska kronor och då kan de andra valutorna anses vara onödiga att 

framställa på prislappen. Av författarna kan det ses som en tydlighet från Företag A´s 

sida att använda olika prislappar för olika kollektioner för att klargöra vad som är vad 

och det skapar återigen en tydlighet för högt osäkerhetsundvikande människor. För 

Sveriges del kan det antydas vara en viktig regel, så att det går att se vilka kläder som är 

ekologiska och så vidare. Det är alltså ingen tvivelaktig regel som bör förbises. Följden 

av att Företag B hade flera olika prislappar kan skapa enorm förvirring för högt 

osäkerhetsundvikande samhällen om de inte vet vad de ska förhålla sig till för 

information. Att växla språk kan skapa mer förvirring än vad det gör nytta. Om 
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företaget slarvar och är tvetydiga kan följden bli att kunderna inte får något förtroende 

för företaget. Således kanske svenskar inte heller kan bortse från detta då det kan anses 

nödvändigt att ha en röd tråd genom all information. 

 

Som tidigare nämnt tar det svenska folket inte så hårt på principer utan lägger vikten vid 

praktiken. De visar även en lättsam inställning (geert-hofstede.com u.å.) och är inte lika 

känsliga för osäkerheter och tvetydigheter (Hur, W.M. et. al. 2015). När författarna 

observerade Företag A följde butiken ett icke traditionellt rörelsemönster mot vänster 

håll som kundflöde. Hos Företag B ledde butikens gångmönster författarna åt separat 

håll, det gick inte att avgöra något naturligt rörelsemönster. Butiken påvisade istället ett 

fritt gångflöde. För Företag A kan det således tyckas att de har varit tydliga trotts att de 

inte leder kunderna åt höger håll. Så länge mönstret leder åt något håll kan det anses 

skapa trygghet för kunden eftersom de inte behöver stå vid ingången och tveka. Hos 

Företag B kan ett fritt gångflöde upplevas som osäkert, då det kan antas att 

osäkerhetsundvikande kunder gärna vill bli ledda på ett tydligt sätt för att slippa en 

tvivelaktig situation. Kunder i Sverige borde inte heller bortse från denna situation 

eftersom de lägger vikt vid praktiken. I praktiken kan det därför anses att kunden vill 

veta hur den på bästa sätt ska gå i butiken för att inte missa något. Där av kan ett 

ostrukturerat gångmönster upplevas som tvivelaktig även för Sverige med en låg 

preferens för osäkerhetsundvikande. 
 

5.1.3.2 Individualism och kollektivism 

Utifrån teorin definierades Sverige som ett individualistiskt samhälle, där människorna 

tar hand om sig själva och sin närmast familj och fastställer sig i termen ”jag” (geert-

hofstede.com u.å.). Människor inom individualismen vill skilja sig från andra och tar 

därför varumärken till sin hjälp (Hur, W.M. et. al. 2015). Under observationen av 

Företag A noterades gråa skyltdockor precis innanför butikens entré, dockorna 

uppvisade inte några ansiktsuttryck utan enbart en slät yta. Företag B använde också 

skyltdockor utan ansiktsuttryck med en slät yta. Således kan människorna i ett 

individualistiskt samhälle definiera sig själva som ”jag”, eftersom skyltdockorna i 

Företag A och Företag B inte ger sken av att efterlikna någon. Skyltdockorna blir på så 

vis bara dockor och inte människor. En person inom individualismen kan även anses 

kunna identifiera sig med varumärket på ett annat sätt då det inte går att urskilja att 

dockorna föreställer någon annan, det kan därför tyckas bli en starkare känsla av att 

”jag” är kunden. 
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Efter entrén hos Företag A var butiken disponerad via avdelningar där upplägget var 

dam, bebis och barn. På barnavdelningen kunde författarna notera att 

butikskommunikationen hade lekfulla inslag för att underhålla barnen. Företag B hade 

valt att lägga damavdelningen på övervåningen och på nedervåningen återfanns barn, 

bebis och herr med mera. Eftersom människor i individualistiska samhällen fokuserar 

på att ta hand om sig själva och sin familj (geert-hofstede.com u.å.) kan detta tolkas som 

så att Företag A har anpassat upplägget av avdelningar för ett individualistiskt samhälle 

som Sverige. Därför att det troligtvis är mammorna som handlar åt sina barn, då barnen 

inte är tillräckligt gamla. De går alltså först igenom damavdelningen och kan plocka 

produkter åt sig själva när barnen fortfarande är pigga, för att sedan fortsätta till bebis- 

och barnavdelningarna. Vid denna tidpunkt kan barnen eventuellt börja bli rastlösa och 

behöva underhållas och då kan de lekfulla inslagen vara till hjälp. Således kan det anses 

att butiken har tänkt på det faktum att barnen kan behöva underhållas under tiden som 

föräldrarna handlar. Företag B kan tyda på en viss anpassning till det svenska samhället 

genom att dela upp produkterna i olika avdelningar så att kunden kan avgöra vilken 

eller vilka avdelningar den vill tillhöra. Dock blir det en viss svårighet ifall mamman 

anses handla till sina barn då dessa avdelningar är placerade på olika plan. Följden kan 

bli att mamman inte spontan shoppar något till sina barn eftersom det kan anses vara 

omständligt att ta sig till nedervåningen. Däremot blir det lättare om det är pappan som 

handlar till sina barn då avdelningarna ligger på samma plan. 

 

Som tidigare nämnt avser dimensionen att människor inom individualismen lägger stor 

vikt vid ”jaget” och att det är av vikt att skilja sig från andra samhällen, samt att Sverige 

påvisar ett individualistiskt samhälle (geert-hofstede.com u.å.). Vid observationen av 

Företag A´s provrum ingav de, enligt författarna, en privat känsla för kunden med ett 

öppet och inbjudande intryck. Företag B´s provrum förmedlade en öppenhet, dock 

observera författarna att rummen hade stängda dörrar vilket avgav en isolerad och 

inskränkt känsla. Det kan tyckas att provrummen hos Företag A passar det svenska 

samhället då kunden dels kan ägna tid och uppmärksamhet åt sig själv enligt det privata 

intrycket, och dels få plats för familjen utanför provrummet om så önskas då de var 

öppna och inbjudande. Ett liknande resonemang kan föras för Företag B. Provrummen 

kan anses vara en plats som är passande om flera familjemedlemmar behöver få plats 

utanför, samtidigt som det ger utrymme att ge all uppmärksamhet till sig själv på grund 

av dörrarna. 
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Enligt teorin är denna kulturdimension mycket viktig då den berör en människas 

självbild, vilket är grunden till de relationer som företag vill bygga upp med sina 

kunder. Människor som identifierar sig med olika varumärken tenderar också att ge sitt 

förtroende till varumärket. (Hur, W.M. et. al. 2015) Under observationen av Företag A 

gick det att urskilja att prislapparna varierade för olika kollektioner och att skyltar 

avbildade modeller med varierande etnicitet och mångfald. Företag B uppvisade, enligt 

författarna, kampanjbilder med en mångfald i åldrar och etnicitet. Det fanns även 

prislappar för tillfälliga kollektioner. Följden av att Företag A använder olika prislappar 

för olika kollektioner kan göra det lättare för den svenska kunden att ”hitta sig själv”, 

det visar också på att det finns olika stilar på plaggen och att kunden då kan känna att 

den har hittat sin stil och inte behöver se ut som alla andra, det finns ett val. Likaså vad 

gäller skyltarna kan det anses att butiken visar på en anpassning för det svenska 

samhället, att alla inte ska se lika dana ut, kunden ska kunna sticka ut och forma stilen 

efter sitt egna ”jag”. Det kan också bidra till att kunderna i större utsträckning kan 

identifiera sig själva med varumärket eftersom företaget inte följer någon mall på hur en 

person ska se ut. Följden hos individualistiska samhällen blir densamma för Företag B´s 

kampanjskyltar. Ett smart drag hos Företag B kan anses vara att de märker ut tillfälliga 

kollektioner vilket således kan bidra till att den individualistiska kunden vill köpa 

produkterna. Detta på grund av att en tillfällig kollektion kan tyda på att plaggen endast 

finns i en begränsad upplaga, alltså att det är färre personer som har samma plagg vilket 

gör det lättare att sticka ut i mängden. 
 

5.1.3.3 Maskulinitet och femininitet  

Maskulinitet och femininitet beskriver hur samhällen hanterar olika könsroller och vad 

de ger för konsekvenser i människors beteenden (Hofstede, G. 2001). Samhällen som 

styrs av maskulinitet värderar en produkts funktioner, kvalité och bekvämlighet (Hur, 

W.M. et. al. 2015). Sverige definieras som ett feminint samhälle där det är av vikt för 

människorna att erhålla en fungerande balans mellan livet och arbetet, där inga delar av 

vardagen utelämnas (geert-hofstede.com u.å.). Under observationen av Företag A lade 

författarna märke till texten ”Shop online” följt av företagets webbsida på entréns 

glasdörrar. Gällande Företag B kunde författarna inte se någon indikation på en hemsida 

i butiken. Angående Företag A kan detta tyda på ett maskulint inslag eftersom dessa 

samhällen värdesätter bekvämlighet. Det kan alltså anses vara bekvämare att shoppa 

produkten på nätet istället för att gå in i butiken. Dock kan det till viss del tyda till ett 

feministiskt samhälle som Sverige. Om människorna inte hinner unna sig tiden på stan 
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kan de istället unna sig den tiden hemma genom att shoppa på företagets webbsida. På 

så vis kan de få vardagen att gå ihop utan att behöva kompromissa eller utesluta något. 

 

Ett samhälle med feministisk inriktning bygger på sammanhållning (geert-hofstede.com 

u.å.) där prioriteringar bland annat läggs på relationer (Hofstede, G. 2001). Hos Företag 

A kunde författarna lägga märke till företagets val av disposition för avdelningarna, där 

dam kom först sedan bebis följt av barn. Hos Företag B var damavdelningen disponerad 

på övre plan, baby-, barn-, och herr fanns på nedre plan. Företag A kan således vara 

anpassat till ett feminint samhälle. Därför att människor som prioriterar relationer bör, 

liksom individualistiska samhällen, prioritera sin familj. Det kan tyckas att kunden 

följaktligen inte störs av att behöva gå igenom bebis- och barnavdelning, utan istället ta 

tillfälle i akt och hitta något till en annan familjemedlem. Hos Företag B kan följden bli 

att de kunder som besöker damavdelningen kanske väljer att stanna på övre plan om de 

inte är ute efter något speciellt. För feministiska samhällen kan det då anses bli för stort 

fokus på den enskilda individen, vilket istället är en prioritering för maskulina 

samhällen. I teorin beskrivs det att en central del för den svenska kulturen är ordet 

”lagom” som syftar till att saker och ting varken är för mycket eller för lite (geert-

hofstede.com u.å.). Vid observationen av Företag A kunde författarna notera att 

prislapparna innehöll flera olika språk. Företag B´s prislappar framställde information 

både på svenska och engelska. Följden hos Företag A kan vara att användandet av för 

många språk kan anses bli för mycket och onödig information för det svenska 

samhället, istället för att använda ”lagom” mängd information som det kan tyckas att 

kunderna bättre hade uppskattat. Prislapparna hos Företag B kan anses framställa 

”lagom” med information, då det endast behandlar två språk vilket kan anses vara 

överkomligt för svenskar. 

 

En annan sak som beskrivs i teorin är att kvinnor prioriterar viktiga aspekter som att 

skydda miljön (Hofstede, G. 2001). Under observationerna gick det att se att Företag A 

var noggranna med att märka ut ekologiska produkter i form av särskilda prislappar och 

gröna skyltar som signalerade vart de ekologiska produkterna exponerades. Vid 

observationer av Företag B uppvisades stora gröna skyltar vid kassaområdet, med en 

text som syftade till att kunden kan skänka gamla kläder från företaget, för att tänka på 

en hållbar framtid. Gällande Företag A kan det ses som ett mycket bra drag av företaget, 

då de kan locka till sig kunder i det svenska samhället och tydligt visa hur kunderna kan 

bidra till en hållbar miljö genom att köpa dessa produkter. Det kan således anses att 
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Företag B har gjort en anpassning efter ett feministiskt samhälle genom att tydligt hjälpa 

och inspirera kunden till att återbruka gamla kläder. Författarna observerade att 

reklamskyltarna hos Företag A framställde modeller av varierande etnicitet och 

mångfald. Kampanjbilder hos Företag B uppvisade enligt författarna, en mångfald i 

åldrar från småbarn till vuxna och i etnicitet. Ett grundläggande inslag för feminina 

samhällen är att värdesätta jämlikhet (Hofstede, G. 2001) och där sammanhållningen är 

av vikt som tidigare nämnt (geert-hofstede.com u.å.). Därför kan valet av modeller hos 

Företag A och Företag B stämma överens med det svenska samhällets värderingar vad 

gäller den feminina inriktningen. Företagen har valt att blanda personernas ursprung 

istället för att modellerna enbart skulle vara av svenskt ursprung vilket tyder på att 

Företag A och Företag B kan ha anpassat sig till ett samhälle där jämlikhet uppskattas. 

 

Ifall Företag A och Företag B bidrar till de stereotypa könsrollerna eller inte är svårt att 

avgöra. Hofstede (2001) anser att de typiska könsrollerna inte är något som 

framkommer senare i livet utan finns med redan från start (Hofstede, G. 2001). Vid 

observationen av Företag A kunde författarna som sagt notera att företaget valt att dela 

in avdelningarna i butiken efter dam, bebis och barn som i sin tur var indelat efter flicka 

och pojke. Företag B delade in avdelningar efter dam, baby, barn och herr. Vid baby- 

och barnavdelningen kunde författarna inte notera några skyltar eller liknande som 

separerade flicka och pojke.  Följden av detta kan tyckas vara att Företag A till viss del 

bidrar till de olika könsrollerna eftersom de redan har delat upp flicka och pojke i en 

tidig start av livet, istället för att låta avdelningarna smälta samman utan några tydliga 

definitioner för vad som tillhör vem. Eftersom Företag B valt att inte tydligt separera de 

olika könen på barnavdelningen är en indikation på att de eventuellt försöker förebygga 

detta. Dock kan det ifrågasättas varför de inte håller sig till detta vidare i butiken, då en 

markant skillnad anses ha gjorts för dam och herr eftersom de ligger på två olika plan. 
 

5.1.3.4 Långsiktig- och kortsiktig inriktning 

Under observationen för Företag A kunde författarna notera en exponering som kunde 

uppfattas som student- eller midsommar inspirerat i vita nyanser. Företag B visade 

också en exponeringsyta som gav en antydan av ett student tema. Samhällen med 

kortsiktig inriktning respekterar traditioner och de sociala skyldigheter som ska 

uppfyllas (Hur, W.M. et. al. 2015). Dock uppvisade Sverige varken en långsiktig- eller 

kortsiktig inriktning, utan anses ligga mittemellan dessa två förhållanden (geert-

hofstede.com u.å.). Således kan Företag A och Företag B visa på en anpassning för ett 
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samhälle med en kortsiktig inriktning eftersom de har tagit hänsyn till studenten i sin 

butikskommunikation, vilket kan anses vara en svensk tradition. Vid denna punkt kan 

därför det svenska samhället anses vara mer åt den kortsiktiga inriktningen eftersom ett 

sådant samhälle respekterar traditioner. Långsiktig inriktning däremot avser hur ett 

samhälle påvisar framtida värden, de antar ett långsiktigt perspektiv med inriktning på 

hur framtiden ter sig (Hur, W.M. et. al. 2015). Författarna kunde notera att Företag A 

var noga med att märka ut de produkter som var av ekologiska material, både på 

prislapparnas och skyltarnas design. Företag B hade tydlig information vid 

kassaområdet som gav möjlighet till att lämna in sina gamla kläder. Detta kan tyda på 

att Företag A och Företag B vill förmedla framtida värden i form av att förebygga en 

hållbar miljö. Samhällen med ett långsiktigt perspektiv kan antas ta till sig detta 

budskap då det kan anses att miljön kan vara ett framtida värde som människorna vill 

påvisa. Förutom exponeringen av ekologiska produkter kunde författarna även tyda på 

att Företag A framvisade rea-produkter i form av skyltar i rött och vitt. De enda 

skyltarna som inte skilde sig åt hos Företag B vad rea-skyltarna i en markant röd färg. 

Ett samhälle med en långsiktig inriktning undviker gärna att köpa nya eller okända 

produkter (Hur, W.M. et. al. 2015), därför kan rea-produkterna hos Företag A och 

Företag B anses vara en trygghet för ett sådant samhälle. Eftersom rea ofta anses tyda 

på att produkterna funnits med ett tag, kan människor med en långsiktig inriktning 

hunnit vänja sig vid att dessa produkter finns i butiken och kanske är mer öppna för att 

köpa dem. Alltså är rea-produkter varken nya eller okända. 

 

5.2 Sammanfattning av analys 

Företag A har visat att butikskommunikationen är anpassad till kulturen i Sverige 

genom att använda en färgstark entré för att göra butiken uppenbar för kunderna. Vid 

entrén påvisades även tydlig information om företagets webbsida. Företaget använder 

ett påtagligt flöde för hur kunderna ska orientera sig i butiken. De har valt att lägga 

dam-, bebis- och barnavdelningen på ett förenande sätt på samma våning. 

Bebisavdelningen för flickor uppvisar färgen rosa och barnavdelningen för pojkar 

används färgen röd. Företaget har även valt att utge lekfulla inslag på dessa avdelningar. 

Vidare hos Företag A uppvisas det en anpassning till Sveriges kultur genom att 

exponera traditionen studenten med vita traditionella kläder i butiken.  Färgerna som har 

använts på skyltdockorna i hela butiken är av samma ton, grå och efterliknar ingen 

specifik person genom att dessa har en slät yta utan ansiktsdrag. Vid provrummen har 

företaget valt att förmedla ett öppet intryck samtidigt avser de en enskildhet. 
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Butikskommunikationen har även anpassats till Sverige som kultur genom att skyltarna 

avbildar modeller med varierande etnicitet och mångfald. Företaget tydliggör rea-

produkter genom skyltar i rött. Detta avser också en anpassning till Sveriges uppfattning 

av färg samt väcka lusten att konsumera mode. Prislapparna visar upp företagets logga 

återkommande och de har använt olika prislappar för varierande kollektioner. Prislappar 

och skyltar uppvisar även en tydlighet för ekologiska produkter genom att informera om 

miljöpåverkan. 

 

Företag B har visat att butikskommunikationen är anpassad till kulturen i Sverige 

genom att använda företagets logga både vid skyltfönster och entré. I butiken har 

produkterna delats in i olika avdelningar som skiljer på vad som är vad så att kunden 

kan välja vilken avdelning den vill ta del av. Exponering av den svenska traditionen har 

anpassats i butiken genom vita traditionella kläder. Företaget har valt att använda svarta 

och vita skyltdockor med slät yta där inga ansiktsuttryck påvisas. Företag B´s provrum 

indikerar på en öppenhet samtidigt som de har dörrar som går att stänga. Vidare 

använder företaget kampanjbilder med en mångfald i åldrar och etnicitet. 

 

Företag B uppvisade även en anpassning till Sveriges kultur genom skyltar som var 

textade rea med en markant röd färg. Tillfälliga kollektioner märktes även ut med 

speciella prislappar. Företaget hjälper och inspirerar kunderna till att återbruka gamla 

kläder med en insamling vid kassan och informationsskyltar. Likaså uppvisade företaget 

gröna prislappar för att märka ut ekologiska plagg, samt blå prislappar för att märka ut 

badkläder. Informationen på prislapparna samt valuta angavs på svenska. 
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6 Slutsats 
Detta kapitel visar vilka slutsatser författarna har kommit fram till genom att besvara 

på studiens problemställning. Vidare i kapitlet ger författarna rekommendationer 

gällande studiens slutsats, samt kommer rekommendationer för framtida forskning att 

framföras. 

 

6.1 Problemställning 

Problemställningen i denna studie var att undersöka hur butikskommunikationen är 

anpassad till kulturen i Sverige. Studiens genomförande har således visat att en 

anpassning till de demografiska aspekterna plats och kultur inte har gjorts av 

exempelföretagen med avseende på Sverige som kultur. Detta kan påvisa en indikation 

till att företag i generella drag inte anser att det är viktigt att marknadsanpassa dessa 

delar, trots att teorin säger det. Däremot så har det visats på att företag innehar kunskap 

i hur en atmosfär och ett sammanhållet tema skapas för att attrahera kunder. I och med 

det kan en anpassning till specialexponering förekomma av företag gällande säsong. 

Dock är följden av detta ingen direkt anpassning av butikskommunikationen gällande 

ett lands kultur. Detta kan tänkas påverka företags försäljning och marknadsföring 

negativt, då exempelföretagen kan anses inte att ha förstått den undersökta kulturen fullt 

ut. 

 

Utifrån studien utlästes det att traditioner och högtider är av vikt till kulturen i ett land 

då det tillkännager ett lands värderingar, tro och ideal.  Förutsättningarna av detta kan 

bedömas vara viktiga om företag ska anpassa sig på en marknad då det kan uppkomma 

skillnader i språk, lagar och kultur. Företag inom modebranschen har visat indikationer 

på anpassning gällande traditioner då tillexempel denna studie av Sveriges kultur har 

uppvisat att studenten som tradition framgår i butikskommunikationen. Där av kan en 

anpassning i butikskommunikationen ses ha gjorts genom detta. Dock kan det 

möjligtvis anses vara svårt att anpassa butikskommunikationen till kulturer eftersom 

definitionen av begreppet menar på att kulturer ofta innehar många traditioner och 

folkslag. Det kan i sin tur skapa osäkerhet hos företag. Ändå kan det anses vara 

fördelaktigt för företag att ha kultur i åtanke eftersom det skulle kunna erhålla större 

konkurrensmedel för butikerna och större förtjänst. Samt att budskap kanske skulle tas 

emot på ett tydligare sätt. 
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Inom Sveriges landskultur kan företag i generella drag anses göra en viss mån av 

anpassning till färg. Då denna studie har påvisat att framstående färger som grönt 

relaterar till miljö och natur samt att rött vid reatillfällen uppvisar en association till 

billigt, kan det således tyda på att en anpassning har gjorts till den undersökta kulturen. 

För övrigt har det indikerats att färger inte används medvetet för att passa en specifik 

kultur. Det är mer troligt att färger istället används för att det kan ge ett starkt uttryck i 

butikskommunikationen. Även om färg är en effekt som kan påverka människor och det 

kan gestaltas på olika sätt samt att den geografiska platsen anses vara viktig när butiker 

använder färg som komponent, verkar företag möjligtvis inte tagit hänsyn till detta fullt 

ut. Härledningen av detta visar på att om företag gör delvis medvetna val till den 

passande kulturen bör det göras genom hela butikskommunikationen, i och med att färg 

har en betydande påverkan på människor. Ett ytterligare exempel på att färg egentligen 

inte har anpassats till den undersökta kulturen är skyltdockorna. Färgerna tyder mer på 

att framhäva produkterna istället för att ta den geografiska platsen i beaktning. En följd 

för företag generellt, kan tänkas bli att den avsedda marknaden inte tolkar färgerna på 

rätt sätt. Skyltdockorna i studien har däremot visat en anpassning till kulturen i fråga då 

inga ansiktsuttryck visas. Även så har kampanjskyltar lämpats efter Sverige i avseende 

på kulturens mångfald samt den demografiska aspekten ras. Det kan förmodas att 

företag i länder som innehar olika etniciteter använder skyltdockor som inte specificerar 

människans ursprung i sin butikskommunikation för att tilltala de många människorna. 

 

Återigen gällande färg har butikskommunikationens helhetsintryck av butikerna i 

studien inte visats på en anpassning till en kultur, utan snarare för att framhäva 

produkterna som företagen avser. Det kan vara ett medvetet- som icke-medvetet val, för 

att inte specificera butikskommunikationen med en kultur då företag i allmänhet kan 

antas återfinnas på den globala marknaden. Däremot efter att ha studerat 

butikskommunikationen gällande Sveriges kultur har det visats en överensstämmelse för 

kulturen i fråga för prislappar och skyltar, där medvetna val av färg och symbol gjorts 

och sänder ett budskap som är anpassat till kunderna.  

 

Vad gäller språk har det exempelvis i denna studie visats vara en gemensam punkt för 

Sverige som kultur. Dock visade resultaten på att en anpassning inte gjorts av företagen 

i den utsträckningen. I den mån som butikerna har adapterat till språket borde butikerna 

ha påvisat ett mer påtagligt intryck för kulturens språk i butikskommunikationen. Det 

kan tänkas att företag i allmänhet inte verkar anpassa all kommunikation till språket. 
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Även så har studien uppvisat olikartad design av prislappar angående språket och 

valutan. Således kan det vara problematiskt att se hur företagen vid denna punkt 

anpassat sig efter en kultur. Dock för mångspråkiga länder kan det tyckas att språket 

inte är en lika central del för kulturen, då kan prislappar med mera behöva anpassas till 

fler språk än endast ett språk.  

 

Gällande Hofstede´s kulturdimensioner individualism och kollektivism samt 

maskulinitet och femininitet kan anpassningar ses ha gjorts för den rådande kulturen av 

de båda exempelföretagen. I analysen går det att finna indikationer på en anpassning för 

ett individualistiskt samhälle genom att butikskommunikationen är anpassad till att 

kunden kan förhålla sig till det egna ”jaget” och göra prioriteringar för sin närmsta 

familj. Detta har gjorts genom att tillexempel använda skyltdockor som inte efterliknar 

en specifik person, använda skyltar på modeller av varierande etnicitet och mångfald, 

samt att provrummen ger utrymme för både familjen och chansen att ge uppmärksamhet 

till sig själv. En anpassning till ett feminint samhälle kan anses ha gjorts, dock i olika 

utsträckningar. Genom att tydligt märka ut ekologiska produkter med prislappar och 

skyltar, exponera varumärkets webbsida vid butikens entré, samt även vid denna 

dimension använda modeller av olika etnicitet och mångfald i sin reklam, kan en 

anpassning efter ett lands kultur i butikskommunikationen göras för företag i 

modebranschen. 

 

De två andra dimensionerna att undvika osäkerhet och långsiktig- och kortsiktig 

inriktning görs inte lika tydliga anpassningar för den kultur som undersökts. Det har 

visats på att företagen har anpassat butikskommunikationen efter ett samhälle med ett 

högt osäkerhetsundvikande, vilket den svenska kulturen inte anses vara. Dock kan det 

konstateras att företag inom modebranschen kan behöva göra anpassningar i 

butikskommunikationen på grund av att alla samhällen har någon form av 

osäkerhetsundvikande i sig. Anpassningar kan då göras genom att inge trygghet med 

säsongsanpassningar, använda igenkännande attribut som återkommer i butik så som 

företags logga, samt att skilja på olika kollektioner genom olika prislappar. Vad gäller 

den sista dimensionen långsiktig- och kortsiktig inriktning är det svårt att dra en slutsats 

då teorin definierar den undersökta kulturen som varken långsiktig eller kortsiktig. 

Anpassningar som kan ses ha gjorts hos de exemplifierade företagen är att de har tagit 

hänsyn till en svensk tradition i butikskommunikationen, vilket samhällen med 

kortsiktig inriktning uppskattar. Genom att märka ut och tydligt exponera produkter 
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som syftar till att kunden kan göra ett bättre val för miljön görs en anpassning för ett 

samhälle med en långsiktig inriktning, som påvisar framtida värden. Således kan det 

konstateras att anpassningar i butikskommunikationen hos företag inom modebranschen 

kan göras genom att först fastställa vilka dimensioner människorna i det rådande landet 

förhåller sig till. Sedan analysera vilka värderingar samhället har genom dessa 

dimensioner och försöka applicera det i butikskommunikationen, så att butiken 

förmedlar de värden som den lokala kunden rättar sig efter i det vardagliga livet.  

 

6.2 Rekommendationer 

För att anpassa butikskommunikationen till kulturen i ett land är en rekommendation till 

företag att ta till sig den specifika kulturens högtider och traditioner och gestalta dem 

via specialexponeringar. Detta för att det kan anses generera större konkurrensmedel för 

företag, samt skapa tydlighet för den lokala kunden då alla samhällen har någon form av 

osäkerhetsundvikande i sig. Något annat som författarna anser är fördelaktigt att 

anpassa sig till, är att använda skyltdockor med släta ansikten och utan specifika 

ansiktsdrag. Dels för kulturers olika folkslag samt även för att kunder ska kunna se det 

egna ”jaget” hos ett samhälle med individualistisk inriktning. Det skulle således kunna 

öka försäljningen för företag inom modebranschen. 

 

En annan rekommendation är att företag ska använda färger på ett medvetet sätt. Det 

vill säga att butikskommunikationen ska justeras efter de kulturella betydelserna av 

färger. På grund av att det kan avge en tydligare kommunikation. Ytterligare en 

rekommendation är att företag använder färger som ett medel för att uppmärksamma 

värderingar, som är viktiga för kulturer. Vidare är en rekommendation till företag att 

adaptera till kulturers språk för att återigen, kommunicera tydligt och undvika 

förvirring. Företag kan även adaptera till de demografiska aspekterna plats, storlek, 

kultur, ras, eftersom de är viktiga vid anpassning till en marknad. Utöver demografiska 

aspekter kan det ses som gynnade för företag att använda Hofstede’s kulturdimensioner 

för att identifiera en kultur och då lättare kunna anpassa butikskommunikationen. 

 

6.3 Framtida forskning 

För framtida forskning skulle fler modeföretags butikskommunikation kunna studeras 

kopplat till en kultur, för att på så sätt få en större uppfattning av hur 

butikskommunikation kan anpassas till kulturen i ett land. Att även behandla andra 
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kulturer än den som exemplifieras i denna studie, kan ge ett större helhetsperspektiv. 

För framtida forskning skulle intervjuer kunna tillföras som metod för att få en bredare 

inblick i ämnet, samt att ta med kunders perspektiv för en mer omfattande bild av hur 

butikskommunikation kan anpassas till kulturen i ett land.  
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