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Sammanfattning 
 
Denna uppsats har sin utgångspunkt i att behovet av effektiva differentieringsstrategier hela 
tiden ökar. Utöver detta indikeras även en ökad efterfrågan från kunderna på upplevelser i 
mötet med företaget. En bransch som möter denna utmaning i högsta grad är modesäljande 
kedjor då de har snarlika produkter och kunder som söker shoppingupplevelser. Genom att 
effektivare använda sig av den fysisk miljö i butik skulle de kunna utveckla en 
framgångsrikare differentiering och leverera unikare upplevelse till sina kunder. Med stöd av 
såväl forskning som egna erfarenheter upplever författarna dock inte att de modesäljande 
kedjorna idag använder sin butiksmiljö på ett framgångsrikt sätt. Författarna frågar sig därför 
varför modesäljande kedjor inte använder sig av kundens upplevelse i den fysiska miljön i 
butiken för att särskilja sig gentemot sina konkurrenter. Syftet som följer är att skapa 
förståelse för de modesäljande kedjornas syn på utnyttjandet av det fysiska utrymmet i butik 
för att differentiera sig från sina konkurrenter och kommunicera med sina kunder. Delsyftena 
är att beskriva dagens butikserbjudande samt att bedöma om kundens upplevelse i det fysiska 
utrymmet i butik är en underutnyttjad marknadsföringsstrategi. 
 
Författarna har valt att genomföra en kvalitativ studie med utgångspunkt i en hermeneutisk 
kunskapssyn. Då författarna ser samhället som en social konstruktion har tolkningar gjorts av 
individers åsikt för att ge insikt i gruppens uppfattning. Författarnas abduktiva angreppssätt 
innebär att arbetetsprocessens utgångspunkt skiftat mellan teori och empiri.  
 
De teoriska områden som delges är differentiering, kommunikation, den fysiska miljön och 
upplevelse vilka alla syftar till att kartlägga och bidra till en nyanserad sammansättning av 
olika infallsvinklar för dagens kunskapsläge. Författarna söker sammankoppla dessa områden 
på ett tydligare sätt då de uppmärksammat att de har en intressant växelverkan. 
 
Studiens empiriska material är inhämtat genom sju intervjuer med butikskommunikatörer från 
de modesäljande kedjorna MQ, Lindex och Gina Tricot. Utöver dessa talade vi också med 
konsulter från Wester & Elsner, Differ, Boys Don´t Cry och Leverage, som alla bidragit med 
intressanta aspekter. Tillsammans har en gedigen grund för en innehållsrik analysdel givits. 
Resultatet av analysen påvisar framförallt att de modesäljande kedjorna har brister i sin 
användning av butiksmiljön både som konkurrens- och marknadsföringsverktyg.   
 
De slutsatser som presenteras är att har kedjorna överlag har en positiv syn på att utnyttja 
butiksmiljön som konkurrens- och marknadsföringsverktyg. Men kedjorna har ett mycket 
starkt produktfokus som har en bromsande effekt på arbetet med den fysiska miljön. Det 
fastslås också att dagens butikserbjudande i mångt och mycket endast är ett erbjudande av 
kedjornas produkter och att kundupplevelsen i butik är en underutnyttjad 
marknadsföringsstrategi. 
 



Innehållsförteckning 
1. I SKYLTFÖNSTRET - INLEDNING.....................................................................................................1 

1.1 I BUTIKEN..............................................................................................................................................1 
1.2 PROBLEMBAKGRUND ............................................................................................................................1 
1.3 AVGRÄNSNING ......................................................................................................................................3 
1.4 BEGREPPSDEFINITIONER........................................................................................................................4 

2. PÅ LAGRET – UPPSATSENS UTGÅNGSPUNKTER ........................................................................5 
2.1 ÄMNESVAL............................................................................................................................................5 
2.2 FÖRFÖRSTÅELSE ...................................................................................................................................6 

Praktisk karaktär ..................................................................................................................................6 
Teoretisk karaktär.................................................................................................................................7 

2.3 FÖRFATTARNAS SYN PÅ VETENSKAP OCH KUNSKAP ..............................................................................7 
2.4 ANGREPPSSÄTT .....................................................................................................................................7 
2.5 LITTERATURSÖKNING............................................................................................................................8 
2.6 VAL AV TEORIER ...................................................................................................................................9 
2.7 KÄLLKRITIK ........................................................................................................................................10 

3. KOLLEKTIONEN – TEORETISK KARTLÄGGNING....................................................................11 
3.1 KAPITELÖVERSIKT ..............................................................................................................................11 
3.2 DIFFERENTIERING ...............................................................................................................................12 

Traditionella differentieringsstrategier förlorar effektivitet..............................................................12 
Den fysiska miljön som ett differentieringsverktyg ...........................................................................13 

3.3 KOMMUNIKATION ...............................................................................................................................14 
Vikten av enhetliga budskap ..............................................................................................................14 
Att kommunicera genom den fysiska miljön......................................................................................15 

3.4 DEN FYSISKA MILJÖN ..........................................................................................................................15 
Begreppet servicescape .......................................................................................................................16 
Synen på den fysiska miljön ...............................................................................................................16 
Den fysiska miljöns betydelse .............................................................................................................16 
Begreppets genomslag i praktiken .....................................................................................................17 

3.5 UPPLEVELSER......................................................................................................................................18 
Vikten av kundupplevelsen.................................................................................................................19 

4. I PROVHYTTEN - PRAKTISK METOD............................................................................................21 
4.1 URVAL ................................................................................................................................................21 

Urval av butikskommunikatörer ........................................................................................................22 
Urval av konsulter ..............................................................................................................................22 
Kritik av urval .....................................................................................................................................23 

4. 2 INLEDANDE KONTAKT ........................................................................................................................23 
4.3 INTERVJUSITUATIONEN .......................................................................................................................24 

Intervjumanual ...................................................................................................................................24 
Telefonintervjuer ................................................................................................................................25 
Personliga intervjuer ..........................................................................................................................25 
Kritik mot informationsinhämtande ..................................................................................................26 

4.4 DATABEARBETNING ............................................................................................................................26 
4.5 SAMMANSTÄLLNING AV INTERVJUERNA .............................................................................................27 

5. VID KASSAN – EMPIRISKT MATERIAL.........................................................................................29 
5.1 PRESENTATION AV RESPONDENTERNA ................................................................................................29 

Gina Tricot..........................................................................................................................................29 
MQ ......................................................................................................................................................29 
Lindex .................................................................................................................................................30 
Wester & Elsner..................................................................................................................................30 
Boys Don´t Cry....................................................................................................................................31 
Differ ...................................................................................................................................................31 
Niklas Forser ......................................................................................................................................32 

5.2 DIFFERENTIERINGEN FRÅN KONKURRENTER .......................................................................................32 
Butikens miljö som ett konkurrensmedel...........................................................................................32 



Upplevelsen som ett konkurrensmedel...............................................................................................33 
Fysiska miljöns begränsning som konkurrensmedel ........................................................................34 
Hur kedjorna försöker bli unika ........................................................................................................34 

5.3 KOMMUNIKATIONEN MED KUNDERNA.................................................................................................35 
Den fysiska miljön som en kommunikationskanal och marknadsföringsstrategi............................35 

5.4 KUNDENS UPPLEVELSE........................................................................................................................37 
Medvetet arbete för att leverera kundupplevelser ..............................................................................37 
Butikens betydelse för kunden ...........................................................................................................38 
Miljön kan användas bättre än idag ..................................................................................................39 

6. I PÅSEN – ANALYS & DISKUSSION.................................................................................................42 
6.1 DIFFERENTIERINGEN FRÅN KONKURRENTER .......................................................................................42 
6.2 KOMMUNIKATIONEN MED KUNDERNA.................................................................................................46 
6.3 KUNDENS BUTIKSUPPLEVELSE ............................................................................................................49 

7. KVITTOT - SLUTSATSER...................................................................................................................52 
7.1 UPPSATSENS FRÅGESTÄLLNING OCH SYFTE.........................................................................................52 
7.2 SLUTSATSER........................................................................................................................................52 
7.3 FÖRSLAG TILL FORTSATT FORSKNING..................................................................................................53 
8. ÖPPET KÖP I 10 DAGAR - SANNINGSKRITERIER...................................................................................54 
8.1 GILTIGHET...........................................................................................................................................54 
8.2 INTERSUBJEKTIVITET ..........................................................................................................................55 
8.3 PRAKTISK ANVÄNDBARHET.................................................................................................................55 
8.4 ÖVERFÖRBARHET................................................................................................................................55 

9. KÄLLFÖRTECKNING .........................................................................................................................57 
LITTERATUR..............................................................................................................................................57 
ARTIKLAR .................................................................................................................................................57 
HEMSIDOR ................................................................................................................................................60 
MUNTLIGA KÄLLOR ..................................................................................................................................60 

 
Appendix  
 
Bilaga 1 – Intervjumall för butikskommunikatörer 
Bilaga 2 – Intervjumall för konsulter 
Bilaga 3 – Experiment   
 



1 

1. I skyltfönstret - inledning 
 
Vi vill välkomna dig som läsare till vårt skyltfönster där vi ämnar presentera en 
förklaring och bakgrund till det problem som vår studie bygger på. Med en putsad ruta 
vill vi skylta relevanta områden, visa på aktualitet och skapa ett intresse för det som 
komma skall. Skyltfönstret ska ge dig som läsare en ökad förståelse för det valda 
ämnesområdet och vår studies frågeställning, syfte och delsyften kommer också 
exponeras. Efter att vi förhoppningsvis givit dig en glasklar titt återstår det bara att säga, 
välkommen in!  
 
1.1 I butiken 
 
En kvinna kommer in i lokalen, hon går sakta in bland borden och ser sig omkring. 
Långsamt går hon fram mot fondväggen och känner försiktigt på materialet i en kofta. 
Hon plockar ner en klänning från en galge och går fram till spegeln där hon studerar sin 
spegelbild. Butiksexpediten kommer leende fram till henne och frågar om hon behöver 
någon hjälp. Kvinnan svarar: 
- Nej, tack…jag tittar bara. 
 
Alla känner vi igen oss som kunden i denna situation. För många är shopping en 
fritidssysselsättning som det spenderas både tid och pengar på. Konsumtion handlar allt 
mindre om verkliga behov och mer om att finna avkoppling, visa sin personliga identitet 
och om att köpa saker som kan vara trevliga att ha. Själva vistelsen i butiken har därför 
fått en annan betydelse, där kunder inte nödvändigtvis alltid söker efter att köpa en 
produkt, ibland söks bara en upplevelse. Butiken blir viktigare då det är där som företaget 
har möjlighet att visa vad de står för, presentera sin image och påverka kunden. Ett 
experiment vi utfört visar att fyra av de stora modesäljande kedjorna idag inte lyckats 
kommunicera sina värderingar och visioner till kunderna (Se Bilaga 3). Då 
försökspersonerna inte kunde koppla samman rätt vision med rätt kedja antyder detta att 
upplevelsen kunderna får i butik idag inte är en upplevelse av företaget. Således finns ett 
glapp mellan kundernas krav och efterfrågan och företagens utnyttjande av butikernas 
fysiska miljö. 
 
1.2 Problembakgrund 
 
På dagens konkurrensintensiva marknader är det nödvändigt för företag att använda sig 
av differentieringsstrategier för att särskilja sina produkter eller tjänster från 
konkurrenternas.1 Traditionella differentieringsstrategier som fokuserat på olika 
produktattribut är dock inte längre funktionella.2 Detta har sin utgångspunkt i att kunder 
idag tar dessa attribut för givet och förväntar sig att de ska ingå i produkterbjudandet. Att 
särskilja sig genom sina produkter försvåras ytterligare av de mättade marknaderna och 

                                                 
1 Obasi Akan, R.S. Allen., M.M. Helms och S.A. Spralls III, “Critical tactics for implementing Porter’s 
generic strategies”, Journal of business strategy, 27 ( 2006) 
2 Oswald A. Mascarenhas, R. Kesavan och M. Bernacchi, “Lasting customer loyalty: a total customer 
experience approach”, Journal of Consumer Marketing, 23 (2006) 
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det stora utbud som erbjuds.3  Det företag måste sträva efter för att uppnå en 
framgångsrik differentiering är att synliggöra sitt varumärke och att ge sina produkter ett 
mervärde.4  För att möjliggöra detta krävs effektiva och väl utformade 
kommunikationskanaler.5 
 
I en mycket intressant artikel av Simonetta Carbonaro, som är en framstående professor 
inom konsumentpsykologi vid Borås Universitet, framgår det att kunder idag är allt mer 
upplysta och mindre imponerade av den traditionella kommunikationen. Hon beskriver 
dagens kunder som mer krävande och kritiska mot företagen och deras marknadsföring.6 
Detta har sin utgångspunkt i att kunder i allmänhet söker företagens värderingar och syfte 
för att hitta en mening med sin konsumtion.7 En underökning som nyligen genomförts av 
Deloitte visar även att dagens kund vill erhålla mer tilltalande upplevelser i mötet med 
företaget. Det betyder att kunden söker ett erbjudande av företagen som består mer än 
bara produkten.8 
 
Inom tjänstebranschen har företag länge arbetat med det utrymme där kunden och 
företaget möts för att på så sätt göra företaget och dess erbjudanden mer påtagliga. 
Företagets fysiska miljö har där utvecklats till en betydelsefull och effektiv 
kommunikationskanal där upplevelser och mervärde för kunden genereras.9 Denna 
möjlighet finns även för detaljhandeln då produkterna där levereras genom butiker. 
Butikerna skulle således utgöra en ypperlig möjlighet för produktföretagen att utveckla 
sitt produkterbjudande till en mer tilltalande kundupplevelse.10 
 
Produktföretagen möter nu utmaningen i att leverera dessa kundupplevelser. Och på 
grund av att företagen har skilda åsikter kring hur vikig upplevelsegenereringen är, har 
detta lett till att deras praktiska hantering skiljer sig åt.11 Det har också visat sig att 
företagens syn på de upplevelser de ger till kunden inte stämmer överens med kundens 
uppfattning. Hela åttio procent av företagen tror nämligen att de levererar en överlägsen 
kundupplevelse, men endast åtta procent av deras kunder håller med.12 Trots dessa 
nedslående indikationer har det ändå visats att upplevelseerbjudandena idag har vunnit 
större intresse hos produktföretagen. Detta fastän denna bransch tidigare haft ett tydligt 
fokus på just produkten.13  

                                                 
3 Mascarenhas, Kesavan och Bernacchi, “Lasting customer loyalty: a total customer experience approach”. 
4 Ibid. 
5 Tony Proctor och P. Kitchen, “Communication in postmodern integrated marketing”, Corporate 
Communications: An International Journal, 7 (2002 ) 
6 Simonetta Carbonaro och C. Votava, “Paths to a new Prosperity”, CTF Journal Textile Journal  (2005) 
7 Carbonaro och Votava, “Paths to a new Prosperity”. 
8 Deloitte Touche Tohmatsu, “2007 Global Powers of Retailing, the search for sustainable growth. 
Delivering more than the goods”, NRF Stores. 
9 Mary Jo Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers och employees ”, 
Journal of marketing, 56 (1992). 
10 Bernd H Schmitt, Customer experience management, a revolutionary approach to connecting with your 
costumers, (New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003). 
11 Lena Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW!, (Lund: Studentlitteratur, 2003). 
12 James Allen, F.F. Reichheld och B. Hamilton, “The Three "Ds" of Customer Experience”, (2005). 
13 Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW!. 
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En bransch inom detaljhandelsföretag som vi funnit mycket bristfällig i genererandet av 
kundupplevelser och levererandet av tydlig kommunikation är modesäljande kedjor. 
Dessa företag verkar på en i allra högsta grad konkurrensintensiv marknad där 
produkterna är synnerligen lika varandra.14 Utöver detta möter de modesäljande kedjorna 
också allt mer krävande kunder då identitetsshopping blir en vanligare företeelse. Att 
köpa kläder handlar idag om att förstärka sin personliga identitet och stil15 och det är 
därför särskilt viktigt att företaget och varumärket stämmer överens med kundens 
värderingar.16  
Idag är shopping att betrakta allt mer som en upplevelse i sig och de modesäljande 
kedjornas butiker får därför en avgörande roll i hur kunderna uppfattar företaget. Det är i 
butikerna som mötet mellan företag och kund sker och är mest påtagligt. Som kunder 
upplever vi dock de modesäljande kedjorna som mycket lika varandra och de upplevelser 
de genererar skiljer sig inte särskilt mycket åt. Då utbudet är så stort och kundens 
valmöjligheter så många, landar vi i följande frågeställning: 
 
Varför använder sig inte modesäljande kedjor av kundens upplevelse i butikens fysiska 
miljö för att särskilja sig gentemot sina konkurrenter? 
 
Vårt syfte är att skapa förståelse för företagens syn på utnyttjandet av det fysiska 
utrymmet i butik för att differentiera sig från sina konkurrenter och kommunicera med 
sina kunder. Våra delsyften är att beskriva dagens butikserbjudande samt att bedöma om 
kundens upplevelse i det fysiska utrymmet i butik är en underutnyttjad 
marknadsföringsstrategi. 
 
1.3 Avgränsning 
 
I denna studie har vi valt att titta närmare på modesäljande kedjor i Sverige som främst 
vänder sig till kvinnor. Vi vill också uppmärksamma att den litteratur som finns kring den 
fysiska miljön berör dess påverkan på flera aktörer, till exempel personal, leverantörer 
och andra externa intressenter.17 I vårt arbete har vi valt att fokusera på den fysiska 
miljöns påverkan på kunden. Detta eftersom butikens syfte är att leverera företagets 
produkter till kunderna och vi anser därför det fysiska utrymmet är ämnat i första hand 
för kunden. En annan avgränsning vi valt att göra gäller kundens upplevelse. Vi är 
medvetna om att det finns en rad saker som påverkar upplevelsen, till exempel 
personalens bemötande och kundens sinnesstämning. Vi anser dock att mer forskning på 
den fysiska miljöns betydelse för kundupplevelsen vore intressant och har därför valt att 
fokusera just på detta. Viktigt att nämna är också att vi inte tittar närmare på den 

                                                 
14 Andrew J.Newman och D. Patel, “The marketing directions of two fashion retailers”. European Journal 
of Marketing, 38 (2004). 
15 Christopher A Dodd,  I. Clarke och M.H. Kirkup. “Camera observations of customer behaviour in 
fashion retailing: methodological propositions”.  International Journal of Retail & Distribution 
Management 26 (2000).  
16 Richard Schreuer, “To build brand equity, marketing alone is not enough”. Strategy & leadership, 4 
(2000). 
17 Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers och employees ”. 
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detaljerade designen av miljön, det vill säga på material och andra element som påverkar 
kundens upplevelse av miljön.  
 
1.4 Begreppsdefinitioner 
 
Genomgående i arbetet kommer flera begrepp att användas när vi talar om ett företags 
fysiska miljö. Begreppen servicescape, butiksmiljöer och fysiska utrymmet kan alla läsas 
och förstås som detsamma som den fysiska miljön. Dessa begrepp har i vissa fall något 
olika innebörd i litteraturen men vi anser att skillnaderna är av mindre betydelse och att 
användningen av flera begrepp visar på bredden av den forskning som finns inom 
området.  
 
För att underlätta för dig som läsare vill vi också klargöra att vi ser på begreppet 
butikserbjudande som det vad kunden erbjuds i butiken. Två delar i erbjudandet som 
innefattas i denna studie är produkterbjudandet och upplevelseerbjudandet. Vi betraktar 
produkterbjudandet som varan och dess medföljande attribut och upplevelseerbjudandet 
som den upplevelse och känsla kunden får i butiken. 
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2. På lagret – uppsatsens utgångspunkter 
 
Vi vill nu ta med dig som läsare på en inventering av lagret, här finns nämligen studiens 
utgångspunkter prydligt paketerade. Vi kommer att delge dig som läsare de tankegångar 
som påverkat genomförandet av vår studie. Lagrets förvarade förklaringar kring vårt 
ämnesval samt den förförståelse som vi besitter kommer att lyftas fram. Då vår syn på 
vetenskap och kunskap ligger till grund för uppsatsen kommer även dessa packas upp. 
Inventeringen fortsätter med en redogörelse för det angreppssätt vi valt att använda för 
att besvara vår problemformulering och uppnå våra syften. Slutligen sker en klargörelse 
för hur sökning och val av teorier hanterats och allra längst in på lagret avrundar vi 
sedan med en genomgång av relevant kritik till de källor som använts.  
 
2.1 Ämnesval 
 
Valet av ämne i denna studie har sin utgångspunkt i våra tidigare studier. Vi går båda på 
ekonomiprogrammet Service Management med marknadsföringsinriktning vid 
Handelshögskolan på Umeå Universitet. Under kursen Design och Miljö, vilken ingår i 
vår studieplan, väcktes nyfikenhet och funderingar kring begreppet servicescape, även 
nämnt som det fysiska utrymmet. Tankar om den fysiska miljöns påverkan, potential och 
utvecklingsmöjligheter började då ta form då vi diskuterade området allt mer. Under 
utbildningens gång har också vårt intresse för marknadsföring ökat och vi har då på C-
nivå valt en marknadsföringsinriktning och läst kurserna Service Marketing och 
International Marketing. Det var under dessa kurser som vi upptäckte den bredd som 
finns inom marknadsföring som ämne samt började fundera kring vilka möjligheter och 
hinder det finns med marknadsföring.  
 
Med detta i åtanke så upptäckte vi mönster och faktum i det vardagliga livet som gjorde 
att vi närmare ville studera hur företag verkligen använder sig av sin butiksmiljö, det 
fysiska utrymmet. Vi förvånades över hur bristfällig vi fann den fysiska miljön i de flesta 
modesäljande kedjor och blev intresserade av hur stora kedjor arbetar med sina butiker. 
Vi såg att det detta gav oss möjlighet att sammanlänka och studera både områdena 
servicescape och marknadsföring. Valet att studera just modesäljande kedjor har 
påverkats av att vi idag är kunder till flera av dem där vi reflekterat över hur lika de är i 
utbud av produkter som butiksmiljöer, och vår nyfikenhet på tankesätt kring kedjornas 
markandsföring utvecklats än mer.  
 
Med anledning av att vi själva valt att formulera frågeställning har vi haft fria händer att 
utforma studien under vår arbetsprocess. Detta ser vi också som en fördel då vi kunnat 
styra uppsatsen själva och fokusera på de områden som vi finner mest intressanta. Vi 
anser att detta gett oss större möjlighet till nytänkande och möjlighet till att generera ny 
kunskap. 
 



6  

2.2 Förförståelse 
 
Den förförståelse vi besitter består av våra praktiska och teoretiska kunskaper samt våra 
erfarenheter. Dessa kan vara mer eller mindre medvetna men de ger oss en 
förhandsuppfattning av helheten och ett utgångsläge för att generera ny kunskap. Vilka 
metoder vi använder oss av, hur vi uppfattar och använder information samt hur vi tolkar 
och analyserar påverkas av just vår förförståelse.18  
 
Praktisk karaktär 
Naturligtvis har vi båda tidigare erfarenheter av upplevelser i det fysiska utrymmet i 
butik, både som anställd och som kund. Dessa har gett oss såväl positiva som negativa 
erfarenheter, vilka vidare haft effekt på vår uppfattning om den fysiska miljöns påverkan. 
Våra erfarenheter av att jobba i det fysiska utrymmet i butik har skett i olika typer av 
branscher, men främst inom tjänsteföretag så som restaurang och café. Vi har då fått 
möjlighet att, inom vissa gränser, erfara och erhålla kunskap om hur den fysiska miljön 
påverkar kundens upplevelse. Detta har således betydelse för hur vi hanterat ämnet av 
denna studie. Josefin har dock, sedan några månader tillbaka, anställning på en 
modesäljande klädkedja där det ingår i arbetsuppgifterna att skapa ett säljande och 
tilltalande butiksutrymme för kunderna. Hon besitter därför kunskap dels kring kundernas 
reaktioner i den fysiska miljön i butik samt om hur en kedja tänker kring utnyttjandet av 
butiksmiljön. Denna erfarenhet kan naturligtvis färga arbetet men då vi är medvetna om 
detta menar vi att viss branschvana är till uppsatsens fördel då det ökar vår förståelse.   
 
Som kunder har vi tagit del av fysiska utrymmen i butik inom oändligt många branscher. 
Det som dock är av störst intresse för studien är att vi som modeintresserade konsumenter 
då tillfälle getts har, oavsett var i världen, tagit del av modesäljande butikers fysiska 
utrymmen. Vårt modemedvetande kan naturligtvis ha påverkat oss på en rad olika sätt 
men framförallt, genom de butiker eller varumärken vi anser oss vara mest lojala till, 
format en omedveten mall om hur det “rätta“ fysiska utrymmet skapas. Vi anser dock att 
dessa erfarenheter som dels ligger till grund för studien, det vill säga det faktum att vi 
påverkas, och dels underlättat förståelsen för den information vi tagit del av ger styrka till 
studien. Som vi poängterat är vi medvetna om att vår förförståelse kan ha inverkan på 
studien men med denna vetskap kan vi påverka att detta inte sker i allt för stor 
utsträckning. 
 
Vi är medvetna om att vårt intresse för den fysiska miljön lett till att vi ser till dess 
fördelar snarare än dess brister. Vi är dock eniga om att vårt synsätt kan frambringa ett 
större intresse för den fysiska miljön och för att få gehör för dess potential måste vi tro på 
dess möjligheter. Detta kan naturligtvis ha påverkat vårt kritiska tänkande men vi har i så 
stor utsträckning som möjligt försökt att ifrågasätta källor och material för att i denna 
studie presentera en realistisk bild. 
 
 

                                                 
18 Stig Lindholm, Vägen till vetenskapsfilosofin, (Lund : Academia adacta, 1999), 73. 
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Teoretisk karaktär  
Vi vet att vår teoretiska förförståelse har påverkat våra val gällande litteratur och metod. 
Genom vår utbildning har vi givits en grund i ämnet marknadsföring vilket underlättat 
arbetet med denna uppsats. Detta gäller vår förståelse av såväl marknadsföring i 
allmänhet så som de verktyg marknadsförare kan använda sig av. Vi är också väl insatta i 
begreppet servicescape, den fysiska miljön, där denna grundläggande förståelsen har gjort 
att vi lättare kunnat ta del av samt sätta oss in i ytterligare kunskap inom ämnet. Vi har 
dock ämnat finna nya intressanta infallsvinklar och bredda vårt teoretiska spektrum, för 
att på bästa sätt finna relevanta teorier för denna studie. Vi anser att så länge vi är 
medvetna om våra tidigare erfarenheter vinner uppsatsen förtroende i att vår kunskap kan 
användas tillsammans. Vår strävan är dock att inte låta förutfattade meningar färga 
arbetet, utan att försöka behålla saklighet och opartiskhet.  
 
2.3 Författarnas syn på vetenskap och kunskap 
 
Med kunskapssyn menas uppfattningen av verkligheten och hur denna kan studeras. 
Hermeneutiken är en central kunskapssyn.19 Hermeneutiken fokuserar på en tolkning av 
verkligheten och en tro på att verkligheten är subjektiv.20 Det innebär att strävan inom 
detta synsätt är att ange betydelser och skapa förståelse.21 Vi tror att varje människa ser på 
verkligheten på olika sätt på grund av att olika händelser och förutsättningar formar oss 
och gör oss unika. Vi ser därför verkligheten som subjektiv och tolkningsbar. Vi antar 
dock, i enlighet med Wennberg, att samhället är uppbyggt av sociala institutioner, vanor 
som spridit sig från en person till en annan, som människan föds in i och tar för givna. 
Detta skapar en objektiv verklighet, ett visst mått av social objektivitet22, vilket leder till 
att vissa sociala konstruktioner kan delas av grupper av människor. Vi anser att dess 
acceptans leder till att en studie i individens åsikt och mening kan ge insikt i en grupps 
uppfattning.  
    
2.4 Angreppssätt  
 
Vanligtvis kopplas den hermeneutiska kunskapssynen samman med en subjektiv 
verklighetsuppfattning och ett induktivt angreppssätt. Detta innebär att forskningen då 
utgår från empiri för att generera teori.23 Detta överrensstämmer dock inte med vår studie 
då vi inte har för avsikt att generera teori. Inte heller stämmer ett helt deduktivt 
angreppssätt med utgångspunkt i teorin och objektiv verklighetsuppfattning med vår 
uppsats.24 I enlighet med Johansson Lindfors så upplever vi istället att dessa angreppssätt 
överlappar varandra. 25 Detta kan också härröras till vad Alvesson och Sköldberg kallar 

                                                 
19 Maj-Britt Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, (Lund: Studentlitteratur, 1993), 10. 
20 Ibid, 44. 
21 Ibid, 46. 
22 Soren Barlebo Wennberg, Social konstruktivism - positioner, problem och perspektiv, (AB Boktryck: 
Helsingborg, 2001), 71. 
23 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 55. 
24 Ibid, 55. 
25 Ibid, 59. 
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för abduktion i vilket arbetsprocessens utgångspunkt skiftar från empiri till teori.26 Vi har 
valt att se teorin och empirin som två parallella verktyg som gemensamt kan besvara vår 
frågeställning. Vi använde oss av teori för att fastställa var kunskapen ligger idag, vad 
som gjorts och hur det ses på fenomenet. Empirin har varit vår möjlighet att studera hur 
verkligheten ser ut idag. Teorin har också fungerat som vår referensram vid utformandet 
av intervjufrågor och som ett stöd i analysen och diskussionen. Den har hjälpt oss att hitta 
förklaringar och svar till vår frågeställning samt bidragit till att se nya givande mönster 
väl värda att lyfta fram. Empirin har varit grunden till vår analys och våra slutsatser där 
även denna självklart givit oss möjligheten att besvara vår frågeställning och uppfylla 
vårt syfte. Vårt arbete hade således en teoretisk utgångspunkt som sedan övergått till 
empirisk för att sedan återigen bli teoretisk, och så vidare. Detta har hjälpt studien att 
komma framåt, till exempel då vi vid intervjuer funnit nya områden att bredda vår 
teoretiska referensram med, och vi anser att detta angreppssätt gett studien ett större djup 
och bredd. 
 
Med utgångspunkt i vår problemformulering och våra syften ansåg vi att en kvalitativ 
studie var att föredra.27 Detta eftersom denna typ av studie strävar efter att klargöra ett 
fenomens karaktär eller egenskaper.28 Vi ansåg att den information vi ville ta del av 
skulle vara insamlad mest effektivt och trovärdigt genom intervjuer då de ger möjlighet 
till mer nyanserad och djupgående information. Vi genomförde därför en rad intervjuer 
med personer väl insatta inom de ämnesområden vi behandlar och som kunde bidra med 
kunskap till vår uppsats. Intervjuer ger mer djupgående kunskap med mer mångfald och 
variation eftersom ingen människa och situation är den andra lik.29  
 
2.5 Litteratursökning  
 
Enligt Jarl Backman finns det tre generella metoder att söka information på. Dessa består 
av konsultation, manuell sökning eller datorbaserad sökning. Eftersom varje vald 
sökmetod ger effekt på uppsatsen är det viktigt att kritiskt granska dessa.30 
 
Information och inspiration om ämnet vi valt att studera har vi hittat främst genom 
datorbaserad sökning på söksidor på Internet. Denna information har legat till grund för 
vår förståelse av ämnets aktualitet och relevans samt gett idéer till branscher och 
branschfolk som varit intressanta för studien. Mycket av denna information hittades på 
hemsidor som utformas av företag i branschen. Informationen kan därför ha varit vinklad 
på det sätt som bäst gynnar företaget och kan ha påverkat vår uppfattning om ämnet. Men 
då detta är ett nödvändigt led i arbetet med uppsatsen och utveckling av studien ser vi det 
som en fördel att vara medveten om de olika synvinklar och uppfattningar som finns.  
 

                                                 
26 Alvesson, Mats och K Sköldberg, Tolkning och reflektion, (Lund: Studentlitteratur, 2006), 45. 
27 Karin Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken (Lund: Studentlitteratur, 2002), 30. 
28 Ibid, 15. 
29 Ibid, 30. 
30 Backman, Jarl, Rapporter och uppsatser, Lund: Studentlitteratur, (1998), 149. 
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Källor till teorikapitlet har vi också inhämtat genom datorbaserad sökning. Detta genom 
Umeå Universitets databaser; ALBUM, Business Source Premier och Emerald. Beroende 
av vilket område inom teorin vi letat information till har vi använt oss av olika sökord. 
Till kommunikationsavsnittet valde vi ord såsom communication strategies. Inom 
differentieringsområdet använde vi oss av competitiv strategy, positioning, marketing 
differentation strategy. Till servicescape avsnittet låg fokus på ord som servicescape, 
physical setting och physical setting in retailing. Och för upplevelse sökte vi på 
experimental marketing och customer experience retailer. Denna sökning kan ha 
påverkat vilka källor vi identifierad men vi anser att det stora urval som vi använt oss av i 
stora drag täcker in de allmänna åsikterna inom områdena idag.  
 
I vår manuella sökning där vi ämnat finna ytterligare värdefulla källor har vi framförallt 
använt oss av referenserna i artiklar från de områden vår uppsats berör. Kritik kan 
möjligtvis riktas mot detta men eftersom syftet med vårt teorikapitel är att visa för läsarna 
vad som tidigare sagts och gjorts på området tror vi att detta tillfört uppsatsens 
trovärdighet. 
 
De konsultationer vi fått består i vägledning av vår handledare Jessica Eriksson. Det har 
då bland annat diskuterats omfattning och utformning av uppsatsen. Eriksson har vidare 
bidragit med förslag på böcker, artiklar och områden värda att utforska samt uppslag som 
gett progression i arbetet. Detta kan naturligtvis ha styrt oss i vårt arbete men vi anser 
ändå att detta snarare kan ses som en styrka för studien eftersom det är vi som författare 
som fattat beslutet om att utnyttja förslagen eller inte. Att inte vara öppen för nya förslag 
betyder också att nya infallsvinklar inte ges möjlighet till utrymme och eftersom vårt 
syfte med studien är att generera ny kunskap skulle motsatsen skada värdet av uppsatsen. 
 
2.6 Val av teorier 
 
Med anledning av hur vi valt att använda oss av teorin i denna studie låg utmaningen i att 
finna källor med variation för att samla och presentera olika infallsvinklar och synsätt. 
För att säkerställa deras aktualitet valde vi i största möjligaste mån artiklar som var 
relativt uppdaterade. Vissa undantag gjordes dock från detta, bland annat när det gällde 
Mary Jo Bitners studier om den fysiska miljön eftersom hon är en erkänd forskare inom 
ämnet och många av nutidens artiklar refererar till hennes studier. Vi ansåg att källorna i 
största möjliga mån skulle vara skrivna i syfte för mode- eller detaljhandeln, vilket dock 
var mycket svårt att finna. Således har vi använt oss av de källor vi bedömt vara viktiga 
med representativa uppfattningarna inom de olika områdena intressanta för denna studie. 
Vi har med andra ord medvetet sökt att ge denna studie en varierade och innehållsrik 
teoretisk referensram med olika infallsvinklar för att överskådligt kartlägga dagens 
kunskapsläge inom området.   
 
Det bör också nämnas att det under arbetets gång skett förändringar i teoriavsnittet. Det 
adduktiva angreppssätt som vi tidigare talat om och anser oss arbeta utifrån innebär en 
skiftning mellan teori och empiri som utgångspunkt. Det har då lett till att nya intressanta 
teoriområden dykt upp allt eftersom och att vi då utökat våra sökningar. Våra val av 
källor har dock fortfarande utgått från de kriterier vi nämnt ovan. Vi bedömer, som 
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tidigare nämnt, att detta gett uppsatsen en fördel då vi hela tiden försökt vara öppna för 
nya infallsvinklar. 
 
2.7 Källkritik 
 
För att skapa oss en trovärdig teoretisk referensram till denna studie har vi valt att 
använda oss av såväl vetenskapliga artiklar som litteratur inom våra valda 
ämnesområden. Dessa källor har alla bidragit med kunskap och information till vår studie 
och för större tillförlitlighet av denna studie har vi kritiskt granskat dessa källors 
ursprung, syfte och räckvidd. Det är även viktigt att uppmärksamma att dessa källor inte 
är skrivna i samma syfte som vår uppsats och kritik kan naturligtvis riktas mot detta. Vi 
anser dock att alla dessa källor tillfört studien relevant kunskap och att de tillsammans 
ökat uppsatsens tillförlitlighet.  
 
Som vi nämnt var vår avsikt med valet av de teoretiska källorna att finna olika 
infallsvinklar och synsätt inom området och även att då uppmärksamma såväl de mer 
erkända som de mindre välkända författarna. Kritik kan eventuellt riktas mot att vissa 
källor möjligtvis är mindre tillförlitliga. Vi anser dock att denna variation ger uppsatsen 
en mångsidighet och bredd på källor som i vårt syfte av det teoretiska användandet ökar 
giltigheten för vår studie. 
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3. Kollektionen – teoretisk kartläggning 
 
Vi vill nu välkomna dig som läsare till en visning av fyra väl utvalda huvudkollektioner 
där teoriska områden kommer att delges och presenteras. Dessa har alla inom sina 
avsnitt syfte att kartlägga samt bidra till en nyanserad sammansättning med olika 
infallsvinklar om dagens kunskapsläge. Den första omfattande kollektionen som 
presenteras är differentiering vilken påvisar utmaningar för dagens produktföretag att 
särskilja sig. Efter detta följer kommunikation där argument om effektiva 
kommunikationskanaler förs. Vidare presenteras kollektionen servicescape även kallad 
det fysiska utrymmet för att närmare lyfta fram dess innebörd, effekter och betydelse. Sist 
men inte minst kommer en visning av upplevelsen där begreppet, dess efterfrågan och 
inverkan på kunden lyfts fram och klargörs. Innan denna kartläggning av de olika 
teoretiska kollektionerna ges inleds det hela med en kapitelöversikt för att förtydliga de 
valda teoriområden studien berikats med.  
 
3.1 Kapitelöversikt 
 
Som ett avstamp till detta kapitel vill vi ge läsaren en möjlighet att förstå hur vi ser på 
sambanden mellan de teoretiska områden som följer i detta kapitel. Detta för att det ska 
bli lättare för läsaren att följa våra resonemang både nu och senare. 
 
Med utgångspunkt i studiens problemformulering och syfte inleds den teoretiska 
kartläggningen med en presentation av begreppet differentiering. Differentiering är ett 
erkänt konkurrensverktyg som innebär att företaget visar upp sina fördelar och sin 
unikhet. För att differentieringen skall vara till någon nytta måste den dock nå ut till 
omgivningen, vilket sker genom effektiv och framgångsrik kommunikation. Denna 
kommunikation utgör kärnan i företagens marknadsföring då det är kommunikationen 
som förmedlar de budskap som marknadsföringsstrategin ämnar leverera.  
 
Det faller sig naturligt att förutsättningarna för att ett företag skall kunna differentiera sig 
är att det finns element som kan göras unika och som kan ges fördelar, den fysiska miljön 
är ett sådant element. Den fysiska miljön utgör också ett verktyg för att marknadsföra sig 
som företag då den har en stark kommunikativ förmåga.  
 
Att befinna sig i en miljö leder alltid till att en upplevelse genereras. Genom att medvetet 
utnyttja den fysiska miljön kan företagen således påverka vilka upplevelser som 
genereras. Detta innebär att en differentiering genom den fysiska miljön för oss är samma 
sak som en differentiering genom upplevelser. 
 
Med denna diskussion vill vi inte hävda att de angivna förhållandena mellan de olika 
begreppen alltid faller på samma sätt. Dessa relaterar till varandra med olika styrka och 
med varierande effekt beroende på vilket sätt det angrips på. Det kan därför inte nog 
understrykas att denna diskussion är vad som faller inom ramen för just denna studie. 
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3.2 Differentiering 
 
Företag använder sig av olika strategier för att utveckla konkurrenskraftighet. Ett område 
som handlar om att försöka skilja sig från sina konkurrenter så mycket som möjligt är 
differentiering. Forskning inom detta område har bland annat behandlat företags 
möjlighet att effektivt differentiera sig genom deras bemötande gentemot kund.31 Studier 
på produktföretags möjlighet att differentiera sig genom ledarskap, anställda och 
organisationsmål istället för produktattribut har också utförts.32 Vidare har företagens 
möjlighet att differentiera sig genom en prisnivåstrategi undersökts, där butiksmiljöer 
använts i syfte att statuera företagets prisnivåer.33 Ett område som studerats vilket faller 
inom denna uppsats område är differentieringsstrategi vilken strävar efter att erbjuda 
kunder unika produkter vilka tydligt skiljer sig ifrån konkurrenternas.34   
 
Traditionella differentieringsstrategier förlorar effektivitet 
Att bruka en differentieringsstrategi handlar om att erbjuda sina kunder något unikt som 
särskiljer företag på marknaden åt.35 Newman och Patel menar att de traditionella 
differentieringsstrategierna inte är effektiva längre på grund av dagens stora utbud och 
snarlika produkter. Det är således svårt att differentiera sig genom sina produkter. En 
annan problematik som författarna nämner är att de strategier som tidigare använts inte 
heller har tagit hänsyn till kundens mentala och känslomässiga sidor. De hävdar att en 
framgångsrik differentieringsstrategi ska leda till att kunder upplever en känslomässig 
överensstämmelse med företaget och på sätt öka kundlojaliteten.36 Enligt Mascarenhas, 
Kesavan and Bernacchi kommer företag som utvecklar känslomässiga band till sina 
kunder bli konkurrenskraftiga eftersom dessa är svårare att efterlikna för konkurrenter, 
till skillnad från deras produkter. Genom att skapa inspirerande upplevelser till kunden 
kan dess band knytas och utvecklas.37 Flera forskare påpekar att differentiering genom att 
skapa unika kundupplevelser blir allt mer centralt.38 Shawn och Ivens poängterar dock att 
alla företag inte kommer att inse denna strategis potential och de kommer då att gå miste 
om möjligheten att öka sin konkurrenskraftighet.39  
 
Vid användningen av en differentieringsstrategi betonar Akan, Allen, Helms och Spralls 
betydelsen av företagens förmåga till kreativitet och nytänkande. De menar att detta är en 
avgörande faktor för att lyckas skapa unika differentieringsstrategier som leder till en 

                                                 
31 Terry Bacon, “You are how you behave: customers can’t be fooled”. Journal of business strategy, 25 
(2004): 40.  
32 Morgan Swink och W.H. Hegarty, “Core manufacturing capabilities and their links to product 
differentiation”. International Journal of Operations& Production Management, 18 (1998): 374.  
33 Genessa M Fratto, M.R. Jones och N.L. Cassill, “An investigation of competitive pricing among apparel 
retailers and brands”. Journal of Fashion Marketing and Management, 10 (2006): 387.  
34 Akan, Allen., Helms och Spralls, “Critical tactics for implementing Porter’s generic strategies”, 45. 
35 Ibid, 45. 
36 Newman och Patel, “The marketing directions of two fashion retailers”, 772. 
37 Mascarenhas , Kesavan och Bernacchi, “Lasting customer loyalty: a total customer experience 
approach”, 397.  
38 Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW!, 1. 
39 Colin Shawn och John Ivens, Building great customer experiences, (Wales: Creative Print & Design, 
2002), 1. 
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särskiljning mellan företag.40 De produktföretag som Newman och Patel hävdar är i stort 
behov av att utveckla innovativa differentieringsstrategier är detaljhandelsföretag. Vid en 
differentieringsstrategi för dessa företag betonas vikten av att se till både produkter, 
marknadsföring, varumärke samt butikens utformning. Om detta inte görs är risken att 
företagets varumärke uppfattas mindre tydligt av kunderna. Allra viktigast verkar detta 
vara för de modesäljande kedjorna vilket beror på den otroligt konkurrensintensiva 
marknaden de verkar på. Utöver det anses det vara kritiskt att kunderna kan knyta an till 
företagen i denna bransch.41 Det hävdas dock att modesäljande kedjor har bristande 
kunskap om utnyttjandet av differentieringsstrategier. Resultatet blir därför ofta en 
misslyckad särskiljning och ett minskat kundfokus.42   
 
Den fysiska miljön som ett differentieringsverktyg 
En studie av Ward, Bitner and Barnes visar att den fysiska miljön har en avgörande 
betydelse för kunders kategorisering av företaget. Det förklaras att när en kund tänker på 
ett specifikt företag sker detta med hjälp av mentala bilder av dess miljö.43 Utöver detta 
underlättas kundens möjlighet att särskilja typ av företag genom att en mental 
kategorisering sker baserat på miljön. Även urskiljning mellan företag i samma bransch 
sker där en uppfattning om företagets värderingar, mål och mening formas med hjälp av 
den fysiska miljön.44 Signaler i miljön ökar kundens kategorisering av företagens 
produkter.45 Kunder söker materiella signaler för att skapa sig en uppfattning om vad ett 
företag kan erbjuda.46 En studie som utförts på hur kategorisering sker i detaljhandeln 
visar att kunder föredrar de produkter som har attribut som är typiska för branschen.47 
Differentieringen kan sedan uppnås genom att lägga till eller dra bort attribut i 
erbjudandet för att visa hur man skiljer sig från konkurrenterna. 48  
 
Vi har nu tittat närmare på hur de traditionella differentieringsstrategierna tappar sin 
styrka vilket sätter krav på företagens nytänkande. Vi rör oss nu vidare mot företagens 
kommunikation där vikten av enhetliga budskap betonas då dagens kunder blir allt mer 
upplysta och kräsna i sina konsumtionsval.  
 

                                                 
40 Akan, Allen., Helms och Spralls, “Critical tactics for implementing Porter’s generic strategies”, 46. 
41 Newman och Patel, “The marketing directions of two fashion retailers”, 771. 
42 Ibid, 772. 
43 James C Ward, M.J. Bitner och J Barnes. “Measuring the Prototypicality and Meaning of Retail 
Environments”. Journal of Retailing 68 (1992): 212. 
44 Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers och employees ”, 62. 
45 Ward, Bitner och Barnes, “Measuring the Prototypicality och Meaning of Retail Environments”, 195. 
46 Ibid, 195. 
47 Ward, Bitner och Barnes, “Measuring the Prototypicality och Meaning of Retail Environments”, 213. 
48 Ibid, 213. 
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3.3 Kommunikation 
 
Studier kring företagskommunikation har genomförts utifrån varierande infallsvinklar 
och perspektiv. Bland annat har forskning behandlat utveckling av 
kommunikationsstrategier med fokus på företagets acceptans i samhället.49 Försök har 
också gjorts att identifiera vad som utgör en effektiv kommunikation.50 Forskning har 
även genomförts om företagens förmåga att se till värdet att utveckla 
kommunikationsstrategier på en allt mer global marknad51 samt kring företagens 
möjligheter att integrera sin kommunikation så att den blir enhetlig.52  
 
Vikten av enhetliga budskap 
Företag använder sig av extern kommunikation för att marknadsföra och stödja 
försäljningen av produkter.53 Kärnan i ett företags marknadsföring är således 
kommunikation. Då dagens kunder blivit allt mer sofistikerade och lärda menar Proctor 
och Kitchen att effektivare kommunikationskanaler måste utvecklas.54 De förklarar även 
att kunden idag får mängder av erbjudanden från företag, detta gör att hon har stora 
valmöjligheter och kan ifrågasätta erbjudandena. Något som dessa författare poängterar 
är vikten av tilltalande och enhetliga budskap då kunders konsumtionsval i allt större 
utsträckning påverkas av vad företagen står för och inte efter deras produkter.55 Effektiv 
kommunikation innebär således ett tydliggörande av företagets personlighet, identitet och 
image till sina kunder. Detta innebär enligt författarna att mer traditionella 
kommunikationskanaler håller på att förlora sin betydelse.56 Även Melewar, Basset och 
Simoes menar att en enhetlig kommunikation för att ge kunderna en mer distinkt bild av 
företags identitet. De menar att detta ger kunder ökad trygghet vid val av ett företags 
erbjudande framför ett annat företags.57  
 
Enligt Thøger Christensen, Torp och Fuat Firat beror detta på att kunder söker mening i 
allt större utsträckning vid konsumtion. De förklarar vidare att kommunikation är en 
process där kunder konstruerar och söker att känna igen sin egen självbild. De företag 
som matchar kundernas värderingar kommer således att väljas framför andra.58 Vikigt är 
enligt Thøger Christensen, Torp och Fuat Firat att företaget gör det möjligt för kunden att 
                                                 
49 Richard R. Dolphin, “Corporate reputation - a value creating strategy”, Corporate Governance, 4 (2004): 
77.  
50 Olof Holm, “Communication processes in critical systems: dialogues concerning communications”, 
Marketing Intelligence & Planning 24 (2006): 493. 
51 Michael B. Goodman, “Corporate communication practice och pedagogy at the dawn of the new 
millennium”, Corporate Communications: An International Journal, 11 (2006):196. 
52 Olof Holm, “Integrated marketing strategy communication: from tactics to strategy”, Corporate 
Communications: An International Journal, 11 (2006): 23. 
53 T.C Melewar, K. Bassett och C. Simoes, ”The role of communication och visual identity in modern 
organisations”, Corporate Communications: An International Journal 11 (2006): 143. 
54 Proctor och Kitchen, “Communication in postmodern integrated marketing”, 144.  
55 Ibid. 146.  
56 Ibid. 145. 
57 Melewar, Bassett, Simoes, ”The role of communication och visual identity in modern organisations”, 
140. 
58 Lars Thøger Christensen, S. Torp och A. Fuat Firat, “Integrated marketing communication och 
postmodernity: an odd couple?”, Corporate Communications: An International Journal 10 (2005): 164.  
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engageras och involveras i kommunikationen, för att understödja skapandet av en 
meningsfullhet.59 Allt mer uppmärksammat är också att kunders uppfattning av ett företag 
influeras av utformningen av företagets lokaler, där symboler representerar och 
kommunicerar olika värden som leder till ökat förtroende.60  
 
Att kommunicera genom den fysiska miljön  
Hartman hävdar att företagens fysiska miljö besitter en kommunikativ förmåga som har 
möjlighet att förstärka företagets image.61 Ward, Bitner and Barnes föreslår att 
företagsledare ska söka kunskap om den kommunikativa styrkan i miljön ur kundens 
perspektiv. Genom strategisk planering av den fysiska miljön kan företagen nämligen 
kommunicera sin image till kunderna.62 Även Bitner hävdar att strategier för den fysiska 
miljön skall utvecklas med kunderna som utgångspunkt och grundas på en förståelse för 
hur olika element i miljön påverkar användandet av butiken som marknadsföring.63  
En viktig del i detta är att förstå att vad som fungerar för en individ eller grupp inte 
fungerar för alla. Företagen måste således vara medvetna om vilken målgrupp de vill nå 
och påverka med miljön.64 Viktigt är också att företaget klargör vilka strategiska mål som 
eftersträvas för att avgöra i vilken omfattning fokus på kund ska ges vid utformandet av 
den fysiska miljön.65   
 
Efter att ha diskuterat kommunikationens betydelse och funktion övergår vi nu till en 
djupare förklaring av utnyttjandet den fysiska miljön. Som vi precis diskuterat kan 
företagens fysiska miljö erbjuda en möjlighet att kommunicera med sina kunder och är 
därför ett viktigt verktyg för att företagen skall nå framgång. 
 
3.4 Den fysiska miljön 
 
Servicescape eller det fysiska utrymmet är ett erkänt marknadsföringsverktyg och tas 
idag upp i den mesta litteraturen inom marknadsföring, detaljhandel och 
organisationsbeteende.66 Begreppet servicescape myntades av Mary Jo Bitner vid Arizona 
State University.67 Hennes forskning om den fysiska miljöns påverkan på kunder och 
personal och om den fysiska miljöns påverkan i företagens kundmöten återfinns i många 
av de artiklar som senare skrivits inom ämnet. Senare forskning har genomförts av andra 
forskare och bland annat fokuserat på hur den fysiska miljön påverkar kundens 

                                                 
59 Thøger Christensen, Torp och Fuat Firat, “Integrated marketing communication och postmodernity: an 
odd couple?”, 165. 
60 Melewar, Bassett, Simoes, ”The role of communication och visual identity in modern organisations”, 
144. 
61 Hartman, Jackie L, “Physical communication: an organizational asset”, Measuring Business Excellence, 
6 (2002): 13. 
62 Ward, Bitner och Barnes, “Measuring the Prototypicality och Meaning of Retail Environments”, 218. 
63 Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers och employees ”, 79. 
64 Ibid, 61. 
65 Ibid, 62. 
66 Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers och employees ”, 57. 
67 Ibid, 57. 
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kvalitetsuppfattning,68 hur olika etniciteter reagerar på olika fysiska miljöer69 och den 
fysiska miljöns betydelse i internationella företagsmöten.70 Forskning har också skett där 
den fysiska miljöns påverkan inom olika kontexter och sammanhang undersökts. Moisio 
och Amould har bland annat genomfört studier på shoppingupplevelsen som ett drama71 
 
Begreppet servicescape 
Servicescape beskrivs ofta som den miljö där företaget och dess kunder integrerar och där 
erbjudandet levereras. Företagens fysiska miljö handlar om den exteriöra och interiöra 
designen samt de detaljer och element som används i miljön,72 vilket inbegriper allt från 
möbler och utrustning till temperatur och skyltning.73 Hoffman, Kelly och Chung menar 
att servicescape syftar på en meningsfull miljö designad att uppfylla specifika behov hos 
kund.74 När det handlar om det fysiska utrymmet som detaljhandelsföretag presenterar för 
sina potentiella kunder är det framförallt den interiöra miljön som betonas vilket är det 
utrymme som är synligt från säljområdet.75  
 
Synen på den fysiska miljön 
I litteraturen om den fysiska miljöns effekter och påverkan finns ofta en direkt koppling 
mellan servicescape och tjänsteföretag. Detta motiveras genom det faktum att tjänster 
oftast produceras och konsumeras samtidigt, vanligtvis med kundens hjälp, och kundens 
uppfattning om tjänsten kommer påverkas av den miljön där detta sker.76 Ofta påpekas 
också att tjänster är immateriella och inte är uppbyggda av tydliga tecken som 
kommunicerar med kunden. Det gör det svårare för företaget att förmedla den känsla de 
önskar ge kunden. Därför söker kunder mer signaler i omgivningen, så som från 
servicescapet.77  
 
Den fysiska miljöns betydelse 
Sedan 60-talet har den fysiska miljön haft erkänd påverkan på människors beteenden. 
Genom miljön kan företag förutspå och förklara olika kundbeteenden.78 För företagen 
gäller det därför att förstå vilka beteenden som de önskar från sina kunder.79 Gilmor och 

                                                 
68 Anja Reimer och R. Kuehn, “ The impact of servicescape on quality perception”, European Journal of 
marketing 39 (2005): 785. 
69 Mark S. Rosenbaum, “The symbolic servicescape: Your kind is welcome here”, Journal of consumer 
behavior 4, (2005): 257. 
70 Bruce D. Keillor, G.T.M. Hult och D Kochemir, “A study on the service encounter in eight countries”, 
Journal of International marketing 12, (2004): 9. 
71 Risto Moisio och E. J. Amould, “Extending the dramaturgical framework in marketing: Drama structure, 
drama interaction och drama content in shopping experiences”, Journal of conumer behavior 4, (2005): 
246.  
72 Douglas K. Hoffman, S.W., Kelly och B.C., Chung, “A CIT investigation of servicescape failures och 
associated recovery strategies”, Journal of Services Marketing, 17 (2003): 322. 
73 Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers och employees ”, 57. 
74 Hoffman, Kelly och Chung, “A CIT investigation of servicescape failures och associated recovery 
strategies”, 332. 
75 Ward, Bitner och Barnes, “Measuring the Prototypicality och Meaning of Retail Environments”, 196. 
76 Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers and employees ”, 57. 
77 Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers and employees ”, 63. 
78 Ibid, 59. 
79 Ibid, 62. 
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Pine har gjort studier som visar på reaktioner gentemot fysiska miljöer.80 Dessa visar att 
människor först drabbas av interna reaktioner, det vill säga mentala, känslomässiga och 
fysiologiska, som i sin tur leder till en påverkan i beteenden. Detta innebär att ett företag 
till exempel kan påverka en kunds attraktion eller undvikande av ett ställe genom att 
påverka hur bekväm, uppmärksammad och effektiv denne känner sig när hon befinner sig 
i den fysiska miljön. 81  
 
Vikten av den fysiska miljön kan också styrkas av Gilmore och Pine, vilka menar att 
denna kan utnyttjas av företagen för utvecklandet av en ny framgångsrik 
marknadsföringsstrategi. Enligt dem är det allt mer nödvändigt att vara kreativa och 
innovativa för att lyckas med sin marknadsföring då kunder idag är immuna mot de 
traditionella budskap som de ständigt utsätts för. Gilmore och Pine hävdar att 
användandet av den fysiska miljön således är ett nytt framgångsrikt sätt att påverka 
kunden.82 För att ytterligare understryka betydelsen av detta kan det också sägas att den 
fysiska miljön sägs påverka kunder redan innan köpet då den har en stark kommunikativ 
förmåga när det gäller företaget image och värderingar.83 Kunden skapar sig en 
uppfattning om vilken typ av människor och produkter som kan återfinnas i företaget 
genom den fysiska miljön.84  
 
Vidare menar Reimer och Kuehn att den fysiska miljön har både en direkt och en indirekt 
påverkan på kundens kvalitetsuppfattning, också på företagets immateriella dimensioner 
så som image och varumärke.85 Även Bitner menar att företagets image kan förstärkas 
genom att den fysiska miljön paketerar det företaget vill leverera till sina kunder och 
också effektivisera användningen av utrymmet. Det förefaller också som, vilket tidigare 
nämndes i differentieringsavsnittet, att den fysiska miljön erbjuder företag möjligheten 
till en effektiv differentiering genom tydligare signaler till det valda segmentet.86  
  
Begreppets genomslag i praktiken 
Enligt Bitner och den litteratur som finns om servicescape, eller den fysiska miljön, kan 
det fastslås att detta är ett välkänt och etablerat begrepp.87 Detta märks, menar även 
Hartman, då fler och fler företag uppmärksammar de potentiella konkurrensfördelar deras 
fysiska miljö besitter.88 Detta till trots så verkar det finnas ett gap mellan begreppet och 
företagens marknadsavdelning eftersom företag sällan är medvetna om effekten den 
design eller de ändringar som de gör i det fysiska utrymmet.89 Bitner menar att företag 
hellre ägnar sig åt mer traditionellt marknadsföringsstrategier för att attrahera och 
tillfredsställa sina kunder. Traditionell reklam, produktattribut och prissättning får 
                                                 
80 Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers and employees ”, 59. 
81 Ibid, 62. 
82 James H Gilmore. och B.J., Pine, “Customer experience places: the new offering frontier”, Strategy & 
Leadership, 30 (2002): 5. 
83 Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers och employees ”, 57. 
84 Ibid, 62. 
85 Reimer och Kuehn, “ The impact of servicescape on quality perception”, 800. 
86 Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers och employees ”, 67. 
87 Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers och employees ”, 57. 
88 Hartman, “Physical communication: an organizational asset”, 12. 
89 Jfr. Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers och employees ”, 57. 
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betydligt mer uppmärksamhet än den fysiska miljön.90 Bitner anser dock att användandet 
av den fysiska miljön faktiskt kan hjälpa företaget att uppfylla interna organisationsmål 
och externa marknadsföringsmål.91  
 
Litteraturen betonar ofta att varje organisation, vare sig det gäller ett kontor, ett hotell 
eller ett modesäljande kedja, alltid kommunicerar genom sin fysiska miljö. Av detta följer 
givetvis att endast en medveten design kan uppfylla sitt syfte och skapa framgångsrika 
budskap.92 Om företagen inte utformar en genomtänkt miljö riskerar de att signalera 
budskap som gör att kunderna får felaktiga förväntningar på företaget, vilket även 
poängterades i avsnittet kommunikation.93 Det Hoffman, Kelly och Chung betonar som 
grundläggande för en framgångsrik fysisk miljö är underhållet och funktionen i den. De 
menar att dessa faktorer slår ut betydelsen av designen. En miljö som inte underlättar 
besöket för kunden eller uppfattas som stökig kan således ha en spännande utformning 
utan att kunden känner sig tillfredsställd.94 Ward, Bitner och Barnes påpekar dock att en 
väl utformad fysisk miljö stärker kundens tillfredställelse och lojaliteten gentemot 
företaget.95 
 
Genom att utnyttja just butiksmiljön för att kommunicera kommer kunden oundvikligen 
få en upplevelse vid butiksbesöket. Vi kommer därför i följande avsnitt behandla 
betydelsen och effekterna av kundupplevelsen. Vi ska också titta närmare på varför 
betydelsen av att skapa kundupplevelser ökat i detaljhandeln och således för de 
modesäljande kedjorna. 
 
3.5 Upplevelser  
 
Kundens upplevelse nämns allt oftare inom företagsekonomiska områden. Studier om 
kundupplevelser har genomförts utifrån olika perspektiv där forskning bland annat 
behandlat kunders upplevelse vid online shopping.96 Även effekten av personalens 
praktiska delaktighet i skapandet av upplevelser har studerats.97 Två forskningsområden 
som faller inom ramen för denna studie behandlar kundupplevelsens möjlighet att stärka 
företagets image98 och hur den fysiska miljön i butik påverkar kunders upplevelse av 
varumärket.99  
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91 Ibid, 58. 
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94 Ibid, 333. 
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Vikten av kundupplevelsen 
Mascarenhas, Kesavan och Bernacchi betonar företagens nödvändighet att se till kundens 
upplevelse vid företagsmötet.100 Det förklaras att kunder i större utsträckning än tidigare 
söker upplevelser och deras krav på företagen att utveckla samt förbättra dessa har 
ökat.101 Detta diskuteras allt mer hos företagen, men handlingsmässigt är det få som ännu 
reagerat. Ett argument som betonas av Shawn och Ivens och som också nämndes i 
anknytning till företagets butikskommunikation, är att kommunikationen och 
genereringen av upplevelser genom den fysiska miljön kommer ske oavsett om företaget 
önskar det eller inte. Således är det nödvändigt att företagen lägger större vikt vid 
butiksmiljön.102 Dagens företag verkar dock inte ha några intentioner att direkt förbättra 
kunders upplevelser enligt Shawn och Ivens. Detta beror på okunskap kring vilka 
upplevelser som de idag levererar och okunnighet om vilka fördelar utnyttjande av 
kundupplevelser kan ge.103 Schmitt hävdar det att företagen ofta har en föreställning om 
de inte behöver se till kundupplevelsen på grund av att deras produkter är så starka i sig. 
Dagens företag saknar således kundfokus vilket gör att de heller inte kan lyckas förbättra 
kundernas upplevelser.104 Schmitt hävdar att kundens upplevelse påverkas av både 
produkten och den fysiska miljön i butik.105 Kundupplevelsen har i sin tur en väsentlig 
inverkan på ett företags varumärke. Varumärket påverkar kunder genom att det inger 
löften om erbjudanden vilket företaget måste infria. Att hålla det löfte som företaget givit 
är avgörande för att varumärket inte ska uppfattas negativt av kunderna.106  
 
De företag som levererar positiva kundupplevelser kommer att öka sin omsättning då 
kunden allt mer baserar sina konsumtionsbeslut på erhållna kundupplevelser. Trots detta 
lämnar flertalet företag minst hälften av kundupplevelsen till slumpen.107 För att utforma 
framgångsrika upplevelser måste strategier, som vision och affärsidé, tydligt uttala vilken 
upplevelse företaget önskar ge kunden. Valda marknadsföringsstrategier ska sedan syfta 
till att stödja detta.108 Mossberg menar att företagens inställning gentemot 
kundupplevelser skiljer sig åt. Vissa anser att det bara är att knyta en upplevelse till en 
produkt som ett nytt attribut, medan andra menar att det handlar om att tänka på ett helt 
nytt sätt.109  
 
Mascarenhas, Kesavan och Bernacchi menar att speciellt detaljhandelsföretag behöver 
leverera bättre upplevelser till sina kunder110 eftersom det som tidigare nämnts blir det allt 
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109 Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW!, 184. 
110 Mascarenhas , Kesavan och Bernacchi, “Lasting customer loyalty: a total customer experience 
approach”, 397.  



20  

svårare för företag att konkurrera med produkten. Att konkurrera med unika 
kundupplevelser hävdas vara ett bättre alternativ för att nå framgång.111 Då kundens 
upplevelse hamnar i fokus står produktföretag inför en utmaning då, vilket tidigare 
nämnts, produkterbjudandet hittills varit det centrala för dessa företag. Allt fler 
företagsledare talar nu om erbjudandet av helheter, koncept och upplevelser till sina 
kunder. Det betyder att produktbegreppet håller på att ändras.112 Produktföretag måste gå 
ifrån produktfokus till kundfokus för att lyckas identifiera sina kunders behov och 
tillfredställa dem. Företagens förmåga att vara kundfokuserade har sedan ett par 
decennier tillbaka vunnit allt mer gehör, men kan i dagsläget således sägas vara 
avgörande för huruvida de kommer nå framgång eller inte.113  
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113 Schmitt, Customer experience management, 10. 



21 

4. I provhytten - praktisk metod 
 
Här i provhytten är det dags för oss författare att utförligt förklara för dig som läsare 
hur den modell som det praktiska arbetet utmynnat i utformats och påverkat studien. 
Strävan är att en bättre spegling av arbete ska delges för ökad förståelse och 
tillförlitlighet. Till att börja med återges förklaringar kring valet av att utföra en 
kvalitativ studie där olika aspekter kritiskt granskas som berör de intervjuade 
respondenterna. För att ökat trovärdigheten hos den information vi samlat in kommer vi 
därefter att förklara uppbyggnaden av vår intervjumall samt hur intervjuerna gick till. 
Slutligen presenteras en kritisk genomgång av inhämtandet av information och en 
beskrivning av vår bearbetning av materialet. Med provhytten önskar vi ge dig som 
läsare en trygghet i att den information vi sedan tar till kassan är passande för denna 
studie. 
 
4.1 Urval 
 
Vi valde att tillämpa avsiktliga urval vid val av respondenter, vilket betyder att grunden 
för urvalen varit avsiktliga i stället för representativa.114 Denna bedömning gjorde vi på 
grund av den typen av kunskap vi avsåg att samla in. Vi sökte att skapa förståelse samt 
skapa ett helhetsperspektiv och ansåg då att den tillförlitligaste kunskapen fanns hos dem 
som jobbar inom de valda områdena. I denna typ av urval sker först ett val av plats eller 
fall med hänsyn till åtkomlighet av respondenter eller kontakter som berör studien. 
Nyckelinformatörer väljs sedan ut efter den kunskap och det intresse de har för den 
speciella situationen. För att finna något slags kriterium för att avgöra när man funnit ett 
accepterat antal respondenter kan man använda sig av begreppet teoretisk mättnad. Detta 
är uppnått när fler respondenter inte tillför studien mer information. Det är naturligtvis 
tveksamt om det går att avgöra när ytterligare information inte skulle vara relevant.115 
Med utgångspunkt i vår problemformulering och våra syften anser vi inte nödvändigtvis 
att vi uppnått teoretisk mättnad men vårt urval är tillräckligt för att ge studien 
tillförlitlighet och giltighet. En mer ingående diskussion kring huruvida uppsatsen 
uppfyller sanningskriterierna återfinns senare i uppsatsen. 
 
För att på bästa sätt uppnå syftet med denna studie fann vi att det fanns flera 
infallsvinklar som var av intresse för oss. Det var naturligtvis viktigt att tala med de 
personer som ansvarar för den fysiska miljön i de modesäljande kedjornas butiker, för att 
se hur den fysiska miljön utnyttjas i verkligheten. Men på grund av den komplexitet och 
de snabba förändringar som förekommer inom marknadsföring gjorde vi också 
bedömningen att det var nödvändigt att tala med ”experter” inom området. Dels för att de 
möjligtvis skulle kunna delge oss information som ännu inte vunnit intresse hos de 
modesäljande kedjorna men också för att få fler infallsvinklar och en mer nyanserad bild. 
Vårt urval består därför av två kategorier av respondenter, dels butikskommunikatörer 
och dels ”experter”. 
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Urval av butikskommunikatörer 
Vi ansåg att det var mest relevant att se hur de stora modesäljande kedjorna arbetade med 
den fysiska miljön i butik eftersom dessa är väldigt lika i sin utformning av butikerna. Vi 
gjorde därför en lista med utgångspunkt på de största kedjorna och av dessa valde vi 
sedan ut fyra kedjor med bas i att de skulle vara så lika varandra som möjligt vad det 
gäller produktutbud och målgrupp. Detta för att behålla möjligheten att kunna 
generalisera och göra jämförelser mellan de olika kedjorna. H&M, Lindex, KappAhl och 
MQ vänder sig alla till kvinnor och säljer allt från underkläder till accessoarer. Det visade 
sig dock att H&M och KappAhl inte hade möjlighet att delta i studien och vi var därför 
tvungna att göra nya val. Vi valde då att endast gå vidare med en kedja, Gina Tricot, då vi 
inte fann fler som var jämförbara med de kedjor som vi redan valt ut.  
 
Utöver detta skedde också ett val angående vilka befattningar hos dessa kedjor som var 
mest relevanta för oss. Eftersom många av dessa kedjor har samma utformning över hela 
landet, ibland över flera länder, så förstod vi att varje butik får order från huvudkontoret 
angående sin utformning av det fysiska utrymmet. Vi ansåg dock att intervjuer med de 
marknadsföringsansvariga inte skulle ge oss samma djup och verklighetsanknytning som 
intervjuer med de butikskommunikatörer som har det fysiska utrymmet i butik som 
arbete. Vi kontaktade därför huvudkontoren på de tre kedjorna för att få kontakt med 
butikskommunikatörer med nationellt eller regionansvar för att boka intervju. Då de 
utvalda butikskommunikatörerna alla jobbar utifrån huvudkontoren hos sina kedjor 
befann sig dessa respondenter i Stockholm och Göteborg. 
 
Urval av konsulter  
Som tidigare nämnts ville vi även tala med ”experter” inom området, främst de som 
jobbade med marknadsföring, kommunikation eller den fysiska miljön i butik. Det var 
naturligtvis viktigt att dessa hade erfarenhet av modesäljande kedjor eller detaljhandeln 
och att de var väl insatta i de trender som påverkar både kunder och företag. Vi ansåg 
därför att konsulter kunde vara ett mycket bra alternativ då de vet vad företagen 
efterfrågar samtidigt som de har kunskapen om viktiga strategier. Dessa källor fann vi 
alla genom datorbaserad sökning och valen skedde på basis av våra personliga 
bedömningar om huruvida deras kunskap och erfarenhet kunde tillföra vår studie något.  
Även här var det viktig att inhämta olika perspektiv med hjälp av att variera befattningar 
på konsulterna.  
 
Vi kontaktade därför inledningsvis Niklas Forser som arbetar som märkes- och 
kommunikationsstrateg och även föreläser inom dessa ämnen. Han arbetar bland annat 
som konsult för medlemmarna i Sveriges Annonsörer och vi ansåg därför att han besitter 
vetskap om vad företag efterfrågar och hur de tänker kring sin marknadsföring och 
kommunikation. Tidigt fann vi också konsultföretaget Wester & Elsner genom ett 
rekommendationsurval från en firma som inte besatt informationen vi efterfrågade. 
Wester & Elsner verkar i arkitektbranschen och arbetar delvis med kommersiella miljöer 
för detaljhandeln. Vi blev hänvisade till Ola Larsson som var en av dem som arbetat mest 
med butikernas fysiska utrymme på denna byrå. Genom datorbaserad sökning fann vi 
också en relativt ny firma i samma bransch. Boys Don´t Cry inriktar sig enbart på 
utformandet den fysiska miljön i butik, hittills främst hos modesäljande kedjor, och vi 
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fick där möjligheten att träffa Oskar Hafvenstein och Johan Sandler. Båda dessa företag 
representerar en väldigt ovanlig del i branschen och den information de bidrar med ökar 
således giltigheten och gör vår studie mer nyanserad. Utöver detta kontaktade vi 
konsultföretaget Differ som arbetar med varumärkesbyggande genom butikens fysiska 
miljö, deras fokus ligger med andra ord i kommunikations- och varumärkesstrategi. Där 
fick vi kontakt med Ida Larsson vars kunskap gav oss information om 
marknadsföringsstrategier och om hur företag ser på och efterfrågar den kommersiella 
miljön, vilket är mycket värdefull information för denna studie. Efter att vår först intervju 
med Wester & Elsner bokats in i Stockholms region sökte vi medvetet även resterande 
konsulter i det området.  
 
För att underlätta för läsaren har vi gjort en sammanställning av de genomförda 
intervjuerna i tabellform längst bak i detta kapitel. 
 
Kritik av urval 
Våra urval av respondenter är baserade på vår problemformulering och våra syften, och 
naturligtvis har våra val styrt resultaten av denna uppsats. Kritik skulle kunna riktas mot 
vår subjektiva bedömning av vilka modesäljande företag som anses som störst och mest 
relevanta för studien. De valda kedjorna är dock de som finns representerade i de flesta 
stora och mellanstora städer i Sverige och urvalet av kedjor ger en spridning på målgrupp 
och produktfokus vilket stödjer överförbarheten till andra modesäljande företag. 
 
Vår personliga bedömning angående konsulternas och konsultföretagens kunskaper och 
erfarenhet kan också kritiseras och det är mycket möjligt att andra författare vid en annan 
tidpunkt skulle ha valt andra respondenter. Vi anser dock att eftersom Forser framställs 
som en av de främsta inom sitt område, var hans kunskap värdefull för vår studie. Han 
jobbar fristående, för att inspirera och sätta igång tankeprocessen, för flera organisationer 
och sannolikheten är därför mindre att han skönmålar vikten av att arbeta med det fysiska 
utrymmet i butik. De valda konsultföretagen å andra sidan kan kritiseras då deras 
framgång mer eller mindre baseras på att andra företag utnyttjar det fysiska utrymmet i 
sina butiker. Wester & Elsner har lång erfarenhet inom branschen och Boys Don´t Cry 
jobbar uteslutande inom butikens fysiska område. Deras kunskap och erfarenhet går i 
linje med vår problemformulering och våra syften, samtidigt som det stödjer 
tillförlitligheten och överförbarheten i uppsatsen. Differ är ett mindre företag men deras 
varumärkesperspektiv ger oss värdefull information för att uppfylla våra syften och 
besvara vår frågeställning. 
 
4. 2 Inledande kontakt 
 
Den inledande kontakten med våra respondenter skedde per telefon. Vi presenterade då 
oss författare samt gav en förklaring till varför vi var intresserade av att tala med just 
dem. Vid denna kontakt skapades en första uppfattning från både vår och respondentens 
sida om samarbetet oss emellan. 
 
Efter att vi kontaktat våra källor första gången på telefon skickade vi via e-post ut en 
kortfattad beskrivning och bakgrund till studien samt en förklaring kring inom vilka 
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områden våra frågor skulle behandla. Respondenterna blev således insatta i att vår studie 
fokuserar på modesäljande kedjors fysiska miljö i butik samt att frågorna eventuellt 
skulle kretsa kring tanken och arbetet kring miljön, upplevelsen som den genererar samt 
de kommunikations och konkurrensstrategier som butikens fysiska miljö kan erbjuda. De 
utvalda butikskommunikatörerna fick alla likadana e-postmeddelanden eftersom kontakt 
med dem syftade till att ge olika synvinklar på samma problem. De olika konsulterna fick 
dock enskilda e-post beroende på inom vilka områden vi önskade få svar på våra frågor. 
Inga frågeformulär bifogades i dessa meddelanden. 
 
Detta kan ha påverkat respondenternas svar på våra frågor och deras syn på studien 
eftersom de på detta sätt fick möjligheten att förbereda sina svar. Vi valde dock detta 
tillvägagångssätt eftersom det fanns en önskan hos respondenterna och vi ville vara 
tillmötesgående då de var villiga att ta sig tid att svara på våra frågor. Informationen i e-
postmeddelandena var kortfattad och vi anser inte att den har påverkat respondenterna i 
en sådan utsträckning att studiens tillförlitlighet ha tagit skada. 
 
4.3 Intervjusituationen 
 
Att intervjua innebär att forskaren använder samtalsformer för att få fram andras muntliga 
berättelser, uppgifter och förståelse. Forskaren har i denna typ av studie en stor roll i att 
tolka och förstå intervjupersonen.116 I en intervju är det dock respondenten som är det 
viktiga och intervjuaren skall därför inta en mer tillbakadragen roll. Detta betyder inte att 
intervjuaren inte kan eller ska styra intervjun. Detta kan istället ske genom att ge 
respondenten tid att tänka efter, medvetet pausa mellan frågor och ställa relevanta 
följdfrågor.117 Det finns en rad kriterier för att avgöra kvalitén på en intervju. Kvale talar 
bland annat om omfattningen av spontana och relevanta svar från den intervjuade, till 
vilken grad intervjuaren verifierar sina tolkningar med den intervjuade och om längden 
på frågorna och svaren.118 
 
Intervjumanual 
För att undvika att gå miste om huvudfrågor och viktiga utgångspunkter samt för att 
undvika att tappa tråden valde vi att utforma frågor innan intervjutillfället. Detta är fullt 
möjligt inom ramen för en kvalitativ studie såvida utrymme lämnas för uppföljning av 
respondentens uppgifter och förståelse.119  
 
Vi tog medvetet beslutet att försöka minska risken för att falla utanför vår teoretiska 
referensram och underlätta för den kommande analysen genom att skapa en 
intervjumanual (Se Bilaga 1 och Bilaga 2). Detta gjordes genom att dela in frågorna i de 
olika huvudområden som vårt teorikapitel är uppbyggda av; servicescape, upplevelse och 
differentiering. För att stimulera respondenten att berätta med egna ord valde vi sedan att 
utforma teman under varje område. Dessa skulle representeras av frågor som var breda 
nog att innefatta önskad information. I de fall respondenten möjligtvis inte skulle svara så 
                                                 
116 Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, 16. 
117 Ibid, 101. 
118 Steinar Kvale, Den kvalitativa forskningsintervjun, (Lund: Studentlitteratur, 1997): 134 
119 Widerberg, Kvalitativ forskning i praktiken, 16. 



25 

uttömmande som vi önskat formulerades ett större antal mer detaljerade frågor under 
varje tema.  
 
Eftersom vårt urval av respondenter skedde med hänsyn till hur de bidrar till att besvara 
vår frågeställning och uppfylla våra syften har respondenterna olika tyngd i olika delar av 
uppsatsen. Detta trots att de alla naturligtvis hjälper till att uppfylla huvudsyftet. Vi valde 
därför att dela in intervjufrågorna i A-, B- och C-frågor. A-frågorna är de frågor som vi 
ställer till samtliga respondenter, om än i något omskrivna former, och som bidrar till 
uppfyllandet av huvudsyftet. B-frågorna är de frågor som vi ställer till både de fristående 
konsulterna och till konsultföretagen. Och C-frågorna är de frågor som är individuellt 
ställda för var och en av respondenterna, utom mellan butikskommunikatörerna som fick 
samma individuella frågor. 
 
Telefonintervjuer 
På grund av geografisk spridning och tidsbrist från respondenternas sida valde vi att 
genomföra telefonintervjuer med de fyra butikskommunikatörerna. Vi ansåg att dessa 
respondenter var mycket viktigt eftersom de hade övergripande ansvar för kedjans 
utformning av sina butiker på större områden. Dessa intervjuer skedde hemma hos en av 
författarna med hjälp av högtalartelefon, inspelningsbandspelare och intervjumall. 
Respondenterna tillfrågades om de var bekväma med att spelas in, vilket samtliga var, 
och om de önskade vara anonyma i studien, vilket ingen ville. Vi försökte medvetet att 
inte avbryta eller kontrollera samtalet samt att ställa frågorna så som de uttrycks i 
intervjumallen. Genom detta förfarande hade samtliga intervjuer samma utgångsläge. 
 
Telefonintervjuer kan verka hämmande för inhämtandet av information då det inte skapas 
en lika förtrolig kontakt mellan intervjuare och respondent. Vi anser dock att det var 
avgörande för studien att få tillgång till den information som dessa respondenter besitter 
och en telefonintervju var därför bättre än ingen intervju. Vidare så anser vi inte att 
skillnaden i den resulterande informationen är av så stor betydelse att det skadar 
uppsatsen. Ett djupare resonemang kring uppnådd access återfinns senare i detta avsnitt. 
Utöver detta bör det dock nämnas att vi inte kunnat påverka var respondenterna befann 
sig vid tidpunkten för intervjun. Detta kan naturligtvis ha påverkat deras svar men 
eftersom tid hade bokats för intervjutillfället antar vi att de själva ansvarat för att befinna 
sig på lämpligt ställe.  
 
Personliga intervjuer 
Intervjuerna med ”experterna” skedde alla i Stockholm och vid samtliga tillfällen var 
båda författarna närvarande. Intervjuerna utgick ifrån våra intervjumallar och spelades in 
med medgivande av respondenterna. Eftersom Wester & Elsner och Differ hade sina 
kontor i centrala Stockholm skedde intervjuerna på deras kontor. Vi satt under 
intervjuerna i avskilda delar av deras lokaler och utsattes för mycket små störningar från 
det övriga kontoret. Intervjun med Forser skedde under avslappnade former över en fika 
på ett mindre café och vid intervjutillfället fanns flertal andra kunder i lokalen men dessa 
upplevdes inte som störande. Boys Don´t Cry intervjuade vi över en lunch på en 
uteservering med flertalet övriga gäster. Vissa störningar och avbrott uppstod men detta 
var inget som vi anser påverkade den information som vi erhållit.  
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När man träffar sina respondenter personligen är det som intervjuare svårt att ha samma 
förhållande gentemot varje respondent. Under våra intervjuer etablerades en mer 
personlig kontakt än i telefonintervjuerna och mer småprat om saker som inte hade med 
ämnet förekom. Samtliga samtal skedde under avslappnade former och stämningen var 
mycket god. Personkemin mellan oss och respondenterna kan dels ha påverkat de svar vi 
erhållit och dels våra tolkningar av dem och det bör också uppmärksammas att val av 
plats och tid för intervjun möjligtvis kan ha påverkat den information vi inhämtat.   
 
Kritik mot informationsinhämtande 
Det kan naturligtvis ifrågasättas om inte samtliga intervjuer borde ha genomförts på 
samma sätt för att få jämvikt på den resulterande informationen. Våra respondenter hade 
dock till syfte att representera olika delar i vår problemformulering och våra syften. Vi 
anser då att det var huvudsaken att intervjuerna inom de två olika kategorierna skedde på 
lika sätt. Enligt de kriterier som presenterades tidigare anser vi att informationen från 
både telefonintervjuerna och de personliga intervjuerna höll hög kvalité. Vi fann ingen 
större skillnad på längden på svaren eller på antalet följdfrågor. Naturligtvis svarade vissa 
respondenter med mer målande beskrivningar och mer uttömmande svar men detta var 
snarare ett resultat av respondenternas olika personligheter än typen av intervju. Det ska 
dock uppmärksammas att viss intervju-vana infann sig efter hand vilket kan ha påverkat 
hur intervjuerna genomfördes och hur respondenterna uppfattade oss som intervjuare.   
 
Det bör också diskuteras huruvida vi fått access till all önskad information. Access 
handlar i detta fall om tillträdet till information och kunskap. Accessen påverkas 
vanligtvis av tillgången på respondenter i den bemärkelsen att ett nekande inte leder till 
någon information alls. Vidare påverkas accessen av respondenternas uppfattning av 
forskarens motiv och det förtroende som uppstår dem emellan. Båda dessa förutsättningar 
påverkar informationstillträdet.120 Av de tillfrågade respondenterna var det två som 
tackade nej till att delta i studien. Det skall dock påpekas att försöka att kontakta 
ytterligare en respondent gjordes, men vi lyckades aldrig få tag denne. Vidare 
kontaktades också en konsultfirma som tackade nej på grund av att de inte hade den 
kunskap vi efterfrågade. Med hjälp av dessa respondenter är det mycket möjligt att vår 
studie resulterat i andra slutsatser, men vi anser att de respondenter vi fick access till gav 
oss den information som vi behövde. Det kan ju också vara så att våra respondenter inte 
avslöjat allt de vet eller att de mer eller mindre medvetet vinklade den information de gav 
oss. Genom att vi genomförde intervjuer och skapade en mer personlig kontakt minskade 
vi dock risken för detta och vi anser att informationen kan anses som tillförlitlig.  
 
4.4 Databearbetning 
 
Efter en intervju är det viktigt att de empiriska iakttagelserna omvandlas till en mer 
tolkningsbar form inför den kommande analysen. Intervjuerna bör därför skrivas ut från 
band och i regel är det en fördel om detta görs av intervjuaren så snart som möjligt efter 
intervjutillfället.121  
                                                 
120 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 135. 
121 Ibid, 146. 
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Efter intervjuerna försökte vi, så fort det var möjligt att så exakt som möjligt skriva ned 
informationen i textform. Detta innebar att vi också skrev ut om det förekom längre 
pauser eller skratt om vi ansåg att det senare skulle hjälpa oss att förstå samanhanget 
bättre. Varje intervju fick ett eget dokument och alla frågor markerades för att tydliggöra 
när och vad vi uttryckligen frågat. Vi läste sedan igenom utskrifterna för att skapa oss en 
uppfattning om vad som sagts och hur vi skulle kunna presentera informationen. Baserat 
på dessa utskrifter gjorde vi som författare sedan tolkningar av respondenternas svar. 
Under bearbetningsprocessen fann vi att det inhämtade materialet gav upphov nya teman 
och att de olika delarna vävdes in i varandra. Vi valde allt ta hänsyn till detta i vår 
presentation av materialet och valde därför att utforma nya avsnitt i empiri och analys 
kapitlen. Vi anser att detta dels lyfter fram materialet på ett bättre sätt och dels underlättar 
förståelsen för läsaren. 
 
4.5 Sammanställning av intervjuerna 
 
För att göra det mer överskådligt sammanfattas intervjuerna som genomförts i tabell 
nedan. 
 
 Gina Tricot MQ Lindex  
Respondent 

Sara Kristiansson 
 

Minna Rinne 
 

Camilla Wernlund  

Befattning Butikskommunikatör Regionskommunikatör Retail Marketing 
Manager  

Datum 23 april 2007 4 maj 2007 4 maj 2007  
Tid 10.00-10.45 8.00-8.50 13.00-13.40  
Intervjuform 

Bandad 
telefonintervju 

Bandad 
telefonintervju 

Bandad 
telefonintervju  

 
 
 Wester & Elsner Boys Don´t Cry Differ Leverage 

Respondent 

Ola Larsson 

 
Oskar Hafvenstein 
& Johan Sandler 

 

Ida Larsson Niklas Forser 

Befattning Arkitekt Arkitekter Projektledare Informationschef 
Datum 26 april 2007 27 april 2007 27 maj 2007 27 april 2007 
Tid 13.00-15.25 12.00-13.00 13.15-14.10 14.30-16.30 
Intervjuform Bandad personlig 

intervju 
Bandad personlig 

intervju 
Bandad personlig 

intervju 
Bandad personlig 

intervju 
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5. Vid kassan – empiriskt material 
 
Det är nu dags för att lägga upp vårt insamlade material på kassadisken. Det är en salig 
men härlig blandning av intressanta åsikter, färgstarka argument och innehållsrika 
förklaringar vilka de sju respondenterna tillfört studien. Vid kassan kommer inhämtat 
material från respondenterna läggas fram, där ordningsföljden av detta kommer indelas i 
områdena differentiering, kommunikation och upplevelse. Aspekter kring den fysiska 
miljön har vi valt att väva samman under dessa områden. De olika respondenternas 
synpunkter presenteras i samlad form för att skapa en läsvänlighet och möjlighet till 
bättre förståelse av materialet. Allra först vill vi nu ge dig som läsare en kortare 
beskrivning för vad respondenternas arbeten går ut på och var deras kompetens och 
kunskap ligger, innan det verkligt intressanta läggs fram på kassadisken.  
 
5.1 Presentation av respondenterna  
 
Gina Tricot  
 
Befattning:    Butikskommunikatör 
 
Utbildning bakom:  Internutbildningar, bland annat från H&M 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter:  Ansvarar för den visuella delen i butik, allt från 

att utforma skyltfönster till att genomföra och 
följa upp kampanjer. Övergripande ansvar som 
delegeras ut till butiker i Sverige och Norge. 

 
Företaget: Grundades 1997 och har idag 60 butiker i 

Sverige och kedjan är även lanserad i Norge. 
Företagets affärsidé är att ge kunden mycket 
mode för lite pengar och man riktar sig till 
kunder i alla åldrar med ett stort intresse för 
kläder.122 

 
MQ  
 
Befattning:    Regionskommunikatör i Stockholm City 
 
Utbildning bakom:  Internutbildningar på MQ 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Ytterst ansvarig för butikskommunikationen i 

citybutikerna. 
 

                                                 
122 www.ginatricot.se, 2007-05-08, kl. 13:36 
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Företaget: Har idag 93 butiker runt om i landet. Deras mål 
är att göra det roligt för kunden att handla kläder 
och erbjuda kunden de mest intressanta 
modebutikerna. Butikerna ska tilltala kunderna 
och bidra till att öka köplusten. För att nå detta 
mål arbetar kedjan med starka varumärken. MQ 
garanterar att alla kunder ska kunna finna något 
som passar just deras stil och personlighet.123 

 
Lindex 
 
Befattning:   Retail marketing manager 
 
Utbildning bakom:  Internutbildningar 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Ansvarar för butikskonceptet, det vill säga all 

information som går ut till butik gällande 
presentationer, kampanjer och kommunikationen 
i butikerna. 

 
Företaget: Grundades 1954 och har i dag 360 butiker i 

Sverige, Norge, Finland, Tyskland, Estland och 
Lettland och Litauen. Lindex är idag en av norra 
Europas ledande modekedjor. Målet med Lindex 
marknadsföring är dels att öka försäljningen och 
dels att långsiktigt stärka varumärket. Precis som 
kommunikationen i övrigt ska butikerna 
signalera mode, kvinnlighet, inspiration och lust. 
Det nya butikskonceptet som lanserades under 
året är framtaget för att skapa en mer kvinnlig 
och moderiktig känsla, det vill säga för att stärka 
Lindex varumärke.124 

 
Wester & Elsner  
 
Befattning: Arkitekt med inriktning mot inredningsuppdrag 

och butikskoncept. 
 
Utbildning bakom:  Arkitekt utbildning samt kortare kurser i media 

kommunikation, konsthistoria och media. 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Att ta fram inredningskoncept för butikskedjor i 

en skissprocess som sedan leder vidare till 
                                                 
123 www.mq.se, 2007-05-16, kl. 10:16 
124 Lindex, http://investors.lindex.com/annual-2005-
2006/sv/?target=verksamhetspresentation/marknadsforing/marknadsforing.html, 2007-05-08, kl.13:45  
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prototyptillverkning, implementering i ett par 
testbutiker, utvärdering, förändringar och sen 
genomförande i fler av kedjans butiker. 

 
Företaget: Startades 1998 och är specialiserade på att ge 

form åt handelsplatser. På företaget arbetar det 
endast arkitekter vilka strävar efter att 
kombinera sin kunskap med beställarens 
erfarenheter av branschen.125 

 
Boys Don´t Cry  
 
Befattning: Arkitekter med fokus på kommunicerande 

miljöer. 
 
Utbildning bakom:  Arkitektutbildning 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Utformar butiksmiljöer, hittills främst åt 

modesäljande företag. Bygger designen på 
storytelling, vilket innebär att de skapar en story 
i butik som representerar företaget och som 
sedan bör genomsyra all kommunikation. 

 
Företaget: Startades 2006 och har tre delägare och två 

anställda. Utgångspunkten i deras utformning är 
att skapa en noggrann och genomtänkt story med 
företagets syfte och affärsidé som utgångspunkt. 
Inget projekt blir det andra likt då fokus ligger 
på kundens värderingar och innehåll där de 
genom omfattande skapandeprocesser utvecklar 
miljöer som kommunicerar.126 

 
Differ  
 
Befattning:   Projektledare 
 
Utbildning bakom:  Marknadsakademin 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Att utveckla och implementera strategier för 

varumärkes och kommunikationsfrågor. Arbetar 
med varumärket ur såväl externa som interna 
intressenters perspektiv. 

 
                                                 
125 www.wester-elsner.se, 2007-05-24, kl. 17:33 
126 Muntlig källa, intervju med Oskar Hafvenstein, & Johan Sandler, 2007-04-27, kl. 12:00 
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Företaget: Är Nordens ledande managementkonsulter inom 
branding. Deras 15 konsulter jobbar med mer än 
100 klienter inom flera olika industrier. 
Konsulterna hjälper företagen att stärka sina 
konkurrensfördelar genom differentiering.
  

Niklas Forser 
 
Befattning:   Konsult och företagare 
 
Utbildning bakom: Civilekonomutbildning med 

marknadsföringsinriktning i Uppsala. 
 
Huvudsakliga arbetsuppgifter: Varumärkes- och kommunikationsfrågor men 

också affärsutvecklingsfrågor och en hel del 
coachning till olika företag. 

 
Företaget: Forser har 15 års erfarenhet av ledande 

marknadsförings och management befattningar. 
Han startade sin karriär på IKEA, arbetade i åtta 
år för Nestlé och har sedan jobbat som 
Marketing Director inom bryggeri branschen och 
ansvarat för märken som Falcon, Carlsberg, 
Tuborg, Budweiser, Guinness and Evian, 
Ramlösa, Vichy Nouveau, Pepsi och Festis.127 

 
 
5.2 Differentieringen från konkurrenter 
 
Butikens miljö som ett konkurrensmedel 
Enligt de tillfrågade butikskommunikatörerna finns det ett medvetet arbete med den 
fysiska miljön i butik men skillnader och likheter återfinns. Samtliga är dock eniga om att 
den fysiska miljön i butik kommer att utnyttjas effektivare som ett konkurrensmedel i 
framtiden. Lindex ser det som självklart att den fysiska och visuella miljön i butiken är ett 
av konkurrensmedlen för att presentera varorna på bästa sätt. Samtliga 
butikskommunikatörer betonar dock att den fysiska miljön inte har potentialen att bli det 
främsta konkurrensverktyg, då detta idag är deras produkter.  
 
Enlighet råder hos alla konsulter att den fysiska miljön i butik är ett effektivt 
konkurrensmedel och framförallt för differentiering. Wester & Elsner uttrycker att: 
 
”Det handlar ju om att profilera vad som är unikt med en viss kedja för de andra och 
manifestera det i den byggda miljön.” 
 

                                                 
127 www.leverage.se, 2007-05-08, kl. 14:22  
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Boys Don´t Cry menar att användandet av den fysiska miljön är relativt nytt vilket 
resulterat i att dagens modesäljande kedjor än så länge använder sig av andra strategier 
för att differentiera sig, men poängterar att detta kommer att förändras. Enligt Wester & 
Elsner är den fysiska miljön i butik effektiv att använda vid hård konkurrensen men de 
poängterar dock att bra produkter, rätt pris och ett starkt varumärke fortfarande är ledande 
och säger: 
 
”Det här [butikens fysiska miljö] kan stärka det [andra konkurrensmedel] men som sagt 
du ska fortfarande få kunden till butiken, sen kan du påverka.” 
 
Vidare förklara Wester & Elsner att de upplever en viss problematik med vad 
utnyttjandet av den fysiska miljön i butik betyder för kedjorna: 
  
“De är väldigt medvetna om att det är viktigare och alla säger sig ju göra det och alla 
säger sig vara beredda att göra det, sen är det inte riktigt alla som verkligen gör det.” 
 
Boys Don´t Cry påpekar att en väl utformad butiksmiljö kan vara effektiv över lång tid 
där detta leder till att företagets varumärkes trovärdigt ökar. Forsers menar att en av de 
främsta fördelarna med den fysiska miljön i butiken är att den kan få kunder att i 
slutändan betala mer för samma vara hos ett visst företag. Han använder Starbucks som 
ett exempel: 
 
“Jag tror jag hörde någonstans att deras affärsidé var, varför ska folk betala 3,50 för 
kaffe när de är beredda att betala 35? Det tycker jag är en rätt schysst affärsidé.” 
 
Upplevelsen som ett konkurrensmedel 
Samtliga konsulterna menar att det är väsentligt för de modesäljande kedjorna att se till 
sina kunders upplevelse i butik, men poängterar att upplevelsen inte kommer att bli ett 
starkare konkurrensmedel än produkterna. Wester & Elsner säger dock: 
 
”Många gånger är det så att du kan köpa samma eller liknande produkt någon 
annanstans men du väljer ändå att gå till ett visst ställe för att du trivs där.” 
  
Boys Don´t Cry förklarar att då produkterna är grunden i kedjornas affärsverksamhet, och 
är det som i slutändan måste säljas till kunden, kommer kundupplevelsen inte att få större 
vikt än dessa. Differ anser att de modesäljande butikerna kommer addera attribut till sina 
butiker i syfte att ge kunder en upplevelse samt för att skilja sig ifrån sina konkurrenter. 
Vidare menar Differ att shopping idag ses som en upplevelse med avkoppling och nöje, 
men att det samtidigt utvecklats en stressad, modern, ”hardworking” människa som vill 
ha effektivitet och ordning på sin shopping. Differ upplever att det blir svårt för företagen 
att veta hur de ska reagera på detta. Forser påpekar att de modesäljande kedjorna 
uppmärksammat framfarten av upplevelse och upplevelseindustrin de senaste åren, trots 
att de inte riktigt haft kunskap om dess innebörd och hur de möjligtvis skulle kunna 
konkurrera genom upplevelsen.  
 



34  

Fysiska miljöns begränsning som konkurrensmedel 
Åsikterna om vilka begränsningar som finns med att använda det fysiska utrymmet i 
butik som ett konkurrensmedel skiljer sig bland de tillfrågade kedjorna. Lindex anser att 
utmaningen ligger i att hitta ett butikskoncept som håller över tid och som kan 
implementeras i alla butiker. Lindex säger: 
 
”Butikens fysiska miljö är till för att framhäva våra produkter på allra bästa sätt.” 
  
Gina Tricot ser en begräsning i att deras sortiment växer snabbare än vad utrymmet i 
butikerna gör, medan MQ menar att det mer handlar om en kostnadsfråga då det är dyrt 
att prova nya sätt. MQ understryker att det finns en problematik i att få samma känsla i 
alla butiker eftersom de är en stor klädkedja där olika butikerna runt om i landet har olika 
förutsättningar.  
 
Konsulterna har skiljda åsikter kring vad som begränsar utnyttjandet av butikens miljö 
som konkurrensmedel. Wester & Elsner menar att det kan vara farligt att se butiken som 
den enda kommunikationskanalen, framförallt om varumärket inte är starkt. Boys don´t 
cry tror att kostnaden kan vara en begränsning, trots att de påpekar att det går att 
åstadkomma framgångsrika butiksmiljöer med relativt små medel. De har också 
erfarenhet av butiksägare som inte följer upp och utnyttjar den fysiska miljön i butiken 
eftersom de endast är intresserade av att skapa en trendig och cool lokal, inte för att 
utnyttja den som ett strategiskt verktyg. De menar också att det är en fråga om okunskap 
då varken konsulterna eller kunderna vet hur en framgångsrik miljö i butiken ska uppnås. 
Enligt Differ handlar den främsta begränsningen om att de modesäljande kedjorna inte 
tänkt igenom vad som ska kommunicera, eller att de inte känner sin målgrupp 
fullständigt.  
 
Hur kedjorna försöker bli unika 
Hur kedjorna försöker utmärka sig i butikerna varierar men MQ poängterar att känslan i 
butik är central. Gina Tricot anser sig vara unika genom att deras butiker följer konceptet 
där nyheter i butik alltid erbjuds till kunderna. MQ anser att deras butiker än så länge är 
relativt lika konkurrenters men att de ständigt strävar efter att bli mer unika.  
 
Samtliga butikskommunikatörer menar dock att det måste finnas en balans i strävan att 
bli mer unik för att inte riskera att sticka ut allt för mycket. Lindex och Gina Tricot menar 
att faran ligger i att utforma en miljö som inte talar till och passar kunden. Gina Tricot 
betonar att den fysiska miljön ska vara hjälpsam för kunden och inte alltför stylad med 
för mycket intryck, risken är annars att kunden inte trivs i butiken. Lindex menar att 
fokus på sin målgrupps förväntningar alltid måste bejakas. MQ menar att de signaler och 
uttryck som ges för att utveckla en tydligare och unikare nisch måste beaktas eftersom de 
vänder sig till en bred målgrupp. Samtidigt säger de att svängarna kan tas ut mer än idag.  
 
Konsulterna påpekar just att det finns en rädsla hos kedjorna i att sticka ut för mycket. 
Enligt Forser beror tveksamheten på att de inte vill fastna i ett koncept som skulle 
omöjliggöra försäljning av vissa trender eller vissa produkter. Han tror dock att den 
verkliga risken ligger i att inte knyta an till företagets värderingar i alla delar av 
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affärsprocessen. Osäkerheten har lett till att företag väljer att vara neutrala i sin 
framtoning snarare än att ge kunden en specifik upplevelse. Detta stöds delvis av Differ 
som påpekar att företagen måste hitta det som sticker ut för just sin målgrupp så att det 
finns en tanke med profileringen:  
 
“Jag tror inte att det är något självändamål i sig att sticka ut, det ska ju vara en 
affärsnytta i det hela.”  
 
Boys don´t cry tror att den största risken vid utformandet av en unikhet ligger i att sticka 
ut på fel sätt. Om kunderna inte uppskattar miljön finns möjligheten att de väljer bort 
produkterna vilket vore ett onödigt misstag. Wester & Elsner är övertygade om att de 
modesäljande kedjorna tror att de sticker ut men att de blir blinda för sitt eget tänk och att 
kunderna inte registrerar de små förändringar de åstadkommit. De menar att företagen 
måste ta i lite mer om de ska lyckas men att det är affärsidén och konceptet bakom som 
avgör hur markant de ska skapa en unik profil. Wester & Elsner säger:  
 
”Det är klart, är man ett konservativt koncept som säljer samma saker som man alltid 
gjort. […], då ska man så klart inte sticka ut. Då ska man ju vara den man är, men om 
man är ett nytt framåt, ungt, modemärke så kan man inte sticka ut för mycket.” 
 
5.3 Kommunikationen med kunderna 
 
Den fysiska miljön som en kommunikationskanal och marknadsföringsstrategi 
De tillfrågade kedjorna menar att det fysiska utrymmet i butik är en viktig 
marknadsföringsstrategi för företaget men att den måste gå hand i hand med annan 
marknadsföring så att de kompletterar varandra. För Gina Tricot är det viktigt att bilder 
från tv-reklam och media exponeras i butiken. Lindex beskriver sig själva som i en 
ständig utveckling för att stärka varumärket. Det innebär att externmedia ska kännas igen 
i butik och kommunikationen ska fokusera mot utvald målgrupp:  
 
“[…] den känslan man fått i extern media vill vi förmedla i butiken också.” 
 
Det betonas av samtliga kedjor att utnyttjandet av den fysiska miljön i butik, precis som 
all annan marknadsföring, i grund och botten handlar om att öka försäljningen.  
 
Wester & Elsner menar att modesäljande kedjors utnyttjande av butikens miljö idag 
varierar men att nödvändigheten att använda den som ett kommunikationsmedel ökar 
hela tiden. Även Differ understryker dock att medvetenheten hos modesäljande kedjors 
utnyttjande av den fysiska miljön i butik ökat markant de senaste åren. Differ betonar 
vikten av att våga prioritera och fokusera på sin målgrupp eftersom det är en omöjlig 
uppgift att kommunicera och nå ut till alla. Samtliga konsulterna hävdar att den fysiska 
miljön i butik är användbar som en marknadsföringsstrategi där utnyttjandet av butiken 
ska leda till högre omsättning. Enligt Boys Don’t Cry är detta av vikt då hela 80 procent 
av kundens köpbeslut sker i butik. Forser för ett liknande resonemang och förklarar att 
det i butik levereras en känsla, och eftersom kunders konsumtionsbeslut i huvudsak 
består av känsla är butiksmiljön mycket användbar som en marknadsföringsstrategi. 
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Vidare ser alla butikskommunikatörerna den fysiska miljön som en effektiv 
kommunikationskanal. Lindex påpekar att de vill att deras varumärkesidentitet skall 
förmedlas genom butikskonceptet där det ska framgå vad företaget står för och vilken 
målgrupp de riktar sig till. Varken Gina Tricot eller MQ nämner vad det är i butiksmiljön 
som är den främsta kommunikationskanalen. För Gina Tricot är det centralt att alla deras 
butiker följer konceptet och att nyheter alltid finns i butik, så att det budskap som 
kommuniceras i den fysiska miljön går i linje med företagets mål och vision 
 
Även konsulterna håller med om att den fysiska miljön i butik kommunicerar med 
kunderna. Av de olika kommunikationskanaler som kan användas anser Forser att den 
fysiska miljön i butik är speciellt viktig för just modesäljande kedjor. Eftersom dagens 
produkter är snarlika hjälper de inte kunden att särskilja kedjorna åt. Den fysiska miljön 
utgör möjligheten att skapa något utmärkande, utöver produkten, genom sin 
kommunikation. Viktigt är dock att budskapet är genomtänkt så att den fysiska miljön 
inte blir ett utanpåverk utan anknytning till företaget och dess värderingar. Differ belyser 
att det är mycket effektivt att kommunicera genom den fysiska miljön i butik eftersom 
den ger möjligheten till en tredimensionell upplevelse. Genom att arbeta med olika 
intryck som syns, hörsel och doft påverkas kunders associationer vilka ger kunderna en 
helt annan känsla. Detta är något som Differ anser är mycket underskattat idag. 
Boys Don’t Cry anser att den fysiska miljön ger kedjan en möjlighet att kommunicera 
företagets image, genom att den ger möjligheten att leverera en story i butiken. De menar 
även att butiksmiljön ska uttrycka det kläderna inte lyckas kommunicera. Differ och 
Forser hävdar vidare att butiken inte nödvändigtvis behöver stödjas av någon annan 
kommunikationskanal men att konsulter ogärna erkänner detta för företagen. 
Wester & Elsner menar å andra sidan att butikens miljö inte är effektiv som enda 
kommunikationskanal, då företaget till att börja med måste få kunden att ens besöka 
butiken, innan kommunikationen kan börja. Men betonar att:  
 
”[…]när de väl är där så äger du deras odelade uppmärksamhet, mer eller mindre, den 
stund de är där. Och du kan påverka dem med alla sinnen.”  
 
Boys Don’t Cry poängterar att det är allmänt erkänt att butikmiljöns utformning kan 
kommunicera men att det, som tidigare också sagts om butiksmiljön konkurrensförmåga, 
saknas kunskap om hur en effektiv kommunikation skapas både hos dem som konsulter 
och hos kunderna eftersom denna kommunikationsstrategi är så pass ny. Enligt Differ har 
modeföretagens medvetenhet kring butikens kommunikationsmöjlighet ökat de senaste 
åren, där allt fler inser vikten av att utnyttja detta allt mer. De menar också att 
kompetensen har förbättrats men självklart kan detta utvecklas än mer genom inspiration 
från omvärlden. Forser hävdar att kunskapen för att kommunicera genom butikens 
fysiska utrymme finns hos modeföretagen där problematiken förmodligen ligger i deras 
självförtroende kring denna kompetens. Kedjorna måste börja inifrån och bygga sitt 
interna varumärke för att sedan kunna utveckla en tydlig extern kommunikation till sina 
kunder.  
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Butiken som kommunikation av varumärke 
MQ påpekar vikten av att se till helheten där alla delar ska sammanlänkas för att bli 
konkurrenskraftiga. Detta är även något som Gina Tricot anser att då de betonar vikten av 
att den röda tråden ska finnas i all marknadsföringen och kommunikation. 
 
Forser påpekar att det som företag ofta saknar är en själ som ska genomsyra alla delar i 
affärsprocessen för att ge trovärdighet. Han säger:  

 
”Man ska börja inifrån och sedan säga; Vad är det som är själen? ” 
 
Forser menar att det är fördelaktigt att utforma kärnvärden som företaget står för. Dessa 
ska sedan alltid användas som grund i de konkurrens- och marknadsföringsstrategier som 
de väljer. Som tidigare nämnts poängterar Boys Don’t Cry den fysiska miljöns möjlighet 
att kommunicera företagets image men de understryker att affärsidéer och visioner är 
mycket svåra att bygga en framgångsrik miljö runt. Deras erfarenhet är att det är lättare 
att bygga en story kring företagets mening och identitet för att på så sätt visa vad de står 
för. Forser menar att varumärken måste byggas ända in i butiken där starkare mönster 
utvecklas för att underlätta kundens möjlighet att känna igen företaget. Forser menar att 
kunder vill kunna relatera till ett varumärke, och de varumärken som inte har starka 
mönster är svårare att känna igen. Han förklarar att företagets story måste genomsyra alla 
delar av konceptet, först då blir det trovärdigt för kunden. De mest framgångsrika 
företagen är de som lyckas skapa en stark känsla runt produkten och varumärket. Detta 
stöds av Differ som säger:  
 
“[…] för det spelar ju ingen roll hur vasst vi formulerar varumärkesstrategin om man 
kommer in i en butik och det ser stökigt ut, då drar det ner hela upplevelsen för 
konsumenten. Så jag menar, det måste hänga ihop- från strategi till butiksupplevelse.” 
 
Wester & Elsner ser en fara i att följa trender vid utformandet av butikens fysiska 
utrymme eftersom de snabbt kan svänga och menar att det är tryggare att följa 
varumärket än trenden. De understryker dock att det beror på vilken modesäljande kedjas 
det handlar om. Då vissa varumärken inte lever längre än 5 år eftersom trenderna helt 
enkelt förändras. Förändringar i miljön skall alltid leda till en förstärkning av varumärket. 
Därför är det viktigt att plocka fram värdeorden genom butikens fysiska miljö.  
 
Hos samtliga konsulter finns det också en tanke om att den fysiska miljön i butik är viktig 
för att den påverkar hur kunder identifierar sig med företaget. Forser understryker även 
att butikens miljö underlättar kundens relatering och igenkännande av företaget. 
 
5.4 Kundens upplevelse 
 
Medvetet arbete för att leverera kundupplevelser 
Alla kedjor jobbar med den fysiska miljön för att leverera en upplevelse till sina kunder i 
butik. Hur kedjorna går till väga skiljer sig dock åt. För Gina Tricot handlar det främst 
om att arbeta med allt från skyltfönster, bildmaterial från tv till de produkter som 
exponeras i butik. MQ å andra sidan bygger sina upplevelser på kampanjer och teman, 
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det ska kännas att det är en viss stämning som eftersträvas i butiken. Lindex vill genom 
sin nuvarande konceptutveckling att kunderna ska få en “total” varumärkesupplevelse, 
kunderna ska uppleva Lindex personlighet.  
 
För att ge sina kunder en upplevelse i butik nämner Forser åter igen att företagen måste 
koppla an till vad de står för, där kunderna ska känna att deras visioner betyder 
någonting. Han påpekar också att modesäljande kedjor bör komma ihåg att shopping i sig 
är en upplevelse och att de säljer sina produkter och varumärken även då kunden inte 
handlar nåt. Det finns således en missuppfattning och okunskap om vad en upplevelse är 
och hur den skapas. Forser uttrycker kedjornas synsätt på följande vis: 
 
“ Vadå upplevelse, vi kan väl ge dem en pepparkaka när de kommer!?” 
 
Han menar vidare att upplevelsen i butik är avgörande för om kunden återkommer och 
köper nåt vid nästa besök. Forser framhåller att kedjorna ska sälja en helhetsupplevelse 
som inrymmer en positiv känsla eftersom 80 procent av kunders konsumtionsbeslut 
består av just känsla. Wester & Elsner påstår att modesäljande kedjor idag betraktar 
upplevelsen som minst lika viktig som varan i sig.  
 
Forser, Wester & Elsner och Boys Don´t Cry hävdar att ordet upplevelse ofta 
missuppfattas och att kunder förknippar upplevelser i butik med dyrare varor, vilket gör 
att de avstår ifrån att uttrycka en önskan efter mer upplevelser. Missuppfattningen kan 
bero på att ordet upplevelse kan ha så många innebörder. För Wester & Elsner handlar 
det om att skapa en stämning i miljön och inte att det hela tiden måste hända spännande 
saker: 
 
“Jag tror att det handlar mycket mer om det, när man ska prata om upplevelse i butik. Att 
man kan skapa en positiv helhet som gör att du trivs där, att du gillar att vara där.” 
 
Boys don´t cry menar att upplevelsen eller erfarenheten är det som kunden får ut av att 
besöka butikerna, men även de påpekar att det inte måste handla om spänning och 
händelser.  
 
Butikens betydelse för kunden 
Butikernas miljö har enligt alla respondenter stor betydelse för kunderna. Gina Tricot 
uttrycker det så här: 
 
“Ja, det är ju klart att den påverkar mycket, det är ju liksom ansiktet utåt.” 
 
Alla kedjorna menar vidare, precis som Forser tidigare nämnde, att miljön är av 
avgörande betydelse för att kunden skall känna sig nöjd och komma tillbaka till butiken. 
MQ betonar att det levereras en känsla och en upplevelse vid butiksbesöket. Och Lindex 
menar att det är i butiken som de har möjlighet att göra en känsla verklig och infria 
kundens förväntningar. De hävdar att butiken är a och o för kundens upplevelse.  
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Vedertaget bland konsulterna är att den fysiska miljön i butik är av avgörande betydelse 
för de modesäljande kedjornas kunder. Forser förklarar att positiva upplevelser leder till 
ökad kundlojalitet där kunder kan tänka sig att betala högre priser. Detta stöds av 
Boys Don’t Cry som anser att det väsentliga är att kunden förstår den fysiska miljön 
eftersom det då är möjligt att bygga en djupare kundrelation. Differ säger: 
 
”Vi måste ju börja titta på vart vi kan skapa mest förändring i konsumentens uppfattning. 
Många gånger kanske det kan vara i den fysiska miljön för det är ju en sån konkret 
upplevelse för konsumenten.”     
 
Enligt samtliga kedjor ska kundundersökningar ha gjorts för att se vad som efterfrågas 
gällande butikens miljö, men osäkerhet kring resultat och vad som verkligen undersökts 
råder. MQ och Lindex menar att kundundersökningarna syftar till att få mer kunskap om 
sin målgrupp samt vilken shoppingupplevelse de önskar. De anser dock att det idag finns 
en större efterfrågan på upplevelse i butik. 
 
Differ jobbar mycket med fokusgrupper och kundintervjuer för att ta del av kundernas 
åsikter. Något som de upplever är att det ibland kan vara svårt att få beslutsfattare i 
företagen att ta till sig kundernas synpunkter. Forser tror att de modesäljande företagen är 
väl medvetna om vad deras kunder vill ha. Trots det så utnyttjas inte detta i lika stor 
utsträckning vid utformandet av butikens miljö som i till exempel den traditionella 
externa kommunikationen. Både Forser och Differ är överens om att kunder efterfrågar 
upplevelser allt mer. Differ betonar dock att kunder förväntar sig olika upplevelser i olika 
situationer, beroende på vad de ska uträtta, men att ingen längre kommer undan med en 
dålig butiksmiljö. Boys don´t cry å andra sidan tror inte att kunder efterfrågar mer 
upplevelser i butik eftersom det inte är något som de medvetet tänker på: 
 
”[…] är det en bra story eller en bra upplevelse så är det klart att man gillar det, men det 
är inget man kommer pricka av […] ”  
 
Miljön kan användas bättre än idag 
Den fysiska miljön kan utnyttjas och användas bättre än den görs idag, detta poängteras 
av samtliga respondenter. Strävan för Gina Tricot är att förstärka den röda tråden genom 
sin marknadsföring. Medan MQ´s fokus ligger på att vässa sin nisch utan att sticka ut för 
mycket. Lindex strävar alltid efter att utveckla den totala shoppingupplevelse och bättre 
presentation av sortimentet för sin målgrupp.  
 
Differ, Boys don´t cry och Wester & Elsner är alla överens om att de modesäljande 
kedjorna generellt inte besitter tillräcklig kompetens för att utnyttja butikens fysiska miljö 
till fullo. Anledningen till att modeföretag inte utnyttjar sin fysiska miljö i butik mer 
effektivt beror enligt Wester & Elsner på okunskap, snålhet och bekvämlighet. De 
förklarar att okunskapen är företagens okunnighet om de fördelar användandet av extern 
konsulthjälp kan resultera i. Snålheten underbyggs av antagandet att utnyttjandet av 
butiken är förenat med höga kostnader, och bekvämligheten ligger i att det som alltid 
gjorts fortfarande antas fungera. Wester & Elsner hävdar, vilket redan påpekats, att 
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effektivare utnyttjade av butikens fysiska utrymme medför ökad försäljning och ökad 
omsättning. 
 
Samtliga butikskommunikatörer anser å sin sida att de idag besitter den kunskap som 
behövs för att utforma den fysiska miljön i butik. Både Gina Tricot och MQ anser att 
extern konsulthjälp inte behövs medan Lindex påpekar att det kan vara fördelaktigt att ta 
hjälp vid vissa tillfällen.  
 
Wester & Elsner tror att det finns en rädsla hos kedjorna om allt för höga kostnader att 
använda extern hjälp, men menar att detta nödvändigtvis inte behöver vara fallet. De 
säger att det ibland endast handlar om att bara utforma detaljer till en butiks fysiska miljö. 
Även Differ anser att de modesäljande kedjorna har allt att vinna på att använda sig av 
konsulter vid utformandet av den fysiska miljön i butik. Differ anser att kedjorna behöver 
specialistkompetens där de kan inspireras till ett mer kreativt arbete. Forser å andra sidan 
anser att konsulthjälp egentligen inte är nödvändig eftersom företagen faktiskt besitter 
kunskapen själva. Han betonar även igen att problematiken ligger i att kedjorna först 
måste veta vad de står för och börja sitt arbete inifrån annars kan det lätt uppstå en fiktiv 
känsla hos kunden. I annat fall kommer användandet av extern hjälp inte ha önskad effekt 
eftersom igenkännandet av varumärket blir vagare.  
 
Vedertaget av alla butikskommunikatörsrespondenter och konsulter är att kostnader som 
idag läggs på butikens miljö helt klart är befogade och väl investerade. Enligt Boys Don´t 
Cry är det också vad företagen tycker när de märker vilka effekter den fysiska miljön i 
butiken kan ha på kunderna. Differ betonar dock nödvändigheten av att kostnaderna ska 
betala igen sig senare:   
 
”[…] precis som alla andra investeringar så måste man ju säga, okej hur kan vi räkna 
hem det här?” 
 
Utmaningar 
Konsulterna belyser slutligen centrala utmaningar de menar att de modesäljande kedjorna 
möter vid användandet av den fysiska miljön. Forser påpekar att stora företag ofta 
glömmer vad de står för, där risken är att deras differentiering går förlorad. 
Personligheten blir allt vagare och när detta händer är det enda som gäller att gå tillbaka 
till kärnan. Ironiskt nog menar Forser att det är vanligt att företag i tuffa tider väljer att 
dra ner på två saker; personal och marknadsföring, trots att detta egentligen är vad som 
utmärker och särskiljer ett företag. Differ påpekar att kedjorna möter en utmaning i att 
utveckla unika miljöer då de har ett stort antal butiker att arbeta med där även skapandet 
av ett enhetligt uttryck försvåras. Detta är även något som antyds av 
butikskommunikatörerna. Forser belyser även utmaningen i att kunna hantera nya trender 
inom kollektioner. Det är kanske inte alltid så att dessa tydligt går i linje med de 
modesäljande kedjornas varumärke och själ, men vilka ändå måste sammanflätas.  
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6. I påsen – analys & diskussion 
 
I denna påse har vi samlat relevant och betydelsefull information som resulterat i att 
unika och intressanta analys- och diskussionsprodukter skapats. Vill vi nu presentera 
samt överlämna dessa till dig som läsare. Det finns tre huvudprodukter vilka är 
differentiering, kommunikation och upplevelse vilka alla består av en rad innehållsrika 
analyser och diskussioner. Den fysiska miljön är en produkt som ingår i de övriga tre då 
den med sin unikhet på olika sätt kan sammanlänkas till dem alla. Det är nu med stolthet 
som vi överlämnat denna påse till dig med en nästan färdigproducerad produkt som vi 
hoppas ska leda till ökad förståelse och nyfikenhet kring studiens valda ämnesområden.   
 
6.1 Differentieringen från konkurrenter 
 
Samtliga respondenter, det vill säga både butikskommunikatörerna och konsulterna, är 
överens om att den fysiska miljön utnyttjas som ett konkurrensmedel idag, att det är 
effektivt och att det kommer att användas allt mer i framtiden. Det finns således en 
medvetenhet kring den fysiska miljöns potential att användas som ett konkurrensmedel. 
Samtidigt har vi uppmärksammat att de modesäljande kedjornas butiksmiljöer idag inte 
nämnvärt skiljer sig åt. Vi ifrågasätter därför deras påstående om att de i realiteten 
använder miljöerna som ett konkurrensverktyg i strävan att differentiera sig från 
konkurrenterna. Vi menar i likhet med Newman och Patel att de modesäljande kedjorna 
inte vet hur de praktiskt ska använda sig av det fysiska utrymmet som en 
differentieringsstrategi trots att de är medvetna om dess möjligheter och effekter. 
Resultatet blir således att de misslyckas med att särskilja sig från sina konkurrenter.128   
 
Det har utkristalliserats sex möjliga orsaker som förklarar varför den fysiska miljön i 
butiken inte utnyttjas som ett differentieringsverktyg av modesäljande kedjor idag. Den 
första tänkbara orsaken tas upp av konsulterna som menar att de modesäljande kedjorna, 
trots ett visat intresse för den fysiska miljön, i praktiken inte utnyttjar butiksmiljön för 
ökad differentiering i någon större utsträckning. De förklarar att detta beror på att 
kedjorna länge använt sig av andra metoder för att uppnå detta och att de helt enkelt inte 
hunnit tillämpa butikernas fysiska miljö som ett differentieringsverktyg ännu. Detta 
förefaller vara en sannolik förklaring till varför vi inte ser en mer praktisk användning av 
butiksmiljön idag. Kedjorna har hittills förlitat sig på mer traditionella konkurrensmedel 
och det verkar som att de har svårigheter att se butikens fysiska utrymme som ett 
likvärdigt verktyg. Även Mossberg påpekar att produktföretag länge konkurrerat genom 
sina produkter vilket nu skapar en stor utmaning för dem.129 För oss framstår det som om 
kedjorna fastnat i gamla hjulspår, där de väljer fortsätta bruka de strategier som alltid 
använts eftersom dessa hittills fungerat till belåtenhet. Detta understryks även av Bitner 
som menar att företag hellre ägnar sig åt mer konkreta marknadsföringsstrategier för att 
attrahera och tillfredsställa sina kunder vilket gör att den fysiska miljön får betydligt 
mindre uppmärksamhet.130 Detta är dock ett stort problem då, vilket även Gilmore and 

                                                 
128 Newman och Patel, “The marketing directions of two fashion retailers”, 772. 
129 Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW!, 33. 
130 Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers och employees ”, 58. 
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Pine betonar, dagens kunder blir allt mer immuna mot de traditionella metoderna. 
Användandet av den fysiska miljön skulle då kunna erbjuda ett alternativt verktyg.131   
 
Den andra och kanske starkaste anledningen indikeras av både konsulterna och kedjorna 
själva. Butikskommunikatörerna framställer nämligen produkterna som deras främsta 
konkurrensverktyg och påpekar att den fysiska miljön inte kommer överta dess betydelse 
eftersom varorna är grunden för kedjornas verksamhet. Det finns således en övervägande 
produktfokus bland modesäljande kedjor och en stark motvilja till att släppa produkten 
som främsta konkurrensmedel. Detta trots att det indikeras av flera källor att de 
traditionella verktygen inte längre är användbara132 och att modebranschen behöver vara 
mer nytänkande.133 De modesäljande kedjornas inställning blir på detta sätt en bromsade 
kraft som leder till att de inte är mottagliga för ny kunskap om att öka användandet av 
den fysiska miljön som ett konkurrensmedel. Problematiken ökar ytterligare eftersom 
även konsulterna, vilka representerar den hjälp som kedjorna eventuellt skulle kunna 
använda sig av för att utveckla butiksmiljön till ett konkurrensmedel, påvisar denna 
uppfattning. Detta resulterar i att intresset för den fysiska miljön som ett 
differentieringsverktyg kommer att dröja.  
 
Eftersom det ständigt handlar om att presentera sitt företag och sin vara som mest 
fördelaktigt för kunden för att vinna i den hårda konkurrensen tycker vi att det är positivt 
att alla butikskommunikatörer påpekar att de idag arbetar med att skapa en unik image för 
sin kedja. Vi tror att kedjorna idag försöker sätta en egen prägel på sin butiksmiljö men 
att deras produktfokus försvårar utvecklingen av detta. De har således inte hittat ett sätt 
att kombinera produkterbjudandet med ett större utnyttjande av den fysiska miljön. 
 
Orsak nummer tre kommer sig av att butikskommunikatörerna påpekar att de naturligtvis 
vill utmärka sig bland andra kedjor, men att det också finns risker med att sticka ut. Detta 
förklarar delvis varför vi inte upplever någons större skillnad på kedjornas butiker. På 
grund av detta synsätt har kedjorna lagt sig på en neutralare nivå som innebär trevlig 
snarare än minnesvärd butiksmiljö. Konsulterna antyder att detta är en rädsla för att 
fastna i ett koncept som försvårar för dem att hänga med i trender och senare försäljning 
av nya produkter. Dessa risker ligger enligt butikskommunikatörerna i att den fysiska 
miljön i det fallet inte skulle tilltala den utvalda målgruppen längre och i att en allt för 
stylad butik skulle kunna leda till att kunden inte trivs i butiken. För oss förefaller det 
mycket konstigt att en mer utnyttjad butiksmiljö skulle betyda att man driver bort 
kunderna. Vi tror att detta synsätt bygger på att de modesäljande kedjorna idag faktiskt 
väljer allt för breda målgrupper. Ofta nämns att de vänder sig till modeintresserade vilket 
är en mycket odefinierad kundgrupp. I det fallet är det inte svårt att förstå att kedjan 
kommer tappa vissa kunder om de skulle utforma en miljö som utgår från en tydligare 
målgrupp.  
 

                                                 
131 Gilmore och Pine, “Customer experience places: the new offering frontier”, 5. 
132 Mascarenhas , Kesavan och Bernacchi, “Lasting customer loyalty: a total customer experience 
approach”, 397.  
133 Newman och Patel, “The marketing directions of two fashion retailers”, 771. 
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Konsulterna påpekar att all osäkerhet har lett till neutralare utformningar av den fysiska 
miljön i butik. Det påpekas dock att det är viktigt att det finns en tanke med att vilja 
sticka ut eftersom det annars inte kommer leda till positiva ekonomiska effekter för 
företaget. Vi anser att så som andra investeringar i strategier som företag gör så bör det 
finnas en tanke bakom handlandet. Det skall också finnas en plan för hur kostnaderna ska 
återbetala sig. Vi upplever att kedjorna tror att arbetet med den fysiska miljön i butik är 
något som inte betalar tillbaka sig. Detta betyder inte på något vis att kedjorna inte tycker 
att butiksmiljön skall vara uppdaterad och trevlig, men vi tror att dessa aspekter gör att 
kedjorna väljer att inte investera mer tid eller pengar.    
 
Den fjärde orsaken förklaras av att butikskommunikatörerna upplever att det finns vissa 
begränsningar med att utnyttja det fysiska utrymmet i butik som ett konkurrensmedel. 
Framförallt handlar det om att det är en dyr investering. Oron över kostnaden från 
kedjornas sida är något som även vissa konsulter uppmärksammat. Kostnadsfrågan är en 
mycket trolig förklaring till varför de modesäljande kedjorna inte använder den fysiska 
miljön effektivare. Men grunden till att de ser det som en kostnad och inte som en 
investering, anser vi beror på att de inte ännu fått tydliga bevis på de positiva effekterna 
av att använda sig av den fysiska miljön som differentieringsstrategi. Vi menar dock att 
det mesta kan åberopas som en kostnadsfråga för företagen, och att problematiken därför 
ligger i deras inställning. Idag betalas företag dyra pengar för de mer traditionella 
konkurrensverktygen, men då dessa är mer vedertagna så ses de som mer pålitliga och 
effektiva. Det behövs således mer bevisbörda för att påvisa för kedjorna att det är värt 
kostnaden. Utnyttjandet av den fysiska miljön i butiken har nämligen en rad olika 
positiva effekter som kedjorna idag går miste om.  
 
Det bör dock påpekas att kedjorna också antyder att det på grund av den höga ruljansen 
krävs effektivitet och flexibilitet i den fysiska miljön. Detta stöds delvis av konsulterna 
som påpekar att avvarandet av plats i butiken blir en kostnadsfråga. Detta är naturligtvis 
en mycket viktig aspekt för de stora kedjorna och det är inte något som kedjorna kan 
avstå från då det blir ekonomiskt ohållbart att mista effektiviteten. Detta kan vara en av 
anledningarna som bromsar kedjorna idag, de är rädda för att allt för stora förändringar i 
butiksmiljön ska göra att man mister effektiviteten och det blir på så vis en ännu större 
kostnadsfråga.   
 
Den femte orsaken, som antyds av både konsulter och butikskommunikatörer, är 
svårigheten att differentiera sig genom butiksmiljön då det också ska återfinnas en 
enhetlighet i butikerna utefter deras kedjekoncept. Naturligtvis kan det finnas en 
problematik för kedjorna i att skapa butiksmiljöer som fungerar för alla butiker på olika 
platser. Vi menar dock, med stöd av vissa konsulter, att utnyttjande av butiksmiljön inte 
nödvändigtvis behöver innebära att alla miljöer ska utformas exakt lika eller att en 
helrenovering i butikerna är vad som krävs. Mindre detaljer som kan kännas igen av 
kunder kan ha stora effekter och behöver inte vara allt för kostsamma. Kedjorna har 
förvisso ett flertal butiker att ta hänsyn till, men de sitter också på större kapital än 
enskilda modebutiker och har faktiskt ekonomiska möjligheter att laborera med sina 
butiksmiljöer.       
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Den sjätte och sista orsaken följer av de tidigare anledningarna, då det förefaller sig som 
att en möjlig problematik skapas av att det finns ett branschtänk bland de modesäljande 
kedjor där de inte anser sig behöva utnyttja den fysiska miljön på samma sätt som 
exempelvis hotell- och restaurang branschen gör. Shawn och Ivens poängterar i sin 
artikel att en del företag inte kommer inse potentialen och nödvändigheten i att använda 
den fysiska miljön i butik för differentiering som konkurrensmedel.134 Problematiken i 
detta ligger i att så länge ingen av kedjorna använder butiksmiljön mer frekvent för att 
skapa fördelar framför konkurrenterna, så behöver faktiskt ingen annan heller lära sig 
mer kring utformandet och utnyttjandet. Det förefaller obefogat att ett 
kommunikationsverktyg som alltid, givet att kedjorna behåller sina butiker, kommer 
påverka deras kunder lämnas så åt slumpen. 
 
Även faktorer som talar för att den fysiska miljön i butiken kommer att bli ett allt mer 
använt konkurrensmedel i framtiden har uppmärksammats. De faktorer som konsulterna 
belyser som drivande för butiksmiljöns framgång och ökade utnyttjande är att kunder 
idag dels har svårt att skilja kedjornas produkter åt, och dels att kunderna vid de flesta 
butiksbesök inte ämnar konsumera utan söker upplevelser och inspiration. Shopping har 
enligt både oss och konsulterna utvecklats till en upplevelse i sig. De modesäljande 
kedjornas möjlighet till att hitta lösningar på dessa problem är stora eftersom de besitter 
möjligheten att påverka kunder genom sina butiker. De fördelar som kedjorna kommer att 
uppleva av ett ökat utnyttjande av butiksmiljön, utöver att deras produkter väljs framför 
andras, är högre kundtillfredsställelse och ett lojalare köpbeteende hos kunderna vilket 
även stöds av Ward, Bitner och Barnes. I enlighet med Mossberg tror vi därför att 
differentiering genom att skapa unika kundupplevelser kommer att bli allt mer centralt.135  
 
Modesäljande kedjor idag utnyttjar inte sin butiksmiljö som ett differentieringsverktyg i 
praktiken. En rad orsaker till detta indikeras av både konsulterna och kedjorna där de 
modesäljande kedjornas produktfokus, oro för höga kostnader och rädsla för att sticka ut 
för mycket är de som främst belyses. Tillsammans med andra faktorer så som 
problematik med att uppnå enlighet med kedjekonceptet och att arbetet med den fysiska 
miljön inte ännu haft sitt genombrott i den modesäljande branschen skapas också en tro 
om att det finns ett branschtänk bland kedjorna. Detta hindrar butiksmiljöns utveckling. 
Men då dagens kunder har allt större valmöjligheter ökar detta kraven på att kedjorna 
tillfredsställer deras efterfrågan vilket i sin tur sätter press på marknaden. Detta, i 
kombination med de fördelar som ett effektivare utnyttjande av butiksmiljön leder till, 
och det faktum att kedjorna trots allt påvisar viss medvetenhet kring arbetet med den 
fysiska miljön i butik leder oss till att tro att den framtida användningen troligtvis att öka. 
Om detta är inom en snar framtid är dock osäkert.  
 

                                                 
134 Shawn och Ivens, Building great customer experiences, 1. 
135 Mossberg, Att skapa upplevelser – från OK till WOW!, 184. 
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6.2 Kommunikationen med kunderna 
 
Konsulterna är eniga om att medvetenheten kring den fysiska miljön i butik som ett 
marknadsföringsverktyg har ökat och att även kunskapen om butiksmiljöns möjligheter 
förbättrats de senaste åren. Samtliga respondenter hävdar också att de modesäljande 
kedjorna arbetar medvetet med att kommunicera genom den fysiska miljön i butik idag. 
Detta indikerar att krafter från marknaden gjort att kedjorna tvingats öppna upp ögonen 
för alternativa marknadsföringsverktyg. Den ökade nödvändigheten att använda nya 
kommunikationskanaler136 och då framförallt butiksmiljön137 har påpekats av flera källor. 

Vi ifrågasätter dock huruvida detta handlar om medvetenhet kring begreppet eller 
medvetenheten kring hur den fysiska miljön praktiskt skall hanteras som 
kommunikationskanal. Det verkar vara så att företag idag uppfattar diskussionerna kring 
den fysiska miljöns betydelse som en trend och att det är på grund av detta som 
konsulterna uppfattar en ökad medvetenhet.  
 
Trots att samtliga respondenter ser den fysiska miljön som en effektiv 
kommunikationskanal men enighet råder inte kring vad det är som ska kommuniceras, då 
bland annat varumärke, koncept, image och trender nämns. Även detta visar att kedjorna 
vet om de fördelarna som utnyttjandet av butiksmiljön som en marknadsföringsstrategi 
kan leda till. Att endast en butikskommunikatör kan tala om vad som faktiskt fungerar 
som kommunikationskanaler påvisar å andra sidan att de inte har kunskap om vad som 
genererar budskapen. Detta indikerar att kedjornas har en medvetenhet kring 
effektiviteten som kommunikationsverktyg men att de egentligen inte har kunskap om 
hur och varför den är det. Återigen verkar det bara vara vedertaget att miljön är viktig. 
Kedjorna har valt att ta sig an detta nya begrepp men det görs utan större entusiasm och 
bara för att det låter bra. Kedjorna har vissa brister i sin kunskap om hur de skulle kunna 
använda den fysiska miljön i butik som ett marknadsföringsverktyg. Glappet mellan 
begreppets genomslag och företagens kunskap är något som även Bitner 
uppmärksammat.138 Denna trendsyn innebär att kedjorna inte kommer att uppleva alla de 
fördelar som en välutformad och genomtänkt butiksmiljö kan leda till då de aldrig 
utnyttjar den till fullo. 
 
Kedjekonceptets kommunikativa förmåga av varumärket och företagsidentiteten är något 
som butikskommunikatörerna glider in på flera gånger. De uttrycker en önskan av att 
butiksmiljön ska ge tydliga budskap om vilka kedjan vänder sig till samt att miljön skall 
bli en fysisk förlängning av kedjans visioner och mål. Detta stöds av konsulterna som 
menar att butiksmiljön skall leverera en story om företaget till kunden, som baseras på ett 
genomtänkt budskap och har anknytning till företagets värderingar. Detta är något som är 
nödvändigt för kedjorna att göra för att utnyttja den fysiska miljön i butiken på ett 
effektivt och framgångsrikt sätt. Kunder väljer idag produkter utefter varumärke, image 
och värderingar.139 Det skulle således också betyda att om företaget lyckas kommunicera 

                                                 
136 Proctor och Kitchen, “Communication in postmodern integrated marketing”, 144.  
137 Gilmore och Pine, “Customer experience places: the new offering frontier”, 5. 
138 Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers och employees ”, 57. 
139 Thøger Christensen, Torp och Fuat Firat, “Integrated marketing communication och postmodernity: an 
odd couple?”, 164.  
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dessa genom sin miljö, och ge kunden en känsla av företaget ökar det även sannolikheten 
för att kunden väljer att upprepa butiksbesöken. Kedjekonceptet kan i detta fall således 
vara en styrka för företaget, förutsatt att konceptet baseras på deras värderingar och 
företagsidentitet.  
 
Kedjorna anser att det främst är produkterna som representerar företagsidentiteten och 
imagen för kunden, även om det nämns att inredning och utformningen av butiksmiljön 
också har betydelse. Men det indikeras att miljöns betydelse främst ligger i att förbättra 
exponeringen av produkterna. De anser således att miljöns uppgift är att backa upp 
produkterna och detta synsätt kan förklara varför kedjorna hade svårigheter att nämna 
element i miljön som kommunicerar tidigare. Det finns två sidor av detta mynt som 
kedjorna bör vara medvetna om. Kedjornas resonemang är hållbart med tanke på att 
företagens existens hänger på att produkterna blir sålda och de behöver således lyftas 
fram i butikerna. Kedjorna bör därför inte förkasta sin produktfokus helt och hållet. Det 
ska däremot poängteras att de vid utformandet av butiksmiljön bör övergå till en mer 
kundfokuserad utgångspunkt.140 För tittar man bakom köpet av produkten så står där en 
kund som i de flesta fall har attraherats, intresserats eller tillfredsställts av en tilltalande 
miljö. Det är därför nödvändigt att utgå från vad kunden efterfrågar. Ges kunden då en 
upplevelse som känns trovärdig och representativ för företaget är det mycket troligt att 
hon väljer just det företaget framför ett annat, och också att hon återvänder fler gånger.141 
Detta betonas som speciellt viktigt för de modesäljande kedjorna enligt Proctor och 
Kitchen.142 
 
Butikens fysiska miljö anses vara en viktig marknadsföringsstrategi enligt samtliga 
respondenter där dess användning syftar till, som med all annan marknadsföring, att öka 
försäljningen. Denna enighet var förväntad då även Bitner påpekar begreppets 
genomslag.143 Det följer då också naturligt att de hoppas att påverka kunden så pass att de 
uppnår ökad försäljning. Detta förefaller vara en realistisk och nödvändig tanke som är 
fullt möjlig att åstadkomma. Det är viktigt att utnyttjandet av den fysiska miljön i butik 
betraktas som just en strategi för att den skall tas på allvar. Det är vid sådana resonemang 
som det finns möjlighet att företag förstår att det handlar om en investering som betalar 
av sig, och som gör att företagen uppnår strategiska mål.144.  
 
Butikskommunikatörerna påpekar att de strävar efter att annan använd extern media, 
vilken fortfarande anses har avgörande betydelse, ska återkopplas i butik. De menar att 
all använd marknadsföring måste gå hand i hand så att de kompletterar varandra. Detta 
påpekas också av vissa källor, som menar att framförallt enhetlighet i företagets budskap 
och en möjlighet att återuppleva känslan från företaget i butik är viktigt för att skapa 
förtroende.145 Speciellt viktigt blir detta naturligtvis för en kedja då deras externa 
                                                 
140 Bitner, “Evaluating service encounters: The effect of physical surroundings och employee responses”, 
79. 
141 Ward, Bitner och Barnes, “Measuring the Prototypicality och Meaning of Retail Environments”, 212. 
142 Proctor och Kitchen, “Communication in postmodern integrated marketing”, 146.  
143 Bitner, ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers och employees ”, 57. 
144 Ibid, 58. 
145 Melewar, Bassett, Simoes, ”The role of communication och visual identity in modern organisations”, 
144. 
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marknadsföring ofta upplevs som mer opersonlig eftersom den massproduceras för att 
fungera både nationellt och internationellt. Kunden behöver därför en möjlighet att få en 
mer personlig upplevelse av företaget för att känna trygghet och bli lojal.  
 
Samtliga kedjor påpekar dock att de genomför kundundersökningar för att öka kunskapen 
om sina målgrupper och deras efterfrågan gällande butikens miljö samt vilken 
shoppingupplevelse de önskar erhålla. Samtidigt indikeras en osäkerhet kring resultaten 
och vad som verkligen undersökts, men ändå hävdar de att kunder idag i efterfrågar 
upplevelse i butik. Att genomföra kundundersökningar som företagen inte tar tillvara på 
hjälper inte kedjorna att komma närmare eller förstå sin målgrupp. Inte heller verkar 
insikten av att kunderna efterfrågar upplevelser ha haft någon märkbar betydelse i 
kedjornas praktiska arbete med den fysiska miljön i butiken. Kedjorna måste våga lyssna 
mer på sina kunder då detta är avgörande för huruvida framgång kommer att nås eller 
inte.146 
 
Kedjornas fortsatta utnyttjande av traditionella marknadsföringsverktyg gör att de jämför 
effekterna mellan dem och butiksmiljön. Detta leder till att de har en mycket kortsiktig 
syn på utnyttjandet av den fysiska miljön i butik och vill att det ska visa snabba effekter 
på försäljningen, möjligtvis för att viss marknadsföring kan ha det. Ett mer långsiktigt 
tänkande och en mer genomtänkt utformning ger stabilare fördelar så som kundlojalitet, 
trovärdighet och mer slagkraftig marknadsföring i allmänhet. Detta går kedjorna idag 
miste om. Ibland verkar det till och med som om kedjorna inte ens betraktar butiksmiljön 
som ett verktyg för att öka försäljningen. 
 
Butiksmiljön ger även kedjan en god möjlighet att göra känslan kring företaget mer 
levande eftersom den påverkar så påtagligt. Vissa konsulter påpekade också just att väl i 
butik har kedjorna kundens totala uppmärksamhet och möjligheten att påverka. De 
underströk även att butiken har avgörande påverkan på kundens val av konsumtion 
eftersom det är i själva butiken som valen sker. Detta är en mycket viktig argumentation 
till butiksmiljöns fördel då det understryker styrkan i miljön som ett 
marknadsföringsverktyg. Utöver kundens odelade uppmärksamhet besitter miljön också 
den fördelen att budskapet med allra största säkerhet når fram. Med traditionella 
kommunikationskanaler och framförallt med massproducerad marknadsföring är det svårt 
att veta i vilken utsträckning kunden utsätts och påverkas av det företagen försöker 
kommunicera. Detta i kombination med att butiker levererar budskap, oavsett om 
företagen vill det eller inte, gör att det blir nödvändigt för företagen att se över arbetet 
med en fysiska miljön i sina butiker. I längden vinner de mer på att sända ut medvetna 
och genomtänkta budskap.147  
 
Det finns en önskan hos konsulterna att kedjorna tydligare vågar rikta sin kommunikation 
till just sina målgrupper. Det har nämligen uttryckts av några av kedjorna att de medvetet 
försöker attrahera så många kunder som möjligt. Ett annat problem som indikeras från 
konsulterna i samband med detta är att kedjorna inte vet vad deras målgrupp efterfrågar. 
Detta är en okunskap hos kedjorna som skapar stor problematik. Det är avgörande att det 
                                                 
146 Schmitt, Customer experience management, 10. 
147 Hartman, “Physical communication: an organizational asset”, 13. 
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finns en kundfokus när den fysiska miljön ska användas som marknadsförings- och 
konkurrensverktyg vilket även Bitner påpekar.148 Framförallt finns det dock ett glapp i 
resonemanget hos kedjorna när de hävdar att en avgörande anledning till användandet av 
den fysiska miljön i butiken är att öka försäljningen. För att öka försäljningen krävs det 
att kunderna köper mer varor eller att man får fler kunder. Av detta följer naturligtvis ett 
arbete för att locka till sig de nya kunderna och för att behålla de gamla som kräver en 
förståelse för vad kunderna vill ha. Vi anser att detta påvisar att kedjorna inte besitter 
tillräckligt med kunskap för att kunna utnyttja butiksmiljön fullt ut.  
 
Kraven från dagens marknad gör att nödvändigheten av att utnyttja nya 
marknadsföringsverktyg ökar. Samtliga respondenter uttalar sig i mycket positiva ordalag 
angående utnyttjandet av butiksmiljön som en av dessa nya kommunikationskanaler. 
Detta uppfattas som ett ökat intresse av konsulterna, men det kan ifrågasättas om detta 
bara är ett kunnande om begreppet snarare än kunskap om arbetet med den fysiska miljön 
i butik. Kedjornas behov av att arbeta utifrån ett koncept är ofrånkomligt och kan i detta 
fall vara en styrka då det erbjuder möjligheten att kommunicera företagets värderingar 
och visioner. Att miljön kan utnyttjas i företagets marknadsföring är lika vedertaget som 
önskan att öka försäljningen med dess hjälp. Eftersom kedjors marknadsföring i 
allmänhet inte utgörs av direktmarknadsföring som binder band mellan kunden och 
företaget representerar butiksmiljön ett utmärkt tillfälle att återknyta annan 
marknadsföring. Den absoluta styrkan i att arbeta med butiken ligger dock i att företaget 
har kundens odelade uppmärksamhet och i att budskapet med största säkerhet når fram. 
 
6.3 Kundens butiksupplevelse 
 
Dagens kunder efterfrågar upplevelser från företagen i allt större utsträckning vilket 
delvis bero på att shopping idag är en upplevelse. Kunder lägger både tid och pengar på 
shopping idag och det handlar inte längre om att bara handla nödvändigheter. Shopping 
har istället utvecklats till ett begrepp som i vissa fall till och med betraktas som en hobby.  
I kombination med att identitetskonsumtion sker i större utsträckning krävs det att de 
modesäljande kedjor utnyttjar butiksmiljön för att tydligare synliggöra vad de står för. Då 
även konkurrensen hårdnar och kunden kan köpa samma vara hos flera företag ökar 
också nödvändigheten på att särskilja sig från konkurrenterna och ge kunden ett 
mervärde. Upplevelsen motsvarar en uppenbar och lättillgänglig möjlighet för 
modesäljande kedjor att möta dessa utmaningar och uppnå framgång. 
 
Vid diskussionerna kring kundupplevelser framkommer att konsulterna upplever att det 
finns en missuppfattning av begreppet upplevelse hos de modesäljande kedjorna då de 
tror att leverering av kundupplevelser betyder att det ständigt ska hända nya och 
spännande saker i butik. En upplevelse handlar dock inte enbart om händelser, utan det är 
något som kunder får oavsett. Missuppfattningen komplicerar antagligen kedjornas 
försök att hantera levererandet av kundupplevelsen och den föder också mest troligt ett 
motstånd till arbetet med detta.  

                                                 
148 Bitner, “Evaluating service encounters: The effect of physical surroundings och employee responses”, 
79. 
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Konsulterna hävdar att modesäljande kedjor idag är medvetna om vikten av att se till 
kundupplevelser i butik men att de inte utnyttjar den fysiska miljöns potential till fullo. 
Anledningen detta antyds vara okunskap, snålhet och bekvämlighet. Det finns en allmän 
uppfattning bland kedjorna om att arbetet med kundupplevelser är svårhanterligt och 
abstrakt, vilket leder till att dess betydelse negligeras. Deras mer eller mindre medvetna 
försummande av upplevelsen som konkurrens- och marknadsföringsverktyg149 leder dock 
till att utveckling och förändring i branschen stagnerar. Det som kedjorna inte kan styra, 
och det som de oundvikligen kommer att måsta tampas med, är dock kundernas 
efterfrågan. I takt med att en ökning av mer sofistikerade kunder som ställer krav och vet 
vilka valmöjligheter som finns, blir även trycket på kedjorna större.  
 
Det råder en samstämmighet hos de modesäljande kedjorna i att de önskar leverera en 
upplevelse till sina kunder, men det finns dock ingen entydighet i hur de idag arbetar för 
att påverka och leverera dessa till kunderna. Det råder osäkerhet kring hanteringen av 
kundupplevelsen vilket även Mossberg påpekar.150 Detta resulterar i att kedjorna inte är 
medvetna om vilka upplevelser de erbjuder och levererar till sina kunder i butik. 
Kundupplevelsen lämnas således åt slumpen vilket Shawn och Ivens påpekade att företag 
ofta gör.151 Kedjorna har tydliga svårigheter att omsätta sina uttalanden i praktiken. 
Problematiken är att de modesäljande kedjorna måste inse att de levererar sina produkter 
i en kontext, vilket enligt Schmitt, betyder att de levererar mer än sina produkter.152 
Lovande är ändå att intresse påvisas vilket vi tror manar för en sannolik förbättring. 
 
Trots osäkerheten kring hanteringen av kundupplevelsen menar butikskommunikatörerna 
att de vill ge kunderna en känsla av varumärket i butiken. Det förefaller som om 
upplevelsen är ett utmärkt verktyg för att kommunicera företagets varumärke då en 
upplevelse är något som kunden kommer ihåg. Skapar företaget en positiv upplevelse 
ökar sannolikheten för att uppfattningen av varumärket också kommer vara positiv. 
Utöver detta kan kedjorna skapa något unikt för företaget eftersom en upplevelse som 
baseras på företagets varumärke, och således på företagets image, värderingar och 
identitet, blir svåra att imitera av konkurrenterna.153   
 
Konsulterna tror att utmaningarna som modesäljande kedjor står inför idag främst handlar 
om att deras hantering av trender inom kollektioner blir avgörande då dessa inte alltid går 
i linje med företagets varumärke och identitet. Det blir naturligtvis svårt för kedjorna att 
behålla känslan av kedjekonceptet när man öppnar fler och fler butiker med helt olika 
förutsättningar. Det handlar även här, precis som tidigare nämnts, om att utforma en miljö 
som representerar varumärket. Vi tror att kollektionerna i det fallet utgör en större 
utmaning när det faktiskt inte är så att kedjorna kan påverka vad som är modernt. Vi vet 
dock, av erfarenhet som kunder, att sortimentet bland annat kan göra att vi känner om 
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företaget riktar sig till äldre eller yngre. Det är således möjligt att erbjuda olika 
kollektioner av mode utan att tappa företagsidentiteten.  
 
Samtliga respondenter är eniga om att de upplevelser som levereras i butik har en stor 
betydelse för kunden. Enligt konsulterna påverkar det kundernas benägenhet att betala 
högre priser och ökar också lojaliteten gentemot företaget. De betonar att då upplevelsen i 
butik är konkret och påtaglig, är det just där kunders uppfattning kan påverkas som mest. 
Det sagda understryker vikten av att se till kundens upplevelse ännu mer och det påvisar 
också att butiksmiljön har en avgörande roll för kedjorna. Att nöjda och tillfredsställda 
kunder leder till högre omsättning är en enkel ekvation och att tillfredsställelsen styrs allt 
mer av upplevelsen stöds av Shawn and Ivens.154 Utnyttjandet av den fysiska miljön för 
att skapa medvetna kundupplevelser skulle således bland annat kunna uppfylla målet att 
öka omsättningen som kedjorna uttalade.  
 
Den fysiska miljön i butiken utnyttjas inte idag till fullo av modesäljande kedjor. Detta 
beror bland annat på att deras inställning till arbetet med att generera kundupplevelser. 
Resultatet blir att ingen utveckling sker trots en uttrycklig önskan om att leverera en 
upplevelse till sina kunder. Problemet ligger i att det finns en osäkerhet kring hanteringen 
av arbetet och en brist på förståelse för butikernas ständiga upplevelseskapande, vilket 
leder till att upplevelserna lämnas åt slumpen. Gemensamt för kedjorna är dock att de vill 
leverera en känsla av varumärket vilket är en bra utgångspunkt då upplevelsen alltid 
representerar företaget. Att upplevelsen då består av företagets värderingar ökar 
möjligheten att särskilja sig gentemot konkurrenter, men även att knyta an kunder till 
företaget.    
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7. Kvittot - slutsatser 
 
Det är nu dags att skriva ut kvittot för att svart på vitt presentera för dig som läsare vilka 
slutsatser denna studie resulterat i. Vi har valt att på kvittot återupprepa vår 
frågeställning, syfte samt delsyften för att försäkra oss om att svaren på dessa tydligt 
förklaras och delges läsaren. Då kvittot består av ny genererad kunskap vill vi bara 
upplysa om att inte tappa bort det då det är av värde och kan behövas i framtiden. 
 
7.1 Uppsatsens frågeställning och syfte 
 
För att friska upp minnet för läsaren har vi valt att upprepa det som legat till grund för 
vårt arbete, det vill säga uppsatsens frågeställning och syfte. Följande avsnitt avser 
nämligen att presentera de slutsatser vår studie lett till och på så vis knyta ihop påsen. Vår 
frågeställning var: 
 
Varför använder sig inte modesäljande kedjor av kundens upplevelse i det fysiska 
utrymmet i butik för att särskilja sig gentemot konkurrerande modesäljande kedjor? 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att skapa förståelse för företagens syn på utnyttjandet av 
det fysiska utrymmet i butik för att differentiera sig från sina konkurrenter och 
kommunicera med sina kunder. Våra delsyften är att titta närmare på dagens 
butikserbjudande samt att bedöma om kundens upplevelse i det fysiska utrymmet i butik 
är en underutnyttjad marknadsföringsstrategi. 
 
7.2 Slutsatser 
 
Vi har funnit en rad faktorer som vi anser besvarar frågan om varför butiken inte utnyttjar 
kundens upplevelse i den fysiska miljön för att differentiera sig. Den kraft vi funnit är 
framförallt de modesäljande kedjornas fokusering på produkten. Då produkten länge 
utgjort utgångspunkten för allt arbete i företagen uppstår en motvilja att ta till sig nya 
kunskaper och gamla metoder står därför ivägen för utvecklingen av arbetet med 
butiksmiljön. Oron för höga kostnader och en rädsla för att sticka ut för mycket är två 
andra mycket troliga förklaringar. Dessa grundar sig dels i missuppfattningar men också i 
avsaknad på bevis för den fysiska miljöns effekter.  
 
Andra faktorer som framkommit är problematiken med att skapa unika miljöer och 
samtidigt följa kedjekonceptet, samt att branschen ännu inte hunnit ta till sig all kunskap 
om arbetet kring butiksmiljön. Av detta har vi dragit slutsatsen att det råder ett 
branschtänk bland modesäljande kedjor, där de tillsammans underminerar förbättring och 
framsteg i arbetet med butiksmiljön. 
 
De modesäljande kedjornas syn på användandet av den fysiska miljön som konkurrens- 
och kommunikationsverktyg är överlag positiv. Trots att kedjorna hävdar att de aktivt 
utnyttjar dessa metoder, ifrågasätter vi om inte deras medvetenhet bara är ett kunnande 
om begreppet och dess effekter snarare än ett genuint intresse kring att använda nya 
metoder för att göra företaget framgångsrikt. Kunskapen om butiksmiljöns 
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kommunikativa förmåga är dock större än den om miljöns differentieringsmöjligheter. 
Möjligtvis har detta sin grund i att den fysiska miljöns erkännande som ett 
marknadsföringsverktyg är större och mer lättrelaterad än dess möjligheter att underlätta 
särskiljning mellan företag kundupplevelser.  
 
Då modesäljande kedjor länge arbetat utifrån ett starkt produktfokus kan detta 
följaktligen också uppfattas i butiken. Det kunden erbjuds i butiken är i mångt och 
mycket ett produkterbjudande. Miljön används främst som ett verktyg för att exponera 
produkterna och dess möjligheter att förhöja varornas värde uppmärksammas inte av 
kedjorna. Detta antyder en möjlig förklaring till varför vi inledningsvis upplevde en 
problematik med kedjornas butiksmiljöer som kunder. Då kedjorna arbetar mycket med 
sina kedjekoncept ges kunden också en möjlighet att uppleva företagets image och 
värderingar. Detta förutsätter dock att konceptet är uppbyggt kring dessa två element. 
Utöver detta erbjuds kunden även ett upplevelseerbjudande. Detta är ofrånkomligt för 
kedjorna så länge de levererar sina produkter genom butik. Idag saknas dock både 
kunskap och engagemang kring detta erbjudande vilket gör att butiksmiljöns förmåga att 
skapa fördelar för både kunden och företaget knappt är befintliga.  
 
Då brister påvisats i kedjornas kunskap kring butiksmiljön som ett 
marknadsföringsverktyg anser vi att kundens upplevelse i den fysiska miljön i butiken är 
en underutnyttjad marknadsföringsstrategi. Detta uttalande stöds också av att kedjorna 
själva att butiksmiljön skulle kunna användas bättre än den gör idag. 
 
Vi är övertygade om att en förändring är på intågande för företag i detaljhandeln. Det 
kommer att bli allt viktigare för dem att utnyttja butiksmiljön i sina konkurrens- och 
marknadsföringsstrategier då marknadens efterfrågan och krav blir allt hårdare. Det är då 
upp till kedjorna att se det som ett hot eller en möjlighet. Vi tror också att det kommer bli 
allt vanligare att branscher jobbar över sina gränser. Det vill säga, företagen kommer 
förstå att ett ökat kunskapsutbyte är gynnsamt för alla inblandade och att det föder 
framgångsrika lösningar. 
 
7.3 Förslag till fortsatt forskning 
 
Den kunskap som vår studie genererat skulle med fördel kunna följas upp av de 
modesäljande kedjorna med kvantitativa och kvalitativa studier för att kartlägga vad 
kunder egentligen efterfrågar i ett produkterbjudande och vad de förväntar sig av ett 
butiksbesök. 
 
Utöver detta anser vi att studier kring företagsledningens synsätt på butiksmiljöns 
användning och betydelse vore motiverade. När det talas om modesäljande kedjor som de 
vi studerat, handlar det om stora organisationer där en fungerande kommunikation ut till 
alla delar är av stor betydelse. Det vore således intressant att utforska ledningens 
perspektiv för att utreda om de finner utformandet av miljön som en framgångsrik 
strategi, och huruvida de på toppen har samma tänk som de som praktiskt jobbar med 
detta i butik. 
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8. Öppet köp i 10 dagar - sanningskriterier 
 
Som brukligt vid ett besök i butik är det självklart att denna uppsats som levererats till 
dig som läsare har 10 dagars öppet köp. Detta betyder att om det finns starka tvivel om 
dess giltighet, intersubjektivitet, praktiska användbarhet och överförbarhet kan 
återlämning ske. Förhoppningsvis är kvaliteten och uppfattningen av studien till 
belåtenhet men som vi nu genom denna sista del vill underbygga genom 
sanningskriterierna. Slutligen vill vi tacka för visat intresse och hoppas att vi lyckats 
leverera en trevlig läsupplevelse.  
 
8.1 Giltighet 
 
En förutsättning för att uppnå god giltighet är att tillräckligt mycket data samlats in. Här 
kan den teoretiska mättnaden återigen kopplas in, det vill säga att ytterligare 
datainsamling inte skulle tillföra studien mer information.155 Tanken med detta är att 
försäkra sig om att företeelsen studerats tillräckligt ingående, men det är i själva verket 
mycket svårt att avgöra när teoretisk mättnad uppstått och giltigheten får ofta bedömas 
med hjälp av forskarens omdöme. Det är dock sällan som kunskap genererad av data kan 
kallas ogiltig då en avslutat studie kan ses som ett steg i en kunskapsutvecklingsprocess, 
och därför alltid kan förbättras och utvecklas.156 Det bör nämnas att detta begrepp oftast 
kopplas samman med en teorigenererande ansats. Men med tanke på att vi önskade att 
presentera en kartläggning av den kunskap som finns inom området idag anser vi att det 
till viss del kan göras gällande i vårt fall. 
 
För att på bästa sätt inhämta information som kunde hjälpa oss att besvara vår 
frågeställning och besvara våra syften valde vi därför respondenter som hade mycket 
kunskap inom området. Vi anser att vårt urval av respondenter har gett studien en 
nyanserad och realistisk bild. Butikskommunikatörerna tillförde alla mycket viktig 
information om hur arbetet sker i kedjorna och de gav oss en uppfattning om kedjornas 
inställning och uppfattning kring ämnet. Ytterligare kunskap från fler 
butikskommunikatörer skulle möjligtvis ha gett studien mer tyngd då dessa representerar 
den bransch som problematiseras i denna studie. Men då våra respondenter respresenterar 
ledande kedjor anser vi ändå att de har erfarenheten och kunskapen och kan därför i viss 
mån representera branschen. Konsulternas tankar och åsikter gav studien mer oberoende 
kunskap då dessa inte var färgade av lojalitet gentemot någon modesäljande kedja. 
Konsulterna arbetar dagligen med de områden som denna studie behandlar och 
representerar den expertis som de modesäljande kedjorna kan använda sig av. De har 
således inte bara praktiskt kunnande i området utan också kännedom om kedjornas 
inställning. Vi anser att de fyra konsulterna utgjorde ett viktigt och fullt tillräckligt urval 
inom ramen för denna studie. 
 
Som vi tidigare hävdat påstår vi inte nödvändigtvis att teoretisk mättnad uppnåtts men vi 
anser ändå att giltigheten i vår uppsats är god.  

                                                 
155 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 165. 
156 Ibid, 166. 



55 

 
8.2 Intersubjektivitet 
 
Intersubjektiviteten syftar till acceptansen av gjorda tolkningar, såväl av de som studerats 
och av andra bedömare. Intersubjektivitet kan uppnås bland annat genom att återföra 
tolkningarna till de studerade individerna. Även här är det dock ofta en fråga om 
forskarens egen bedömning då respondenternas reaktioner inte alltid säger något om 
tolkningarnas trovärdighet. Intersubjektiviteten är nämligen oftast beroende av om 
respondenterna känner sig hotade eller smickrade av forskarens slutprodukt.157 
 
Bearbetningen av den information vi samlat in med hjälp av intervjuer inleddes med en 
ordagrann transkribering av samtliga respondenters svar. Vi knöt sedan samman deras 
svar för att på bästa sätt lyfta fram deras synvinklar och åsikter. När bearbetningen var 
sammanställd skickades dessa tolkningar ut till var och en av respondenterna för att 
säkerställa att inga missuppfattningar skett. Endast en av respondenterna kontaktade oss 
angående en mindre ändring men detta medförde inte att studiens resultat påverkades. Då 
all hantering av materialet skett av oss som intervjuare och författare vilket lett till att vi 
kunnat ta hänsyn till situation och kontext vid vissa svar, finner vi att det också ger 
förtroende till bearbetningsprocessen. Utöver detta anser vi att vi behållit saklighet vid 
bearbetningen och bedömer därför intersubjektiviteten som hög. 
 
8.3 Praktisk användbarhet 
 
Den praktiska användbarheten är beroende av kunskapens tillämpbarhet vid praktiskt 
handlande. Ett viktigt kriterium för att den nyfunna kunskapen ska räknas som ”sanning” 
är att den fungerar och passar i verkligheten. Det är dock sällan som den typen av 
prövning är möjlig för forskaren, så denna bedömning kan oftast göras först när de 
individer eller grupper studien är ämnad för väljer att tillämpar den.158  
 
Som nämnts innan är det svårt för oss som författare att bedöma den praktiska 
användbarheten av de resultat som presenteras i denna uppsats. Uppsatsen ger inga 
konkreta och praktiska riktlinjer kring arbetet med den fysiska miljön i butikerna men vi 
tror att resultatet kan uppmärksamma kedjorna om brister i deras arbete med 
butiksmiljön. Vi finner även att denna nyfunna kunskap kan ligga till grund för ytterligare 
studier inom området som i sin tur kan leda till praktisk användbarhet. 
 
8.4 Överförbarhet 
 
Överförbarheten av den kunskap som genererats i en studie syftar på möjligheten att 
utnyttja den på andra målgrupper eller situationer än den utvecklades för. Det handlar 
således mer om kunskapens användbarhet än om sanningshalten i den.159 Då det är 
mycket svårt att finna två identiska situationer eller grupper kan det vara svårt att hävda 

                                                 
157 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 167. 
158 Ibid, 168. 
159 Ibid. 169. 
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att andra skulle kunna utnyttja den nygenererade kunskapen. Istället kan den då ses som 
ett synsätt eller tankebana som kan fyllas med andra individers erfarenheter för att 
förklara deras verklighet.160  
 
Som Johansson Lindfors påpekar ser också vi resultaten av denna studie som en 
uppsättning nya infallsvinklar på ett, som vi ser det, mycket aktuellt område. Vi anser att 
kunskapen kan vara till nytta för samtliga företag som använder sig av butiker för att 
distribuera sina varor. Dels på grund av att mycket av teorin riktar sig till företag i 
allmänhet men också för att kundupplevelsen i företagsmöten är ett allt viktigare begrepp 
för alla företag idag. Vi menar därför att överförbarheten på andra företag i viss 
utsträckning är möjlig. 

                                                 
160 Johansson Lindfors, Att utveckla kunskap, 170. 



57 

9. Källförteckning 
 
Litteratur  
 
Alvesson, Mats och K. Sköldberg. Tolkning och reflektion. Lund: Studentlitteratur, 2006. 
 
Backman, Jarl. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur, 1998. 
 
Barlebo Wennberg, Soren. Social konstruktivism-positioner, problem och perspektiv. AB 
Boktryck: Helsingborg, 2001. 
 
Johansson Lindfors, Maj-Britt. Att utveckla kunskap. Lund: Studentlitteratur, 1993. 
 
Kvale, Steinar. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur, 1997. 
 
Lindholm, Stig. Vägen till vetenskapsfilosofin. Lund : Academia adacta, 1999. 
 
Mossberg, Lena. Att skapa upplevelser – från OK till WOW!. Lund: Studentlitteratur, 
2003. 
 
Schmitt, Bernd H. Customer experience management, a revolutionary approach to 
connecting with your costumers. New Jersey: John Wiley & Sons, Inc., 2003. 
 
Shawn, Colin and John Ivens. Building great customer experiences. Wales: Creative Print 
& Design, 2002. 
 
Widerberg, Karin. Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur, 2002. 
 
Artiklar 
 
Ahmad, Sohel. “Service failures and customer defection: a closer look at online shopping 
experience”. Managing Service Quality12 (2002): 19-29 
 
Akan, Obasi, R.S., Allen, M.M., Helms and S.A., Spralls III, “Critical tactics for 
implementing Porter’s generic strategies”. Journal of Business Strategy 27 ( 2006): 43-53 
 
Allen, James., F.F. Reichheld., and B. Hamilton. “The Three "Ds" of Customer 
Experience”. (2005) <http://hbswk.hbs.edu/archive/5075.html>, [2007-03-22] 
 
Bacon, Terry. “You are how you behave: customers can’t be fooled”. Journal of Business 
Strategy 25 (2004): 35-40. 
 
Bitner, Mary Jo. “Evaluating service encounters: The effect of physical surroundings and 
employee responses”. Journal of Marketing 54 (1990): 69-82. 
 



58  

Bitner, Mary Jo. ”Servicescapes: The impact of the physical surroundings on customers 
and employees ”. Journal of Marketing 56 (1992): 57-71. 
 
Carbonaro, Simonetta. and C. Votava. “Paths to a new Prosperity”. CTF Journal Textile 
Journal  (2005)  
<http://www.thedesignofprosperity.se/press/carbonaro/Paths_to_a_new_Prosperity_THS
_CTF_Journal_2005.pdf> 
 
Deloitte Touche Tohmatsu, “2007 Global Powers of Retailing, the search for sustainable 
growth. Delivering more than the goods”, NRF Stores, 
<2006http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/Global%20Powers%20of%20Retailin
g_07(3).pdf> 
 
Dodd, Christopher A., I. Clarke och M.H. Kirkup. “Camera observations of customer 
behaviour in fashion retailing: methodological propositions”. International Journal of 
Retail & Distribution Management 26 (2000): 311–317. 
 
Dolphin, Richard R.. “Corporate reputation - a value creating strategy”. Corporate 
Governance 4 (2004): 77-92. 
 
Fratto, Genessa M., M.R. Jones and N.L. Cassill. “An investigation of competitive 
pricing among apparel retailers and brands”. Journal of Fashion Marketing and 
Management 10 (2006): 387-404.  
 
Gilmore, James H. and B.J., Pine. “Customer experience places: the new offering 
frontier”. Strategy & Leadership 30 (2002): 4-11. 
 
Goodman, Michael B. “Corporate communication practice and pedagogy at the dawn of 
the new millennium”. Corporate Communications: An International Journal 11 
(2006):196-213.  
 
Harris, Kim., R. Harris and S. Baron, “Customer participation in retail service: lessons 
from Brecht”. International journal of retail & distribution management 29 (2001): 359-
369. 
 
Hartman, Jackie L. “Physical communication: an organizational asset”. Measuring 
Business Excellence 6 (2002):12-19. 
 
Hoffman, Douglas K., S.W., Kelly and B.C., Chung. “A CIT investigation of 
servicescape failures and associated recovery strategies”. Journal of Services Marketing 
17 (2003): 322-340. 
 
Holm, Olof. “Communication processes in critical systems: dialogues concerning 
communications”. Marketing Intelligence & Planning 24 (2006): 493-504. 
  



59 

Holm, Olof. “Integrated marketing strategy communication: from tactics to strategy”. 
Corporate Communications: An International Journal 11 (2006): 23-33. 
 
Keillor, Bruce D., G.T.M. Hult and D Kandemir, “A study og the service encounter in 
eight countries”. Journal of International Marketing 12 (2004): 9-35. 
 
Mascarenhas, Oswald A., R. Kesavan and M. Bernacchi. “Lasting customer loyalty: a 
total customer experience approach”. Journal of Consumer Marketing 23 (2006): 397–
405. 
 
Melewar, T.C., K. Bassett and C. Simo˜es.”The role of communication and visual 
identity in modern organisations”. Corporate Communications: An International Journal 
11 (2006): 138-147.  
 
Moisio, Risto and E. J. Amould., “Extending the dramaturgical framework in marketing: 
Drama structure, drama interaction and drama content in shopping experiences”. Journal 
of Conumer Behavior 4 (2005): 246-256. 
 
Newman, Andrew J. and D. Patel. “The marketing directions of two fashion retailers”. 
European Journal of Marketing 38 (2004): 770-789. 
 
Porter, S.S. and C. Claycomb. “The influence of brand recognition on retail store image”. 
Journal of Product & Brand Management 6 (1997): 373-387.  
 
Proctor, Tony., and P. Kitchen. “Communication in postmodern integrated marketing”. 
Corporate Communications: An International Journal 7 (2002 ): 144-154. 
 
Reimer, Anja and R. Kuehn, “ The impact of servicescape on quality perception”. 
European Journal of Marketing 39 (2005): 785-808. 
 
Rosenbaum, Mark S. “The symbolic servicescape: Your kind is welcome here”. Journal 
of Consumer Behavior 4 (2005): 257-267. 
 
Schreuer, Richard. “To build brand equity, marketing alone is not enough”. Strategy & 
Leadership 4 (2000): 16-20. 
 
Swink, Morgan and W.H. Hegarty. “Core manufacturing capabilities and their links to 
product differentiation”. International Journal of Operations& Production Management 
18 (1998): 374-396.  
 
Thøger Christensen, Lars, S. Torp och A. Fuat Firat. “Integrated marketing 
communication and postmodernity: an odd couple?”. Corporate Communications: An 
International Journal 10 (2005): 156-167.  
 
Ward, James C., M.J. Bitner och J Barnes. “Measuring the Prototypicality and Meaning 
of Retail Environments”. Journal of Retailing 68 (1992): 194-220. 



60  

Hemsidor 
 
Gina Tricot, www.ginatricot.se, inhämtat 2007-04-19, kl.13:36  
 
Leverage, www.leverage.se, inhämtat 2007-05-08, kl.14:22  
 
Lindex, www.lindex.se, inhämtat 2007-04-19, kl.10:32 
 
Lindex årsredovisning, inhämtad 2007-05-08, kl.13:45 från 
http://investors.lindex.com/annual-2005-
2006/sv/?target=verksamhetspresentation/marknadsforing/marknadsforing.html, 
 
MQ, www.mq.se, inhämtad 2007-04-19, kl.10:16 
 
Wester & Elsner, www.wester-elsner.se, inhämtad 2007-05-24, kl.17:33 
 
 
Muntliga källor 
 
Forser, Niklas, intervju av Josefin Bergenlind och Lovisa Blomberg, 2007-04-27, kl. 
14:30  
 
Hafvenstein, Oskar & Sandler, Johan, intervju av Josefin Bergenlind och Lovisa 
Blomberg, 2007-04-27, kl. 12:00 
 
Kristianssons, Sara, intervju av Josefin Bergenlind och Lovisa Blomberg, 2007-04-23, kl. 
10:00  
 
Larsson, Ida, intervju av Josefin Bergenlind och Lovisa Blomberg, 2007-04-27, kl. 13:00 
 
Larsson, Ola, intervju av Josefin Bergenlind och Lovisa Blomberg, 2007-04-26, kl. 13:00  
 
Rinne, Minna, intervju av Josefin Bergenlind och Lovisa Blomberg, 2007-05-04, kl. 8:00  
 
Wernlund, Camilla, intervju av Josefin Bergenlind och Lovisa Blomberg, 2007-05-04, kl. 
13:00 
 
 
 
 



Bilaga 1.- Intervjumall för butikskommunikatörer 
 
Namn:  
Hur länge har Ni jobbat inom denna befattning: 
Utbildning har Ni bakom: 
Vad går ditt arbete ut på: 
 
 

Servicescape 
 
Tema 1. Kan Ni berätta om hur ni jobbar med den fysiska miljön i era butiker? 

 
1.1 Vad anser Ni är den främsta anledningen till att utnyttja den fysiska 
miljön i butik? 
 
1.2 Vilka utgångspunkter har ni vid utformandet av den fysiska miljön? 
Svår att förstå 
 

1.2.1 Är miljön främst till för att exponera varor eller för 
kundens upplevelse? 
 
1.2.2 Syftar den fysiska miljön i butiken till att stärka 
varumärket? 

 
Tema 2. Har du någon uppfattning om hur stor del av den totala kostanden 
marknadsföring som läggs på just butikens utrymme? 
  

2.1 Hur viktigt anser du att (det egna) företaget tycker att det fysiska 
utrymmet är? 

 
Tema 3. Berätta om hur den fysiska miljön i butiken skulle kunna användas bättre 
än idag? 
 
 3.1 Varför görs inte detta då? 
  

3.2 Hur ser ni på att använda er av konsulthjälp vid utformningen av 
butikens miljö?  

 
Tema 4. Berätta om vilken betydelse Ni anser att den fysiska miljön i butiken har 
för era kunder? 

 
4.1 Ska den kommunicera med en målgrupp eller bara vara utformad 
trendmässigt? 
 
4.2 Identifierar sig era kunder med hjälp av er fysiska miljö i butik? 
4.3 Hur, på vilka sätt, anser Ni att butikens miljö kan påverka kunden? 



 
 

Tema 5. Vet Ni om era kunder är nöjda med er butiks utformning som den ser ut 
idag? 
   
 5.1 Gör ni kontinuerliga utvärderingar? 
 
 

Upplevelse 
 
Tema 1.  Använder ni den fysiska miljön i butiken för att ge era kunder en 
upplevelse? 
 

1.1 Anser ni att Ni behöver jobba medvetet med den upplevelse Ni levererar 
till Era kunder? 

 
1.2 Anser Ni att era kunders upplevelser påverka hur de ser på ert 
varumärke? 
 

 1.3 Hur centralt är det att fokusera på-utgå från kundens upplevelse vid 
 utformning av den fysiska miljön i era butiker? 
 
Tema 2. Vet ni om era kunder efterfrågar upplevelser i butik? 
 
Tema 3. Anser Ni att ni är unika i utformandet av er fysiska miljö i era butik? 
 

3.1 Anser Ni att ni har en medveten utformning i syfte att påverkar kunden 
på ett visst sätt? 

 
Tema 4. Berätta om vad det är som gör att era kunder vet att det är på XXX dom 
befinner sig? 

 
4.1 Anser ni att det är er upplevelse i butik eller era produkter som ni 
konkurrerar med?  

 
 
Tema 5. Kan Ni berätta om hur ni ser på att utnyttja kundens upplevelse som ett 
verktyg för differentiering? 
 
 

Differentiering 
 
Tema 1. Vilken är ert viktigaste konkurrensverktyg i företaget idag? 
 
 1.1 Är det ett hållbart verktyg på lång sikt? 
 



Tema 2. Är den fysiska miljön i butik ett effektivt sätt att konkurrera? 
 
2.1 I vilken utsträckning söker ni att konkurrera genom den fysiska 
miljön? 
 
2.2 Är det värt kostanden? 
 

Tema 3. Finns det begränsningar med att använda det fysiska utrymmet i butik som 
ett konkurrensmedel? 
 
 
Tema 4. Använder ni medvetet den fysiska miljön i era butiker för att skilja er från 
andra modesäljande kedjor? 
 
 4.1 Finns det någon nackdel med att sticka ut mer än andra kedjor? 

 
4.2 Om andra kedjor började utnyttja den fysiska miljön för att sticka ut 
mer, hur skulle ni reagera på det? 
 

Tema 5. Kommer den fysiska miljön i butik bli ett mer utnyttjat konkurrensmedel i 
framtiden? 
 
 5.1 Är det nåt som diskuterats hos er? 



Bilaga 2. - Intervjumall för konsulterna 
 
Namn: 
Befattning: 
Bakgrund: 
Vad går ditt arbete ut på: 
 När kommer ni in i bilden? 
 Hur jobbar ni? 
 

Servicescape 
 
Tema 1. Kan du berätta hur du upplever att modesäljande kedjor utnyttjar sin 
fysiska miljö i butik idag? 
 
 1.1 Är den fysiska miljön ett effektivt sätt att kommunicera på? 
 

1.2 Skulle den fysiska miljön i butiken kunna användas bättre av mode 
säljande kedjor idag? 

 
  1.2.1 Varför görs inte detta då? 
   

1.3 Tycker du att fler företag borde ta hjälp för att utforma den fysiska 
miljön i butik? 

 
1.4 Att företag inte utnyttjar fysiska miljön i butik mer effektivt, beror det 
på okunskap? 
 
1.5 Har du någon uppfattning om hur stor del av den totala kostanden på 
marknadsföring som vanligtvis läggs på just butikens utrymme? 

  
 1.6 Borde fördelningen se annorlunda ut? 
 
 

Tema 2. Kan du berätta vad du anser vara potentialen för modesäljande kedjor att 
utnyttja den fysiska miljön i butik?  
 

2.1 Vad anser Ni är den främsta anledningen till att utnyttja den fysiska 
miljön i butik? 
 
2.2 Vad önskar kunderna få för effekter? 

 
 2.3 Besitter modesäljande kedjor generellt den vetskapen? 
 

2.4 Går det att stärka ett varumärke genom att kommunicera med den 
fysiska miljön? 

 



2.5 Berätta om vilken betydelse Ni anser att den fysiska miljön i 
modesäljande kedjors butiker har för kunder? 
 
2.6 Identifierar sig kunder med hjälp av den fysiska miljö i butik? 
 
2.7 Hur, på vilka sätt, anser Ni att butikens miljö kan påverka kunden? 
 

Tema 3. Kan du berätta varför du anser att modesäljande kedjor borde utnyttja 
den fysiska miljön i sina butiker? 
 
  

Upplevelse 
 
Tema 1.  Berätta om hur företag skulle kunna utnyttja sin fysiska miljö i butiken 
för att ge sina kunder en upplevelse? 
 

1.1 Vet ni om kunder efterfrågar upplevelser i de modesäljande kedjornas 
butiker? 

  
1.2 Behöver modesäljande kedjor jobba medvetet med den upplevelse de 
levererar till sina kunder? 
 
1.3 Anser ni att modesäljande kedjor konkurrerar med sina upplevelser i 
butik eller med sina produkter?  

 
Tema 2. Kan du berätta hur upplevelser i butik påverkar kunden?  

 
 2.1 Hur centralt är det att fokusera på-utgå från kundens upplevelse vid 
 utformning av den fysiska miljön i era butiker? 
 

2.2 Hur viktigt är det för modesäljande företag att deras image och 
värderingar synliggörs genom den upplevelse kunden får i butikens 
fysiska miljö? 

 
 2.3 Är företag medvetna om detta? 
 
Tema 3. Kan Ni berätta vad ni anser om att utnyttja kundens upplevelse som ett 
verktyg för differentiering? 
 
 



Differentiering 
 
Tema 1. Vad är den allmänna uppfattningen bland företag om att använda den 
fysiska miljön för att differentiera sig?  

 
1.1 Finns det någon nackdel med att sticka ut mer än andra kedjor? 
 
1.2 Om andra kedjor började utnyttja den fysiska miljön för att sticka ut 
mer, hur skulle andra företag reagera på det? 

 
1.3 Vilken är det viktigaste konkurrensstrategin för modesäljande företag 
idag? 
 

 1.4 Är det ett hållbart verktyg på lång sikt? 
 

1.5 Är den fysiska miljön i butik ett effektivt sätt att konkurrera? 
 

Tema 2. Finns det begränsningar med att använda det fysiska utrymmet i butik som 
ett konkurrensmedel? 
 
Tema 3. Kommer den fysiska miljön i butik bli ett mer utnyttjat konkurrensmedel i 
framtiden? 

 
3.1 Är det värt kostanden? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 3.- Experiment 
 
Datum: 2007-04-16, kl 11.32 – 14.05 
 
Deltagande: 12 kvinnor 
 
Plats: Renmarkstorget Umeå och Umeå universitet   
 
Butikskedjor: Lindex, KappAhl, Gina Tricot och MQ 
 
Genomförande: Vi frågade 12 kvinnor på Renmarkstorget och på Umeå universitet om 
de ville läsa delar av de fyra modesäljande kedjornas visioner för att därefter para ihop de 
presenterade kedjornas namn med rätt vision. Visionerna vi använde oss av hämtade vi 
från kedjornas hemsida.   
 
 




