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FÖRORD 
 
Shopping är ett fenomen som de flesta kan relatera till, shopping är något som präglar vår 
kultur, shopping är en trevlig aktivitet vi gärna utför, shopping är en slags självförverkligande 
mur. Shopping är mycket. 
  
Shopping finner vi intressant, dock har vi ingen kunskap eller något intresse av att studera 
detta på djupet, likt en beteendevetare skulle gjort. Vi vill belysa förutsättningar att skapa en 
upplevelse inom shopping, upplevelser i en butik, där shopping förekommer. 
  
Vårt arbete startades upp hösten 2008, under avgångsåret på utbildningen 
Upplevelseproduktion. Vi har sedan dess hunnit ändat oss en miljon gånger, blivit bättre, 
tjafsat, blivit djupa, gjort dubbeljobb, skrattat, diskuterat oss röda, strukturerat upp och vant 
oss vid att alltid tänka på allt utom produkterna i en butik när vi själva shoppar. Men nu har vi 
vår efterlängtade uppsats och kan konstatera att det mestadels har varit en rolig och lärorik 
resa. 
 
Eftersom vi varit två författare till detta arbete har vi lagt upp arbetsfördelningen genom att 
fördjupa oss, var för sig, i olika delar men sedan alltid låtit den andre läsa och ge synpunkter 
för att sedan diskutera och föra samman samtliga delar till en helhet. Vi har båda författat 
texterna som handlar om upplevelsen eftersom vi båda har förkunskap inom detta område. Vi 
har även arbetat fram problemdiskussionen och syftet tillsammans. Mia har fördjupat sig inom 
området shopping och hur shopping kan vara en upplevelse. Hon har även fokuserat på det 
vetenskapliga förhållningssättet samt teorin om butiksatmosfär. Hanna har fokuserat för 
tillvägagångssättet samt teorierna service, livsstil samt varumärket. Gällande Empiri och 
analys kapitlet samt konklusionerna har vi båda bidragit med de delar vi tidigare fördjupat oss 
i och har på så sätt kunnat skriva dessa kapitel tillsammans. Vi har båda deltagit i alla steg i 
genomförandet av metoden.  
 
Vi vill först och främst tacka vår handledare Malin Sundström, Ek.dr. i 
företagsekonomi/marknadsföring, verksam vid Högskolan i Borås, för att hon lagt ner mycket 
energi och hjälpt oss så att vi ständigt kunnat utveckla vårt arbete. Hon har lugnat oss i 
stressiga stunder och pushat oss när vi fastnat i lägre tempo. Vi vill också tacka Caroline 
Stenbacka Nordström, Universitetslektor, institutionen för Musik och Medier, för stort 
engagemang vid uppstarten av arbetet samt kontinuerlig uppföljning under skrivandets gång. 
Vi riktar även ett stort tack till respondenterna som ställde upp. Familj och vänner har även de 
varit med under processen och bidragit med energi och inspiration, så dem vill vi också tacka. 
  
Piteå, 2009 
  
Mia Kristenson & Hanna Wedin 
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SAMMANFATTNING 
Upplevelser handlar om att få njuta och ha roligt, aspekter som får en kund att känna sig 
engagerad. Att göra det roligt för kunden att köpa och konsumera innebär att klädbutiker bör 
fokusera på annat än enbart kärnprodukten. (Mossberg, 2003) Man kan inte skapa en 
upplevelse för någon annan, men däremot kan skapa förutsättningarna för den individuella 
upplevelsen (Pine och Gilmore, 1999). Övergripande inom upplevelseproduktion är att 
gästens personliga upplevelse alltid bör stå i fokus. 

Kunder söker ofta en helhet som ska tillfredsställa olika behov och har ett intresse av att 
engagera sig i något som ligger nära deras intresseområde. Därför blir engagemang viktigt för 
att få kunder att göra regelbundna återbesök. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004) 

Vi upplever att svenska klädbutiker idag saknar viktiga delar för att kunna skapa den 
upplevelse konsumenter eftersträvar. Vi anser att det saknas delar i innehåll som atmosfär, 
stämning, möjlighet att drömma sig bort och gemenskap. Vi tror att svensk klädshopping ska 
kunna bli en upplevelseaktivitet. För att lyckas med ett sådant arbete bör mer kunskap 
utvecklas om hur butiksmiljön stimulerar och påverkar kundens upplevelse. En butiksmiljö 
kan avspegla livsstilar och förmedla berättelser, upplevelser och känslor. Vårt syfte är att 
utifrån ett upplevelseperspektiv undersöka vilka förutsättningar som krävs för att skapa en 
livsstilsanpassad klädbutikskommunikation. För att uppfylla vårt syfte har vi utgått från våra 
forskningsfrågor, och genom att göra en pilotstudie och en kvalitativ konsumentundersökning 
gör vi det möjligt att besvara dessa frågor. I pilotstudien kartlade vi hur butikskommunikation 
ser ut idag, detta genom att själva studera olika butiker med utgångspunkt från ett 
observationsschema. I den kvalitativa konsumentundersökningen fick respondenter, i form av 
konsumenter, delge sina åsikter kring butikskommunikation och hur det ska kännas och se ut. 
Undersökningen genomfördes i trestegs form, första momentet var en intervju, andra 
momentet var en butiksobservation och tredje momentet var en enkät. Genom deras svar kan 
vi konstatera att de söker en helhet och en upplevelse, en upplevelse som ska passa dem och 
deras livsstil. Studien resulterade i en modell som vi utvecklat för livsstilsanpassad 
butikskommunikation. 
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ABSTRACT  
 
Experiences are about to enjoy and have fun, aspects that makes a customer feel engaged.  
To make it fun for customers to buy and consume the clothing stores need to focus on more 
than just the core product. (Mossberg, 2003) An experience cannot be produced for someone 
else; however the condition for an individual experience can be set up. (Pine & Gilmore, 
1999) Overall is that within experience production, the guest’s personal experience is the 
main focus.  
 
Customers often seek a complete entity which will satisfy different needs and has an interest 
in engaging themselves into something in their interest area. Therefore is it important to 
engage customers to make do regular revisits. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004) 
 
We experience that Swedish clothing stores today fail to see important parts which are needed 
to create the experience customers aim for. We find that there are missing pieces in areas as 
atmosphere, mood, opportunities to dream away and fellowship. We believe that cloth 
shopping in Sweden can be an experience activity. To succeed with work like this more 
knowledge needs to be developed about how the store environment stimulates and affects the 
customer’s experience. A store environment can reflect lifestyles and transmit stories, 
experiences and feelings. Our aim is to find the conditions, on a basis of an experience 
perspective, that are needed to create lifestyle suited clothing store communication. To fulfill 
our aim we have followed our research questions and through a pilot study and a qualitative 
consumer research we made it possible to answer these. In the pilot study we surveyed the 
store communication of today, by studying different stores with the base in an observation 
scheme. In qualitative consumer research the respondents shared their opinion, as customers, 
about store communication and how it should feel and look. The research was made in three 
steps, where the first step was an interview, the second a store observation and the third step a 
questionnaire. From their opinion we have reached the conclusion that lifestyle suited store 
communication is the strongest way to communicate. Through their answers we can 
determine that they seek a complete entity and an experience that fits them and their lifestyle. 
The study resulted in a model that we developed specific towards lifestyle suitable store 
communication. 
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1 INLEDNING  
 
 
För att skapa en förståelse för vår utgångspunkt i detta arbete presenterar vi här bakgrunden 
och för en diskussion kring de fenomen som genomgående återkommer i arbetet.  
 
 

1.1 Upplevelser 
Upplevelser handlar om att få njuta och ha roligt, aspekter som får en kund att känna sig 
engagerad. Att göra det roligt för kunden att köpa och konsumera innebär att företag bör 
fokusera på annat än enbart kärnprodukten. En bra atmosfär kan skapas genom att använda 
stimuli som berör kundens sinnen. Det är nämligen genom våra fem sinnen som vi upplever. 
Vi ser, hör, känner, luktar och smakar. Genom att stimulera alla fem sinnena ökar möjligheten 
för minnesvärda helhetsupplevelser. (Mossberg, 2003)  
 
En upplevelse är enligt Pine och Gilmore (1999) något som engagerar individer på ett 
personligt plan. Därför är det i stor grad kunden som skapar sin egen upplevelse och 
engagemang är ett nyckelord för att upplevelsen ska bli positiv. (Mossberg, 2003) Ordet 
engagemang känns relevant då det i denna uppsats är målinriktade upplevelser, som sker i 
kontext med affärsmässigt utbyte, som fokuseras. Vi kommer enbart att fokusera på 
kommersiella upplevelser och kunskap om kundens beteende och önskemål under konsumtion 
blir en grundpelare i vårt arbete. Människor har idag ett behov av att komma iväg hemifrån 
och drömmer därför om hur flykten från de vardagliga sysslorna kan se ut. Konsumtion kan 
ses som uppfyllelse av dessa drömmar, dock är kunders uppfattningar inte homogena utan vad 
som anses vara en verklighetsflyende upplevelse för en kund kanske anses vara en del av 
vardagen för en annan. (Mossberg, 2003) Därför är det av stor vikt att ha kunskap om sina 
kunders upplevelsebehov och hur kommunikationen med dem bör se ut. 
 
Vårt behov av upplevelser kan förklaras med hjälp av Maslows (1943) behovstrappa där 
människors behov är organiserade i 5 olika nivåer. I basen finns fysiska behov följt av 
trygghetsbehov, gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, behov av uppskattning och slutligen 
behov av självförverkligande. När vi känner att behovet på en nivå är uppfyllt börjar vi sträva 
efter att uppfylla nästa behov. I dagens västerländska samhälle är de första två behoven, för de 
allra flesta, en självklarhet vilket för vår strävan vidare uppåt i behovstrappan mot behoven av 
gemenskap, uppskattning och självförvekligande, vilka alla är kännetecknen för 
upplevelsesamhället. (Wahlström, 2002) Ett typiskt fenomen för upplevelsesamhället som vi 
ser inom shopping är till exempel att det börjar bli alltmer vanligt att ha ett café i anslutning 
till, eller till och med inne i butiken. Detta för att göra butiken attraktivare och erbjuda något 
mer än bara produkter. Butiken ska fungera som en social mötesplats för människor med 
liknande livsstil, en plats som uppfyller behoven av gemenskap, uppskattning och 
självförverkligande.  
 
Eftersom upplevelser är något personligt som skapas hos individen, går det då att producera 
upplevelser? Pine & Gilmore menar att det inte går att producera en upplevelse för någon 
annan men att man däremot kan skapa förutsättningarna för den individuella upplevelsen. 
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Övergripande inom upplevelseproduktion är att gästens personliga upplevelse alltid bör stå i 
fokus.  

1.2 Från industri till upplevelse  
Sverige har omvandlats från att vara ett storskaligt industrisamhälle till något som vissa kallar 
för upplevelsesamhälle. (Wahlström, 2002) Några som tar utvecklingen ett steg längre är Pine 
och Gilmore (1999) som anser att vårt samhälle redan är på väg mot ett 
transformationssamhälle. Transformationssamhället ses som en förlängning av 
upplevelsesamhället eftersom det handlar om de effekter en upplevelse skapar hos en gäst. En 
upplevelse anses stimulera en gästs känslor medan transformation är något som förändrar 
gästens livssituation. Jensen (1999) för diskussionen ännu ett steg längre och menar att vi idag 
lever i ett drömsamhälle där behovet av drömmar och sagor blir allt större. I Wahlströms 
(2002) bok ” Guide till upplevelsesamhället – från musik & museer till sushi & spa” 
förespråkas ytterligare en samhällstyp, vilken är uppmärksamhetssamhället. Uppmärksamhet 
är värdefullt på grund av det informations överflöde dagens informationssamhälle ger oss. 
Övergripande för dessa samhällstyper är att de alla har fokus på den individuella upplevelsen 
vilket är viktigt inom upplevelseindustrin. Vi anser att drömmar och uppmärksamhet kan 
bidra till en transformerande upplevelse där konsumenten får en chans att vara någon annan, 
någon annanstans för en stund. Dock är förutsättningarna för en transformerande upplevelse 
olika för olika konsumenter, därför är det viktigt att inom upplevelseproduktion känna till de 
olika samhällstyperna och de behov de framkallar. En upplevelse kan också vara av 
eskapistisk karaktär och involverar då större grad av uppslukning och deltagaren är en aktiv 
del i en skapad miljö. (Mossberg, 2003) 
 
I Sverige har KK-stiftelsen (Stiftelsen för kunskaps- och 
kompetensutveckling) sedan 1999 gjort stora satsningar 
inom upplevelseindustrin. Detta för att KK-stiftelsen 
tidigt identifierade en tillväxtpotential inom kreativa 
näringar. Syftet med satsningen var att med 
kompetensutveckling stärka tillväxten inom 
upplevelseindustrin och lyfta fram de kreativa 
näringarnas roll i tillväxtgenerering. De definierar 
upplevelseindustrin på följande sätt:  
 

”Upplevelseindustrin är ett samlingsbegrepp för 
människor och företag med ett kreativt 
förhållningssätt och som har till huvuduppgift att 
skapa och/eller leverera upplevelser i någon form.” 
(KK-stiftelsen, 2008) 

 
I KK-stiftelsens definition av upplevelseindustrin (se figur 1) inkluderas inte handeln som ett 
delområde vilket vi ställer oss frågande till. Vi anser att handel och butikskommunikation i 
allra högsta grad är en kreativ näring som kan skapa förutsättningar för upplevelser. Dessutom 
är detta en stor industri i Sverige som involverar flera kreativa näringar så som arkitektur, 
design, mode, musik och så vidare.  
 
Enligt Featherstone, i Mossberg (2003), har dagens konsumtionskultur växt fram i tre steg. I 
det första skedet ses konsumtion främst som ett resultat av produktion. I andra skedet har 

I sin definition av upplevelseindustrin 
inkluderar KK-stiftelsen (2008) 
följande delområden: 

• Arkitektur 
• Dator- & TV-spel 
• Design 
• Film 
• Foto 
• Konst  
• Litteratur 
• Marknadskommunikation 
• Media 
• Mode 
• Musik  
• Måltid 
• Scenkonst 
• Turism/besöksnäring 
• Upplevelsebaserat lärande 
 

 
 

Figur 1. Upplevelseindustrins 
delområden (KK-stiftelsen, 2008) 
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fokus förflyttats och konsumtion ses som en möjlighet att markera sin identitet. Det tredje 
skedet handlar om konsumtion av drömmar och om att ge ett emotionellt välbehag. Detta är 
något som kan förklaras med hjälp av Maslows behovstrappa. Av detta kan slutsatsen dras att 
vi inte längre köper produkter utan istället livsstilar och berättelser, upplevelser och känslor 
som ska förmedlas genom produkter. Samt att alla ovan nämnda samhällstyper, upplevelse- 
transformations- dröm- och uppmärksamhetssamhället innehåller en upplevelsedimension. 
För att ett koncept ska bli framgångsrikt måste det alltså tilltala våra känslor snarare än vårt 
förnuft (Jensen, 1999).  
 
Människor har alltid varit fascinerade av historier och den som behärskar berättandet har alltid 
haft ett starkt verktyg för att samla människor omkring sig. Att storytelling blivit ett kraftfullt 
redskap inom marknadsföring har att göra med att berättelser involverar oss känslomässigt, 
stimulerar föreställningar, kommunicerar kunskap samt roar. Berättelser stimulerar även vår 
fantasi, involverar oss känslomässigt och har dessutom visat sig bidra till att vi minns bättre. 
Genom att arbeta med berättelser skapas en känsla av helhet och budskapet blir tydligare. 
(Mossberg & Johansen 2006). 
 
I takt med att allt fler varor massproduceras blir priserna lägre och varorna tillgängliga för allt 
fler människor. Utbudet av varor är idag större än efterfrågan trots att vi köper mer än vad vi 
behöver. Produkternas livslängd blir i dagens konsumtionskultur kortare och nya produkter 
introduceras för att ersätta tidigare modeller. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). 
Människor i västvärlden köper och konsumerar i snabbare takt idag, och shopping är för 
många en nöjesfylld aktivitet.  
 

1.3 Shopping som fenomen  
Definitionen på ordet shoppa/shopping/shoppande är att gå och titta i affärer och göra diverse 
inköp (Nationalencyklopedin, 2008) Det kan vara svårt att generalisera och säga vad vissa 
personlighetstyper eller livsstilar söker när de shoppar. Det vi vet är att kunder söker ofta en 
helhet som ska tillfredsställa olika behov och har ett intresse av att engagera sig i något som 
ligger nära deras intresseområde. Därför blir engagemang viktigt för att få kunder att göra 
regelbundna återbesök. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004) När det gäller planeringen 
av ett inköp hänger graden av planeringen ihop med konsumentens engagemang och 
inställning till shopping. Vid lågt engagemang är det vanligt med planerade inköp. Högt 
engagemang däremot medför en benägenhet att ta intryck av butiksmiljöer och av den 
personal som hjälper till vid inköpet. (Dahlén och Lange, 2003) Enligt Underhill (2006) är 
praktiskt taget alla oplanerade köp resultat av att konsumenten sett, vidrört, luktat, eller 
smakat på något som ger löften om njutning och tillfredställelse. Det är den sensoriska 
aspekten i beslutsprocessen som avgör om vi upplevt någonting. Impulsköp kan även fungera 
som en frihetshandling som gör att konsumenten kan tillfredställa sitt behov och känna att han 
eller hon har kontroll över sitt liv. Denna typ av köp hänger också ihop med hedonistiskt 
handlande, där upplevelser av äventyr, spänning och eskapism istället kan medföra en 
minskad självkontroll. (Evans, Jamal och Foxall, 2008)  
 
Hedonistiskt handlande innebär att man som konsument stimulerar sina känslor. Dessa 
känslor bidrar till motivation som är en avgörande faktor för konsumtion. När det gäller den 
mentala konstruktionen utvecklas Maslows teori om människors behov (1943) av Hirschman 
& Holbrook (1982). De menar att valet av produkter styrs och domineras av individens 
känslobehov.  Sedan fyller konsumenten produkten med subjektiv mening som ökar dess 
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konkreta attribut. Hedonistiskt handlande är bundet till en fantasikonstruktion av verkligheten. 
Det är inte baserat på vad konsumenter vet är verkligheten utan istället vad de önskar var 
verkligheten. Känsel- och känslomässig stimulanssökning är separerat från kognitiv 
informationssökande, vissa konsumenter söker båda och andra söker enbart det ena 
alternativet. (ibid. 1982) 
 
Enligt nationalekonomisk teori konsumerar människor varor för att öka sin nytta1. Det finns 
två stycken faktorer som sätter begränsningar för våra shoppingvanor, det är 
budgetrestriktionen och tidsaspekten. Enligt Statistiska central byråns tidsanvändningsstudie 
spenderar kvinnor ca 30 minuter per dag på att shoppa, medan mannen spenderar 20 minuter, 
till detta kan läggas några minuter för inköpsresor. (Bergström och Arnberg, 2005) 
 
En viktig aspekt att fundera över är att Sverige just nu (2009) är inne i en lågkonjunktur och 
utvecklingen inom handeln visar att sällanköpshandeln2 tenderar att gå sämre i dessa perioder. 
Beroende på konjunkturen och huruvida privatpersoner känner en tilltro till framtiden varierar 
den privata konsumtionen. (Cronholm och Hedlund, 2006) Den rådande finansiella oron 
bidrar till att människor håller hårdare i sina plånböcker men detta behöver inte betyda att 
lönsamheten försvinner från handeln. I designbyrån BAS Brand Identitys nypublicerade 
trendrapport (2008) förutspår de att den nya konsumenten blir, trots lågkonjunkturen, lätt 
uttråkad och kräver därför ständig stimulans, nyhetsvärde, förnyelser och överraskningar. De 
presenterar även den medvetna och kräsna konsumenten som ställer nya krav på ärlighet och 
transparens i det kommersiella mötet. Konsumenterna kommer i allt större utsträckning att 
söka efter transparens utan att för den skull acceptera avsaknaden av vare sig estetik, design 
eller bra priser utan söker en kombination. Nyckelbegrepp för aktörer inom detaljhandeln blir 
därför ”minimalistisk exklusivitet” och ”värde för pengarna”. (BAS, 2008) Dessutom 
skräddarsys upplevelser och produkter mer och mer då gästen inte längre ska behandlas som 
anonym utan istället som unik. (Mossberg L, 2003) Detta anser vi medför större krav på att 
detaljhandelsaktörer ska ha flexibla paketlösningar eller målgruppsanpassade helhetskoncept, 
en utvecklingstendens som stämmer väl mot den generella utvecklingen av samhället från ett 
industri- till ett upplevelsesamhälle. Vi ser en tendens att shopping blir en allt större del av 
människors vardag. För att shopping inte ska bli enbart en vardaglig syssla bör det även bidra 
med en upplevelse. I detta arbete går vi till och med så långt att vi menar att människors 
livsstil kan utgöras av att vilja upplevelseshoppa. Konsumentkulturen karaktäriseras av dess 
överlappning mellan traditionella kulturella grupper för att skapa mening och identitet hos 
medlemmarna. (Arnould och Thompson, 2005) 
 

1.4 Livsstil 
Begreppet livsstil kan definieras som ett samlingsord för en människas intresse, sysselsättning 
och åsikter om olika ting. (Dahlén och Lange, 2003) Tidigare analyser av klasspositioner i 
samhället har enbart tagit hänsyn till ekonomiska faktorer som marknadsposition och yrke. 
Idag tas det allt större hänsyn till kulturella faktorer som livsstil och konsumtionsmönster. 
(Giddens, 2003) Ursprungligen lanserades termen livsstil av Alfred Adler för att beteckna 
beteendemönster bestämda av personliga egenskaper, motiv och värderingar.  
                                                             
1 Nytta (inom nationalekonomin) är den behovstillfredsställelse som konsumtionen får av en viss kombination 
av varor och tjänster. (Nationalencyklopedin, 2008) 
2 Sällanköpshandel omfattar allt från beklädnadsvaror till hem- och fritidsvaror och bilar. (Nationalencykopedin, 
2008)  
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(Nationalencyklopedin, 2008). Giddens (2003) menar att livsstilar är ”rutiniserade praktiker” 
där man genom val av kläder, mat, umgänge och handlingar markerar sin stil och vem man är, 
men också vem man vill vara. Livsstil används ofta vid beskrivning av konsumentbeteende 
som grund för utformning av produkter och reklam med avsikt att tilltala olika segment av 
konsumenter. Symboler och markörer som rör konsumtion spelar en allt större roll i vardagen. 
Individuella identiteter skapas i allt större utsträckning utifrån val av livsstil och människors 
val av produkter återspeglar ofta deras livsstil. (Giddens, 2003; Nationalencyklopedin, 2009) 
Genom att undersöka människors livsstil, hur de spenderar sin tid och vad de anser om sin 
omgivning, kan man få mer djupgående insikter om konsumentbeteende. (Evans, Jamal och 
Foxall, 2008) Med hjälp av denna insikt tror vi att förutsättningarna för att skapa en 
butikskommunikation som ger möjligheter till en kundupplevelse ökar.  
 
Konsumenter handlar ofta produkter och märken som ska matcha den egna livsstilen. 
(Antonides & Van Raaij, 1998) Etablerade varumärken fyller därför en rad olika funktioner 
för konsumenten. Ett varumärke kan bland annat fungera som en informationsbärare, garant, 
katalysator, och imageskapare. Tillsammans bidrar dessa egenskaper till att skapa värde för 
konsumenten. (Holger & Holmberg, 2002) Att varumärken spelar så stor roll för människors 
identitetsskapande kan bero på att vi är inne i ett uppmärksamhetssamhälle (Wahlström, 2002) 
Sökandet efter uppmärksamhet gör det viktigt att kunna visa sin identitet med hjälp av 
varumärken. För att varumärken ska kommunicera rätt med de personer som vill identifiera 
sig med deras kläder bör en noggrann målgruppsanalys genomföras. I denna analys anser vi 
att traditionella attribut som ålder, kön och ekonomi bör ersättas med livsstilsfaktorer. Vi vill 
med detta arbete belysa ett nytt tankesätt där varumärkens målgrupper är utvalda utifrån olika 
livsstilar. Till exempel kan en mor och dotter uppskatta samma varumärke om de lever efter 
samma livsstil. Om livsstilen är sportig kan båda identifiera sig med till exempel varumärket 
Peak Performance. Därför blir det allt viktigare för företag att se över sin målgrupp kartlägga 
dess livsstil.   
 
Framgångsrika varumärkesrelationer bygger oftast på förtroende, engagemang, ömsesidiga 
mål, tillfredställelse och samarbete. Utifrån konsumentens perspektiv kan en ökad lojalitet till 
ett företag innebära ett starkare känslomässigt engagemang i varumärket och minskad 
riskupplevelse samt en förstärkning av självbilden. Vissa konsumenter upplever 
konsumtionen på ett holistiskt sätt, då alla deras sinnen och känslor är aktiverade. (Evans, 
Jamal och Foxall, 2008)  
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2 PROBLEMDISKUSSION OCH SYFTE  
 
 
I detta kapitel presenterar vi det aktuella problemområde som ligger till grund för studien. 
Här förs en diskussion kring specifika detaljer inom detaljhandel och butiker samt hur 
shopping kan ses som en upplevelse. Kapitlet utmynnar i syfte och forskningsfrågor.  
 
 
Vad ska man göra? Hur ska man handla? Vem ska man vara? Detta är centrala frågor för 
människor idag. Det är våra personliga konsumtionsbeslut angående varor, tjänster och kultur 
som formar vår livsstil. (Giddens, 2003) Dagens samhälle präglas av den starka trenden mot 
individualism och inköp av olika varor och tjänster bidrar till identitetsskapandet. ”Vad för 
sorts spännande person är jag och vilka berättelser kan jag berätta?” (Wahlström, 2002) Detta 
kan påvisas med hjälp av de klädinköp som görs. Detaljhandelsföretag strävar efter att sätta 
kunden i fokus och att utveckla sätt att kommunicera med sina kunder (Dagens Handel, 
2009). Målet är att kunderna ska trivas i butiken, stanna, handla och komma tillbaka. (Thor, 
2004) Donovans et al. (1994) undersökning visar att tillfredsställelse framkallad av 
butiksatmosfär är en stor bidragande faktor till att kunder väljer att spendera mer tid i en butik 
och därmed även spenderar mer pengar. Butikskommunikationen kan också skapa en 
långsiktig relation med kunder och frambringar tillit, igenkännande och lojalitet. En lojal och 
stor kundkrets bidrar i sin tur till att butikens lönsamhet ökar, vilket gör att även det 
finansiella värdet ökar. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004) För att uppfylla detta krävs 
en miljö som är anpassad utifrån kundernas livsstil, (Thor, 2004) vad man gör, hur man 
handlar och vem man är. Dagens konsumenter kräver något mer än bara en produkt – de vill 
ha en upplevelse som passar deras livsstil. (BAS, 2008) Vi skulle i framtiden vilja se ett 
beteende som innebär att konsumenten spenderar tid i butiken för att de uppfattar det som en 
upplevelse. I dag går man som konsument ofta in i en butik för att handla den produkt man 
vill ha och inte av någon upplevelserelaterad anledning. Vi anser att det finns stor 
utvecklingspotential inom den svenska kläddetaljhandeln3 för att attrahera en 
upplevelsesökande kundgrupp som styrs av olika livsstilar. Vi ser även en avsaknad av 
fysiska sociala platser inom den svenska kläddetaljhandeln där människor med modeintresse 
kan mötas och få en helhetsupplevelse. Att köpa kläder i butiker har inte samma funktion som 
att köpa till exempel dagligvaror. Alla människor behöver mat för att överleva, det gör att vi 
kontinuerligt, flera gånger i månaden, måste besöka butiker som säljer mat. Att besöka 
klädbutiker på samma sätt har däremot inget att göra med grundläggandebehov, utan snarare 
aspekter som självförverkligande, underhållning och eskapism. Det går inte alltid att uppnå 
dessa aspekter av enbart produkterna som säljs utan för att upplevelsen av till exempel 
eskapism ska införlivas krävs det att man varit med om en helhetsupplevelse. 
Butikskommunikationen bör då återspegla eskapismkänslan kring produkten eller tvärtom.  
 
Vi upplever att svenska klädbutiker idag saknar viktiga delar för att kunna skapa den 
upplevelse konsumenter eftersträvar. Med grund i Pine & Gilmores (2003) litteratur som 
behandlar upplevelsesamhället anser vi att det saknas delar i innehåll som atmosfär, stämning, 
möjlighet att drömma sig bort och gemenskap. Många företag lyckas med vissa av faktorerna 

                                                             
3 Detaljhandel är ett samlingsbegrepp för de distributionsföretagen som säljer varor och ibland tjänster till privata 
hushåll och konsumenter. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004). 
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i sina butiker, men misslyckas med andra och då missar man den helhet vi utifrån Mossbergs 
(2003) litteratur anser krävs för att skapa en minnesvärd upplevelse. Det kan till exempel 
handla om en butik vars inredning och musik tilltalar konsumenten men det nonchalanta 
butiksbiträdet och den kyliga luften gör att man inte vill vistas i butiken.  
 
Den tidigare forskning vi stött på kring butikskommunikation har till största del fokuserat på 
konsumentbeteende, service, marknadsföring eller inredning vad gäller klädbutiker. Därför 
känns det relevant att undersöka hur interiör, atmosfär, personal och varumärkets värdegrund 
kan användas i butikskommunikation utifrån ett upplevelseperspektiv. (Anselmsson, 2006; 
Hunter, 2006)  
 

2.1 Shopping som upplevelse  
Mode och kläder är för många en upplevelse, för såväl bäraren som för åskådaren. Individer 
ges möjligheter att skicka signaler om vem han eller hon är eller vill vara. Det handlar om 
drömmar, inspiration och stimulans. (Mossberg, 2003) Konsumenter tycker om att handla 
eller att spendera tid i butiker som förströelse eller som nöje, för att belöna sig själv och för att 
studera nyheter och trender. (Bjurström, 2000) Kundtillfredsställelse är en mental subjektiv 
upplevelse hos konsumenten som är helt baserad på konsumentens uppfattning. 
Tillfredsställelsen beror på kundens förväntningar innan köp och upplevelsen av utfallet från 
den aktuella varan eller tjänsten. Den uppnås genom ett ökat värde som upplevs positivt, så 
kallad positiv förstärkning. (Sörqvist, 2000) 
 
Shopping är även en aktivitet som de flesta människor kan relatera till och i vissa fall ha som 
intresse. I egenskap av modekonsumenter ser vi själva en tjusning i att shoppa och vi har båda 
fått erfara att vissa personliga inköp kan bidra med lyckorus och stolthet. Vi menar att vissa 
shoppingmiljöer kan få människor att drömma sig bort och även skapa förutsättningar för en 
transformerande upplevelse. Men framförallt menar vi att utvecklingsmöjligheterna inom 
svensk kläddetaljhandel är enorma. Shopping betyder olika saker för olika människor vid 
olika tidpunkter. Vi använder shopping som terapi, belöning, tidsfördriv, underhållning eller 
en anledning att komma hemifrån. (Underhill, 2006) Även Bergström och Kolterjahn (2004) 
beskriver shopping som en väsentlig del i människors liv och något som förknippas med 
positiva upplevelser, tillfredsställelse och självförverkligande. En butik som designas för att 
möjliggöra upplevelser bör innehålla mer än produkter och sträva mot att uppfylla de sista 
stegen i Maslows behovstrappa, nämligen gemenskap, uppskattning och självförverkligande. 
 
Vi tror att svensk klädshopping ska kunna bli en upplevelseaktivitet. För att lyckas med ett 
sådant arbete bör mer kunskap utvecklas om hur butiksmiljön stimulerar och påverkar 
kundens upplevelse. En butiksmiljö kan avspegla livsstilar och förmedla berättelser, 
upplevelser och känslor. Pine och Gilmore (1999) menar att när kunden köper en upplevelse 
betalar man för att lägga ner tid på att njuta av en rad händelser som ett företag regisserar. 
Upplevelsen bör även innefatta nyhetens behag och kan med fördel konsumeras tillsammans 
med andra personer med samma intresse. Men det är viktigt att ha i åtanke att andra 
konsumenter även kan vara en störande faktor och skapa obekväma situationer. (Mossberg, 
2003)  
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2.2 Problemformulering 
I KK-stiftelsens definition av upplevelseindustrin (se figur 1) inkluderas inte handeln som ett 
delområde, något som vi ställer oss frågande till då vi anser att handel i stor grad kan vara en 
upplevelse samt att det är en stor industri i Sverige. Vad innebär det egentligen, att de 
utesluter handeln från upplevelseindustrin eller att det är så stort att det går att applicera på 
nästan alla delområden? Vi anser att kommersiella upplevelser förutsätter någon form av 
konsumtion. Marknadskommunikation finns däremot med och det är inom detta delområde, 
med fokus på klädbutikskommunikation, som största delen av vårt arbete kommer att äga 
rum. Vi avser att undersöka hur butikskommunikationen med konsumenter ser ut i den 
svenska klädhandelsbranschen. Samt hur olika attribut i butiken kan användas för att förbättra 
möjligheterna för kunden att känna en upplevelse. 
 
Människors önskan att fly vardagen måste uppfyllas på ett sätt som hjälper till att fylla 
behoven av gemenskap, uppskattning och självförverkligande. (Mossberg, 2003) Svenska 
klädbutiker bör anpassa sig till samhällsutvecklingen och ge dagens kräsna konsumenter 
något utöver det vanliga. En modern klädbutik bör innehålla mer än produkter. Enligt Turley 
och Milliman (2000) kan butiksatmosfären vara avgörande för en butiks framgång. Attribut i 
atmosfären kan användas som stimuli för att påverka kunders upplevelse av butiken även om 
konsumenter inte alltid är medvetna om dess påverkan. Konsumenter har även olika 
uppfattning om vad som är en bra butiksupplevelse. Därför anser vi att det är viktigt att ha 
kunskap om sina kunder och anpassa sin butikskommunikation utifrån deras livsstil.  
 
Det faktum att vi inte längre köper produkter utan istället livsstilar och berättelser är en av 
anledningarna till att vi anser att det idag behövs livsstilsanpassade koncept inom den svenska 
kläddetaljhandeln. (Turley och Milliman, 2000) Det bör finnas en helhet i all kommunikation 
med kunderna för att de ska kunna identifiera sig med varumärket och även känna igen sig i 
butiken. Utifrån vår bedömning baserad på litteratur, fungerar klädbutikskommunikation som 
bäst när den är livsstilsanpassad. Klädköp görs ofta för att stärka sin självbild och identitet 
vilket gör att dagens målgrupper inom kläddetaljhandeln inte kan utskiljas utifrån 
demografiska variabler som ålder kön, inkomst och så vidare. Gränserna mellan åldrar suddas 
ut allt mer och därför bedömer vi att målgrupper bör identifieras utifrån olika livsstilar. 
(Antonides & Van Raaij, 1998) På så vis kan en djupare kunskap om sin målgrupp nås och 
kommunikationen kan anpassas utifrån deras livsstilsförankrade behov och önskemål. Med 
hjälp av butikskommunikation tror vi att ett helhetsintryck som överrensstämmer med 
butikskonceptet och varumärket kan skapas.  
 

2.3  Syfte  
Syftet är att utifrån ett upplevelseperspektiv undersöka vilka förutsättningar som krävs för att 
skapa en livsstilsanpassad klädbutikskommunikation.  
 

2.3.1 Forskningsfrågor 
Vår huvudfråga för detta arbete är följande: 

1. Hur kan interiör, atmosfär, personal och varumärkets värdegrund användas i l
 ivsstilsanpassad klädbutikskommunikation? 
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För att kunna besvara huvudfrågan krävs att vi även besvarar dessa delfrågor: 
2. På vilket sätt upplever konsumenter klädbutikskommunikationen? 
3. Hur kan livsstilsanpassad klädbutikskommunikation se ut? 
4. Hur kan butikskommunikation förstärka konsumentens engagemang?  

 

2.3.2 Perspektiv 
Vi utgår från konsumentens perspektiv för att kunna skapa oss förståelse för hur konsumenten 
upplever butikskommunikation. För att kunna redogöra för vilka förutsättningar som krävs för 
att skapa en livsstilsanpassad klädbutikskommunikation, undersöker vi hur konsumenten ser 
på livsstil och butikskommunikation samt hur detta hänger samman.  
 

2.3.3 Avgränsning  
I arbetet ämnar vi observera hur ett urval klädbutiker inom svensk detaljhandel arbetar med 
butikskommunikation för att nå ut till sina kunder. Vi avgränsar oss till att enbart undersöka 
klädbutiker med en uttalad livsstil i sin profilering. För att skapa en förförståelse för ämnet 
väljer vi att observera noggrant utvalda butiker i London för att sedan applicera detta på vår 
konsumentundersökning. Valet att studera Londonbutiker har att göra med att vi ville bredda 
vårt perspektiv på hur butikskommunikation kan se ut i en större, internationellt känd 
”shoppingstad” som är trendsättande i relation till Sverige. De butiker vi sedan valt att 
observera i Sverige är alla belägna i Stockholm, detta delvis på grund av tidsaspekten och för 
att göra arbetsbördan rimlig. Även dessa butiker är noggrant utvalda. Urvalet presenteras mer 
ingående senare i arbetet under rubrik 3.4 Tillvägagångssätt. Vi väljer att inte undersöka 
marknadsföringen av butiker utan enbart den kommunikation som sker i butiken. Vi kommer 
heller inte att studera sponsring av butiker samt prismärkning, demonstrationer och andra 
tillfälliga aktiviteter i butiken.  
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3 METOD 
 
 
I detta kapitel beskriver vi vårt vetenskapliga förhållningssätt, vår forskningsansats, 
metodteori och vårt tillvägagångssätt samt för en avslutande diskussion kring kvaliteten för 
detta arbete. 
 
 

3.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Ett vetenskapligt förhållningssätt innebär ett sätt att uppfatta människan, världen, filosofin, 
vetenskapen och vad som betraktas som kunskap. De två främsta förhållningssätten inom 
vetenskapsteori idag är positivism och hermeneutik. (Patel & Davidson, 2003) Positivism har 
sitt ursprung i naturvetenskapen och strävar efter att nå absolut kunskap bestående av 
generella lagar. I positivistisk forskning härleds hypoteser utifrån teorin för att sedan provas 
empiriskt med vetenskapliga metoder. Forskarens förhållningssätt kännetecknas av att 
forskaren är objektiv, han eller hon ska stå i en yttre relation till forskningsobjektet. (Patel & 
Davidson, 2003) 
 
Hermeneutiken, även kallad tolkningsläran, strävar efter att skapa en förståelse för ett studerat 
fenomen. Den syftar även till att få kunskap om hur människor upplever en situation. Denna 
kunskap kan uppnås genom att se in oss själva och på det viset förstå andra människors 
känslor och upplevelser. (Thurén, 2004) En hermeneutisk teori innehåller inte termer som 
pekar ut observerbara företeelser. Istället ska termerna som ingår i teorin beskriva människors 
livsvärld, genom att beskriva den mening de knyter till olika företeelser. Man är intresserad av 
innehållet i dessa föreställningar, hur människor föreställer sig olika företeelser i världen, 
allstå inte hur världen är utan hur människor föreställer sig världen. (Hartman, 2004) 
Hermeneutikens avsikt är sällan att nå fram till en teori i form av heltäckande lagar, utan att 
belysa det unika i varje tolkning (Patel & Davidson, 2003). 
 
Vi avser att utifrån ett upplevelseperspektiv redogöra vilka förutsättningar som krävs för att 
skapa en livsstilsanpassad klädbutikskommunikation. I vår undersökning strävar vi efter att 
skapa en förståelse för den mening konsumenter knyter till ett visst varumärke och dess 
butikskommunikation. Vi strävar alltså inte efter att upprätta generella lagar utan vill skapa en 
förståelse för kommunikationen mellan konsument och företag inom kläddetaljhandeln. 
Därför ligger hermeneutiken närmast vårt vetenskapliga förhållningssätt i detta arbete. 
 
Den kritik som riktats mot hermeneutiken menar att man inte kan veta att tolkningar utifrån 
egna minnen, upplevelser och förförståelse är korrekta. Hermeneutiken har inte sin styrka i 
metodteorier utan söker istället en tolkning som är maximalt ”god”, där man både förstår och 
känner att man tolkat rätt. (Lindholm, 2005) Då vi har ett hermeneutiskt angreppssätt kan vi 
inte betrakta sanningsbegreppet som ett objektivt begrepp utan snarare subjektivt beroende på 
situation, tolkning och erfarenhet hos betraktaren. Vi anser att upplevelser är något 
individuellt som varierar från människa till människa och det är de mjuka värdena som är 
viktiga i vår undersökning. Tolkningen av mjukdata måste analyseras och där blir sanningen 
relativ. Därför väljer vi att bortse från den kritik som riktats mot hermeneutiken och strävar 
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istället efter att presentera våra tolkningar på ett sätt som gör det lätt för läsaren att följa vårt 
tankesätt. På så vis kan läsaren bilda en egen uppfattning om tolkningens tillförlitlighet.  

3.2 Forskningsansats 
Forskare arbetar med att relatera teori och verklighet till varandra. För att göra detta kan 
forskare välja att arbeta utifrån en deduktiv eller induktiv ansats. En deduktivt ansats utgår 
ifrån befintliga teorier för att dra slutsatser om enskilda företeelser. Den induktiva ansatsen 
utgår istället från verkligheten för att utifrån det insamlade materialet formulera en teori. 
(Patel & Davidson, 2003) Eftersom vi kommer att undersöka hur interiör, atmosfär, personal 
och varumärkets värdegrund kan användas i butikskommunikation utifrån ett 
upplevelseperspektiv, arbetar vi med en induktiv forskningsansats. Vårt insamlade material 
ligger till grund för redogörandet av de förutsättningar som krävs för att skapa en 
livsstilsanpassad butikskommunikation. Genom vårt hermeneutiska förhållningssätt är vårt 
mål inte att generalisera en teori utifrån de observerade företeelserna. Med en induktiv ansats 
kan vi dock argumentera för att om en bestämd regelbundenhet gäller för observerade 
företeelser av ett visst slag, så har man rätt att säga att samma gäller för alla företeelser av 
detta slag (Hartman, 2004).  
 
Inom hermeneutiken är förförståelse ett centralt begrepp och innebär att vi inte uppfattar 
verkligheten enbart genom våra sinnen. (Thurén, 2004) Då vi befinner oss på magisternivå i 
utbildningen har vi redan skapat en förkunskap och teoretisk kännedom inom ämnet för 
arbetet. Eftersom vi utifrån denna kunskap vill öka vår förförståelse genom ytterligare teorier 
blir det omöjligt för oss att vara teorineutrala vid insamlingen av empiri. Vårt insamlande av 
empiri och analys sker även växelvis. Därför är vår induktiva forskningsansats interaktiv 
induktion där insamling av material och analys sker omväxlande. (ibid.) 
 

3.3 Metodteori 
Metodteorin anger regler och principer för hur vetenskapliga undersökningar ska genomföras. 
Valet av metod speglas av det vetenskapliga förhållningssättet. De två vanligaste typer av 
undersökningssätt är kvantitativa och kvalitativa. Kvantitativa undersökningar har sin 
utgångspunkt i positivismen och innefattar användningen av mätningar vid datainsamlingen 
samt statistiska analysmetoder. (Backman J, 1998) En kvalitativ undersökning har 
hermeneutiken som grund och sker inte, som den kvantitativa, linjärt utan de olika momenten 
är hela tiden aktuella och fungerar parallellt. Syftet med kvalitativa undersökningar är att 
skaffa en djupare kunskap än den som ofta erhålls vid kvantitativa metoder. (Hartman, 2004) 
Vårt arbete har hermeneutiken som grund då vi avser att undersöka hur olika 
påverkansfaktorer kan användas i livsstilsanpassad butikskommunikation. Som vi presenterat 
ovan kommer vår insamling av empiri och analys att ske växelvis. Vi är inte intresserade av 
mätbara kvantiteter utan vill veta vilka kvaliteter som finns i klädbutikskommunikation. 
Genom detta vill vi nå en djupare förståelse för konsumenters upplevelse av 
butikskommunikationen. Därför är våra undersökningar av kvalitativ karaktär. 
 
I en kvalitativ undersökning är man intresserad av hur något är beskaffat, det vill säga vilken 
natur eller vilka egenskaper något har. Kunskap nås genom tolkning av det vi observerar. 
Frågan i kvalitativa undersökningar är alltid om något är meningsfullt och hur människor 
föreställer sig och förstår världen. (Hartman, 2004) Vi undersöker hur livsstilsanpassad 
klädbutikskommunikation ser ut och hur konsumenter upplever butikskommunikationen. Vi 
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strävar alltså inte efter att mäta orsaker till handlingar utan vi söker en förståelse för hur något 
är beskaffat och upplevs.  
 

3.4 Tillvägagångssätt 
En kvalitativ undersökning genomgår tre olika faser. Den första är planeringsfasen där man 
formulerar den fråga man vill att undersökningen ska ge svar på. Samt utformar själva 
undersökningen. I den andra fasen genomförs insamlingen av material och i den tredje fasen 
analyseras det insamlade materialet. Kvalitativa undersökningar styrs av 
problemformuleringen och tanken är att datainsamlingen ska vara så teorineutral som möjligt. 
Informationen ska själv generera en teori. (Hartman, 2004) I vårt arbete blir teorin de 
förutsättningar vi kommer att upprätta för livsstilsanpassad butikskommunikation.  
 
Från början avsåg vi att i arbetet avgränsa oss till ett ledningsperspektiv och i undersökningen 
fokusera på ledande aktörer inom den svenska modebranschen. Men i takt med att vårt syfte 
och frågeställningar ändrades gjorde även avgränsningen det. Vi insåg att då vi genomför 
undersökningen utifrån ett upplevelseperspektiv bör vi utgå från konsumenternas perspektiv. 
Det är bara de som kan avgöra huruvida butikskommunikationen fungerar och ifall den bidrar 
till en upplevelse. Därför ändrades avgränsningen till ett konsumentperspektiv och därmed 
ändras även den tänkta undersökningsformen. Istället för att göra kvalitativa intervjuer med 
ledare valde vi att genomföra en konsumentundersökning i tre steg.  
 
Vår undersökning har genomgått en kvalitativ studies tre olika faser. I planeringsfasen gjorde 
vi en litteraturstudie för att skapa oss en grundläggande kunskap inom forskningsområdet. I 
den andra fasen samlade vi in data i en pilotstudie som sedan låg till grund för 
datainsamlandet i en konsumentundersökning. I den tredje och sista fasen analyserade vi vårt 
insamlade material för att nå ett resultat i arbetet.  
 

3.4.1 Planeringsfas – Litteraturstudie  
Första steget i planeringsfasen innebar att en litteraturstudie genomfördes för att få kunskap 
om och identifiera problemområdet. Studien pågick under hela undersökningens gång för att 
stärka kunskapen inom relevanta områden. Kunskapen vi utvann från litteraturen gällde dels 
teorier och modeller, dels kunskap från tidigare undersökningar inom området. Målet var att 
få fram information som är direkt intressant för undersökningens syfte, och som gjorde att vi 
kunde avgränsa vårt problemområde. (Patel & Davidson, 2003) Den insamlade informationen 
från litteraturstudien låg sedan till grund för utformandet av vår pilotstudie och senare 
konsumentundersökning.  
 

3.4.2 Datainsamling – Pilotstudie 
I vissa fall innan vi påbörjar en undersökning kan det vara bra att göra en förundersökning, 
även kallad pilotundersökning. I fall där det behövs speciell kunskap som inte kan utläsas av 
litteraturstudier kan det vara en god idé att till exempel genom observationer få underlag för 
att konstruera ett frågeformulär med fasta svarsalternativ. Detta frågeformulär kan sedan 
användas i den huvudsakliga undersökningen. (Patel & Davidson, 2003) För att införskaffa 
oss information om hur butikskommunikation kan se ut inledde vi empiriinsamlingen med att 
observera tre stycken butiker i London och tre stycken i Stockholm. Detta gjorde vi för att vi 
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inte hade någon tidigare erfarenhet av analyserandet av livsstilsanpassad 
klädbutikskommunikation. Vi hade inte förut studerat butiker i detalj, vilket var nödvändigt 
för detta arbete. Valet att delvis genomföra pilotstudien i ett annat land har att göra med att vi 
ville bredda vårt perspektiv på hur butikskommunikation kan se ut. Vi hade en föreställning 
om att en större, internationellt känd ”shoppingstad” som London kunde ha ett större utbud av 
butiker som jobbar med livsstilsanpassad butikskommunikation och därför vara trendsättande 
i relation till Sverige. Observation var vårt främsta medel för att skaffa information om 
omvärlden. Observationen är framförallt användbar när den information som ska samlas berör 
beteende och skeenden i naturliga situationer (Patel & Davidson, 2003). I kvalitativa 
observationer är det frågan som ska besvaras som styr och de beteenden som dokumenteras 
bör därför ha relevans för frågan. (Hartman, 2004) Vår huvudfråga för detta arbete, hur 
interiör, atmosfär, personal och varumärkets värdegrund kan användas i livsstilsanpassad 
butikskommunikation, har varit vår utgångspunkt i pilotstudien. Då vi studerat hur 
livsstilsanpassad klädbutikskommunikation ser ut idag kändes observation som ett naturligt 
tillvägagångssätt. 
 
Det finns olika sätt att genomföra en observation på. Observationen kan vara deltagande eller 
icke deltagande och man skiljer på ifall observatören är känd eller okänd för omgivningen. 
(Patel & Davidson, 2003) Under observationstillfällena var vi båda deltagande men okända. 
Detta för att inte det naturliga beteendet hos de människor och företeelser vi observerade 
skulle påverkas av vetskapen att de var observerade. Vi spenderade ca 20 minuter i varje butik 
och diskuterade diskret det vi uppmärksammat med varandra under tiden. Vi fyllde sedan 
omgående i ett observationsschema som vi upprättat, där vi bland annat dokumenterade 
karaktärsdrag hos exteriör, interiör, butikslayout, dekoration, människor och varumärket (Se 
bilaga 1). Efter den genomförda pilotstudien insåg vi att butikskommunikationen skulle kunna 
tolkas på många olika sätt av olika konsumenter, det vill säga de olika faktorerna i vårt 
observationsschema skulle kunna beskrivas på olika sätt. Eftersom vårt syfte är att utifrån ett 
upplevelseperspektiv redogöra för vilka förutsättningar som krävs för att skapa en 
livsstilsanpassad klädbutikskommunikation, bestämde vi oss för att ta reda på hur 
konsumenter upplevde butikskommunikation.   
 
Pilotstudiens butiker 
Vi valde att i vår pilotstudie observera sex stycken klädbutiker som uttalat arbetar med 
livsstilsanpassad butikskommunikation, varav tre i London och tre i Stockholm. Detta för att 
kartlägga hur klädbutikskommunikation ser ut idag, både i Sverige och utomlands. De butiker 
som vi har valt att observera är: 
 
Ralph Lauren: Denna observation genomfördes på Ralph Laurens klädbutik i London. Ralph 
Lauren står för nyskapandet av livsstilsanpassad marknadsföring som berättar en historia och 
var först med att skapa butiker som uppmuntrar kunder att ta del av denna livsstil. (Ralph 
Lauren, 2009) 
 
Abercrombie & Fitch: Då denna klädbutik inte finns i Sverige observerade vi den i London. 
Anledningen till att vi valde att observera just denna butik var att varumärket har en uttalad 
livsstil och deras vision är att butiksupplevelsen ska bringa liv i och stärka Abercrombie & 
Fitch unika livsstil. (Abercrombie & Fitch, 2009)  
 
Levi´s: Levi´s är det mest kända varumärket hos den amerikanska klädtillverkaren Levi 
Strauss & Co och är främst känt för sin tillverkning av jeans. Som världens starkaste textil 
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varumärke är Levi´s inte bara ett par jeans utan en hel livsstil. Levi´s har skapat en myt kring 
varumärket och strävar efter att konsumenten ska mötas av samma känsla i allt från 
reklamfilm till skylten hos en återförsäljare. (Levi Strauss & Co, 2009) Observationen 
genomfördes på deras egen konceptbutik i London. 
 
Grandpa: Grandpa i Stockholm fokuserar på att sälja produkter med bra kvalitet eftersom det 
blivit viktigare för folk att köpa saker som verkligen håller. De anser sig själva driva Sveriges 
mest unika butik och menar att atmosfären, servicen och utseendet skiljer sig från andra 
butiker. (Grandpa, 2009) 
 
Odd Molly: Att vi valde att observera Odd Mollys konceptklädbutik i Stockholm berodde på 
att deras design syftar till att förmedla ett fantastiskt och positivt budskap riktat mot kvinnor. 
Kläderna ska inte enbart få kvinnor att se bra ut utan även få dem att må bra. Tanken är att 
visa kollektionerna i deras helhet och framförallt visa kläderna i en miljö som andas 
varumärkets nyckelvärden. (Odd Molly, 2009) 
 
Peak Performance: För att få lite bredd i våra observationer ville vi även observera en 
sportklädesbutik. Valet föll på Peak Performance klädbutik i Stockholm då de är 
Skandinaviens största klädmärke inom funktionellt sportmode. Peak Performance har en 
passion för sport och naturupplevelser och filosofin är enkel: ”Att göra saker och ting som vi 
själva vill att de ska vara” (Peak Performance, 2009)  
 

3.4.3 Datainsamling – Kvalitativ konsumentundersökning 
För att vi skulle få en förståelse för hur konsumenter ser på och påverkas av 
butikskommunikation valde vi att göra en undersökning med deras åsikter och analyser som 
utgångspunkt. Detta gjorde vi eftersom vi ville ta reda på hur de upplever kommunikationen 
som sker i butiker. Undersökningen skedde i tre steg, första steget var en enskild kvalitativ 
intervju där konsumenten berättade sin syn på butiken, företaget och varumärket. Under 
intervjun diskuterades även konsumentens livsstil och syn på sig själv. Andra steget var en 
observation då vi tillsammans med konsumenten besökte butiken som tidigare diskuterats. 
Sista steget innebar att samma konsument svarade på en enkät som innehöll frågor om butiken 
som besökts.  
 
Syftet med kvalitativa intervjuer är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheter 
hos något eller någon (Patel & Davidson, 2003). Därför använder man sig av ostrukturerade 
och inte standardiserade intervjuer. Detta innebär dels att frågorna inte är färdiga från början, 
och dels att den intervjuade till stor del själv får bestämma vad som ska diskuteras. För att 
diskussionen inte ska lämna det område man avser att undersöka tar man i kvalitativa 
intervjuer hjälp av en intervjuguide där man tar upp de teman man vill diskutera och i vilken 
ordning. (Hartman, 2004) Det är även en fördel ifall intervjuaren behärskar ett språkbruk, 
gester och kroppsspråk som intervjupersonen kan relatera till. (Patel & Davidson, 2003) Vid 
upprättandet av vår intervjuguide använde vi de data vi inhämtat från pilotstudien. Vi utgick 
till största del från vårt observationsschema och valde ut de faktorer vi tyckte var viktigast att 
fråga om. Vi ville även ta reda på hur de såg på fenomenet livsstil, så då fick vi stöd av den 
litteraturstudie vi gjort, som bland annat handlade om livsstil (se intervjuguide i bilaga 2). 
Intervjuerna genomfördes utomhus i parker eller på café, beroende på väder, i närheten av den 
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butik som sedan avsågs observeras. Varje intervju tog ca 20-35 minuter och baserades på 
intervjuguiden samt spontana följdfrågor. Samtliga intervjuer har transkriberats i detalj.   
 
Under observationstillfällena var både vi och undersökningsdeltagarna deltagande men 
okända. Detta gjorde vi av samma anledning som i vår pilotstudie, alltså för att det naturliga 
beteendet hos de människor och företeelser vi observerade inte skulle påverkas av vetskapen 
att de var observerade. Innan observationerna bad vi undersökningsdeltagarna att lägga märke 
till miljön kring produkterna och bete sig som att vi vore två vänner som är i butiken för att 
shoppa. Observationerna tog ca 5-10 minuter.  
 
Enkäter förknippas ofta med formulär som skickas via post eller mail, men det finns också 
undersökningar då personen som besvarar frågeformuläret har möjlighet att få frågor 
förtydligade vid behov, då finns alltså en fysisk person till hands som kan förklara och 
förtydliga frågor eller svarsalternativ. (Patel & Davidson, 2003) Det är denna form av enkät vi 
tillämpat i vår konsumentundersökning för att få en djupare förståelse för konsumentens 
upplevelse av butikskommunikationen. Enkätens frågor grundas dels på vår pilotstudie men 
även på den litteraturstudie vi genomfört (se bilaga 3). Vi ville undersöka vad konsumenter 
lägger märke till i en butik. Undersökningsdeltagarna fick fylla i enkäten direkt efter 
observationstillfället för att vi skulle få reda på vad de tog fasta på och kom att minnas från 
butiken. Enkäten fylldes i sittandes i närliggande parker och shoppingcenter, den tog ca 15 
minuter att fylla i.  
 

3.4.4 Urval av respondenter och butiker 
Om man som forskare inte har möjlighet att göra en totalundersökning gör man istället ett 
urval till en avgränsad grupp som får stå för hela populationen. Med tanke på detta 
representationsurval bör vi tänka på hur vi väljer ut undersökningsobjekten som ska delta i 
undersökningen. (Patel & Davidson, 2003) 
 
I vår konsumentundersökning studerade vi personer med olika livsstilar för att vår 
undersökning kring konsumenters upplevelse av butikskommunikation skedde i olika 
butiksmiljöer. Miljöer som riktar sig till olika människor med olika livsstilar och behov. 
Därför valde vi att göra ett kombinerat bekvämlighets- och variationsurval, det vill säga 
konsumenterna som deltog i vår undersökning var handplockade av oss och deras livsstil 
varierade. Vi hade i förväg en förförståelse för personernas livssituation och visste med 
säkerhet att intresse, sysselsättning och åsikter om olika ting varierade. Varför vi valde att inte 
undersöka konsumenter med likvärdig livsstil beror på att vi som betraktare kan tolka någons 
livsstil, medan de själva kan ha en helt annan bild av vilken livsstil han/hon har.  
 
Vi valde att inkludera butikerna Grandpa, Odd Molly och Peak Performance som 
observationsobjekt i konsumentundersökningen. Valet av att ha inkluderat tre stycken 
klädbutiker i Stockholm har att göra med att staden har flest butiker och invånare i Sverige 
samt ligger i framkant när det gäller utveckling av butiksmiljöer. Detta hänger samman på så 
vis att det är hård konkurrens om kunderna eftersom det finns så många alternativ att välja 
bland. Det gör att butikskommunikationen kan vara en konkurrensstrategi för att utskilja sig 
från andra butiker med liknande sortiment. Dessa butiker ingick även i vår pilotstudie och 
därmed hade vi en viss förförståelse för butikernas beskaffenhet. Att vi valde just de butikerna 
från pilotstudien berodde på att de var belägna i Stockholm. I konsumentundersökningen 
valdes 9 stycken personer, varav 2 stycken män och 7 stycken kvinnor ut till respondenter. De 
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9 olika personerna har besökt en butik var, vilket innebar att varje butik besöktes av tre 
stycken undersökningsdeltagare. Könsfördelningen, med övervägande kvinnor, berodde 
delvis på respondenternas intresse att medverka i undersökningen, men även på grund av att 
Odd Molly butiken enbart säljer kvinnokläder. 3 stycken kvinnor observerade Odd Molly 
butiken, 3 stycken kvinnor observerade Grandpa butiken och 2 män samt 1 kvinna 
observerade Peak Performance butiken. Valet av att ha inkluderat 9 stycken personer i 
undersökningen har att göra med rimlighetsaspekten för arbetets tid men också för att kunna 
undersöka om och hur olika personer med olika livsstilar tolkar samma butik. Att samtliga 
respondenter är födda på 80-talet har att göra med att vi ser denna målgrupp som en 
åsiktsstark grupp med medvetna konsumenter. I Fürth (2002) beskrivs 80-talisterna som 
självständiga och de prioriterar flexibilitet och individuella möten. Dessa egenskaper ser vi 
som en bra grund för intressanta reflektioner inom vårt valda ämne.  
 

3.4.5 Presentation av respondenter 
Nedan följer en presentation av de personer som deltagit i undersökningen. För att inte lämna 
ut någon har vi valt att använda oss av fiktiva namn på samtliga respondenter.  
 
Rebecka: Född 1982, boende i Stockholms innerstad.  
Jonas: Född 1983, boende i Stockholms innerstad. 
Lisa: Född 1986, boende i Stockholms innerstad. 
Veronica: Född 1986, boende i Stockholms innerstad. 
Peter: Född 1988, boende i Stockholms innerstad. 
Emma: Född 1986, boende i Stockholms innerstad/ San Francisco. 
Emilia: Född 1987, boende i Stockholms förort. 
Sofia: Född 1988, boende i Stockholms förort. 
Annica: Född 1986, boende i Stockholms innerstad. 
 

3.4.6 Tolkning och analys  
Då den kvalitativa metoden inte är någon enhetlig företeelse utan består av ett brett spektra av 
varianter saknas det en bestämd metod för hur man genomför kvalitativ bearbetning. Därför är 
det vid presentation av bearbetningen viktigt att redovisa hur man metodiskt har gått tillväga. 
Detta för att läsaren själv ska kunna följa författarens tillvägagångssätt. (Patel & Davidson, 
2003) Det insamlade materialet vid olika undersökningar utgör inte i sig någon teori. 
Materialet behöver analyseras för att man ska komma vidare. (Hartman, 2004) Analysen kan 
vid en interaktiv induktiv ansats ske fortlöpande under processen. Fördelen med detta är att 
analysen kan ge idéer om hur man ska gå vidare i den fortsatta undersökningen. (Patel & 
Davidson, 2003) 
 
I vårt analysarbete valde vi att dela upp analysen utifrån Mossbergs (2003) teori om före, 
under och efter upplevelsen. Utifrån det delade vi sedan upp intervjuerna som före 
upplevelsen, observationerna som under upplevelse och enkäterna som efter upplevelsen. 
Analysen består ofta av två moment, kodning av data och själva tolkningen. Att koda data 
innebär att man reducerar, organiserar och kategoriserar materialet. Kodningen börjar med att 
man identifierar de begrepp som är intressanta för att svara på undersökningens fråga. När de 
mest förekommande begreppen identifierats kategoriseras dessa utifrån dess innehåll. 
Kategorierna ska sedan vara till hjälp för att tolka och förstå de företeelser vi är intresserade 
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av. Kategorierna sätts i relation till varandra och skapar en bild av hur de olika 
meningsbärande företeelserna hänger samman för de individer som tillhör en viss grupp. 
(Hartman, 2004) För oss innebär detta att vi började med organisera intervjuerna individuellt 
utifrån tydliga kategorier som vi kunde identifiera utifrån intervjuerna och teorierna. 
Nämligen butikskommunikation, service, livsstil och varumärke. Under dessa kategorier 
placerade vi sedan de svar vi hade fått i de individuella intervjuerna och reducerade det 
insamlade materialet till det som kunde utläsas som behov före upplevelsen. Efter detta 
jämförde och sammanställde vi alla nio intervjuer tillsammans, fortfarande utifrån de 
ovanstående fyra kategorierna, till empiri. Empirin analyserades sedan kategorivis med hjälp 
av de teorier vi samlat in under litteraturstudien. Kategorierna sattes sedan även i relation till 
varandra för att skapa en helhetsbild av respondenternas syn på butikskommunikation.  
 
Då vi valde att inte observerade respondenterna då de besökte och observerade butikerna i 
andra undersökningssteget har vi inget material att analysera från förväntningarna under 
upplevelsen. Analysarbetet med enkäterna och respondenternas reflektioner efter upplevelsen 
gick dock till på liknande sätt som med intervjuerna. Vi började med att organisera och 
sortera alla enkätsvar individuellt utifrån de sex olika kategorier vi fått fram genom 
litteraturstudien om butiksatmosfärens stimuli. När detta var gjort delade vi upp analysen efter 
de tre olika butikerna som observerats och jämförde och sammanställde de tre respondenter 
som besökt samma butiks svar till empiri. Därefter analyserades och tolkades empirin enskilt 
för varje butik med hjälp av de teorier vi samlat in under litteraturstudien.   
 
Analysen och tolkningarna mynnade sedan ut i konklusioner där vi presenterade de slutsatser 
vi kunnat dra från undersökningen.  
 

3.5 Kvalitet 
För att undersökningen ska hålla hög kvalitet krävs det att kraven på validitet (giltighet) och 
reliabilitet (tillförlitlighet) uppfylls. Validiteten har att göra med hur korrekt undersökningen 
är, det vill säga mäts det som avses att mäta. Reliabilitet innebär att samma undersökning ska 
kunna genomföras upprepade gånger med samma resultat. (Hartman, 2004) Dessa två begrepp 
härstammar dock från den kvantitativa metodteorin och är därför inte helt förenliga med den 
kvalitativa metodteorin. (Stenbacka, 2001)  
 
Forskare inom den kvalitativa metodteorin avser inte att mäta en kvantitet utan söker 
kvaliteter hos ett visst fenomen. Därför uppnås giltighet för kvalitativa undersökningar genom 
att strategiskt välja informanter och låta dem tala fritt inom det undersökta problemområdet. 
(ibid. 2001) Detta är något som vi har i åtanke när i planerar och genomför våra 
undersökningar. Eftersom det i kvalitativa undersökningar är omöjligt att upprepa samma 
undersökning och få samma resultat blir begreppet reliabilitet irrelevant. För att uppnå 
tillförlitlighet krävs istället en grundlig beskrivning av forskarens förförståelse och en tydlig 
presentation av tillvägagångssättet. (Patel & Davidson, 2003) På så vis kan läsaren själv 
avgöra kvalitetsaspekterna i forskarens insamling, bearbetning, tolkning och analys. 
(Stenbacka, 2001) För att uppnå tillförlitlighet i vår studie presenterar vi i inledningskapitlet 
vår förförståelse inom det valda problemområdet. Därefter presenterar och motiverar vi vårt 
val av tillvägagångssätt i detta metodkapitel. Av samma anledning har vi också valt att bifoga 
våra observations- och intervjuguider. 
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4 TEORI  
 
 
I detta kapitel kommer vi att presentera de teorier som ligger till grund för vår studie. 
 
 
Mossberg (2003) delar upp upplevelsen i tre faser, före, under, och efterupplevelsen.  
 

 
 
 
 
Dessa faser beskriver hur en upplevelse tolkas och kategoriseras av gästen. Under 
förupplevelsen upptäcker gästen ett behov och förbereder sig inför själva upplevelsetillfället. 
Upplevelsen, inkluderar förutom själva upplevandet även en förväntan inför 
upplevelsetillfället. Efterupplevelsen ter sig olika för olika människor, men omfattar alltid 
någon slags reflektion och i bästa fall ett minne för livet. (ibid. 2003) Vi anser att det är 
viktigt att förstå konsumentens behov och beteende under dessa olika faser. Med det som 
utgångspunkt blir det lättare för oss att uppnå syftet att redogöra för vilka förutsättningar som 
krävs för att skapa en livsstilsanpassad klädbutikskommunikation. Utifrån detta kan 
butikskommunikationen, och därmed upplevelsen, planeras i detalj. På så vis skapas 
förutsättningar för en helhetsupplevelse, som bidrar till starkare minnen och större 
engagemang hos konsumenten. Denna teori har vi även som underlag för att besvara hur 
butikskommunikation kan förstärka konsumentens engagemang.   
 
Kommunikation är ett återkommande begrepp i vårt arbete och för att för att uppfylla vårt 
syfte att redogöra för vilka förutsättningar som krävs för att skapa en livsstilsanpassad 
klädbutikskommunikation, anser vi att en grundläggande förståelse för begreppet är 
nödvändigt.  
 
En välanvänd grundteori är att all kommunikation i grunden ser ut på följande sätt.  
 
 

 
 
 
 
En sändare, till exempel Odd Molly, vill kommunicera med en mottagare, till exempel 
Rebecka, genom att överföra information i form av ett budskap. Budskapet kan handla om att 
få Rebecka att känna att butiken och dess produkter motsvarar precis den livsstil Rebecka har. 
Odd Mollys budskap störs av oljud som befinner sig i omgivningen. Oljudet består av faktorer 
som gör att Rebecka inte uppfattar budskapet på sändarens avsiktliga sätt. Det kan vara 
ointresse eller brist på engagemang hos Rebecka, men det kan även ske slumpmässiga 

Figure 2. Före- under- och efterupplevelsen. Egen modell utvecklad från Mossberg (2003) 

Figure 3. Klassisk kommunikationsteori (Dahlén & Lange, 2003) 
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störningar eller konkurrerande kommunikation som avleder hennes fokus. (Dahlén och Lange, 
2003) Problematiken i ovan beskrivna kommunikationsteori är att det som regel blir 
feltolkningar mellan vad sändaren, klädbutiken, vill föra fram och vilket budskap som 
mottagaren, kunden, uppfattar. Det är viktigt att ha insikt i vilka störningsfaktorer som kan 
finnas i butikskommunikationen, särskilt då butiken vill förmedla en särskild livsstil. Denna 
kunskap skapar möjligheter för att besvara forskningsfrågan om vilket sätt konsumenter 
upplever klädbutikskommunikationen på.  
 

4.1 Upplevelserummet 
Mossberg (2003) har utifrån den amerikanska 
forskaren Bitners begrepp servicescape (1992), 
utvecklat begreppet och modellen 
upplevelserummet. Upplevelserummet är den 
fysiska miljö upplevelsen utspelar sig i. I vårt fall är 
upplevelserummet samma sak som klädbutiken. Här 
finns olika faktorer som påverkar kundens 
tillfredställelse och beteende. Konsumenten är 
delaktig i upplevelsen genom en fysisk och 
känslomässig interaktion vilket formar 
upplevelsesituationen. Upplevelserummet har en 
stor betydelse när kunden vistas under en längre tid 
i en butik och syftet är nöje och njutning.  

 
Enligt Mossberg (2003) kan en indelning av upplevelserummet göras efter de inre och yttre 
faktorerna samt de atmosfäriska förhållandena. Med de yttre faktorerna menas till exempel 
landskap, parkeringar och tillgänglighet. De inre faktorerna innefattar design, layout, dekor, 
estetik och funktionalitet. Atmosfäriska förhållanden är till exempel temperatur, ljud, ljus, lukt 
och hur det ser ut i och runt butiken. Med hjälp av dessa faktorer förmedlar upplevelserummet 
vad företaget erbjuder och vilken målgrupp de riktar sig till.  
 
Upplevelserummet kan användas på flera olika sätt. Det kan vara en visuell metafor för att 
kommunicera vad företaget erbjuder. Det hjälper till att attrahera rätt kundsegment och för att 
differentiera organisationen från konkurrenterna. Upplevelserummet kan även underlätta för 
kunder och anställda att utföra sina respektive aktiviteter, samt påverka deras känslor och 
beteende. (ibid. 2003) 
 
Som modellen ovan visar spelar social gemenskap och tillhörighet en viktig roll vid olika 
upplevelser. För att upplevelsen ska bli optimal krävs det lagom mycket människor i butiken 
men också att det är rätt typ av människor. En butik kan få kunder att må bra genom att skapa 
en positiv miljö och erbjuda de produkter som efterfrågas. Butikens inre miljö kan även vara 
avgörande vid konsumenters val av butik. Kunder påverkas, ofta omedvetna, av butikens 
färger, ljus, lukt, musik, underhållning, personalens klädsel och så vidare. (ibid. 2003)  
 
Med hjälp av upplevelserummet kan vi skapa en förståelse för de interaktioner som sker i en 
klädbutik. Teorin kommer att vara ett underlag för att få svar på vår huvudfråga, hur interiör, 
atmosfär, personal och varumärkets värdegrund kan användas i livsstilsanpassad 
klädbutikskommunikation. Detta gör det sedan lättare för oss att förstå kundernas upplevelse 

Figure 4. Upplevelserummet (Mossberg, 2003) 
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av butiken och hjälper oss alltså att besvara forskningsfrågan på vilket sätt konsumenter 
upplever klädbutikskommunikationen.  
 

4.1.1 Butiksatmosfär 
Att handla är en fysisk aktivitet, en upplevelse där våra sinnen används för att göra en 
bedömning innan köpbeslut. Butiksatmosfären påverkar därför kundens benägenhet att 
handla, hur länge kunden stannar i butiken samt påverkar kundens vilja att göra återbesök. 
(Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004)  
 
Turley och Milliman (2000) delar upp atmosfären och dess stimuli i fem olika kategorier: 
 
Exteriör: ingång, arkitektur, intilliggande butiker, skyltfönster, parkering osv. 
Interiör: golv, färger, ljus, musik, dofter, temperatur, renlighet, storlek, produkter osv. 
Design och layout: utrymme, placering, väntrum, flöde, möbler, köer osv.  
Skyltning: väggdekoration, skyltar, instruktioner, prismärkning osv. 
Människor: anställdas karaktärer och uniformer, trängsel, kunder osv. 
 
Denna uppdelning kommer att bli ett verktyg för att besvara vår huvudforskningsfråga. Hur 
kan interiör, atmosfär, personal och varumärkets värdegrund användas i livsstilsanpassad 
klädbutikskommunikation? Dock insåg vi efter påbörjat analysarbete att en utökad modell 
krävdes där produkterna i förhållande till livsstil lyftes fram. Vi såg ett samband att samtliga 
respondenter räknade produkterna som en stor del av butikskommunikationen. På vilket sätt 
varierade utifrån respondenternas livsstil men för samtliga hade produkterna stor inverkan på 
hur resterande delar i butiksatmosfären uppfattades.    
 
De sex kategorierna kommer även utgöra grunden för att kartlägga forskningsfrågan hur 
livsstilsanpassade klädbutiker ser ut idag och för att se hur dessa faktorer används i 
kommunikationen av varumärket. 
 
Exteriör 
Fasaden är det första kunden ser och ifall utsidan inte är attraherande kanske kunden väljer att 
inte besöka butiken. Därför blir på sätt och vis utsidan den viktigaste, ifall den inte lockar in 
kunder, har den inre atmosfären ingen betydelse. (Turley & Milliman, 2000) En butik som 
sticker ut lockar ofta fler kunder till sig. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004)  
 
Skyltfönstret är butikens ansikte utåt och ska förmedla butikens koncept och image. Vidare 
ska skyltfönstret skapa uppmärksamhet, få kunder att stanna upp och göra ett besök i butiken. 
(Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004) 
 
Interiör  
Butiksinredningen är till för att lyfta fram produkterna och får därför inte dominera intrycket. 
Färger har stor fysisk inverkan på människor. Varma färger, speciellt rött, har en uppiggande 
effekt och påskyndar köpbeslut. Kalla färger däremot, som blått, förknippas med trygghet och 
har en avslappnande effekt som bidar till en längre beslutsprocess. (Schmidt Thurow & Sköld 
Nilsson, 2004) 
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Ljuset i butiken påverkar kunderna och det kan vara till fördel att anpassa belysningen för 
olika utrymmen. I provrum är det till exempel numera vanligt att kunden själv kan reglera 
belysningen beroende på vilken belysning plagget ska bäras i. Även lukt och musik påverkar 
kunden. Lukten är det snabbaste sättet att påverka ett känslotillstånd på och kan ha både 
positivt och negativt effekt. Musik används för att inspirera kunden. Faktorer som ljudnivå, 
tonart, takt och rytm påverkar beteenden och måste anpassas till den målgrupp butiken har.  
(Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004) Ofta är musikens påverkan inte uppmärksammad 
av kunderna men undersökningar visar att människor går och talar i takt med musiken. Detta 
innebär att snabb musik leder till mer impulsköp medan lugn musik leder till att kunder dröjer 
kvar och handlar mer. (Mossberg, 2003)   
 
Design och layout  
Det är viktigt att kunden snabbt kan orientera sig i butiken och därmed känna sig bekväm. 
(Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004) Kunden bör ges möjligheten att vara för sig själv 
med produkten, förutom i provrum, för att få tid att känna på och utvärdera produkten. 
(Dahlén & Lange 2003) Olika typer av sidoverksamheter som till exempel ett café, erbjuder 
dessutom kunden avkoppling och vila under butiksbesöket. (Schmidt Thurow & Sköld 
Nilsson, 2004)  
 
Det är även viktigt att kösystemen fungerar väl. Butiken bör sträva efter att förkorta både den 
verkliga kötiden och kundens uppfattade kötid. Detta kan göras med bland annat förändringar 
i layouten eller att organisera köerna. (Mossberg, 2003)  
  
Skyltning 
Skyltar i butiken ska stärka konceptet och ge inspiration. Skyltar ska även tillsammans med 
exponeringen styra kunden mot vissa varor, produktgrupper eller avdelningar. Professionellt 
gjorda skyltar gör att kunden lockas att testa ett erbjudande, en sämre skylt får motsatt effekt. 
Prisskyltar i en modebutik med märkesvaror är ofta diskreta, stilfullt tryckta och få till antalet. 
Enkla meddelanden och max två till tre färger gör det lättare för kunden se. (Schmidt Thurow 
& Sköld Nilsson, 2004) 
 
Människor  
Människor går hellre in i en butik där det redan finns andra människor än i en helt tom. Men 
andra människor kan både stärka och minska den enskilde kundens tillfredställelse.  Om 
butiken är full med folk och köerna är långa undviker vi i allmänhet besök och konsumtion 
där. Men att vara enda kunden i en butik kan medföra att man känner sig utsatt som kund och 
därmed blir stressad. (Mossberg, 2003)  
 
Personalens framtoning och attityd är också viktig för upplevelsen. Det är ofta det personliga 
bemötandet som kunden minns bäst efter sitt besök. Det är viktigt att personalen matchar 
butikens koncept vad gäller ålder, personlighet, attityd och klädsel. (Schmidt Thurow & Sköld 
Nilsson, 2004) Det är också av stor vikt att personalen kan läsa av kunderna och se vilken typ 
av service den enskilde kunden önskar. En kund som ger intrycket av att vara stressad och ha 
bråttom behöver oftast effektiv och kortfattad service från personalen. Medan en kund som i 
lugn och ro ser sig omkring i butiken ofta önskar en helt annan typ av service. (Mossberg, 
2003)  
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Produkten  
Om en produkt uppfattas som att den förstärker konsumentens självbild kommer denne att bli 
mer engagerad. Om konsumenten dessutom känner ett behov av en viss produkt uppstår en 
motivationsprocess. Behovet av en produkt kan vara nyttoinriktat, då i form av en praktisk 
funktion, men även njutnings-/upplevelseinriktat och innefattar då subjektiva reaktioner så 
som nöjen, dagdrömmar och estetik. Vid köpbeslut fungerar de olika behoven ofta 
tillsammans. Konsumenten överväger produktens faktiska egenskaper men också statusen och 
prestigen som kommer med ägandet av produkten.  (Mossberg, 2003) Hur konsumenter 
uppfattar produkterna i en butik har alltså med dess identitet och livsstil att göra. 
 

4.2 Service 
Anledningen till att vi valt att inte presentera service som en del av butiksatmosfären är att vi 
ser service som en separat aktivitet och inte en artefakt. Service är beroende av mänskliga 
faktorer och går enligt oss därför inte att kategorisera efter olika attribut. Personalens 
uppträdande är dock en viktig del för att skapa en tilltalande och trivsam butiksatmosfär. 
Genom att analysera butikens personal utifrån följande faktorer kommer vi få en djupare 
förståelse för hur personal påverkar kundernas upplevelse. Samt vilken funktion de fyller i 
livsstilsanpassad butikskommunikation. Detta är egenskaper och beteenden personal bör 
uppfylla för optimal service och kund tillfredställelse. 
 
▪ Ansträngning och energi nerlagt i arbetet 
▪ Empati 
▪ Vänlighet 
▪ Uppmärksamhet 
▪ Nerlagd tid 
▪ Noggrannhet  
▪ Flexibilitet 
▪ Kunskap/Kompetens 
▪ Skicklighet 
▪ Självförtroende 
(Specht et al. 2007) 
 
Det är den direkta personliga kontakten som är den mest effektiva formen av 
kommunikationen. Man kan förklara, utveckla argument, ha en dialog, avläsa konsumentens 
reaktion och anpassa budskapet. Regel nummer ett för en person som säljer ett varumärke är 
att han eller hon måste underordna sig varumärkets krav. För detta krävs en mycket gedigen 
varumärkeskunskap och förståelsen för vad märket står för. Personen bör kommunicera 
märkets värde dimensioner och klädsel samt uppträdande måste stämma överens med dessa. 
Personen bör också ha känsla för och kunskap om konsumenternas behov samt ha en klar 
inriktning i sin säljprocess. (Nilson, 2000)  
 

4.3 Livsstil 
Detta arbete grundar sig i vår litteraturstudie om upplevelseekonomi och drömsamhälle, där 
butikskommunikation bör förmedla en livsstil då konsumenter väljer butiker och produkter 
som matchar den egna livsstilen. Därför är det centralt att i teoribilden även föra in begreppet 
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livsstil. Begreppet livsstil kan definieras som ett samlingsord för en människas intresse, 
sysselsättning och åsikter om olika ting. Det är ingen konstant egenskap, utan människor kan 
byta livsstil. (Dahlén och Lange, 2003)  
 
Eftersom det inte går att hitta information om målgruppens livsstil i något register kartläggs 
informationen istället genom att ställa frågor till målgruppen. För att kartlägga människor med 
likadan livsstils bör man ta hänsyn till fysiska egenskaper såsom ålder, kön och bostadsort 
omfattas av demografi. Hur vi människor ser på oss själva och vilka vi identifierar oss med 
präglas till stor del av de tre egenskaperna. (Dahlén och Lange, 2003)  
 
Samtalsämnen i bekantskapskretsar rör ofta upplevelser. Dessa samtalsämnen brukar kallas 
word-of-mouth. Människor är benägna att berätta om de upplevelser de varit med om och en 
person som berättar inlevelsefullt om miljön och beskriver sina känslor i samband med 
upplevelsen kan ofta vara avgörande för en annan persons val. Dennes ord väger ofta tyngre 
än annan form av kommunikation. Opinionsledare är särskilt effektiva i att påverka andra 
konsumenter i deras köpbeslut. (Mossberg, 2003) Michman och Mezze (2006) menar att 
marknaden utgörs av individer och företag som med deras köpkraft, intresse och makt väljer 
vad som är en åtråvärd produkt att köpa. Vi ser här ett samband med dagens ökande trend av 
bloggande4. Modeikoner skriver om modetrender och lägger upp bilder på kläder som sedan 
fort tar slut i butikerna. Är det de som har makten att välja vad som är en åtråvärd produkt att 
köpa idag?  
 
Identitet är den bild eller idé en människa har om dig själv, sina karaktärsegenskaper, sin 
kropp och om värderingar som upplevs viktiga. Konsumenter handlar ofta produkter och 
märken som ska matcha den egna identiteten. Prestationer och produkter bidrar till 
konstruktionen av ett självschema, dvs. om individen tänker sig själv som sportig så väljs ofta 
ett sportigt klädmärke för att stärka bilden av sig själv. (Antonides & Van Raaij, 1998) 
Konsumentkulturen karaktäriseras av dess överlappning mellan traditionella kulturella 
grupper för att skapa mening och identitet hos medlemmarna. (Arnould och Thompson, 2005) 
 

4.3.1 Livsstilsfaktorer  
För att skapa förståelse för vilken påverkan livsstil har när det gäller klädesshopping utgår vi 
från dessa faktorer; 
 
▪ Modemedvetenhet. 
▪ Shopping som nöje. 
▪ Varumärket som en viktig del av kläderna. 
▪ Individualism som uttrycks genom kläder.  
▪ Ekonomisk attityd, kläderna som ska vara värda pengarna. 
(Sung och Jeon, 2008) 
 
Dessa faktorer kommer att bli viktiga då vi ska undersöka hur konsumenter upplever 
butikskommunikation utifrån deras personliga livsstil. Detta måste vi veta då vi ska ta reda på 
hur butikskommunikation kan förstärka konsumentens engagemang. 
 

                                                             
4 Blogg (webbjournal, webblogg), är en personlig och öppen dagbok på webben. (Nationalencyklopedin, 2008)  
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4.4 Varumärket 
Varumärket är en symbol för ett företag eller produkt samt ett redskap för att bygga och 
kommunicera dess förtroende och rykte (Nilson, 2000). I detta arbete ser vi varumärket som 
företaget bakom själva produkterna, det som kommunicerar klädbutikers värdegrund. 
Produkterna i sig är en del av varumärket och en artefakt i butiksatmosfären. Konsumenter 
väljer sitt konsumtionsmönster i hög grad utifrån vad varumärken uttrycker samt efter hur väl 
varumärkets uttrycksformer överensstämmer med egna grundläggande värderingar, 
livsstilsmönster och konsumtionsbeteenden. (Lönn och Löhman, 2000) Varumärket ska 
representera distinkta värden och ha en klar profil i kundernas medvetande. Det har blivit allt 
svårare att bibehålla en traditionell unikhet, eftersom det inom de flesta marknadsområden 
finns allt mindre uppenbara skillnader mellan olika alternativ. Det måste även finnas 
emotionella skäl för konsumenterna att lita på märket, det ska vara attraktivt och representera 
en positiv upplevelse. Det är viktigt för ett varumärke att det är lätt att känna igen. Om inte 
konsumenten kan identifiera varans varumärke kan inte lojalitet byggas upp. Märket ska 
också vara lätt att komma ihåg. (Nilson, 2000)  
 

4.4.1 Varumärkets roll i skönhetsupplevelsen 
Verksamheter som producerar skönhet och skönhetsupplevelser har till uppgift att 
tillfredställa konsumentens begär efter skönhet. Varumärket ger mottagaren två typer av 
information och skönhetsupplevelser. Det ena handlar om den bild av konsumenten själv som 
varumärket ger upphov till och de associationer och minnen som det genererar. Det andra 
handlar om smak, ambitioner och eventuella svagheter som konsumenten vill dölja. 
Individens begär att dölja något och framställa sig som bättre och för mer än vad man 
egentligen är utgör skönhetsindustrins levebröd. Skönhet i ett varumärke fungerar i princip på 
samma sätt som konst. Det förflyttar intresset från själva objektet ifråga till de sinnesintryck 
som objektet eller varumärket ger upphov till. Att skapa en specifik aura kring ett varumärke 
är minst lika viktigt som själva produktionsprocessen. Skönhetsupplevelsen av varumärket är 
ofta förknippat med själva upplevelsen av produkten eller tjänsten. Själva upplevelsen av att 
äga varumärket är många gånger mer intressant än produktens faktiska egenskaper. Det 
handlar om emotionell och symbolisk kommunikation (Holger & Holmberg, 2002)  
 
Klädbutiker säljer en sorts skönhetsupplevelse och möjligheten att äga ett plagg av ett visst 
varumärke kan innebära en bekräftelse av personens livsstil. Därför är det viktigt att 
klädbutikskommunikationen återspeglar de sinnesintryck som varumärket står för. Denna 
teori ger oss möjlighet att besvara forskningsfrågan hur butikskommunikation kan förstärka 
konsumentens engagemang.  
 

4.4.2 Varumärke som imageskapare 
Den information konsumenten tar till sig om en märkesprodukt kan upplevas vara av både 
rationell och emotionell karaktär. Detta gör att varumärket har en symbolisk betydelse, vilket 
spelar stor roll för varumärkets image. Varumärkets image är ofta mycket central, både för 
den egna självbilden och för den bild av sig själv som man vill förmedla till andra. För 
konsumenten kan alltså varumärket vara ett medel för självförverkligande och även för att bli 
socialt accepterad. ”Du är det du köper eller inte köper” (Holger & Holmberg, 2002) 
beskriver kort och gott hur varumärket fungerar som imageskapare åt oss människor. Citatet 
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kan även återkopplas till diskussionen ovan om konsumenten som handlar produkter och 
varumärken som stärker den egna identiteten. (ibid. 2002) 
 
Varumärket spelar en viktig roll för en konsuments identitet och livsstil. Därför kommer 
denna teori bli en utgångspunkt för forskningsfrågan hur butikskommunikation kan förstärka 
konsumentens engagemang. Genom sin image och sitt uttryck visar man vilka man känner 
tillhörighet med och som påverkar en. En referensgrupp är en individ eller grupp som på ett 
betydande sätt kan påverka vårt beteende. Referensgruppen fungerar som en källa till 
konsumentens attityder, åsikter, värderingar och beteendemönster (Evans, Jamal och Foxall, 
2008). 
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5 EMPIRI OCH ANALYS 
 
 
I detta kapitel samlar vi all empiri från den kvalitativa konsumentundersökningen och för en 
analyserande diskussion kring detta med stöd i teorierna från vår litteraturstudie.  
 
 
Som grund till vår empiri och analys har vi valt att dela upp vår kvalitativa 
konsumentundersökning utifrån Mossbergs (2003) uppdelning av upplevelsen i tre faser, före- 
under- och efterupplevelsen. I intervjuerna har vi undersökt vilka behov som infinner sig 
innan klädbutiksupplevelsen. Observationerna i butiker visar de förväntningar som finns 
under själva upplevelsen. I enkäterna ville vi fånga undersökningspersonernas reflektioner av 
klädbutikskommunikationen efter själva upplevelsen.  
 

5.1 Före upplevelsen  
Under förupplevelsen upptäcker gästen ett behov och förbereder sig inför själva 
upplevelsetillfället. (Mossberg, 2003) Vi ville undersöka respondenternas syn på livsstil och 
varumärken, samt deras behov av shopping och upplevelser. Innan vi börjar analysera vill vi 
presentera en kort sammanfattning av det empiriska material vi samlade in under intervjuerna. 
Därefter väljer vi att låta empiri och analys förenas i en analyserande diskussion.  
 

5.1.1 Empiri 
Utifrån vårt empiriska material kan vi konstatera att alla respondenter har skilda livsstilar. Det 
beror på att de har olika intressen och olika sysselsättningar. De flesta respondenter skulle 
vilja ha en god ekonomi så att de kan göra saker de tycker är kul, men verkar ändå tycka att 
det viktigaste är att må bra och trivas med sig själv. Vi kan också konstatera att alla 
respondenter och människor shoppar på väldigt olika sätt. Dock medger alla att de shoppar 
fast de egentligen inte behöver, och de gör det för att må bra och känna sig lite bättre och 
finare. De flesta vill differentiera sig genom att bära annorlunda kläder eller så ser de 
shopping som en trevlig sysselsättning. Varumärket spelar för vissa personer inte så stor roll, 
men för andra kan det vara väldigt viktigt. Vissa Personer kan också tycka att varumärket 
spelar stor roll ibland och ingen roll alls andra gånger, det genomgående viktigaste var att 
varumärket passade deras livsstil. Vad respondenterna gillar i och med en butik samt hur de 
uppfattar bra service skiljer sig mellan dem. Detta beror på att de har olika livsstilar, och 
människor med olika livsstilar har olika behov. Gemensamt för samtliga respondenter är att 
de alla ser shopping som något som kan tillfredsställa dem och få dem att må bra. 
 

5.1.2 Livsstil 
Samtliga respondenter beskriver deras livsstil som ett sätt att uttrycka sig, den man är samt 
sysselsättning, det vill säga om de är studerande, jobbar eller söker jobb. Detta är två av de 
faktorer som vi räknar in i begreppet livsstil. (Dahlén och Lange, 2003)  Den tredje faktorn, 
åsikter om saker och ting, var det ingen av respondenterna som nämnde. Ingen delgav sina 
åsikter kring till exempel politik eller religion vilket vi tror att de hade gjort om det var en stor 
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del av deras liv, något som engagerade dem eller om de hade ”avvikande” tankar om detta. 
Annica framhåller stressmomentet att klara sig ekonomiskt som något av ett orosmoment.  
 
”Glatt e de ju givetvis när man tycker att de flyter på bra liksom, man får inte oroa sig över 
den ekonomiska stressen, ytligheter igen där, man oroar sig inte, asså de e väll, asså jag 
tycker att en bra livsstil är en livsstil man inte behöver oroa sej över saker och ting” – Annica 
  
Annica lyfter fram orosfaktorn, att inte känna sig bekymrad, som en stor del av en bra livsstil, 
det vill säga psykiskt välmående. Medan till exempel Sofia och Jonas lägger stort värde i att 
ha kul och att det är eftersträvansvärt i deras livsstil. De ser mer till underhållnings- och 
upplevelsestimulansen. Enligt Pine & Gilmore (1999) är upplevelser något personligt och det 
är i stor grad konsumenten som skapar sin egen upplevelse, vilket förutsätter ett visst 
engagemang. Därför tolkar vi det som att den person som lyfter fram den inre känslan kanske 
har upplevt en ekonomisk stress eller upplever den nu och därför inte kan engagera sig i sin 
personliga upplevelse. Medan de personer som lyfter fram underhållning och upplevelser 
kanske inte känner sig bekymrade så samma sätt. De vill istället ha stimulans av yttre faktorer 
som gör dem gott. Men det kan också vara så att upplevelsen av eskapism och flykt från 
vardagen eftersträvas just för en önskan att slippa tänka på och stressas av till exempel 
ekonomin. Då lyfts underhållning och upplevelser fram som de viktigaste faktorerna i en bra 
livsstil. För att upplevelsen ska bli så maximerad som möjligt bör konsumenten ha en harmoni 
mellan sin identitet och sin livsstil. Konsumenter handlar produkter som ska matcha den egna 
identiteten och livsstilen (Antonides och Van Raaij, 1998) och om dessa inte överrensstämmer 
kan en förvirring skapas hos konsumenten angående vilka faktorer som är viktigt vid 
shoppingupplevelser. Detta kan också bli ett störningsmoment i konsumentens uppfattning av 
det budskap varumärket försöker förmedla genom butikskommunikationen. (Dahlén och 
Lange, 2003) Annicas fortsatta resonemang tyder på att hon inte anser sig själv ha denna 
harmoni. 
  
”Eftersom min livsstil ändå e kanske ganska ytlig, men samtidigt tycker jag inte att jag, min 
identitet e ytlig i sej, jag vet ju vem jag e, å den har ju egentligen inte så mycket att göra med 
livsstilen, de e snarare som intresse, men min identitet speglar egentligen helt andra åsikter 
som man kanske inte kan se i livsstilen” – Annica 
  
Dock anser Annica att hennes intresse för skönhet och ytligheter är just ett intresse och på så 
vis krockar det inte med hennes identitet och åsikter. Hon resonerar på så vis att hon tycker att 
hennes livsstil är ytlig och att den inte avspeglar den hon är, hennes identitet. Identitet är 
enligt Antonides & Van Raaij (1998) den bild eller idé en människa har om sig själv, sina 
karaktärsegenskaper, sin kropp och om värderingar som upplevs viktiga. Annica tycker att 
hon som person står för helt andra värden än bara det ytliga och verkar inte lägga vikt på hur 
hon uppfattas av andra eller att hon kan uppfattas som något hon inte är. Det viktigaste för 
henne är att hon själv vet vem hon är. 
  
Rebecka tycker att hennes livsstil förändras beroende på hennes målbild. Enligt Dahlén och 
Lange (2003) är livsstil ingen konstant egenskap, utan människor kan byta livsstil. Rebecka 
byter då alltså livsstil beroende på vad som driver henne och hon lever då på det sätt som gör 
att hon kan nå sitt mål. Det kan till exempel handla om att gå från att vara arbetslös och trivas 
med det till att känna sig motiverad att bli antagen på ett universitet. Nyckelordet i att försöka 
uppnå ett mål är engagemang, det är det som driver en person. Vi kan även koppla detta till 
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köpbeslutprocessen, där graden av planeringen hänger ihop med konsumentens engagemang 
och inställning till shopping (Underhill, 2006). 
  
Rebecka och Annica beskriver båda sin livsstil som hälsosam. Dock anser Annica att det finns 
olika livsstilar inom olika genre, så även om hon anser sig själv vara hälsosam tycker hon 
ändå att det är roligt att festa mycket. Detta kan tyckas vara motsägelsefullt och det leder våra 
tankar till uttrycket ”Live as you learn” vilket många människor i världen har svårt för. Det 
handlar egentligen om dubbelmoral. Det kan tyckas konstigt att en människa som predikar om 
att många människor är materialister och överkonsumerar, själv köper saker som han/hon 
egentligen inte behöver. Egentligen inte behöver? De allra flesta människor i västvärlden har 
för länge sedan passerat de första stegen i Maslows behovstrappa, fysiska behov, 
trygghetsbehov och gemenskaps- samt tillgivenhetsbehov (Wahlström, 2002) så vad betyder 
detta behov för oss som lever i västvärlden? Det som inte behövs, är det saker som människor 
inte behöver för att kunna överleva? Det handlar om vilken kultur man lever i, hur fåfänga, 
status och makt tar sig uttryck. Om att när de grundläggande behoven är tillfredsställda 
påbörjas strävan mot de självförverkligande behoven. (ibid. 2002) Konsumentkulturen 
karaktäriseras av dess överlappning mellan traditionella kulturella grupper för att skapa 
mening och identitet hos medlemmarna (Arnould och Thompson, 2005).  
  
För Rebecka är uttryckssättet viktigt och hon strävar efter individualism. Hon menar dock att 
man bara byter referensgrupp, att man aldrig kan uppnå ett individualistiskt uttryckssätt som 
ingen annan kan relatera till.  
  
”jag vill va annorlunda men eh egentligen väljer man bara o tillhöra liksom en annan grupp 
man särskiljer sig från en grupp för att, välja o tillhöra en annan så de e ju lite såhära, a de e 
ju lite dubbelt de jag säger” – Rebecka 
  
En referensgrupp är en grupp som på ett betydande sätt kan påverka vårt beteende. 
Referensgruppen fungerar som en källa till konsumentens attityder, åsikter, värderingar och 
beteendemönster (Evans, Jamal och Foxall, 2008). Till detta hör även uttryckssätt, hur man 
väljer att se ut och vilken klädstil man har. Rebecka vill genom sin klädstil uttrycka 
individualism, vilket Wahlström (2002) menar är typiskt för upplevelsesamhället, men är 
samtidigt medveten om att hon aldrig kommer att vara ensam om en viss stil.  
   
 Jonas anser att livsstil är den man försöker vara, vilket även Lisa är inne på då hon beskriver 
att vissa människor har en ”Fejklivsstil”. 
  
”vilken person man skulle vilja vara mer alltså, vilka mål man har i livet o va man ser va man 
e nöjd me” - Jonas 
  
”man måste ju ha pengar för ha råd me en viss livsstil å annars blir de ju en fejkad värld 
liksom, man lever väll efter sina tillgångar” – Lisa 
  
Dock skiljer sig dessa två citat åt. Jonas menar att han i sin livsstil strävar efter att uppnå sina 
mål och känna sig nöjd medan Lisa talar om människor som utåt sätt uttrycker något som 
egentligen inte stämmer överens med personens tillgångar. Båda menar ändå att livsstilen 
uttrycks genom att vara sig själv. Som i Jonas fall handlar det om välmående och 
självförtroende och det Lisa berättar om, personer som håller uppe en falsk fasad för att 
människor ska uppfatta honom/henne som den person han/hon försöker vara eller önskar att 
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vara. Här blir varumärken viktiga för individens begär att dölja något eller framställa sig som 
bättre och för mer än vad man egentligen är. (Holger & Holmberg, 2002) Det handlar 
egentligen om hur människor vill bli uppfattade. En person som blir beundrad för att han/hon 
är rik och framgångsrik eller kanske en person som beundras för sin omtänksamhet och 
glädje?  
  
Lisa och Jonas tycker att val av bostadsort även avspeglar en persons livsstil. Bostadsort är en 
av de fysiska egenskaper som omfattas av demografi. Hur vi människor ser på oss själva och 
vilka vi identifierar oss med präglas till stor del av till exempel valet av bostadsort menar 
Dahlén och Lange (2003). Väljs Stockholm som bostadsort så trivs personen antagligen i en 
stor stad med mycket människor omkring sig och valmöjligheter inom allt från klädbutiker till 
underhållning och nattklubbar. Det kan också bero på uppväxten och var familj samt vänner 
finns.  
 
Optimal livsstil 
Sofia anser att allt handlar om pengar. Annica pekar på samma fenomen och menar att pengar 
är en nödvändighet för att kunna uppfylla sina behov inom livsstilen. Lisa vill också ha 
pengar för att ha råd med att hitta på saker och känna sig trygg, hon menar också att hon vill 
kunna göra saker hon tycker är roligt.  
  
”nu tycker inte jag att jag har vissa saker jag måste göra som kostar si och så, då e de inte en 
optimal livsstil men asså att ha råd me de, att man klarar sig, att man har ett hyfsat tryggt 
liksom, men ändå kan […] hitta på saker” – Lisa 
  
Lisa är inne på att hon nu har en levnadsstandard utifrån hennes livsstil som student och inte 
har samma krav och behov av att göra sig av med pengar som när hon får mer pengar i form 
av lön och Jonas är inne på samma tanke. 
  
 ”Man höjer ju sin, man höjer sin va ska man säga […] sin standard blir ju högre upp man 
kommer i, i paygrade så att säga […]  jag vet de, de ser man ju bara som när man bodde på, 
eller va student […]  o så fick man typ sjutusen o räcka, nu tjänar man ju betydligt mer […]  
o då har man ändå typ sådär höjt den där ribban att man nu sär man a men fan a de e lite 
pengar de också” - Jonas 
     
Uttrycket ”Mycket vill ha mer” får stå som sammanfattning för det Jonas menar. För en 
person som har mycket pengar och kan unna sig att shoppa mycket, resa regelbundet och äta 
på restaurang varje helg, blir detta beteende till slut en vana, en självklarhet. Då upplevs att 
pengarna inte räcker till. Som student upplevs pengarna vara slut när räkningar, mat och 
kurslitteratur betalats. Lisa påstår att hon lever efter sina tillgångar och tillgångarna är också 
en stor del av vad som bestämmer vilken livsstil hon har, vilka vanor och vilka rutiner hon 
vänjer sig vid. Sofia tror att om hon hade mycket pengar skulle hon ändå inte uppskatta dem, 
vilket också kan kopplas till ju mer pengar en person får ju mer pengar vänjer sig denna 
person vid att göra av med.   
 

5.1.3 Shopping 
Shopping betyder olika saker för olika människor vid olika tidpunkter. Vi använder shopping 
som terapi, belöning, tidsfördriv, underhållning eller en anledning att komma hemifrån. 
(Underhill, 2006) Även Bergström och Kolterjahn (2004) beskriver shopping som en 
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väsentlig del i människors liv och något som förknippas med positiva upplevelser, 
tillfredsställelse och självförverkligande.  
  
Rebecka ser shopping och inköp som en slags belöning och shoppar när hon tycker att hon är 
värd det eller har uppnått ett visst mål. Hon shoppar själv och ser det inte som en 
njutningsaktivitet. Hon brukar besöka butiker hon känner till och i vissa butiker vet hon att 
hon alltid hittar något som hon köper. Detta menar även Veronica, och beskriver en 
fortlöpande cirkel. De varumärken hon gillar har hon en föreställning om att de oftast har 
produkter hon vill ha, och därför kollar hon mer noggrant och hittar därmed mer produkter. 
Om vi utgår från Veronicas cirkel som återkommande kund kan vi konstatera att trogna 
kunder blir ännu mer trogna. Har en person en väldigt bra bild av ett varumärke han/hon 
handlat flera gånger och varit väldigt nöjd med, kan det hända att en illusion byggs upp. 
Konsumenten minns kanske sin nöjdhet från tidigare plagg eller känslan av att bära just det 
varumärket och tänker att han/hon ska hitta det där speciella plagget igen. Konsumenter kan 
”luras” att gilla ett plagg mer än vad de hade gjort om de hittat plagget i en annan butik med 
ett annat varumärke. I många konsumenters ögon kan klädesplagg kännas bättre och finare för 
att det är ett varumärke som passar hans/hennes livsstil. Det handlar enligt Holger & 
Holmberg (2002) om emotionell och symbolisk kommunikation där själva upplevelsen av att 
äga varumärket är många gånger mer intressant än produktens faktiska egenskaper. Det är då 
känslan av att bära detta klädesplagg, som passar ens livsstil, som lockar mest. 
  
Annica shoppar också gärna ensam och anledningen till det är att hon då slipper gnäll från 
någon annan eller att någon ska behöva vänta. Hon kan ta lång tid på sig och köper kläder 
varje vecka. När hon går in i en butik kan det vara för att hon är uttråkad och vill fördriva tid. 
  
”de kan va så här, jag går in i en butik, jag e uttråkad, jag går in i den här affären, jag ska 
fördriva tid i den här affären, å vilken snygg t-shirt den kostar ju ingenting, vi köper, å vilken 
kofta, mm jag behöver egentligen en kofta så där när de blir kyligt på sommarkvällen, så 
köper jag den” – Annica 
  
Annica skapar alltså ett behov på plats. I detta fall kan det tänkas att butikskommunikationen 
spelar en stor roll eftersom shopping är en fysisk aktivitet och upplevelse där vi använder våra 
sinnen för att göra en bedömning innan köpbeslut. Butiksatmosfären påverkar därför kundens 
benägenhet att handla, hur länge kunden stannar i butiken samt påverkar kundens vilja att 
göra återbesök. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004) Beroende på om miljön är 
inbjudande och tilltalande för Annica kan det alltså motivera hennes behov av att shoppa 
ytterligare.  
  
Peter har svårt för att gå och shoppa själv, han gör ofta impulsiva inköp och kan spendera lång 
tid i en butik. Han handlar oftast kläder för medelpris och om han vill ha något nytt går han 
verkligen in för det. Veronica däremot tänker igenom sina köp noggrant och tycker oftast att 
hon hittar något när det inte är meningen, och när hon är ute efter något specifikt hittar hon 
oftast massa annat. Hon går gärna med någon kompis och shoppar för att det är kul att kolla 
och hon gör även andra saker emellan.  
  
”Blir ju allt från en timme till en dag eller de, eller inte en hel dag men, man gör ju annat 
emellan kanske, käka eller så där” – Veronica 
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”Jag funderar väldigt mycke, ska jag köpa de eller ska jag inte köpa de, för jag vill så här, 
aa, genomtänkt, jag e, ibland gör ja impuls men inte så ofta, då kan ja ju liksom gå hemma å 
fundera så om ja inte kan sluta tänka på de så känner jag, ja men de här ska jag ha, så då 
köper jag de antagligen dagen efter […] annars så tänker jag ne” - Veronica 
  
När det gäller planeringen av ett inköp hänger graden av planeringen ihop med konsumentens 
engagemang och inställning till shopping. Vid lågt engagemang är det vanligt med planerade 
inköp. Högt engagemang däremot medför en benägenhet att ta intryck av butiksmiljöer och av 
den personal som hjälper till vid inköpet. (Dahlén och Lange, 2003) Detta skulle i så fall 
innebära att Peter har ett högt engagemang vid shopping och ofta tar intryck av 
butiksatmosfären medan Veronica har ett lägre engagemang och ett behov av att planera sina 
inköp. Detta anser vi är ett tecken på att Veronica vill ha kontroll, hon vill vara säker på sitt 
köp och inte ångra det. Hon vill heller inte hasta fram ett beslut utan tar det oftast lugnt och 
funderar. Butiker måste därför kartlägga sin målgrupps nivå av engagemang inför shopping. 
Engagemanget kan givetvis variera inom målgruppen, men desto viktigare att ha en förståelse 
för detta och med hjälp av butikskommunikationen skapa en miljö som möter målgruppens 
behov. En anledning till varför Veronica mest shoppar tillsammans med kompisar kan vara att 
hon vill ha smakråd och litar på att hennes kompisar ska hjälpa henne att fatta rätt beslut.  
  
Jonas går in i en butik om han känner igen sin egen stil där. Han kan besöka en butik för att få 
inspiration och bara kolla och menar att när han bara strosar brukar han hitta saker han är nöjd 
med. Han brukar shoppa i ca 4 - 5 timmar och göra andra saker emellan, precis som Veronica. 
  
”När man bara går o strosar då kan man ju gå me en kompis sådär o kolla sådär, då e de 
mer en upplevelsegrej att man bara a […] går omkring o kollar på lite av varje och pratar 
samtidigt o […] att dela de me nån […] men eh när man själv går, då e de typ, då kan jag 
säga att jag e ganska effektiv” - Jonas 
  
Jonas separerar alltså shopping som en social och upplevelsebaserad aktivitet respektive 
effektiv ensamshopping där inköp ska genomföras. Detta kan vi även utläsa från andra 
respondenter, de shoppar ibland ensamma och ibland med kompisar och har då två helt olika 
behov. Genom att shopping kan ses på dessa två olika sätt menar vi att det ställs högre krav på 
butikskommunikation när respondenterna ”strosar”, ”tar en runda på stan” eller ”går med 
kompisar”. En lockande och livsstilsanpassad butikskommunikation kan då medföra att 
sällskapet stannar längre, kollar mer noggrant, pratar om butiken och dess produkter 
sinsemellan vilket bidrar till att de sätter ord på sina tankar och har det på så sätt i sitt 
medvetande. Jonas påstår att han kommer ihåg negativa upplevelser oftare än han kommer 
ihåg positiva upplevelser. 
  
”de e mycke me dehär vilken kvalitet dom levererar o om […] och om man har haft positiva 
eller negativa […] såhära upplevelser me, typ dom kläderna […] eller produkterna och 
kunderna” - Jonas 
  
Utifrån detta påstående kan vi även utläsa att om en konsument, till exempel Jonas, fått en 
negativ upplevelse av en butik kommer han ihåg det och risken är stor att han för det vidare 
till bekanta och på så sätt kan en butik få sämre rykte. Kommer han inte ihåg upplevelsen av 
en butik, kan det tänka sig att butiken var bra, men inte speciell.  
  
Behovet bakom shopping 
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Tillfredsställelse är ofta en anledning till varför människor shoppar. Tillfredställelsen beror på 
kundens förväntningar innan köp och upplevelsen av utfallet från den aktuella varan eller 
tjänsten. Den uppnås genom ett ökat värde som upplevs positivt, så kallad positiv 
förstärkning. (Sörqvist, 2000) Emma, Emilia och Annica shoppar alla oftast mer för att de vill 
ha något än för att de egentligen behöver något. Lisa anser att kläder berättar vem hon är och 
att hon försöker shoppa efter hennes behov, efter årstid och så vidare. Men ibland shoppar 
även hon bara för att hon vill. Just nu anser hon att det finns en trend med att blanda olika 
varumärken, billiga som dyra samt second hand och vintage och att även hon följer denna 
trend. Men om det däremot om några år skulle bli en trend att bara ha ”nya” varumärken 
kanske hon skulle följa den istället.  
 
Kläder är i allra högsta grad vara en skönhetsupplevelse och varumärket bakom denna 
upplevelse har till uppgift att tillfredställa konsumentens begär efter skönhet. Skönhet i ett 
varumärke fungerar i princip på samma sätt som konst. Det förflyttar intresset från själva 
klädesplagget ifråga till de sinnesintryck som plagget eller varumärket ger upphov till. Därför 
är skapandet av en specifik aura kring varumärket minst lika viktig som själva 
produktionsprocessen. (Holger & Holmberg, 2002) Emma tycker att det är roligt med nya 
kläder, hon vill se bra ut och handlar efter sin personliga stil. Annica anser att shopping kan 
ge en tillfredställande känsla. Dock anser hon att nya kläder ger en tro om att hon blir 
snyggare och att hon kanske blir det ett tag, men egentligen är det inte så. Hon blir glad när 
hon shoppar och ibland känner hon ett rus av lycka när hon gör de mest lyckade inköp, när 
något är dyrt och snyggt. Hon tycker att hon har allt redan och nu enbart köper för att hon 
känner för det just då. Sofia shoppar för att hon vill ha något nytt, hon mår bra av det.  
  

5.1.4 Varumärke 
Sofia, Rebecka, Emilia och Lisa lägger inte så stor vikt vid vilket varumärke de köper. 
  
”märket spelar inte så jätte stor roll bara att de e min eh att jag tycker om […] att jag tycker 
om grejerna jag köper.” – Emilia 
  
Utifrån Emilias påstående kan vi konstatera att produkten är det viktigaste för henne, den ska 
passa hennes stil och livsstil. Lisa menar att hon köper kläder efter utseende och anseende 
Hon går efter yta och inte efter kvalitet men önskar hon att hon tänkte mer på miljöaspekten. 
Hon tänker ibland på varumärkets image, och media uppmärksamhet, men i det stora hela är 
inte varumärket det centrala i Lisas köpbeslutsprocess.  Vi tror dock att ett väl kommunicerat 
varumärke genomsyrar produkterna de säljer. Om en produkt passar till exempel Emilias 
livsstil kan det vara varumärkets undermedvetna påverkan genom butikskommunikationen 
som gör att produkten känns rätt för henne. Nilson (2000) menar också att det måste finnas 
emotionella skäl för konsumenterna att lita på och välja ett märke, det ska vara attraktivt och 
representera en positiv upplevelse för konsumenten. Det viktigaste för Emilia är alltså inte 
vilket varumärket är, utan att det återspeglar hennes livsstil. Peter däremot tycker att det är 
viktigt med varumärke och att produkten ska kännas annorlunda och ha bra stil. Han tycker att 
varumärket ska matcha hans stil och livsstil och som Holger & Holmberg (2002) menar, är 
ofta själva upplevelsen av att äga ett varumärke mer intressant än produktens faktiska 
egenskaper. Detta återspeglas i Peters shoppingvanor då han profilerar sig genom att välja 
varumärken som förstärker hans image.  
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Annica tänker på vad hon själv och allmänheten har för tankar om varumärket precis som 
Lisa. Annica anser även att det är lättare för tjejer att inte bry sig om varumärken, och 
kombineras det med rätt saker spelar det ingen roll. Hon gillar att ha varumärken som ingen 
annan har då hon tycker det är viktigt ha något speciellt. Enligt Mossberg (2003) kan behovet 
av en produkt vara nyttoinriktat, då i form av en praktisk funktion, men även njutnings-
/upplevelseinriktat och innefattar då subjektiva reaktioner så som nöjen, dagdrömmar och 
estetik. Vid köpbeslut fungerar de olika behoven ofta tillsammans. Konsumenten överväger 
produktens faktiska egenskaper men också statusen och prestigen som kommer med ägandet 
av produkten. Vissa perioder tänker Annica verkligen på varumärke och då spelar det stor roll 
vilket varumärke det är. Emma vill liksom Annica, Peter och Rebecka ha ett individuellt 
plagg. Rebecka vill att produkterna inte ska vara massproducerade utan gjorda i få exemplar, 
det ska synas att det är nerlagt lite extra på produkterna och att de är tillverkade på speciella 
tyger. Hon vill att produkten ska vara speciell.  
   
Veronica och Emma menar att de inte bara väljer de varumärken de brukar ha utan provar 
gärna nya.  
  
”jag provar ju gärna nånting nytt också de e ju inte som att jag har vissa såhär fasta om jag 
bara gå in till dom här butikerna o jag köper alltid dom här märkena verkligen inte” 
 – Emma 
  
Detta skulle kunna handla om både butiker och varumärken. Kunder påverkas, ofta 
omedvetna, av butikens färger, ljus, lukt, musik, underhållning, personalens klädsel och så 
vidare (Mossberg, 2003) Den öppenhet som Emma i visar på gör att en livsstilsanpassad 
butikskommunikation skulle kunna vara avgörande om hon blir deras nya kund. Hon lägger 
dock inte stort värde för vilken känsla ett visst varumärke kan innebära för andra personer. 
Hon associerar sig inte heller med alla andra som bär samma varumärke. Veronica tycker att 
det är viktigt att kläderna är snygga, vilken även Emma tycker, men framhåller att hon ibland 
väljer utifrån kvalitet och ibland räcker det om kläderna är billiga och snygga.  
  
Jonas menar att det handlar om hur varumärket framställer sig själva och hur deras stil passar 
ihop med hans livsstil. Det ska kännas naturligt och han ska kunna associera sig med de som 
jobbar i butiken. Han anser också att det är viktigt att produkterna har kvalitet.  
  
”oftast väljer jag typ hur dom typ framställer sig själv […] och dom som passar ihop me den 
[…] kanske just den livsstil jag har […] eller, dom grejerna som jag […] som känns naturligt 
för mig […] för mig, jag känner såhär” - Jonas 
  
Jonas framhåller att det är viktigt att han ska känna sig naturlig i de kläder han bär, det ska 
inte kännas som en konstlad stil. Detta är även Veronica inne på då hon berättar om ett 
varumärke som hon tycker har jätte snygga kläder, dock skulle hon inte känna sig bekväm i 
dem så då väljer hon att inte bära dem. Hur personer avgör om något är deras stil eller inte 
anser vi då hör ihop med hur man trivs i plaggen.  
 

5.1.5 Butikskommunikation 
Grundteorin för all kommunikation är att en sändare vill nå ut med ett budskap till en 
mottagare (Dahlén och Lange, 2003) och upplevelserummet är en hjälp för att kommunicera 
varumärkets erbjudande och attrahera rätt kundsegment.(Mossberg, 2003) Upplevelserummet 
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kan alltså användas för att skapa en positiv butiksmiljö för konsumenter. Utifrån 
respondenternas svar kan vi utläsa vissa faktorer som är speciellt viktiga för bra 
butikskommunikation. Både Veronica, Emma, Peter, Annica och Lisa uttrycker att musiken är 
en stor och viktig del i en butiks framställning. Peter ser musiken som en faktor som gör 
honom avslappnad i en butik.  
  
”en butik måste ha liksom en musik […] som verkligen jag gillar […] o liksom hög så att jag 
inte känner att jag liksom […] att jag kommer in i nåt tyst rum o alla liksom alla dom som ska 
hjälpa till eh liksom blir nästan så att dom blir på o man kan inte slappna av i butiken” – 
Peter 
  
Musik är ett av de attribut som butiken kan arbeta med för att inspirera och påverka 
konsumenters känslor och beteende i en butik omedvetet. (Mossberg, 2003) Veronica menar 
dock att om musiken är bra är det något hon verkligen tänker på. Respondenterna lade märke 
till musiken i butikerna ifall det var något de verkligen gillade eller tvärt om. Även om 
respondenterna inte uppmärksammade musiken i butiken kan de ändå ha påverkats 
undermedvetet. Undersökningar visar att människor går och talar i takt med den musik som 
spelas i butiken. Detta innebär att snabb musik leder till mer impulsköp medan lugn musik 
leder till att kunder dröjer kvar och handlar mer. (Mossberg, 2003) Då musikstilar är något 
väldigt personligt måste faktorer som ljudnivå, takt och rytm anpassas till den livsstil som är 
målgrupp för butiken. I ovanstående citat kan vi se att Peter vill ha musik han gillar spelad på 
hög volym för att kunna slappna av och slippa känslan av ett tomt rum. En tyst butik skulle 
därför göra honom obekväm och försämra hans helhetsupplevelse. Men musiken kan även 
vara ett störningsmoment och det är som sagt väldigt personligt vad konsumenter gillar. För 
Lisa kan hög musik i en butik vara ett stort störningsmoment beroende på tidpunkt.  
  
”jobbigt om de e alldeles för skrän, asså i vissa butiker kan man tycka så här, om man 
kommer från jobbet eller om man kommer från, asså e de liksom […] hårdrock på högsta 
volym, asså att de kanske kan kännas lite så här, men de kanske man hade tyckt vart jätte kul 
en lördag när man va ledig liksom” – Lisa 
  
Emma tycker även att det vore annorlunda att ha live musik i butiken. Utifrån respondenternas 
svar ser vi att musik är en av de viktigaste faktorerna som de faktiskt lägger märke till. Därför 
blir det viktigt att verkligen kartlägga sin målgrupp och dess musikstil. Detta styrker vårt 
påstående att livsstil är dagens målgrupp då musikstil snarare formas utifrån livsstil snarare än 
utifrån ålder, kön osv.  
  
Peter, Rebecka, Veronica och Lisa tycker alla att det är viktigt att butiken inte är belamrad 
med produkter utan endast ett fåtal exemplar ska finnas framme. En butik som inte är över 
belamrad med produkter blir mer lättorienterad och därmed känner konsumenter sig mer 
bekväma. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004) Vi tror även att en butik med få 
produkter skyltade ger ett mer exklusivt intryck, en känsla av att det är lite unikt. Det är också 
detta Peter pekar på i nedanstående citat. 
   
”att man känner att de liksom inte är nåt som alla kan köpa att de e nånting lite speciellt” – 
Peter 
  
Detta kan kopplas till dagens uppmärksamhetssamhälle där människor har ett behov av att 
sticka ut från mängden. (Wahlström 2002) Idag blir det allt svårare att särskilja och behålla en 
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unikhet i ett varumärke och eftersom upplevelser är individuella och konsumenter kan ha ett 
behov av att styrka sin identitet med ett visst plagg tror vi att det blir allt viktigare att istället 
hitta unikheten i plaggen själva. Vi köper inte längre produkter utan istället livsstilar och 
berättelser, upplevelser och känslor som ska förmedlas genom produkterna. Dock behöver 
inte detta stämma för alla, Veronica berättar till exempel att hon gillar både när det är mycket 
produkter och när det inte är det, det är vilket som för henne. För henne är det viktigare hur 
butiken ser ut, att den är snygg och bra upplagd.  
  
”de e roligare å handla när de e nånting som påverkar tror jag väldigt mycke, de tror jag, 
och hur de ser ut, hur de e upplagt.” - Veronica 
  
Samtliga respondenter ansåg att butikens upplägg och hur den såg ut var viktigt. För Sofia var 
det viktigt att butiken inte var uppbyggd som en fyrkant utan hon vill kunna gå mellan 
våningar och leta själv. Hon vill även gärna att butiken innehåller kläder och möbler om 
vartannat, att det ska kännas som ett enhetligt hem. För en optimal upplevelse är det viktigt att 
butiken förmedlar en helhetskänsla, dock är det viktigt att butiksinredningen inte dominerar 
intrycket. (Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004) Det är därför av stor vikt att hitta en 
balans mellan produkter och butiksinredning för att förstärka en upplevelse. För Rebecka var 
produkterna viktigast, att de har en egen historia och är tillverkade med omsorg. Dock pratade 
även hon om att butiken skulle kännas som ett hem och att hennes perfekta butik skulle vara 
uppbyggd som att hon går in i sin egen garderob. Butiken ska även kännas som en skattkista 
där hon får leta lite efter plaggen själv. För både Sofia och Rebecka kan detta ses som 
transformerande upplevelser där de får drömma sig bort och vara någon annan, någon 
annanstans för en stund.   
  
Jonas söker efter nya och spännande koncept och uppskattar mystik i 
butikskommunikationen. Han vill ha någonting som gör att han stannar upp och tänker att det 
är någonting nytt. Jonas är därför vad designbyrån BAS Brand Identity förutspått i sin 
nypublicerade trendrapport (2008), den nya konsumenten som, trots lågkonjunkturen, lätt blir 
uttråkad och kräver därför ständig stimulans, nyhetsvärde, förnyelser och överraskningar. 
Därför anser vi att det är viktigt att butiker stimulerar detta behov genom att med enkla medel 
göra förändringar i sin butikskommunikation som sticker ut och förvånar konsumenten. Om 
konsumenterna vet att det ibland sker förändringar i butikslayouten kommer de att vilja gå dit 
med en nyfikenhet och förväntan.  
  
Precis som för Veronica är det för Emma viktigt att det är snyggt i butiken och att det ser 
välkomnande ut. Emma anser också att det är jätte viktigt att inredningen kompletterar 
kläderna och precis som Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2004) säger så är 
butiksinredningen till för att lyfta fram produkterna. Lisa vill även hon att det ska vara snyggt 
och städat i butiken men menar också att det kanske inte spelar någon roll att det är stökigt i 
en butik ena dagen för hon är ändå deras kund. Antingen har varumärket lyckats med att 
skapa lojalitet hos Lisa eller så överväger hennes behov att shoppa det faktum att det inte är 
städat. Tyvärr är det nog alldeles för ofta så att behovet tar överhand och konsumenter 
accepterar en dåligt städad butik. Detta ser vi som en stor nackdel för helhetsupplevelsen av 
en butik då renlighet är en stor del av butikens interiör. Dessutom kan en ostädad och 
ostrukturerad butik vara ett störningsmoment i butikskommunikationen. För både Emma och 
Lisa är det ett störande moment ifall butiken är stökig och fullproppad.  
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”inte massa ihopknökt, att man ser att dom har en röd tråd när dom hängt sakerna, 
färgmässigt å, asså de tänker man, de e sånna saker man tänker på, kanske utan att man vet 
om de liksom” – Lisa  
  
Emma föreslår även att det borde finnas någonstans att hänga av sin jacka, speciellt de 
årstider de e kallt ute och varmt inne. Ett intressant förslag som med största säkerhet skulle 
förhöja upplevelsen för många konsumenter. Temperaturen är en viktig faktor i en butiks 
interiör och vintertid kan det vara svårt att hitta en lagom temperatur då kunderna har tjocka 
vinterjackor på sig. Skulle de ta av sig jackan är det viktigt att de inte fryser istället, därför 
skulle möjligheten att hänga in jackorna underlätta temperaturvalet och samtidigt förhöja 
upplevelsen då ett möjligt störningsmoment är eliminerat. Emma vill även att butiken ska vara 
stor och luftig och likaså provrummen, det ska även finnas någonstans att sitta och möjlighet 
att dricka något. För att kunden ska ha tid till att utvärdera produkten är det viktigt att det 
finns möjlighet för denne att i lugn och ro bekanta sig med produkten. Dessutom kan en plats 
att sitta på eller möjligheten att dricka eller äta något i samband med butiksbesöket vara en 
avkoppling för konsumenten (Dahlén & Lange, 2003 och Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 
2004). Det kan också bidra till att konsumenterna stannar längre i butiken och därmed även 
spenderar mer pengar.   
  
För Jonas, Veronica, Sofia, Emma, Peter och Rebecka är butikens utsida och skyltfönster 
viktig. Fasaden och skyltfönstret till en butik är det första konsumenten ser och kan vara 
avgörande ifall konsumenten väljer att besöka en butik eller inte menar Schmidt Thurow & 
Sköld Nilsson (2004). Vidare menar de att på det viset är utsidan den viktigaste för om den 
inte lyckas locka in konsumenterna spelar insidan ingen roll. Skyltfönstret blir därför butikens 
ansikte utåt. 
 
En viktig faktor för Peter när han väljer butik är hur många människor som redan är inne i 
butiken, det får gärna vara mycket folk och kännas avslappnat. För Jonas är det även viktigt 
att han kan associera sig med de andra personerna i butiken. Social gemenskap och 
tillhörighet är en viktig faktor i butikskommunikation och för att skapa förutsättningar för en 
optimal upplevelse är det viktigt att det inte bara är lagom mycket människor i butiken, det 
ska också vara rätt typ av människor (Mossberg, 2003). Enligt oss skapas dessa 
förutsättningar då mixen av människor i butiken är av liknande livsstil som kan identifiera sig 
och inspireras av varandra. För Peter är det även viktigt att känna sig som en del av butiken, 
att det verkligen är han, och att han är nöjd när han lämnar butiken.  
 
Service 
Personalen är en viktig del i upplevelserummet för att skapa en bra butiksatmosfär och nästan 
samtliga respondenter tycker att personalen är väldigt viktig för upplevelsen av butiken. Den 
gemensamma nämnaren för alla är att de vill att personalen ska kunna läsa av dem som 
kunder och inte vara påträngande.  
 
”att man får ögonkontakt me liksom personer som jobbar där asså att man […] inte att nån 
flyger på en men att ändå så här, att nån ser att man har kommit in, ögonkast, behöver kanske 
inte va hej, men att aa, smickrande att man ser att jag har kommit in i butiken […] och e man 
där inne ganska länge så kanske man vill att nån frågar om man behöver hjälp, asså att man 
känner att de finns, finns ändå liksom” – Lisa 
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Det Lisa pratar om är ett tecken på att vi lever i ett uppmärksamhetssamhälle som bland annat 
Wahlström (2002) nämner i sin bok. Det blir allt viktigare att bli sedd som den individ man är 
och att personalen är duktiga på att uppmärksamma varje individ. Lisa tycker i övrigt att bra 
service är när butiken är tydlig med att kunder inte måste handla när de är därinne samt att 
personalen inte ska bete sig som att det är jobbigt att hjälpa till. Det handlar om en skicklighet 
hos personalen att kunna läsa av sina kunder och se vilken typ av service den enskilde kunden 
behöver. Både Emilia och Emma anser att det är viktigt att personalen är trevliga men ändå 
genuina och känns naturliga. För Emma är det även viktigt att det känns att personalen brinner 
för klädmärket, att de vet vad det står för och att de inte bara är där för att sälja. Som Nilsson 
(2000) också skriver är det viktigt att personalen besitter en gedigen varumärkeskunskap och 
har förståelse för varumärkets budskap för att kunna kommunicera märkets värdedimensioner. 
Vi anser att butikskommunikationen inte kan bli riktigt bra ifall personalen missar att 
återspegla varumärkets budskap. Lisa svarar i sin intervju att personalen till och med kan vara 
viktigare än själva produkterna.  
 
”jag tänker inte så mycke på va dom faktiskt säljer, men jag tänker mer på dom som 
jobbar där” – Lisa 
 
Det är ofta det personliga bemötandet som kunden minns bäst efter sitt besök i en butik 
(Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004) och därför är det viktigt att detta blir så bra som 
möjligt. Personalen måste kunna läsa av sina kunder och erbjuda rätt sorts service. Här är 
upplevelserummet till stor hjälp för att skapa en butiksatmosfär som påverkar både kunder 
och personal positivt. Kunder påverkas omedvetet av personalens klädsel. (Mossberg, 2003) 
Därför anser vi att alla detaljer måste vara genomtänka så att de återspeglar den livsstil 
varumärket riktar sig mot. Emma menar att det är viktigt att personalen har en egen personlig 
stil och inte bara använder kläderna de säljer, detta ger henne ett förtroende för dem.  
 
”man ser att dom har nån slags stil o inte bara har asså att dom inte bara använder dom 
kläderna dom själva säljer utan dom visar nån slags kombination av egen alltså personlig stil 
e jätte viktigt […] så att man kan känna att man får ett förtroende för dom också” – Emma  
 
Vi anser att det är viktigt att personalens klädstil stämmer överrens med varumärkets 
värdegrund men att den kan spetsas till med en del personlig stil. Det kan vara en viktig 
inspiration för konsumenter. Den undermedvetna påverkan av personalens klädsel är väldigt 
viktig för konsumenters val av plagg och kombinationer.  
 
För Sofia är det viktigt att känna att hon har någon slags kemi med personalen och att de 
känns lite mer som en i mängden. Både Jonas och Peter vill ha det lugnt då de shoppar och 
påpekar att personalens sociala kompetens är viktig för att det ska bli bra service. De ska 
känna av ifall deras kund är pratglad eller inte. För Peter är det viktigt att inte bli påträngd 
med kläder utan kunna ta det lugnt o välja själv. Återigen är det viktigt att personalen kan läsa 
av sina kunder. En kund som ger intrycket av att vara stressad och ha bråttom behöver oftast 
effektiv och kortfattad service från personalen. Medan en kund som i lugn och ro ser sig 
omkring i butiken ofta önskar en helt annan typ av service. (Mossberg, 2003) Som vi kan 
utläsa från våra respondenters svar varierar även graden av önskvärd service. Jonas tror att en 
äldre generation är vana vid att personalen i en butik ska komma fram och erbjuda sin hjälp 
direkt medan en yngre generation vill att de ska finnas där, men bara när de behöver hjälp.  
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”äldre dom e vana o få såhär, när dom kommer in i en butik då e dom vana att, expediten ska 
gå fram till en, a behöver ni hjälp, direkt typ såhära medan vi i den här lite yngre 
generationen vill att […] a men dom ska fi, dom ska finnas där […] men enbart när man typ 
behöver hjälp” – Jonas  
 
Jonas tycker även att personalen kan bemöta kunden lite som en kompis så att de bemöter 
kunden med en viss objektivitet. Han påpekar också att även om personalen har en attityd som 
passar varumärket men som han inte gillar kan han ändå gå dit och handla för att han gillar 
märket. Detta ställer höga krav på personalens förmåga och kompetens men en noga 
genomförd kartläggning av målgruppen, baserad på livsstil, kan därför underlätta beteendet. 
Om personalen får sätta sig in i målgruppens livsstil, och i bästa fall har en liknande livsstil 
själva blir arbetet i upplevelserummet betydligt lättare.   
 
Övergripande för nästan alla respondenter är att personalen kan vara en stor störningsfaktor i 
butikskommunikationen. Sofia vill inte att de ska börja ställa frågor direkt när hon kommer in 
i butiken och Emilia menar att de inte får vara för säljande och smickra in sig. För Jonas är det 
också viktigt att personalen inte är för uppstressade och stirriga. Det största 
störningsmomentet för Emma och Veronica är ifall personalen kommer till provrummen för 
att se hur det går. Veronica vill att de i så fall frågar utanför medan Emma menar att om hon 
vill ha hjälp så ber hon om det. De får inte heller bete sig som att det är jobbigt att hjälpa till. 
Detta ställer höga krav på att butikspersonalen verkligen har förståelse för sina konsumenters 
livsstil och önskemål. 
  

5.2 Under upplevelsen  
Upplevelsen, inkluderar förutom själva upplevandet även en förväntan inför 
upplevelsetillfället. (Mossberg, 2003) Denna förväntan påverkar respondentens reflektion 
efter upplevelsen. Vi har valt att inte observera och tolka respondenternas beteende under 
butiksobservationen då upplevelser är individuella och ingen utomstående kan bedöma någon 
annans upplevelse. Vi är heller inte ute efter att kartlägga ett konsumentbeteende i butiken 
utan söker istället de mjuka värden som respondenterna själva beskriver och som vi sedan 
tolkar. Denna upplevelse ligger sedan till grund för respondenternas reflektion efter 
upplevelsen.  
 

5.3 Efter upplevelsen  
Efterupplevelsen ter sig olika för olika människor, men omfattar alltid någon slags reflektion 
och i bästa fall ett minne för livet. (Mossberg, 2003) Vi har valt att först presentera en kort 
sammanfattning av det empiriska material vi samlat in vid enkäterna. För att sedan få en 
helhetssyn på konsumenternas upplevelse av butikskommunikationen i de tre olika 
observerade butikerna har vi valt att dela upp det efterföljande analyserande diskussionen 
utifrån de butiker som observerats. Samt väljer vi att här presentera den bild respondenterna 
hade av varumärket innan besöket. 
  

5.3.1 Empiri 
I samband med att respondenterna skulle beskriva hur de upplevde känslan i butiken använde 
många ordet "inspirerande" i en positiv bemärkelse.  Vissa respondenter sökte en "genuin" 
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känsla i butikskommunikationen, då de tyckte att butiker kändes för oäkta eller försökte för 
mycket. En respondent menade att hon glömde allt runt omkring henne när hon befann sig i 
butiken, hon upplevde då eskapism. Dock var det ingen av respondenterna som reflekterade 
över temperatur, doft och ljus. Några av respondenterna eftersöker spänning och dramaturig, 
de vill leta sig fram och överraskas av nya saker. En respondent ansåg att butikens inredning 
var så intressant att hon ville kolla mer även fast hon inte gillade produkterna.  De allra flesta 
tänker på musiken som spelas i butik, och tycker att den är en viktig del i kommunikationen. 
Respondenterna tycker övervägande att det är viktigt att personalen "passar in" i butiken, 
menvill inte att butikspersonalen ska vara påflugna, det räcker oftast med ett hej om man inte 
själv ber om hjälp. 
 
Övergripande var att respondenternas förutfattade meningar om varumärket även påverkade 
deras syn på butiken och butikskommunikationen. Om de inte hade en positiv bild av 
varumärket tidigare blev inte butiksupplevelsen heller speciellt positiv då de redan hade en 
påverkad inställning. De respondenter som inte kände till den butik som skulle besökas sen 
innan hade en mer neutral och öppen inställning och tog mer intryck av butiken för att skapa 
sig en uppfattning om varumärket.   
 

5.3.2 Butiksatmosfärens påverkan 
Att handla är en fysisk aktivitet, en upplevelse där våra sinnen används för att göra en 
bedömning innan köpbeslut. Butiksatmosfären påverkar därför kundens benägenhet att 
handla, hur länge kunden stannar i butiken samt påverkar kundens vilja att göra återbesök. 
(Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004) Butiksatmosfären påverkar konsumenter olika 
beroende på vilken livsstil de har och det vi vill få fram är vad konsumenter får för känsla i en 
butik, vad de tycker är bra respektive mindre bra i butiksatmosfären. 
  

5.3.3 Grandpa 
I Grandpas butik genomfördes observationer av Sofia, Rebecka och Lisa.  
  
Sofia, Lisa och Rebecka tyckte alla tre att butiken var bra och att den till viss del återspeglade 
deras livsstilar och både Sofia och Lisa säger att de definitivt skulle besöka butiken igen. 
Sofia upplevde att butiken helt återspeglade hennes livsstil och tyckte det var en skön 
atmosfär. Lisa tyckte också att atmosfären var tilltalande och att butiken var inspirerande. 
Dock passade den bara delvis till hennes livsstil.  
  
”Ja, på ett vis och på ett vis inte. Butiken passar min livsstil då den tilltalar mig o har de 
produkter jag tycker om. Men samtidigt passar det inte min livsstil då jag inte skulle ha råd 
att bära kläder från Grandpa, från topp till tå.” – Lisa 
  
Genom detta påstående menar Lisa att butiken passar hennes livsstil om man inte skulle väga 
in den ekonomiska faktorn. Samma gällde för Sofia som skulle vilja ha allt ifall hon haft jobb 
och pengar. Eftersom sysselsättning är en del i att definiera en persons livsstil blir ekonomi en 
viktig faktor. (Dahlén och Lange) Är målgruppen till exempel, som Linda i det här fallet, 
studenter bör deras ekonomiska situation tas hänsyn till vid planerandet av 
butikskommunikationen  
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Lisa skulle definitivt välja att besöka butiken samma tidpunkt igen då det var lite kunder i 
butiken vid observationstillfället. Mossberg (2003) menar att kösystemenens välfungerande är 
en viktig faktor i butiksatmosfären. Den verkliga kötiden och den upplevda kötiden är inte 
alltid densamma, därför är det viktigt att få kunder att inte uppleva kön som lång. Dock tror 
Lisa inte att det brukar vara köer på Grandpa. Lisa antyder att det inte brukar vara så mycket 
folk som besöker butiken samtidigt, vad detta har att göra med kan delvis beror på butikens 
läge, en bakgata en bit från ett shoppingcentrum beläget på Kungsholmen. Anledningen kan 
också ha att göra med att butiken är så speciell. Har man livsstilen som butiken riktar sig emot 
känner man sig förmodligen välkommen, men om man skulle ha en annan livsstil, kanske 
man inte känner sig bekväm, att man inte passar in eller hör hemma där och det kan leda till 
att man ”missar” stora kundsegment. Detta kan vara en nackdel med livsstilsanpassad 
butikskommunikation. Dock ser vi fler fördelar, då vi anser att om man riktar sig till den stora 
massan kan istället inte någon relatera till butikskommunikationen till hundra procent. Det är 
då dessutom svårt att ge konsumenten en helhetsupplevelse eller en upplevelse de inte 
glömmer.  
 
Rebecka upplevde att butiken var lite för genomtänkt för hennes stil då det kändes för mycket 
koncept och reklam. Denna tanke anser vi tyder på att Rebecka är skeptisk till överarbetade 
lösningar. Hon associerade till reklam vilket i hennes mening ses som negativt. Vi tror att hon 
förknippar reklam som något oärligt och konstlat. Rebecka uppskattar då hellre en miljö som 
känns ”uppstyrd” men genuin.  Hon gillade produkterna som kändes speciella och utvalda och 
hon blev nyfiken att se mer av butikens utbud. Sofia tycker butiken har något för alla och att 
den lockar tillbaka sina kunder. Under sin vistelse i butiken glömde hon allt runt omkring. Det 
Sofia upplevde är en typisk eskapismupplevelse, hon ”absorberades” in i ”Grandpavärlden” 
och tänkte inte på något annat än det hon upplevde på plats. Hon upplevde en 
eskapismupplevelse som enligt Mossberg (2003) är en upplevelse som involverar en större 
grad av uppslukning och deltagaren är en aktiv del i en skapad miljö.  
  
Lisa tyckte att de var nytänkande i sin butikskommunikation och att de hade roliga 
kombinationer. Hon kände även att hela butiken stärkte deras varumärke.  
  
”Jag tycker Granpa säger indirekt att de är unika, trendiga, medvetna. Det handlar mer om 
livsstil än om de faktiska produkterna, även om dessa är bra.” – Lisa 
  
Med detta påstående menar Lisa, precis som vi själva anser, att det är viktigt inte bara tänka 
på att sälja bra produkter. Vi tror att genom att ha en välarbetad och livsstilsanpassad 
butikskommunikation ger man sina kunder ett mervärde. Kunderna får då inte bara möjlighet 
att köpa passande produkter, utan man får möjligget att delta i en upplevelse. En upplevelse 
vars förutsättningar är anpassade efter just honom/henne och dennes livsstil. Mossberg (2003) 
menar att ett inflytande över de mänskliga resurserna och tekniken tillsammans med 
flexibilitet och kreativitet krävs för att skapa unika fördelar som kunden kan uppfatta som 
mervärden vid köp och konsumtion. Många tycker att det handlar om att knyta upplevelser till 
redan befintliga varor och tjänster, andra anser att det är mer än ett tillägg och istället ett nytt 
sätt att tänka. När kunden upplever något extraordinärt innebär det automatiskt 
marknadsföring. Samtalsämnen i bekantskapskretsar rör ofta upplevelser. Dessa 
samtalsämnen brukar kallas word-of-mouth. Människor är benägna att berätta om de 
upplevelser de varit med om och en person som berättar inlevelsefullt om miljön och 
beskriver sina känslor i samband med upplevelsen kan ofta vara avgörande för en annan 
persons val. Dennes ord väger ofta tyngre än annan form av kommunikation. Opinionsledare 
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är särskilt effektiva i att påverka andra konsumenter i deras köpbeslut. (ibid. 2003) 
Upplevelser skräddarsys mer och mer då gästen inte längre ska behandlas som anonym utan 
istället som unik. Detta anser vi medför större krav på att detaljhandelsaktörer ska ha flexibla 
paketlösningar eller målgruppsanpassade helhetskoncept, i detta fall livsstilsanpassad 
butikskommunikation.  
  
I butiken upplevde Lisa och Sofia att den fanns en helhetskänsla med kläder och 
heminredning på samma yta. Sofia menar på att inredningen kan göra en hel butik och tycker 
det är ett stort plus att man även kan köpa inredningen. Detta är också som vi tidigare nämnt 
en trend. Lisa gillade blandningen av gammalt och nytt och påpekade att det var rent och 
städat men inte perfekt vilket hon ansåg bara stärkte deras avslappnade stil. Varken Sofia eller 
Rebecka reflekterade över temperatur, doft, renlighet, ljus och så vidare.  
  
”Reflekterade inte över temp, doft, rent, ljud… alltså måste de ju varit perfekt, sånt vill man 
ju inte gå o tänka på när man shoppar.” – Rebecka  
  
Detta kan vi återknyta till tidigare diskussion kring minnet, och hur det kan avspegla hur 
upplevelsen var. Alla tre gillade butikens upplägg och Sofia och Rebecka gillade det faktum 
att man fick leta sig fram lite i butiken vilket gjorde att Rebecka ville leta i alla vrår av 
butiken. Detta kan vara ett tacken på att Rebecka söker en viss spänning. Hon tänker även på 
den dramaturgiska kurvan – allt kan inte hända på en gång, det måste finnas en balans och 
även en berättelse. Storytelling är ett begrepp som företag inom olika branscher använder sig 
av just för att ska en dramaturgi kring deras produkt eller aktivitet. Berättelsen kan då skapa 
engagemang hos kunderna, vilket är en viktig del i relationen mellan företag och kund. Enligt 
Mossberg och Johansen (2006) stimulerar berättelser även vår fantasi, involverar oss 
känslomässigt och har dessutom visat sig bidra till att vi minns bättre. Genom att arbeta med 
berättelser skapas en känsla av helhet och budskapet blir tydligare.  
  
Rebecka gillade produkternas placering och tyckte att allt var lätt att ta på och prova. 
Tillgänglighet är en viktig del i butikskommunikationen, produkterna bör hänga eller ligga så 
att man kan känna på dem och prova dem. De butiker som visar kläder genom att sätta 
skyltdockor eller hänga kläder på avspärrad plats missar en viktig del. Kunden bör enligt 
Dahlén & Lange (2003) ges möjligheten att vara för sig själv med produkten, förutom i 
provrum, för att få tid att känna på och utvärdera produkten. Lisa tyckte att produkterna 
framställdes på ett bra sätt med olika kombinationer och Sofia tyckte att varje sak fick den 
plats den/det behövde. 
 

5.3.4 Odd Molly 
I Odd Mollys butik genomfördes observationer av Annica, Emma och Emilia.  
  
Både Emma och Emilia tyckte att Odd Mollys butik var mysig, personlig, speciell, kreativ och 
inspirerande. Annica däremot tyckte att butiken var ”ren”, kall och kal och ingav en 
fabrikskänsla. Hon tyckte också att den var opersonlig och att den kunde ha känts mer mysig. 
Butikskommunikation genomsyrade kontrast, deras produkter var gulliga, romantiska och 
mönstrade medan de hade kala väggar och golv i sten. Därför har ovanstående respondenter så 
pass olika uppfattningar. De första personerna såg produkterna som en del av 
butikskommunikation och tyckte att de övervägde medan den sistnämna respondenten tänkte 
bort produkterna och beskrev enbart sitt intryck utifrån miljön som omgav 
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produkterna. Emilia tyckte att den var inredd så pass bra att även om kläderna inte alls var 
hennes stil ville hon kolla mer.  
  
”Upplägget, inredningen va så pass intressant och tillfredställande så att man ville kolla mer 
även om kläderna inte inspirerade mig, speciellt inte priserna.” – Emilia 
  
Detta citat tycker vi tyder på att deras butikskommunikation verkligen tilltalade Emilia 
eftersom hon inte ens tyckte att produkterna var särskilt inspirerande. Kan man få en kund 
tillfredställd utan att locka med sina produkter, har man verkligen lyckats att skapa en 
intressant miljö.   
 
Annica fick ingen uppfattning om personalen förutom att de var trevliga och inte allt för 
påträngande. Att de inte var påträngande verkar Annica uppfatta som en positiv sak. Hon vill 
förmodligen gå runt och kika för sig själv om hon inte själv ber om hjälp. Emma tyckte också 
att de var trevliga men att de inte engagerade sig i sina kunder. Emma däremot verkade 
tvärtom se detta som något negativt, hon kanske hellre skulle vilja att de tilltalar henne och 
visar henne produkter osv. Hon saknade även personal på nedre våningen. Emilia hade 
liknande upplevelse av personalen och tyckte att de kunde ha hälsat då hon kom in i butiken. 
Det positiva för henne var att de inte frågade om hon ville ha hjälp, i en sådan liten butik 
känner Emilia att det är påträngande och ovälkommet ifall personalen ställer frågor och kollar 
på henne. Vill hon ha hjälp ber hon om den själv. 
  
”De sa ingenting, la ej märke till de, tyckte de kunde ev hälsat när man kom in men de var 
bra att de inte frågade om man ville ha hjälp, just i en så liten butik så frågar man om hjälp 
om man vill ha, känns påträngt och ovälkommet om de kollar på en hela tiden” – Emilia  
  
För Emilia är det viktigt att hon får sitt ”space”, hon vill inte känna sig uttittad eller pressad. 
Gällande andra kunder i butiken och att respondenterna inte lagt märke till dem kan bero på 
att det inte fanns andra kunder i butiken eller att de inte såg ut eller beteende sig på något 
utstickande sätt. Det skulle också kunna vara så att de är så ”uppslukade” av upplevelsen att 
de inte tänker på andra människor, precis som Sofia beskriver sitt besök på Grandpa. Dock 
tror vi inte på detta sistnämnda alternativ i just detta fall då ingen av respondenterna visar 
tecken på att ha haft en sådan speciell upplevelse i butiken. 
  
Alla tre tyckte att produkterna framställdes på ett bra sätt och Emma tyckte att det var 
lättöverskådligt med all fokus på produkterna. Emilia tyckte däremot inte att alla 
kombinationer var så lyckade.  
  
”Tyckte vissa grejer inte kombinerade så bra med andra men de kändes lite som deras grej” 
– Emilia 
  
Vi tror att Emilia tycker att Odd Molly är allt annat är stilrena, det ska vara lite omatchat, och 
hon tror att det är ett medvetet val att sätta tillsamman olika färger, mönster och tyger. Emilia 
anser också att butikskommunikationen avspeglar deras produkter eftersom hon menar att 
omatchningen är ”deras grej”.  

5.3.5 Peak Performance 
I Peak Performance butik genomfördes observationer av Jonas, Peter och Veronica.  
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Alla tre respondenterna uppfattade butiken som väldigt sportig. Jonas tycker att varumärket 
har en gammal målgrupp och att de som besöker butiken troligen är föräldrar över 35 år 
gamla som vill känna sig sportiga och unga. Känslan han får i butiken är att det är en gubb 
butik och att hans föräldrar just har varit där. Jonas har en tydlig bild av varumärkets 
målgrupp vilket, i detta fall, verkar tyda på att han har erfarenheter av att hans föräldrar, eller 
specifikt hans pappa bär det märket. Eftersom Jonas gillar att klä sig trendigt säljer denna 
butik inte kläder som passar honom, denna butik har sportiga kläder menar han innebär det att 
de inte följer samma trender som vardags/fest-kläder branschen gör. Han anser att butiken är 
för aktiva, sportiga, äldre, speciellt familjer då de också blandar barn och vuxenkläder. Jonas 
kan inte associera sig till den livsstilen och tycker att butiken är grötig utan tydliga 
uppdelningar. Detta tror vi kan bero på att Jonas redan hade en stark förutfattad mening om 
varumärket Peak Performance, om deras stil och målgrupp. Detta innebär att Jonas har en 
negativ inställning innan han ens kliver in i butiken och har därför svårt att uppfatta 
butiksatmosfären som bra eller positiv. Peter tycker däremot att de olika avdelningarna är 
väldigt bra uppdelade och passande för varumärket och att butikskommunikationen är 
självklar för just varumärket Peak performance. Han tycker att deras stil är lite mer lyxig med 
fokus på golf och skidor. Veronica upplevde att butiken var neutral.  
  
”Upplevde den som neutral, inte en wowupplevelse, men inte heller en dålig. Inte så att jag 
känner att jag vill dit snart igen.” – Veronica  
  
Eftersom kläderna inte tilltalade Veronica kände hon heller inget behov av att stanna i butiken 
en längre tid. Även fast hon själv åker skidor känner hon att kläderna skulle passa hennes 
mamma bättre då de är mer klassiska. Veronica tyckte att butikskommunikationen var 
genomtänkt för målgruppen medan Jonas tyckte att de kunde arbetat mer med att skapa 
förväntningar. Han önskar något med mer mystik som inte bara känns som en klädkedja. 
Detta tolkar vi som att Jonas söker en upplevelse när han går in i en butik. Han söker spänning 
och vill att butiken ska överraska honom. Vi kopplar detta till Rebeckas svar på grandpa där 
hon gillade det faktum att hon fick leta lite själv och tror att Jonas skulle uppskatta detsamma. 
Schmidt Thurow & Sköld Nilsson (2004) menar att kunden snabbt måste kunna orientera sig i 
butiken för att känna sig bekväm. Att Peter och Veronica upplevde att butikslayouten var 
tydlig och lättöverskådlig medan Jonas upplevde den som rörig tror vi beror just på att Jonas 
inte vill ha en övertydlig struktur utan vill leta sig fram medan Peter och Veronica tyckte det 
var skönt att den var så tydlig att de slapp just leta.  
  
Peter och Veronica gillade musiken som spelades i butiken och Veronica tyckte att det var 
musik som kan passa alla. Något som han tycker kan kopplas till att upplevelsen att 
varumärket riktar sig till familjer. Peter upplevde att butiken nästan var för stor och fick 
känslan av att han bara gick vidare för att hinna med allt. 
  
”Väldigt stor, känns nästan lite för stort. Får en känsla av att man går bara vidare till nästa 
avdelning för att hinna med att se allt. Men det du vad du vill ha hittar du det väldigt lätt.” – 
Peter  
  
Ingen av respondenterna fick någon direkt uppfattning om personalen i butiken. Inte mer än 
att de var trevliga och lät dem strosa omkring. Peter upplevde att de inte försökte sälja men 
vet inte om han tyckte det var bra eller dåligt. Med detta tmenar Peter att personalen kunde 
engagerat sig lite mer och visat honom mer uppmärksamhet men tyckte antagligen det var 
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skönt att de inte var för påträngande utan lät honom strosa runt. Peter och Veronica hade inte 
heller någon uppfattning om andra kunder i butiken medan Jonas tyckte att de var äldre och 
hade barn.   
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6 KONKLUSIONER 
 
 
Utifrån studiens forskningsfrågor presenteras i detta kapitel de konklusioner som framkommit 
i vår studie i sammanfattad form. Dessa konklusioner utgörs av respondenternas svar från 
både intervju och enkät. Kapitlet börjar med att besvara delfrågorna 2, 3 och 4 för att sedan 
svara på huvudfrågan 1 som slutligen uppfyller syftesformuleringens frågeställning. 
 
 
Under arbetet med empiri och analys kunde vi utläsa fyra faktorer som är viktiga för att skapa 
livsstilsanpassad butikskommunikation (Se figur 5). Kärnan i butikskommunikation är och 
bör vara varumärkets värdegrund. Därefter utformas butikskommunikationen från den livsstil 
varumärkets målgrupp har och utifrån det skapas en övergripande butiksatmosfär. Alla delar 
bidrar sedan till att skapa en livsstilsanpassad butikskommunikation som skapar 
förutsättningar för shoppingupplevelser. 
 

                                     
 
 
 
Vi kommer nedan att presentera våra konklusioner utifrån de forskningsfrågor vi har arbetat 
med för att visa hur modellen ovan växer fram. Vi börjar med delfrågorna som varit grunden 
för att slutligen svara på vår huvudforksningsfråga.  
 

6.1 På vilket sätt upplever konsumenter klädbutikskommunikationen? 
Samma butikskommunikation kan uppfattas väldigt olika beroende på personens identitet och 
livsstil. Utifrån vår empiri kan vi utläsa att det vanligaste våra respondenter lade märke till i 
butikerna är musiken som spelades, speciellt om det var musik som de verkligen gillade eller 
tvärt om. Men då musikstilar är något väldigt personligt måste faktorer som ljudnivå, takt och 
rytm anpassas till den livsstil som är målgrupp för butiken. Detta visar på vikten av att en 
klädbutiks målgrupp bör skapas utifrån livsstil istället för ålder, kön och så vidare. Därav 
krävs en grundlig kartläggning av målgruppens livsstil och vad de söker i en klädbutik.  
 
Våra respondenters upplevelse av en butik påverkades av tidigare erfarenheter och 
förutfattade meningar om varumärket. En stark förutfattad mening om varumärket, om deras 
stil och målgrupp kan innebära att konsumenten har en negativ inställning redan innan 

Figure 5. Livsstilsanpassad butikskommunikation  
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han/hon kliver in i butiken och har därför svårt att uppfatta butiksatmosfären som bra eller 
positiv. Det kan även vara tvärtom, att förväntningarna inför ett butiksbesök är höga och om 
butiksatmosfären inte lever upp till detta kan konsumenten bli besviken och därmed få en 
negativ upplevelse. Genom att analysera detta tillsammans med vår insamlade empiri drar vi 
följande slutsats. Om man fått en negativ upplevelse av en butik kommer man ihåg det och 
risken är stor att man då för det vidare till sina bekanta och på så sätt kan en butik få sämre 
rykte. Kommer man inte ihåg upplevelsen av en butik, kan det tänka sig att butiken var bra, 
men inte speciell. Vi kan alltså genom minnet tyda tre olika nivåer på upplevelsen av en butik. 
Om man kommer ihåg en butik som negativ, uppfattas inte butikskommunikationen på rätt 
sätt. Detta kan bero på att butiken inte vänder sig till konsumentens egen livsstil eller så har 
butiken bristfällande atmosfärsfaktorer. Kommer man inte ihåg butiken alls, kan man säga att 
butikskommunikation var bra, eftersom man inte lade märke till det negativa, dock spelar det 
ingen roll eftersom kunden ändå inte kommer ihåg den. Om man minns en butik som bra har 
den övervägande gett ett bra intryck. Detta eftersom människor har svårare att komma ihåg en 
positiv upplevelse än en negativ sådan, om det inte är en wow-upplevelse. (Mossberg, 2003) 
Vid sådan upplevelse har butiken verkligen lyckats med sin kommunikation. 
 
Kärnan i livsstilsanpassad butikskommunikation är varumärkets värdegrund (Se figur 5). För 
att varumärket ska uppfattas på rätt sätt, ge ett starkt intryck samt förmedla sitt budskap krävs 
det att varumärkets värdegrund genomsyrar samtliga delar inom butikskommunikationen. 
Särskilt viktigt är det att personalen ger varumärket ett ansikte utåt, det vill säga, de är en 
form av budbärare. Alla delar ska utstråla värdegrunden, dock är den mänskliga kontakten 
viktigast och det är även något som kan personifiera varumärket. (Schmidt Thurow & Sköld 
Nilsson, 2004) Det är ett viktigt igenkänningstecken och kan dessutom bidra till engagemangs 
skapande hos kunder. 
 

6.2 Hur kan livsstilsanpassad klädbutikskommunikation se ut? 
För att kunna anpassa butikskommunikationen utifrån sina konsumenters livsstil krävs en 
grundläggande förståelse för livsstil, shopping och klädbutikskommunikation. 
 

6.2.1 Vad är Livsstil?  
Livsstil är ett sätt att uttrycka sig, den man är, samt vilken sysselsättning man har, det vill 
säga om man studerar, jobbar eller söker jobb. Det är utifrån dessa två faktorer en persons 
livsstil avgörs. (Dahlén och Lange, 2003) Sättet att uttrycka sig på kan variera, en person kan 
även ha olika livsstilar i olika sammanhang och livsstil och identitet går inte alltid hand i 
hand. Från våra respondenter har vi kunnat utläsa att en persons mest effektiva sätt att 
uttrycka sin livsstil på är genom klädstil. Då väger faktorer som vilken sorts kläder och av 
vilket varumärke de är in i budskapet. Vi tror följande, för att upplevelsen ska bli så 
maximerad som möjligt bör man ha en harmoni mellan sin identitet och sin livsstil. 
 
Livsstil handlar mycket om pengar och rutiner. Har man mycket pengar kan man unna sig att 
shoppa mycket, resa regelbundet, äta på restaurang varje helg och detta blir då tillslut en vana, 
en självklarhet. Allt handlar om konsumtionsmönster, när denna vana infunnit sig tycker man 
sällan att pengarna räcker till trots att man tidigare kanske levt på en betydligt lägre summa 
pengar.  
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6.2.2 Shopping 
Enligt Bergström och Kolterjahn (2004) ses shopping som något tillfredsställande som får 
människor att må bra. Det är ofta denna tillfredställelse som är anledningen till att människor 
shoppar. Tillfredställelsen beror på kundens behov innan köp (före upplevelsen), 
förväntningarna under själva inköpstillfället (under upplevelsen) och reflektionen av utfallet 
från den aktuella varan eller tjänsten (efter upplevelsen).  (Mossberg, 2003) Shopping betyder 
olika saker för olika människor vid olika tidpunkter och det är inte alltid det inte finns någon 
tanke bakom inköp. (Underhill, 2006) För våra respondenter är det ibland känslan vid själva 
köpet som är det viktiga. Har man positiv erfarenhet av ett varumärke man tidigare köpt 
kläder från kan man enligt oss lätt bygga upp en illusion kring detta. Känslan av att bära just 
det varumärket kan göra att man gillar ett plagg mer än vad man hade gjort om man hittat det i 
en annan butik, med ett annat varumärke. I respondenternas ögon kan klädesplagg kännas 
bättre och finare för att det är ett varumärke som passar hans/hennes livsstil, eller optimala 
livsstil. Det är då känslan av att bära detta klädesplagg, som passar ens livsstil, som är det som 
lockar mest.  
 

6.2.3 Klädbutikskommunikation    
I studien framkom inspiration som ett nyckelord i klädbutikskommunikation. En butik som 
inspirerar sina kunder genom att skapa en positiv butiksmiljö har större förutsättningar för att 
ge kunderna en upplevelse. En butik med få produkter skyltade ger ett mer exklusivt intryck, 
en känsla av att det är lite unikt. Att de produkter som går att införskaffa där är unika.  
 
Utifrån vår empiri inser vi att det tyvärr nog alldeles för ofta är så att behovet tar överhand 
och respondenterna accepterar en dåligt städad butik. Detta ser vi som en stor nackdel för 
helhetsupplevelsen av en butik då renlighet är en stor och viktig del av butikens interiör. 
Dessutom kan en ostädad och ostrukturerad butik vara ett omedvetet störningsmoment i 
butikskommunikationen. (Dahlén och Lange, 2003) 
 
Utifrån ovanstående diskussion kring syftet och varumärkets värdegrund kan vi konstatera att 
livsstil blir nästa steg i modellen då målgrupp bör väljas, utifrån just livsstilen (se figur 6). 
Detta är utgångspunken i arbetet med butikskommunikation. För att maximera 
förutsättningarna för upplevelsen anser vi att man bör anpassa kommunikationen efter 
kundernas livsstil, den ska tilltala just honom/henne. Enda sättet att se till att 
butikskommunikationen passar en viss livsstil är att alltid utgå från denna i alla delar av 
butikskommunikationen. Faller man på en del faller hela konceptet. Allt måste kännas som en 
helhet, alltså stämma överens med målgruppens livsstil. 
 
 
 

          
 

 
Figure 6. Livsstilsanpassad butikskommunikation  
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6.3 Hur kan butikskommunikation förstärka konsumentens 
engagemang?  
I en konsuments köpbeslutsprocess hänger graden av planering ihop med konsumentens 
engagemang och inställning till shopping (Underhill, 2006). Det är engagemang, mål och 
behov som styr en konsument och beroende på om butiksmiljön är inbjudande och 
inspirerande kan det motivera behoven ytterligare. (Evans, Jamal och Foxall, 2008) Det är då 
viktigt att varumärkets uttrycksformer överrensstämmer med målgruppens grundläggande 
värderingar, livsstilsmönster och konsumtionsbeteende. 
 
Människor med liknande livsstil är en bidragande faktor till att en butik känns rätt för en 
konsuments livsstil. (Mossberg, 2003) Våra respondenter som shoppar tillsammans med en 
vän shoppar helst tillsammans med någon med liknande livsstil. Det behöver inte handla om 
att man har samma klädstil utan snarare att man gillar samma varumärke eller ha vetskapen att 
båda kommer att kunna handla kläder i samma butik men de kan komma ut med helt skilda 
stilar på det de har köpt. Vännen som följer med är även smakråd till respondenten och det är 
viktigt att han/hon trivs och mår bra i butiken. Ett tillfredställt smakråd som uppmuntrar ger 
engagerade kunder som köper mer. 
 
I vår figur för livsstilsanpassad butikskommunikation har vi tidigare diskuterat varumärkets 
värdegrund samt vikten av livsstilsanpassning. Nästa steg är butiksatmosfären (se figur 7). 
Det är viktigt att komponera atmosfären utifrån kundernas livsstil samt varumärkets 
värdegrund då det ska finnas ett syfte med butiken som bör kommuniceras för att skapa 
engagemang. Syftet formas utefter varumärkets värdegrund samt målgrupp, det vill säga 
målgruppens livsstil. Varför gör vi som företag detta och vilka gör vi det för? 
Butiksatmosfärens olika delar besvarar frågan, hur går vi tillväga för att skapa detta för dessa? 
 
 

 
 

 
 
 

6.4 Hur kan interiör, atmosfär, personal och varumärkets värdegrund 
användas i livsstilsanpassad klädbutikskommunikation? 
 
Förutsättningarna för en optimal upplevelse i en klädbutik kan skapas med hjälp av social 
gemenskap och tillhörighet. Det är då inte bara viktigt att det är lagom mycket människor i 
butiken, det ska också vara rätt typ av människor. (Mossberg, 2003 och Schmidt Thurow & 
Sköld Nilsson, 2004) Dessa förutsättningar skapas genom att mixen av människor i butiken är 
av liknande livsstil som kan identifiera sig och inspireras av varandra. En butik kan återspegla 

Figure 7. Livsstilsanpassad butikskommunikation 
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en viss livsstil utan att för den skull ha produkter som tilltalar alla inom denna målgrupp. Det 
eftersträvansvärda är att konsumenten ska glömma allt runt omkring då han/hon befinner sig i 
butiken. Det skapar förutsättningar för eskapistiska upplevelser.   
 
Beroende av ifall behovet är av nyttoinriktad eller njutnings-/upplevelseriktad karaktär 
efterfrågas olika typer av butikskommunikation. Vid köpbeslut fungerar dock de olika 
behoven ofta tillsammans. Konsumenten överväger produktens faktiska egenskaper men 
också statusen och prestigen som kommer med ägandet av produkten. Personalen är också en 
viktig del i upplevelserummet för att skapa en bra butiksatmosfär. (Mossberg, 2003) 
Butikskommunikationen kan bli missvisande ifall personalen misslyckas med att 
kommunicera och återspegla varumärkets värde dimensioner. Personalen kan ibland till och 
med kan vara viktigare än själva produkterna. En noga genomförd kartläggning av 
målgruppen, baserad på livsstil, kan därför underlätta för såväl personal som kunder.  
 
Vi kan nu konstatera att för att skapa livsstilsanpassad butikskommunikation krävs ett gediget 
arbete. Först och främst bör det finnas ett syfte med det klädbutiker gör, vad är varumärkets 
värdegrund, varför gör vi detta? Vilka består vår målgrupp av, och vad har de för livsstil?  På 
vilket sätt når vi dem med vårt budskap genom känslan av butiksatmosfären? Genom att 
besvara dessa frågor har man möjlighet att skapa en livsstilsanpassad butikskommunikation. 
Beroende på om alla delar utförs på ett bra och passande vis, kan vi sedan bedöma 
butikskommunikationens effektivitet. 
 
 
 

 
 

 

6.5 Förutsättningar för livsstilsanpassad klädbutikskommunikation 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att alla respondenter i vår studie hade skilda livsstilar 
vilket beror på att de har olika intressen och olika sysselsättningar. Dock ser vi flera 
gemensamma nämnare i vad som är bra livsstilsanpassad butikskommunikation. Det faktum 
att respondenternas livsstilar skiljer sig åt men deras svar pekar på samma faktorer styrker 
enbart faktorernas relevans vid skapandet av livsstilsanpassad butikskommunikation.  
 
Respondenterna med olika livsstilar shoppar på väldigt olika sätt men övervägande gäller att 
shopping förekommer trots att de inte egentligen behöver, de gör det för att må bra. Shopping 
ses också som en möjlighet att differentiera sig genom kläder (Holger & Holmberg, 2002). De 
flesta vill alltså differentiera sig genom att bära annorlunda kläder eller så ser de shopping 
som en trevlig sysselsättning.   

Figure 8. Livsstilsanpassad butikskommunikation  
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För att upplevelsen ska bli så maximerad som möjligt bör man ha en harmoni mellan sin 
identitet och sin livsstil. Det krävs också att alla viktiga detaljer i upplevelserummet är 
genomtänkta och ju noggrannare man arbetar med varje del desto mer ökar chanserna för en 
helhetsupplevelse i butik.  
 
Att handla är en fysisk aktivitet, en upplevelse där våra sinnen används för att göra en 
bedömning innan köpbeslut. Butiksatmosfären påverkar därför kundens benägenhet att 
handla, hur länge kunden stannar i butiken samt påverkar kundens vilja att göra återbesök. 
(Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2004) Butiksatmosfären påverkar respondenterna olika 
beroende på vilken livsstil de har och därför bör det buskap varumärket förmedlar anpassas 
utifrån sin målgrupps livsstil. Konsumenter upplever butiker på olika sätt och har därför inte 
samma känslor då de besöker en butik. (Turley och Milliman, 2000) Känslan av butiken anser 
vi hänger ihop med hur väl butiken lyckas framföra varumärkesbudskapet i förhållande till 
livsstilen. Vi anser att livsstil, budskap och känsla är tre viktiga faktorer som måste samhöra 
för att skapa en tilltalande butiksatmosfär för en butiks målgrupp. 
 
För att den livsstilsanpassade butikskommunikationen ska vara så effektiv som möjligt krävs 
att de tre olika komponenterna verkar i symbios. Känsla, budskap och livsstil bör ha balans 
sinsemellan så att inte något bli för framträdande. Då finns risken att en bit faller bort, vilket 
leder till att butikskommunikationen inte blir lika effektiv. 
 
 

 
 Figure 9. Butiksatmosfärens grundförutsättningar  
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7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
 
I detta kapitel följer en an avslutanden diskussion kring studiens utfall i ett vidare perspektiv. 
Vi reflekterar också över uppsatsens relevans och metodval för att sedan avluta med förslag 
på fortsatt forskning.  
 
 
I problemdiskussionen konstaterar vi att svenska klädbutiker idag saknar viktiga delar för att 
kunna skapa den upplevelse konsumenter eftersträvar. Vi ansåg att det saknas delar i innehåll 
som atmosfär, stämning, möjlighet att drömma sig bort och gemenskap, något som vi anser 
även bekräftats genom uppsatsens undersökning. Med grund i att känslan vid köp kan vara 
viktigare än själva produkten som inhandlas anser vi fortfarande att det idag behövs 
livsstilsanpassade koncept inom den svenska kläddetaljhandeln. Vi ser inte att 
livsstilsanpassning är enda sättet att skapa förutsättningar för upplevelser genom 
butikskommunikation. Dock anser vi att det är ett bra och effektivt sätt då samma 
butikskommunikation kan uppfattas väldigt olika beroende på personens identitet och livsstil. 
Klädesplagg kan, i många konsumenters ögon, kännas bättre och finare för att de är av ett 
varumärke som passar hans/hennes livsstil.  
 

7.1 Studiens viktigaste bidrag 
En butiksatmosfär som får kunder att trivas i butiken, stanna, handla och komma tillbaka 
skapar en långsiktig relation med kunder och frambringar tillit, igenkännande och lojalitet. En 
lojal och stor kundkrets bidrar i sin tur till att butikens lönsamhet ökar. Det kan även leda till 
merkonsumtion hos konsumenterna, något som kan ses både som positivt och negativt då vi 
idag, 2009, är inne i en lågkonjunktur. En negativ effekt skulle kunna vara ifall konsumenter 
lockas att spendera mer än de har råd med. Det positiva är att merkonsumtion bidrar till bättre 
ekonomi inom handeln och att mer personal behöver anställas. Vårt syfte har dock varit att 
belysa upplevelsen en konsument kan få av att besöka en klädbutik. Vi påstod i inledningen 
att dagens konsumenter kräver något mer än bara en produkt och att det de vill ha är en 
upplevelse som passar deras livsstil. I undersökningen kom vi fram till att inspiration är ett 
nyckelord i klädbutikskommunikation. En butik som inspirerar sina kunder lyckas lättare 
genom att skapa en positiv butiksmiljö som har större förutsättningar för att ge kunderna en 
upplevelse. Det är eftersträvansvärt att få sina kunder att spendera tid i butiken för att de 
uppfattar det som en upplevelse. Naturligtvis kan man inte se till att alla kunder blir nöjda 
bara för de har samma livsstil. Det går aldrig att göra alla kunder nöjda, men det är störst 
chans att så många som möjligt blir nöjda om butikskommunikationen är livsstilsanpassad. 
 
Att köpa kläder i butiker har inte samma funktion som att köpa till exempel dagligvaror, alla 
människor behöver mat för att överleva. Att besöka klädbutiker har däremot inget att göra 
med grundläggandebehov, utan snarare aspekter som självförverkligande, underhållning och 
eskapism. Det går inte alltid att uppnå dessa aspekter av enbart produkterna som säljs utan för 
att upplevelsen av till exempel eskapism ska införlivas krävs det att man varit med om en 
helhetsupplevelse. För att upplevelsen ska bli så maximerad som möjligt krävs att alla viktiga 
detaljer i upplevelserummet är genomtänkta och ju noggrannare man arbetar med varje del 
desto mer ökar chanserna för en helhetsupplevelse i klädbutik. Kundtillfredsställelse är en 
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mental subjektiv upplevelse hos konsumenten som är helt baserad på konsumentens 
uppfattning. Resultatet i vår genomförda konsumentstudie påvisar att vissa shoppingmiljöer 
kan få människor att drömma sig bort och även skapa förutsättningar för en transformerande 
upplevelse. Studien visar att dagens målgrupper inom kläddetaljhandeln inte kan utskiljas 
utifrån enbart ålder, kön, inkomst och så vidare. Målgruppen identifieras säkrast utifrån olika 
livsstilar. På så vis kan en djupare kunskap om olika målgrupper nås och kommunikationen 
kan anpassas utifrån behov och önskemål. Med hjälp av butikskommunikation kan ett 
helhetsintryck som överrensstämmer med butikskonceptet och varumärket kan skapas för 
förutsättningar till kundupplevelser. Sammanfattningsvis kan vi utifrån respondenternas 
synpunkter och litteratur konstatera att livsstilsanpassad butikskommunikation är det 
effektivaste kommunikationssättet. Konsumenter söker en helhet och en upplevelse, en 
upplevelse som ska passa deras dem och deras livsstil.  
 

7.2 Reflektion av metodval 
Valet att delvis genomföra pilotstudien i ett annat land har att göra med att vi ville bredda vårt 
perspektiv på hur butikskommunikation kan se ut. Vi hade en föreställning om att en större, 
internationellt känd ”shoppingstad” som London kunde ha ett större utbud av butiker som 
jobbar med livsstilsanpassad butikskommunikation. Vi tänkte även att deras 
butikskommunikation eventuellt skulle ”ta ut svängarna” mer än svenska klädbutiker. 
Fördelen med att ha gjort detta var att vi fick tre bra exempel som vi också hade hoppats på. 
Denna erfarenhet av tydligt livsstilsanpassade butikskommunikationer gjorde att vi kunde 
utläsa ”livsstilsanpassningsmönster” hos de andra svenska butikerna som vi analyserade och 
som vi ansåg inte var lika tydliga. Nackdelen med att ha gjort utlandspilotstudien var att vi 
inte kunde ta med respondenter till butikerna och göra den kvalitativa 
konsumentundersökningen även där. Då skulle vi även fått se om våra respondenter 
uppfattade denna, enligt oss, tydligt livsstilsanpassade butikskommunikationen på ett 
annorlunda sätt. Dock ser vi detta som vår introduktion till livsstilsanpassad 
butikskommunikation.  
 
Det faktum att vi valde att enbart förbereda våra respondenter på konsumentundersökningens 
upplägg och inte delade ut intervjufrågor eller gick in djupare på ämnet i förväg ser vi enbart 
som positivt. Fördelen med att inte förbereda respondenterna på mer än att ämnet handlar om 
butikskommunikation är att vi då kommer åt deras spontana tankar kring ämnet. Vi anser att 
då det gäller, butikskommunikation, livsstil och varumärke kan vi få ut bättre kvaliteter i 
svaren om de kommer spontant än om respondenterna fått tid till att fundera på dem. 
 
Att undersökningen genomgick tre steg på mindre än en timme kan har gjort att det blev för 
mycket att tänka på för respondenterna. Men vi anser inte att detta är något som påverkade 
studiens utfall. Däremot var tanken att alla intervjuer skulle genomförts utomhus för att slippa 
störningsmoment, men på grund av väderförhållande var vissa intervjuer tvungna att 
genomföras på café. Detta kan ha påverkat undersökningen på det vis att de respondenter som 
blev intervjuade på café hade fler störningsmoment och därför kanske inte var lika fokuserade 
som andra.  
 
Vi valde medvetet att inte observera och tolka respondenternas beteende under 
undersökningens andra moment, butiksobservationen. Vi ser det inte som en nackdel att vi 
därför inte kan genomföra en analys på deras beteende i butikerna då vi avsåg att hitta 
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kvaliteter i konsumenternas egna upplevelser av butikerna. Vi ville inte heller att 
respondenterna skulle känna sig iakttagna av oss under deras upplevelse. Detta kunde lett till 
att de kanske inte hade kunnat slappna av och vi hade fått ett annat utfall i empirin. Vi gjorde 
även ett strategiskt val att inte intervju personalen i butikerna som observerades. Detta då vi 
avgränsat oss till att utgå från ett konsumentperspektiv i studien och inte tror att vi skulle få ut 
de kvaliteterna i söker i upplevelsen butikskommunikationen från personal eller ledning.  
 
En faktor som påverkade utfallet i enkät svaren var att de frågor vi ställde där var för breda 
och inte riktade mot de mjuka värden vi ville komma åt under reflektionen efter upplevelsen. 
Svaren blev av mer kvantitativ karaktär än kvalitativ då de istället för att beskriva känslan de 
fått i butiken gick inte på detaljer som inte är relevanta för vårt arbete. Med facit i hand hade 
vi eventuellt istället gjort en intervju även efter observationen. Vi hade då kunnat återknyta 
mer till vår pilotstudie för att se om respondenterna uppfattade samma värden som vi själva 
gjort i butikerna.  
 

7.3 Kvalitet  
För att undersökningen ska hålla hög kvalitet krävs det att kraven på validitet (giltighet) och 
reliabilitet (tillförlitlighet) uppfylls. I vårt arbete har vi utifrån ett hermeneutiskt 
förhållningssätt och en induktiv forskningsansats genomfört en kvalitativ undersökning. Vår 
undersökning har genomgått en kvalitativ studies tre olika faser. I planeringsfasen gjorde vi 
en litteraturstudie för att skapa oss en grundläggande kunskap inom forskningsområdet. I den 
andra fasen samlade vi in data i en pilotstudie som sedan låg till grund för datainsamlandet i 
en konsumentundersökning. I den tredje och sista fasen analyserade vi vårt insamlade material 
för att nå ett resultat i arbetet. Vid genomförandet av den kvalitativa 
konsumentundersökningen valde vi strategiskt informanter som vid undersökningstillfället 
fick tala fritt under problemområdet. Genom undersökningen fann vi sedan kvaliteter som 
besvarade syfte och frågeställningar.  
 
Det insamlade empiriska materialet har genomgåt flera olika steg i analysprocessen och har 
hela tiden diskuterats oss emellan. Därefter har vi valt att presentera det material vi anser är av 
relevans för studien. För att läsaren ska kunna bilda sig en egen uppfattning om det 
analyserade och tolkade materialet har vi strävat efter att presentera undersökningens empiri 
på ett så objektivt sätt som möjligt. För att läsaren sedan ska kunna följa och förstå vår 
tolkningsprocess och själv avgöra kvalitetsaspekterna i insamling, bearbetning, tolkning och 
analys har vi i tidigare kapitel noggrant presenterat vår förförståelse inom ämnet samt de 
teorier som framkommit genom litteraturstudie och sedan legat till grund för analysen. Vi har 
även i vårt metodkapitel noggrant redogjort för undersökningens och analysens 
tillvägagångssätt.  
 
I vår referenslista förekommer vetenskapliga artiklar blandat med litteratur, publikation, 
trendrapporter och till viss del internetsidor. Denna spridning ser vi inte som en nackdel då vi 
genom vårt hermeneutiska förhållningssätt inte anser att de kvaliteter som framkommit ur 
mindre vetenskapliga källor inte varit mindre värda. Dock har vi valt att inte använda de 
källor vi inte kunnat säkra kvaliteten på som grund för tolkningar utan enbart till att utveckla 
resonemang.  
 
Vi har i uppsatsen studerat det vi avsåg att studera utifrån syfte och frågeställningar och vi har 
hela tiden strävat efter att synliggöra forskningsprocessen för att läsaren ska kunna avgöra 
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uppsatsens kvalitetsaspekter. Med grund i detta anser vi att uppsatsen har god giltighet och 
hög tillförlitlighet. 
 

7.4 Förslag till fortsatt forskning 
Då den tidigare forskning vi stött på kring butikskommunikation till största del har fokuserat 
på konsumentbeteende, service, marknadsföring eller inredning vad gäller klädbutiker kändes 
det relevant att undersöka hur interiör, atmosfär, personal och varumärkets värdegrund kan 
användas i butikskommunikation utifrån ett upplevelseperspektiv. Vi anser att det fortfarande 
finns outforskade vinklar inom detta ämne som vore intressanta för fortsatt forskning. Ett 
förslag är att gå djupare in på livsstilsanpassat konsumentbeteende och, utifrån de 
livsstilsfaktorer som framkommit i denna studie, undersöka hur konsumenter faktiskt 
påverkas inne i butiker. Hur påverkas olika livsstilstyper av butiksatmosfär? Ett annat förslag 
är genomföra en fallstudie på en specifik butik där man undersöker butikens målgrupp utifrån 
livsstil och hur denna livsstil påverkas av butiksatmosfären. Vi ser detta som en viktig del i 
shoppingupplevelsen, både för företaget och kundes skull, det blir en win-win-sitauation.  
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BILAGA 1 

Pilotstudie – Observationsschema  
 
Exteriör 
Fasad 
Arkitektur 
Intilliggande butiker och omgivning 
Skyltfönster 
Ingång 
Tillgänglighet (öppettider, parkering osv.) 
 
Interiör   
Golv 
Vägg 
Ljus 
Färger  
Musik och ljud 
Dofter 
Temperatur 
Renlighet 
Storlek 
Produkter 
 
Butikslayout  
Utrymme 
Placering 
Väntrum 
Avdelningar 
Flöde 
Köer 
 
Dekoration  
Väggdekoration 
Dekoration 
Skyltar 
Instruktioner 
Prismärkning 
Möbler 
 
Människor  
Anställdas karaktär och uniformer 
Trängsel 
Kunders karaktär 
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Upplevelsefältet  
Underhållning 
Utbildning 
Estetik 
Eskapism 
 
Varumärket  
Hade varumärket distinkta värden i butiken? 
Var varumärket differentierat i butiken? 
Var varumärket attraktivt i butiken? 
Hade varumärket en klar identitet i butiken?  
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BILAGA 2 

Kvalitativ konsumentundersökning – Intervjuguide  
 
Intervjuguide  
 
1 Tema Livsstil 
 
1.1 Vad innebär ordet livsstil för dig?  
1.2 Vad anser du dig själv ha för livsstil?  
1.3 Vad är en optimal livsstil för dig? 
1.4 Anser du att din livsstil avspeglar din identitet? 
 
1 Tema Konsument 

 
2.1 På vilket sätt kan en butik avspegla din livsstil? 
2.2 Vad får dig att gå in i en butik? 
2.3 Varför shoppar du? 
2.4 Hur shoppar du? (Med vem, hur ofta, hur mycket, hur lång tid, hur ser processen ut?) 
 
2 Tema Varumärke 

 
3.1 Hur väljer du varumärke? 
3.2 Hur upplever du varumärket xxx? 
3.3 Hur upplever du xxx produkter? 
3.4 Vad tror du xxx har för budskap?  
 
3 Hur skulle du beskriva en butik som ger dig en helhetsupplevelse?  
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BILAGA 3 

Kvalitativ konsumentundersökning – Enkät  
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