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Sammanfattning

Konsumenterna i studien visar på en mångfald av beteenden när det kommer till hur de 
påverkas av butikskonceptet. Upplevelserna i butikerna är många och varierar mellan 
konsumenterna. Olika typer av konsumtion skildras, bland annat genomförs nöjesshopping 
och målorienterad shopping av konsumenterna i studien. 

Syftet med uppsatsen är att skapa en förståelse och ge insikt i hur konsumenters beteende kan 
påverkas av butikskoncept. Butikskoncept är ett bredare perspektiv av butiksmiljön som 
dessutom innefattar sociala faktorer. Butikskoncept kan kortfattat formuleras med allt som 
möter besökaren i en butik.

Konsumenterna ställer stegrande krav på att butikerna ska tillhandahålla upplevelser vid 
besök. Butikerna konkurrerar om mer än bara produkter och priser nämligen om ett mervärde 
för att dra till sig kunderna. För att tillfredsställa dagens konsumenter krävs det en 
butiksupplevelse där kunden är i centrum. Uppsatsen behandlar således trender inom 
konsumtion i butiker där utvecklingen verkar röra sig mot att konsumtionen av upplevelser 
blir allt viktigare. 

Teorier inom konsumentbeteendevetenskap har huvudsakligen använts i uppsatsen. Teorierna 
behandlar butikskonceptet, shoppingbeteende, konsumtion av olika former samt mervärde. 
Studien är av kvalitativ och explorativ natur. Tolkning är vårt främsta verktyg vid analysen. 

Undersökningen genomfördes i tre stycken modebutiker i centrala Stockholm, närmare 
bestämt Acne Norrmalmstorg, Dry Lake Brunogallerian samt Dry Lake Sturegallerian. 
Empiriinsamlingen har bestått av observationer samt av personliga intervjuer. Intervjuerna har 
genomförts med konsumenter som på något sätt konsumerat vad butikerna haft att erbjuda, 
men vår betoning har legat på upplevelsen av shopping. 

Nyckelord
Butikskoncept, upplevelse, hedonisk konsumtion, shopping, målorienterad shopping, 
nöjesshopping, livsstil och mervärde
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Abstract

The consumers in this thesis shows a variety of behavioral acts when it comes to how they are 
affected by the store concept. The store experiences are many and varied between the 
consumers. Different types of consumption are depicte, among others recreational shopping 
and task-oriented shopping are both performed by the consumers in the thesis. 

The purpose of this thesis is to create an understanding and give insight to how consumer 
behavior can be affected by the store concept. The store concept is a wider perspective of the 
store environment and it also includes social factors. The store concept in short can be 
formulated as everything that the visitor of the store meet. 

Consumers are increasing the demand on stores to supply experiences when they visit the 
retail store. Retail stores compete about more than just products and prices, namely over 
added value to attract customers. To satisfy todays consumers it takes a storeexperience where 
the customer is in focus. The thesis deals thus with trends within in-store consumption were 
development seems to move towards experience consumption. 

Theories within the science of consumer behavior have mainly been used in the thesis. Our 
chosen theories deals with the store concept, shopping behavior, different forms of 
consumption and value-added. The thesis has a qualitative and explorative nature. 
Interpretation is our main tool when it comes to the analysis. 

Our empirical data has been collected in three stores in central Stockholm, namely Acne Jeans
Norrmalmstorg, Dry Lake Brunogallerian and Dry Lake Sturegallerian. The empirical data 
iconsists of observations and personal interviews. The Interviews have been performed on 
consumers that in some way has consumed what the stores have had to offer, our focus has 
been on the experience of shopping.

Keywords
Store concept , experience, hedonic consumption, shopping, task-oriented shopping, 
recreational shopping, lifestyle, added value
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Disposition
Detta stycke är till för att ge läsaren en översikt och en överskådlig förklaring till hur 
uppsatsen är strukturerad och upplagd.

Uppsatsens struktur

Introduktion 
Det här kapitlet syftar till att ge läsaren en bakgrund och inblick i ämnet. Dessutom definieras 
undersökningsproblemet, syftet och avgränsningarna.

Metod 
I metodkapitlet beskrivs vilken vetenskapssyn författarna har. Dessutom presenteras en 
beskrivning av tillvägagångssättet i undersökningen samt en kritisk granskning av de olika 
metodvalen.

Teori 
I teorikapitlet presenteras de teorier som används i tolkningen av empirimaterialet. Detta 
syftar till att ge läsaren en teoretisk referensram.

Resultatredovisning 
Uppsatsens empiridel kommer att presentera delar av empirin som författarna anser belyser 
viktiga aspekter av konsumenternas beteende.

Tolkning och analys 
I det här kapitlet presenteras författarnas tolkning av empirin med stöd av teorierna.

Slutsatser 
Här belyser författarna de viktigaste resultaten från det föregående kapitlet. 

Avslutande diskussion 
I uppsatsens avslutande kapitel gör författarna en kritisk granskning av uppsatsen. Dessutom 
presenteras förslag till vidare studier och rekommendationer.



1

1. Introduktion
I detta avsnitt ges en inledning och bakgrund till vårt valda problemområde som mynnar ut i 
rapportens forskningsfråga och syfte. 

1.1 Inledning
Utgångspunkten för denna undersökning har redan från början kretsat kring ämnet 
konsumentbeteende. Historiskt sett har det skrivits en hel del om butiksmiljö och 
butiksatmosfär. Kotler skrev redan på sjuttiotalet om ”atmospherics” vilket han definierar som 
den medvetna utformningen av butiksyta för att skapa särskilda effekter hos kunderna 
(Milliman, 1986). Dock verkar denna trend aldrig ha varit så stark som nu. Holt och Searl 
(1994) menar att det till stor del beror på sociokulturella förändringar. Konsumenterna ställer 
stegrande krav på att butikerna ska tillhandahålla dem en upplevelse när de besöker lokalerna
(Hopkins & Pujari, 1999). Butikerna konkurrerar om mer än bara produkter och priser 
nämligen om ett mervärde för att dra till sig kunderna (Gagnon m.fl., 2005). Detta blir någon 
slags förlängning av varumärket. För att tillfredsställa dagens konsumenter krävs det en 
butiksupplevelse där kunden ställs i centrum. Företag har därmed kommit att inse att de är 
tvungna att skapa upplevelser för deras besökare (Gagnon m.fl., 2005; Pine m.fl., 2001). Vi är 
intresserade av att undersöka vad det är som konsumenterna attraheras av i butiksmiljön och 
vad butikernas ansträngningar skapar för mervärde hos dem. Uppsatsen behandlar således 
trender inom konsumtionen i butiker där utvecklingen verkar röra sig mot att konsumtionen 
av upplevelser blir allt viktigare. 

1.2 Bakgrund
För inte allt så länge sedan hade butiksmiljöer få krav att möta. En butik behövde egentligen 
bara vara ren och organiserad för att maximera sin försäljning (Baker m.fl., 2002). Idag måste 
butiksmiljön knytas samman med varumärket och förmedla dess image (Baker m.fl., 2002).
Det finns forskare som liknar dagens butiker vid moderna museer och menar att det i 
framtiden helt enkelt kommer att krävas mer än bara bra produkter för att attrahera 
konsumenter till butikerna (Gagnon m.fl., 2005; Allen & McGoun, 2000). Det blir därför 
fördelaktigt att erbjuda en självutvecklande atmosfär åt kunden (Allsopp, 2005).

”Det är hit vi går för att inspireras – och shoppa. När jag handlar vill jag inte bara ha en pryl. Min tid är 
för värdefull för det. Jag behöver en doft, ett ljud, en känsla, något att reflektera över.” 

- Kathleen Siebens, professor i marknadskommunikation på Boston College i USA. (Beatrice, 2006)

Mullin (2006) hävdar att även de bästa produkterna i världen skulle kunna komma bort i en 
ineffektiv eller omodern butiksinredning. Frågan blir då hur butikerna ska kunna möta upp 
mot denna efterfrågan? I mitten av 1980-talet började modehusen satsa på välutformade
flaggskeppsbutiker. Sedan dess har konceptet spridit sig världen över och det är i dag mer 
regel än undantag att det skapas unika butiker som väcker känslor hos konsumenterna 
(Gagnon m.fl., 2005). Etableringen av upplevelsebutiker är på framfart runt om i världens 
modebutiker och det blir således viktigt vilka signaler som skickas ut till kunderna genom 
butikens inredning. Innovativ butiksinredning kan alltså fungera som en förlängning av 
butikens varumärke (Barr, 2006). Butiksmiljön är också en del av varumärkets image som 
kommunicerar med kunderna för att stimulera deras fantasier (Barr, 2006). Det kan vara svårt 
att avgöra vilken som är den bästa inredningen för butiken, att locka till sig sina kunder med,
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eftersom en ”trial-by-error” strategi ofta är för kostsam för att vara praktiskt genomförbar. 
Mullin (2006) menar att det inte heller finns en given typ av utformning som fungerar bäst, 
utan att butikerna måste ta sina kunder, anställda och omgivningen i beaktning när de 
utvärderar sin inredning. Barr (2006) menar dock att det är viktigt att butiksutformningen 
uppmuntrar till interaktion genom att låta kundernas egna kreativa energi vara en del av 
shoppingprocessen. Det menar han kan göras genom att skapa en levande miljö där 
upplevelser kan ta vid. Upplevelsen som butiken tillhandahåller kan vara nyckeln till att 
differentiera sig från konkurrenterna och dra till sig kunder (Gagnon m.fl., 2005). Det gäller 
att skapa en gedigen shoppingupplevelse som inte bara resulterar i hög kundtillfredsställelse 
utan också uppmuntrar kunderna till att handla oftare och spendera mer tid i deras 
favoritbutiker (Gagnon m.fl., 2005). Mullin (2006) påpekar också vikten av butikens 
inredning för företagets varumärke. Han hävdar sig se ett mönster där de företag som har de 
största framgångarna när det kommer till inredning också är de företag som varit mest villiga 
till att ta risker.

En tydlig trend för företag inom bland annat dagens detaljhandel är att införa både 
underhållnings- och upplevelsedimensioner i butikerna (Solomon m.fl., 2002). Stora TV-
apparater med uppseendeväckande material är ett exempel på en sådan permanent dimension, 
medan ett jippo i butiken skulle kunna vara ett temporärt exempel. Liknande stimuli har mer 
eller mindre blivit en nödvändighet när det kommer till konkurrensen om kundens 
uppmärksamhet (Solomon m.fl., 2002; Pine m.fl., 2001). En viktig uppgift som de enskilda 
butikerna har är att skapa miljöer som stimulerar konsumenter till köp och som tillåter dem att 
shoppa och bli underhållna på samma gång (Okada, 2005). 

Butiksmiljön har alltså en oerhört viktig funktion vid köptillfället. Solomon m.fl. (2002) talar 
om shopping som en metafor av en scenföreställning, med konsumenten som deltagare.
Kunden kan vara en passiv deltagare som suger åt sig av upplevelsen eller en aktiv deltagare
som påverkar den (Petkus Jr, 2004). Davies och Ward (2002) menar att perspektivet även kan 
användas för att förstå hur service konsumeras. Kvaliteten på uppträdandet påverkas av de 
andra deltagarna såsom försäljare eller konsumenter. Kompositionen blir imagen hos en viss 
butik och känslan som den ger och skapar (Solomon m.fl. 2002). Butikens inredning och 
utrustning samt annan reklam- och marknadsföringsmaterial utgör rekvisitan som har till 
uppgift att påverka konsumentens val. Alla dessa delar påverkar den upplevda kvaliteten av 
framförandet (Solomon m.fl. 2002). Vidare förespråkar Solomon m.fl. (2002) tanken att 
konsumenten inte bör ses som en passiv mottagare av erbjudanden i shoppingmiljön utan mer 
som en aktiv kompositör eller skapare av just denna miljö och betydelsen knuten till den. Pine 
m.fl. (2001; Pine & Gilmore, 1998) skriver att som butikspersonal är det därför viktigt att 
förstå att man spelar ut en roll i butiken, som i en teaterföreställning. Att personalen agerar så 
att det överensstämmer med kundernas förväntningar blir alltså av vikt för framställningen av 
showen samt butikens image (Pine m.fl., 2001; Pine & Gilmore, 1998). Tanken är att 
tillhandahålla en minnesvärd emotionell upplevelse åt kunderna vilket gör att det blir 
avgörande för kundens upplevelse hur väl personalen agerar (Petkus Jr, 2004; Pine m.fl., 
2001; Pine & Gilmore, 1998).

1.3 Beskrivning av ämnet
Butikerna försöker att skapa sig en identitet genom en kombination av inredning och 
varumärken. Det i sin helhet hjälper till att skapa den image som de syftar till att få 
konsumenterna att känna igen. Det finns en mängd olika faktorer som hjälper till att skapa 
denna bild av butiken, däribland hur butiken är utformad (Allsopp, 2005). Vi har valt att 



3

koncentrera oss på att undersöka hur butikskonceptet i sig påverkar konsumenternas 
shoppingupplevelse. Butikskonceptet innefattar utformningen som uttrycks i butikerna för att 
skapa intryck och upplevelser åt kunderna. Det är alltså den interiör i form av möbler, 
accessoarer och färg som ger butiken dess identitet. Vi lämnar alltså därhän aspekten 
angående hur konceptet inverkar på konsumenternas köp och på vilket sätt. Vi väljer istället 
att fokusera oss på den upplevelse som de stöter på under sin shopping. 

Först och främst vill vi redogöra för två dimensioner av shopping. Den första är nödvändig
shopping, dvs. inhandlandet av saker som är svåra att klara sig utan (Brisdahl, 12/4-06). 
Exempel på det skulle kunna vara saker som mat, toapapper, underkläder m.m. Den andra 
delen benämns som premieshopping, vilket istället är den shopping vi gör för att stimulera 
våra sinnen (Brisdahl, 12/4-06). Premieshopping är av naturen mer individuell (Miller, 2001).
Det kan handla om att köpa glass en varm dag, unna sig en fika eller spendera tid till att titta 
efter något som man själv uppskattar (Brisdahl, 12/4-06).

I uppsatsen kommer vi att tillämpa en bred syn på konsumtion som är inspirerad av författare 
som Boedeker (1997), Woodruffe-Burton m.fl. (2002), Bloch & Richins (1983) och Bloch 
m.fl. (1994) som skriver om fritidsshopping. Med det menas att istället för att uppleva 
kulturen och få intryck från exempelvis ett museum på fritiden kan man istället ägna sig åt att 
söka efter upplevelser på en shoppingrunda. Precis som på ett museum, där man sällan köper 
med sig konsten hem men ändå njuter av att den visas upp, kan man söka upplevelser i butiker 
utan att nödvändigtvis handla några varor eller tjänster. Fritidsshopping är således att shoppa 
för shoppandets skull, s.k. hedonisk konsumtion där man psykiskt konsumerar en upplevelse 
(Boedeker, 1997; Allen & McGoun, 2000). Hopkinson och Pujari (1999) definierar hedonism 
som livsstilen där nöje och välbehag är den högsta önskan och som därför hängivet 
eftersträvas. De hävdar att hedonisk konsumtion inte handlar om ett ekonomiskt utbyte utan 
snarare betonar jakten på just välbehag och upplevelser. De lägger också vikten på individen 
när det kommer till hedonistiska upplevelser och menar att känslor är spontana och intensiva 
samt att fantasi endast begränsas av individen själv. Hedonism skapar möjlighet för den 
individuella drömmen. (Hopkins & Pujari, 1999)

1.3.1 Hedonisk konsumtion 
Hedonisk konsumtion tillhör dels de intryck av konsumentbeteende som relaterar till 
kroppens olika sinnen i form av smak, ljud, lukt, känsel och syn, men även kopplat till fantasi 
och den känslomässiga delen av erfarenhet (Inman, 2004; Allen & McGoun, 2000). 
Konsumenterna reagerar inte bara på dessa intryck som de får genom sina sinnen av extern 
stimulans, utan reagerar dessutom genom att generera flersinniga bilder inom sig själva 
(Hirschman & Holbrook, 1982). Exempelvis när en kund känner lukten av en parfym läser 
denne inte bara av vilken doft det är, utan doften genererar också en intern upplevelse 
angående syn, ljud och känsel (Hirschman & Holbrook, 1982). Det finns två varianter på 
dessa interna upplevelser. Den första är en historisk bildföreställning vilket innebär att 
konsumenten erinrar något som faktiskt har inträffat (Hirschman & Holbrook, 1982). Doften 
av en parfym skulle exempelvis kunna väcka ett minne angående en tidigare romans med 
någon som bar parfymen. Den andra är en fantasibildföreställning som inträffar när kunden 
reagerar på doften genom att föreställa sig en upplevelse som inte är direkt anknuten till 
någon tidigare erfarenhet (Hirschman & Holbrook, 1982). Istället för att tänka på en historisk 
bildföreställning fabricerar konsumenten en istället. Färgerna och formerna som man ser, 
ljudet som hörs och beröringen som känns har egentligen inte inträffat. Utan är sammanställt i 
den här speciella konfigurationen för första gången och upplevs som ett mentalt fenomen 
(Hirschman & Holbrook, 1982). Trots det har dessa upplevelser anknytning till verkligheten 
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genom att de är delar ur andra upplevelser som sammankopplats i ett nytt sammanhang. Det 
är osannolikt att en konsument skulle generera en detaljerad känslomässig upplevelse utan att 
ha liknande relevanta och verkliga erfarenheter (Hirschman & Holbrook, 1982). 

Hedonisk konsumtion skapar välbehag och är knuten till en imaginär konstruktion av 
verkligheten (Allen & McGoun, 2000; Wertenbrouch, 2002). Alltså, den hedoniska
konsumtionen styrs inte av vad konsumenterna vet är verkligt utan snarare av vad de önskar 
var verkligt (Hirschman & Holbrook, 1982). Exempel på det skulle kunna vara att man 
föreställer sig själv vara en av skådespelarna när man tittar på en film eller teaterföreställning. 
På så sätt är fantasi en viktig grundsten i hedonisk konsumtion (Hirschman & Holbrook, 
1982). Kunder är dessutom subjektiva i sina val av butiker och emotionella begär styr ibland 
över nyttan (Hirschman & Holbrook, 1982). Kunder väljer att göra det som får dem att känna 
sig bäst till lags. De gör strategiska val för att tillfredsställa sig själva (Wertenbroch, 2002)

1.3.2 Upplevelse
En upplevelse är något som en butik kan skapa för att fängsla konsumenterna på ett personligt 
plan som är engagerande och minnesvärt (Pine & Gilmore, 1998). Okada (2005) skriver att 
konsumenterna vill ha roligt, och det är mer troligt att de kommer att ha roligt i en miljö som 
rättfärdigar samt tillåter dem till att ha det. Upplevelser är personliga och subjektiva (Holt, 
1995). De existerar endast i sinnet hos den enskilde individen som kan bli engagerad på en 
emotionell, fysisk, intellektuell eller till och med spirituell nivå (Pine & Gilmore, 1998). 
Således kan inte två personer erfara samma upplevelse då varje upplevelse härrör sig från 
interaktionen mellan den iscensatta händelsen och den enskilde individens sinnestillstånd 
(Pine & Gilmore, 1998). Enligt Holbrook (1996; Hirschman och Holbrook 1982) är det flera 
aspekter som påverkar konsumenters upplevelser och hur dessa värderas. Holt (1995) 
beskriver att konsumenter uppnår olika känslotillstånd vid konsumtion och berättar om 
konsumenters subjektiva och emotionella reaktioner från butiker. Holbrook och Hirschman 
(1982) menar att dessa känslotillstånd kan vara av kraftig natur. 

Det finns skillnader vid val av upplevelser när det kommer till olika subkulturer. I dessa olika 
subkulturer varierar fantasi såväl som emotionell uppmuntran (Hirschman & Holbrook, 
1982). Dessutom varierar deras uppfattning av vilka typer av upplevelser som kännetecknas 
av hedonisk konsumtion. Hirschman och Holbrook (1982) menar att det i USA föreligger 
stora socioekonomiska skillnader och beskriver exempelvis att de som brukar gå på opera 
oftast är äldre, mer välbärgade samt har högre social status än de som går på teater. De menar 
även att det finns samma typ av skillnader när det kommer till valet mellan idrott och museum 
trots att det här inte är någon större prisskillnad för de olika aktiviteterna (Hirschman & 
Holbrook, 1982). Dessa skillnader antyder att den sociala klassen agerar som en subkulturell 
socialiseringsagent och placerar konsumenterna i de hedoniska aktiviteter som är lämpliga för 
deras sociala position (Hirschman & Holbrook, 1982). 

Arnould och Price (1993) menar att det är en komplex relation mellan konsumenters 
förväntningar och tillfredställelse, där tillfredsställelse är en funktion av avvikelse mellan 
förväntad produkt- eller serviceprestation och faktisk prestation. Upplevelser utlöses av 
ovanliga händelser och karaktäriseras av en hög nivå emotionell intensitet (Arnould & Price,
1993). Genom att tillgodose kundernas behov med upplevelser i butiken så kan företagen
tillfredsställa dem (Terblanche & Boshoff, 2001)

Upplevelsekonsumtion kan kopplas och även ge en bild av konsumenters livsstil och 
personlighet (Holbrook & Hirschman 1982). Hopkins och Pujari (1999) menar att individen 
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formar sin identitet genom att konsumera på ett visst sätt. Hedonisk konsumtion och 
upplevelser hjälper alltså till att skapa en identitet och livsstil åt den enskilde individen.

1.3.3 Livsstil
Livsstilsbegreppet avspeglar sociala betydelser som konsumenten uttrycker genom sin 
konsumtion (Holt, 1997). Livsstil är alltså en aspiration till att vara personlig och individuell
(Holt & Searls, 1994). Genom att konsumera på ett visst sätt skapar vi oss en identitet 
(Woodruffe-Burton & Elliott, 2005; Hopkins & Pujari, 1999). Livsstil handlar om olikheter i 
saker som smak, strävan efter social mening och social status men även om kunskap i olika 
aktiviteter (Ratchford, 2001). Konsumenter köper inte bara produkter för deras egentliga 
egenskaper i form av prestanda, utan även för dess budskap (Hirschman & Holbrook, 1982). 
Eftersom butikerna representerar olika märken, och på så sätt också förmedlar detta budskap, 
kan valet av butik bidra till valet av kundens livsstil samt den symboliska meningen av valet 
av produkter och således butiker. Det betyder att valet av butik och konsumtionsmönster för 
en kund kan innebära att denne gör ett anspråk på att skapa en identitet (Ratchford, 2001). En 
viss livsstil skapar också ett konsumtionsmönster som är kopplat till olika 
personlighetsutvärderingar (Cobb & Hoyer, 1986). Genom att konsumera i och besöka en 
butik visar konsumenten en grupptillhörighet och valet och sökbeteendet blir således
beroende av eftersträvan av livsstil (Ratchford, 2001).  

1.3.4 Fokusområde
Vi uppfattar premieshopping samt hedonisk konsumtion, fritidsshopping och upplevelse som 
nära sammanlänkade. Vi hävdar att hedonisk konsumtion och fritidsshopping till stor del har 
att göra med att konsumenten ska erhålla en upplevelse. Även Miller (2001) ser 
premieshopping som individuell och hedonistisk. Voss m.fl. (2003) säger att det är viktigt att 
skilja på nödvändighetsshopping och hedonisk konsumtion. Därför har vi valt att distansera 
oss från nödvändighetsshopping och istället fokusera oss närmare på premieshopping samt 
hedonisk konsumtion, fritidsshopping och upplevelse. 

För att lättare kunna behandla ämnet sökte vi ett begrepp som innefattar vårt fokusområde. 
Enligt Holbrook och Hirschman (1982) spenderar konsumenter mycket tid till upplevelser 
som inte kan förklaras med något annat än att de görs som nöjesaktiviteter. De benämner 
denna upplevelse som nöjesshopping. Nöjesshopping är likväl en hedonisk shopping som ses 
som en belöning av konsumenten (Kivetz & Strahilevitz, 2001). Det är jakten i själva 
shoppingen som är syftet och ger tillfredsställelse (Bardhi, 2003). Nöjesshopping kan likväl 
resultera i ett köp, men det är inte den huvudsakliga intentionen eller drivkraften (Bloch & 
Richins, 1983).

Att nöjesshoppa i butiker kan precis som fritidsshopping vara ett alternativ för konsumenterna 
en regnig eftermiddag (Bloch & Richins, 1983). Det kan vara för att skapa sig en uppfattning 
om ny produktutveckling, skillnader mellan olika varumärken och butiker, priser eller helt 
enkelt för att strosa runt för att det är tillfredsställande i sig. Motiv till att strosa runt kan både 
vara att stilla sin nyfikenhet samt att få en känsla av att det är identitets- och värdeskapande 
eller så kan motivet vara att söka information (Bloch & Richins, 1983). 

Nöjesshopping lägger tonvikten på nöjesaspekten och således den hedoniska responsen av 
omedelbar nöjeskänsla och tillfredsställelse. Denna typ av konsumtion fokuserar på nöje, 
underhållning, fantasi, exaltering, sinnesstimuli och njutning men framförallt en upplevelse 
(Holbrook & Hirschman 1982). Nöjesshopping kan handla om att utforska och samla 
information i en butik och inte nödvändigtvis för att lösa ett speciellt konsumtionsbehov. Det 
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är alltså fokus på tillfredsställelse och välbehag, att shoppa för shoppandets skull, precis som 
för fritidsshopping och hedonisk konsumtion (Bloch & Richins, 1983).

Det är dock inte alla som bara handlar spontant och för nöjes skull. Vi behöver därför lyfta in 
ytterligare en aspekt på shopping. Målorienterade konsumenter baserar sin konsumtion på det 
praktiska och funktionella (Okada, 2005). När det kommer till målorienterad shopping ses 
konsumenten som en problemlösare som är sysselsatt med målinriktade aktiviteter, letandes 
efter information, samlar erfarenheter, väger valen och når fram till noga övervägda
valmöjligheter (Holbrook & Hirschman, 1982). Konsumenten är av en mer planerande
karaktär och har ofta bestämda uppfattningar om vad som ska inhandlas och vart det ska 
hittas. Målorienterade konsumenter vill ofta avsluta sin shopping med så liten ansträngning 
och på så kort tid som möjligt, därför uppskattar de inte komplexa butikskoncept som gör 
anspråk på deras uppmärksamhet (Kaltcheva & Weitz, 2006). Skillnaden till motiv för att 
besöka butiken är stor mellan målorienterade shoppare och nöjesshoppare, därför är även 
skillnaden i hur man bör bemöta och behandla dem betydelsefull (Cobb & Hoyer, 1986). 

Vi ser en stark korrelation mellan de olika begreppen och tycker att målorienterad shopping 
och nöjesshopping fångar in premieshopping, fritidsshopping, hedonisk konsumtion och 
upplevelse på ett effektivt sätt. Vi har valt att gräva djupare i motiven bakom konsumenternas 
shoppingrundor och uppfattar målorienterad shopping kontra nöjesshopping bättre anpassat
till vårt valda område.

1.4 Definitioner
Innan vi tar oss vidare i uppsatsen är det här viktigt att vi börjar med att definiera några 
nyckelord som vi kommer att använda oss av för att inte skapa förvirring. Orden i fråga kan 
ha väldigt olika betydelse, både för de som är insatta i ämnet såväl för novisen. Vi väljer 
därför att förklara hur vi ser på dessa ord i uppsatsen.

1.4.1 Butikskoncept
Eftersom butiksmiljön främst betonar atmosfär, färg och ljud, har vi valt att tala om 
butikskoncept, vilket är ett bredare perspektiv av butiksmiljön som dessutom innefattar 
sociala faktorer. Vår syn på termen är utformningen som uttrycks i butikerna för att skapa 
intryck och upplevelser åt kunderna när de besöker butiken. Det är alltså den interiör i form 
av möbler, accessoarer och färg som ger butiken dess identitet. Butikskonceptet kan kortfattat 
formuleras med allt som möter besökaren i en butik. Mer kring butikskonceptet följer i 
teoriavsnittet.

1.4.2 Shopping
Med shopping vill vi förtydliga att vi menar att man inte nödvändigtvis måste handla, dvs. 
köpa något i butikerna. Vi väljer att se på uttrycket shopping som något bredare där det 
istället kan komma att handla om att konsumera upplevelser, intryck eller inspiration. 

1.4.3 Målorienterad shopping
Målorienterad shopping är när man har ett specifikt mål med sin shoppingrunda, som att söka 
efter ett visst klädesplagg. Det innebär i sin tur att de med ett sådant mål ser sin 
shoppingrunda som avslutad när konsumenten funnit klädesplagget och på så sätt uppfyllt 
målet. 
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1.4.4 Nöjesshopping
Med nöjesshopping vill vi betona att man ser shopping som ett nöje och ett tidsfördriv i sig, 
låt oss kalla det för en fritidssyssla eller till och med en hobby. Det betyder att man inte alls 
behöver vara ute efter att köpa något eller söka efter något specifikt i sig, utan enbart att gå på 
shoppingrundor är ett självuppfyllande mål. 

1.4.5 Upplevelse
Vi väljer i denna studie att definiera upplevelse som en personlig minnesvärd händelse 
som äger rum när en butik lyckas fängsla och skapa intryck hos den enskilda konsumenten, 
vare sig den varit tillfredsställande eller icke tillfredsställande. Det är alltså den hedoniska 
strävan efter nya och roliga erfarenheter som konsumenterna söker under sina 
shoppingrundor. 

1.4.6 Livsstil
Livsstilen definierar vi i detta arbete som mönster i konsumentens shopping vardag som i sig 
visar hur den enskilde individen vill skapa en bild av sig själv, både för sig själv men även för 
andra individer. Vi ser det som en möjlighet, i vår studie, att individer besöker modebutiker 
för att skapa en identitet åt sig själva. Med modebutiker menar vi butiker som ständigt strävar 
efter att uppdatera och vara tidsenliga med konceptet och sortimentet i butikerna. Dessa 
butiker är de som följer de absolut nyaste trenderna eller skapar dem. Valet av butik kan 
därmed påverka hur konsumenten ser på sig själv men även hur andra ser på den individuelle 
konsumenten (Hopkins och Pujari 1999).

1.5 Problemformulering
Uppsatsen undersöker hur konsumenters beteende påverkas av, samt hur de upplever 
butikskoncept.

1.6 Syfte
Syftet med uppsatsen är att ge en insikt i hur konsumenters beteende kan påverkas av 
butikskoncept.

1.7 Avgränsningar
Avgränsningarna i uppsatsen utgörs av tre delar. Den första delen är ämnesmässig. Av 
ämnesvalet framgår att koncentrationen kommer att inriktas på konsumenters beteende och 
hur de påverkas av butikskonceptet. Av ämnet följer också att de resultat uppsatsen avhandlar 
utgörs av dem som sker vid de för studien utvalda butikerna. Den andra delen av 
avgränsningarna beror på våra resurser, detta innebär att vi endast kommer att undersöka hur 
konsumenters beteende ser ut i ett fåtal butiker i Stockholm. Den slutliga delen av 
avgränsningarna beror på den litteratur samt de teorier vi valt att använda. Teorier och 
litteraturen har i största mån sitt ursprung i konsumentbeteendevetenskap. Vi har därmed inte 
betraktat vare sig renodlade psykologiska eller sociologiska teorier eller litteratur inom dessa 
ämnen.
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2 Metod
Metodkapitlet beskriver vilket angreppssätt vi använt för att genomföra vår undersökning. 
Dessutom beskriver det tekniken vi brukat för att samla in, bearbeta och tolka materialet. 
Vidare för vi ett resonemang kring de nackdelar och fördelar vår metod kan innebära.

2.1 Vetenskaplig ansats

2.1.1 Hermeneutik
Vår uppsats ämnar till att skapa en förståelse för hur konsumenter upplever det mervärde som 
butikerna försöker att förmedla genom sitt butikskoncept. Vi har valt att arbeta utifrån en 
hermeneutisk ansats. Gustavsson (2004) skriver att hermeneutiken vill skapa förståelse och 
bygger på tolkning som främsta kunskapsform. Hermeneutik definieras som ”Tolkningens 
och förståelsens teori och praktik i olika mänskliga sammanhang: vetenskapliga såväl som 
vardagliga” (Gustavsson, 2004). Författaren fortsätter att beskriva att den hermeneutiska 
processen omfattar samverkan mellan fyra huvudmoment: tolkning, förståelse, förförståelse 
och förklaring.

• Tolkning: innebär att vi presenterar eller ”lägger ut” vår förståelse.
• Förståelsen: handlar om att nå djupare insikt.
• Förförståelsen: bygger på tidigare lärdomar och erfarenheter samt tidigare

upplevelser och känslor.
• Förklaring: tolkningar innehåller mycket ofta förklaringar eller bygger på dem.

För att kunna förklara något måste man först ha förstått det som ska förklaras.

Signifikativt för hermeneutiken är pendlingen mellan del och helhet (Gustavsson, 2004). Både 
vårt perspektiv och vår förförståelse kommer att ändras successivt genom arbetet eftersom vi 
låter helheten belysa delarna och delarna helheten. Under arbetet ställs vi troligen inför nya 
premisser och kan därigenom löpande använda vår förståelse till att skapa en ny tolkning som 
stämmer bättre överens med tidigare tolkningar och därför verkar rimligare än den vi först 
utformat. Vi kommer därför att pendla mellan våra empiriresultat, teorier och tolkningar.
Vilket också är tanken med det hermeneutiska förhållningssättet (ibid.).

Gustavsson (2004) menar att det därmed finns självklara risker med ett hermeneutiskt 
tillvägagångssätt. Vi måste exempelvis försöka undvika att falla under ett fördomsfullt 
tänkande som leder till sluten förståelse. Dessutom är det viktigt för oss att inte vara 
inskränkta till att omtolka eller förkasta ny och motstridig information för att få den att 
stämma överens med vår tidigare förståelse samt valda teori. För att undvika dessa risker 
fordras öppenhet, beredskap samt en villighet för att kunna ändra vår förförståelse 
(Gustavsson, 2004).

2.1.2 Kvalitativ och explorativ metod
Uppsatsens syfte och problemformulering är explorativa, eftersom vi i första hand vill
undersöka hur någonting är. Vid mindre välutvecklade teorier samt när undersökningssyftet är 
av explorativ natur menar Gustavsson (2004) att en kvalitativ metod är lämplig. Kortfattat 
innebär en kvalitativ metod att forskningen bygger på ett mindre antal observationer som inte 
går att generalisera till en större population, men i gengäld skapas en djupare förståelse för 
varje enskild individ (Gustavsson, 2004). Motsatsen till en kvalitativ undersökning är att 
istället bedriva forskningen kvantitativt. Då är vanligen förståelsen mindre för varje enskild 
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individ, men istället kan man generalisera till en större population om urvalet är tillräckligt 
stort och noga utvalt (ibid.). Det kan också nämnas att kvantitativa metoder oftast har högre 
resursanspråk.

Valet av en kvalitativ ansats ger oss möjlighet att spekulera mer fritt än om vi valt en
kvantitativ ansats. Gustavsson (2004) hävdar att vi ges möjlighet till att se mer och djupare än 
det som den insamlade empirin visar. Därmed kan vi också vara djärvare i våra tolkningar för 
att skapa poänger (Gustavsson, 2004). Det är viktigt vid en kvalitativ undersökning att vara 
medveten om och betona att våra tolkningar svårligen kan göras om av andra. De olika 
poänger och nyanser som vi tolkar ur vårt material kan svårligen fås fram av andra forskare, 
eftersom de troligen inte har samma förförståelse (ibid.). 

Sammanfattningsvis har vi valt en kvalitativ metod främst för att det passar vårt
undersökningssyfte bäst men även i viss mån av resursskäl.

2.2 Perspektiv
Vi är intresserade av att undersöka vad det är som konsumenterna attraheras av i 
butikskonceptet och vad butikernas ansträngningar skapar för mervärde hos dem. Därför har 
vi valt att behandla undersökningen ur ett konsumentperspektiv för att ta reda på vilka 
faktorer som konsumenterna stimuleras av. I första hand ser vi vår uppsats som ett akademiskt 
bidrag, men vi tror även att uppsatsen kan vara till nytta för företag och individer som arbetar 
med att utforma butiker och liknande företeelser och som vill ha djupare förståelse för hur 
denna kan påverka konsumenters beteende. 

2.3 Empiri
Vi har valt att kombinera indirekta observationer som följs upp av personliga intervjuer för 
insamlingen av våra empiriska data.

2.3.1 Indirekt observation
Indirekt observation förekommer ofta i studier av mänskliga beteenden och grupprelationer 
från psykologisk respektive sociologisk utgångspunkt (Gustavsson, 2004). Tanken är att 
observationen ska påbörjas indirekt för att konsumenten inte ska vara medveten om att han 
eller hon är iakttagen. Genom att fungera som observatörer vid undersökningen kan särskilda 
egenskaper eller ett visst beteende hos de observerade individerna registreras (ibid.). 
Dessutom kan det vara ett komplement till intervjun på så sätt att det kan säkerställa att 
respondenten är medveten om sitt eget beteende. 

2.3.2 Personlig intervju
De kunder som indirekt observerats ska sedan genomgå en personlig intervju. Frågorna som 
ställs i intervjun kommer att utgå ifrån ett på förhand utarbetat intervjuformulär. Gustavsson 
(2004) menar att det alltid är viktigt att testa den kommande datainsamlingsmetoden för att i 
förväg kunna ta tillvara på all erfarenhet och genom den kunna höja kvaliteten på 
intervjumaterialet. Dahmström (2000) skriver: ”Det viktigaste ur kvalitetssynpunkt är inte 
valet av datainsamlingsmetod, utan hur väl man utnyttjar de potentiella resurserna hos den 
valda metoden.” Vi väljer därför att göra några provintervjuer för att säkerställa att 
intervjuformuläret fungerar flytande samt att det är lättförståeligt för respondenterna. 
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2.3.3 Val av respondenter
Respondenterna kommer att väljas på plats utanför butikerna efter att vi utfört den indirekta
observationen av dem. Detta innebär att undersökningsdeltagarna kommer att rekryteras i
anslutning till butiken med deras intryck färskt i minnet, vilket leder till att vi på ett praktiskt 
och effektivt sätt kan samla in information. Eftersom vår undersökning inte ämnar utreda 
någon slags försäljningsstatistik kommer de personer som observeras inte nödvändigtvis vara 
de som handla varor i butiken, utan shoppar enligt vår egen definition Vi ämnar alltså vara 
inriktade på att intervjua kunder som konsumerar upplevelsen som butiken förmedlar, oavsett 
genomfört köp eller ej. 

2.3.4 Datainsamling
Syftet med uppsatsen och datainsamlingen är att undersöka vad som får konsumenter att 
värdesätta sin shoppingupplevelse. För att svara på frågan kommer både subjektiva och 
objektiva data att undersökas. Objektiva data beskriver hur verkligheten faktiskt är och 
subjektiva data beskriver hur konsumenten upplever verkligheten (Gustavsson, 2004).

Vi kommer att samla data genom indirekta observationer samt personliga intervjuer med 
utvalda respondenter i samband med att de konsumerar butikens upplevelse. De butiker där vi 
ska samla in vår empiri är Acne Jeans Norrmalmstorg, Dry Lake Brunogallerian samt Dry 
Lake Sturegallerian. De butiker som vi valt att utföra vår undersökning i är på många sätt 
väldigt olika utformade. Gemensamt för butikerna är att de säljer exklusiva kläder och 
accessoarer. Alla butikerna är också centralt belägna i Stockholms innerstad med modernt 
utformade och innovativt bearbetade butiksinredningar. Deras butikskoncept är väl 
genomarbetade och förmedlar starka intryck vid besök av butikerna. Då vi är intresserade av 
konsumtionen av upplevelser anser vi dessa butiker vara ett lämpligt urval där vi tror 
kunderna kommer att dela med sig av många intressanta aspekter. Att förstå hur kunden 
upplevt butiken handlar alltså om subjektiv data.

Enligt Gustavsson (2004) skiljs olika intervjutekniker för insamling av data åt. Samtal
definieras som den typ av interaktion där man försöker få fram subjektiva sanningar medan 
intervjubegreppet definierar den metod som används för att komma åt objektiva sanningar. 
Den intervjuteknik vi kommer att använda hamnar någonstans mellan intervju och samtal, 
eftersom vi är ute efter att undersöka objektiva men även subjektiva frågor. För att ge läsaren
en lättare förståelse i vilka utgångspunkter vi haft för vår intervju har vårt intervjuunderlag 
bifogats (se Bilaga 1).

Det är svårt att besvara hur många intervjuer man bör eller ska genomföra vid en kvalitativ 
studie med ett exakt antal. Jarlbro (2000) menar att det är lättare att sätta upp ett riktmärke om 
att det är dags att sluta när man upplever en informationsmättnad, vilket uppstår när 
ytterligare intervjuer inte längre tillför någon ny information. Vi kommer därför att följa 
mättnadsteorin och intervjua tills vi känner att vidare intervjuer inte kommer att tillföra något 
nytt eller av värde för undersökningen.

2.3.5 Empirisammanställning
Butikerna presenteras tillsammans med ett antal fingerade konsumenter som varit typiska för 
vår undersökning. Vi anser dessa vara ett representativt urval av vårt insamlade 
intervjumaterial.   
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2.4 Motivering av teorier
Vi har sökt finna teorier som kan tänkas vara intressanta och för oss användbara inom det 
område som vi undersöker. Tanken är att kombinera gamla teorier med nyare forskningen för 
att få ett djup i uppsatsen. Dock kommer vi främst att inrikta oss på nyare forskning, som 
dock ofta grundar sig på gammal forskning, för att själva kunna bidra till att lämna ett aktuellt 
bidrag. 

2.5 Metodkritik
Ett problem som kan uppstå vid indirekt observation är att varje observatör endast hinner med 
ett begränsat antal observationer samtidigt. Detta tyckte vi inte var något direkt problem 
eftersom undersökningens mål inte är av kvantitativ natur och vi planerade därför att endast 
intervjua ett begränsat antal kunder. Vad som däremot skapade ett problem var att några av de 
observerade respondenterna som vi riktat vår uppmärksamhet åt inte stannade kvar för att bli 
intervjuade. Det resulterade i att vi inte hann med att observera alla våra respondenter så 
ordentligt som vi hoppats på att kunna göra. Vi anser dock att problemets inverkan på vår 
undersökning var relativt obetydlig. Dessutom var vi förberedda på att något liknande skulle 
inträffa eftersom det ofta vid personliga intervjuer kan uppstå liknande problem. En svårighet 
som Gustavsson (2004) menar kan uppstå är just att de observerade kunderna inte är villiga 
att stanna för att besvara våra frågor. Andra dylika problem som kan uppstå vid personliga 
intervjuer är att respondenten inte har tid, ljuger, missförstår frågan, uppfattar frågan som för 
privat etc. Vi har arbetat för att motverka missförstånd genom att utveckla frågeformuläret 
tydligt och avskalat för att inte respondenterna ska uppleva dessa dilemman och bli stressade.
Vi upplevde heller inte att respondenterna hade svårt att förstå eller svara på frågorna. 

Genom vårt val av ett mellanting mellan samtal och intervjuer innebär det att vi 
konfronterades med svårigheterna från båda dessa. När det kommer till intervjuer handlar 
problemen ofta om att inte påverka respondenten och på så sätt försöka minimera effekterna
en intervjuare kan åstadkomma. Svårigheterna med samtal är ofta istället att få den 
intervjuade att öppna sig och verkligen berätta hur han eller hon känner (Gustavsson, 2004). 
Vi tror oss inte ha påverkat respondenterna i någon riktning men märkte av att det vid ett fåtal 
intervjuer var svårt att få respondenterna att öppna sig. Det verkade lösa sig relativt snabbt då 
respondenterna fått en känsla om vad intervjun gick ut på.

Vi är medvetna om att det blir svårare att göra om studien eftersom vi väljer att skapa 
fingerade respondenter. Risken är att vi tolkar in saker i materialet som grundas i vår 
förförståelse. Dock hävdar Gustavsson (2004) att vi genom vår kvalitativa ansats ges 
möjlighet till att se mer och djupare än det som den insamlade empirin visar. Vi har gjort det 
här valet för att skapa en mer lättläst empiri samt för att kunna vara djärvare i våra tolkningar 
för att skapa poänger (Gustavsson, 2004).
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3 Teori
I detta avsnitt presenterar vi vår teoretiska referensram.

3.1 MR-Modellen
Meherabian och Russell utvecklade 1974 en modell (MR-modellen) som söker till att förklara 
effekterna av butikskonceptet kopplat till shoppingbeteende (Milliman, 1986). Modellen har 
sedan dess vidareutvecklats av bland andra Donovan och Rossiter med studier både år 1982 
och 1994 där de introducerade den inom marknadsföringsområdet. Modellen består av 
Stimulus> Organism> Respons. Stimulus är den butiksmiljö som skapats med hjälp av saker 
som färger, dofter, musik osv. Organismen är det ”känslobatteri” som konsumenterna bär 
inom sig som påverkas av stimulus. Där beskrivs tre komponenter: pleasure, arousal och 
dominance (PAD) som mäts i butiken. Pleasure är i vilken utsträckning en individ känner sig 
bra, glad eller tillfredsställd. Arousal är till vilken grad en individ känner sig exalterad, 
stimulerad, alert eller aktiv. Dominance är hur väl en person känner sig i kontroll eller fri att 
agera som han behagar i situationen. Slutligen är det den respons som konsumenterna ger
vilket mäts i approach kontra avoidance, det vill säga att man antingen närmar sig miljön eller 
undviker den. 

Detta har mätts i kontakt med folk eller personal, men framförallt mäts det genom tid i 
butiken och pengar spenderade. Det visade sig framförallt att pleasure driver spenderade 
pengar och arousal driver spenderad tid (Nordfält 11/4-06). Butiksmiljön påverkar alltså 
organismen som i sig påverkar responsen. MR-modellen är än idag högst aktuell och det görs 
fortfarande tester med den. Däremot har utvecklingen gått från att testa enbart en variabel till 
att testa interaktionseffekter, det vill säga kombinationen av flera faktorer samtidigt t.ex. 
musik och exponering (ibid.). Vi kommer från och med nu benämna de olika delarna i MR-
modellen med svenska översättningar för att skapa ett bättre flyt i texten och dessutom göra 
den mer lättförståelig. Pleasure översätts med njutning, arousal med exaltering och dominance 
med dominans. 

3.2 Butikskoncept

3.2.1 Definition
Butikskonceptet är ett bredare begrepp än butiksmiljö. Då miljön främst betonar atmosfär, 
färger och ljud, är butikskonceptet bredare och innefattar dessutom saker som sociala faktorer. 
Butikskonceptet är således den upplevelse kunden kan förvänta sig i butiken och det som 
utmärker butiken (Thurow m.fl., 2004). Kortfattat kan butikskonceptet formuleras som allt 
som möter besökaren i en butik. Många gånger styrs en kunds val av butik inte bara av 
sortiment och pris, utan också av butikens tillgänglighet och mervärden som bemötande och 
upplevelse, de saker som gör en butik annorlunda. Därför blir det betydelsefullt vart butiken 
ligger, hur den ser ut och är planerad, vilken service som ges och hur trivsamt det är att handla 
där.

Effekten av de olika faktorerna ses bäst när de är extrema, exempelvis om musiken är väldigt 
hög eller ljuset mycket starkt. Eller om faktorerna inte motsvarar de förväntningar kunden har 
på butiken. Kunden som besöker butiken bör känna igen och få bekräftat de budskap och 
löften som reklam och annan marknadsföring kommunicerat ut (Thurow m.fl., 2004). Alla 
delar av butikskonceptet bidrar till ett helhetsintryck, vilket är det som kunden bär mer sig ut 
ur butiken. Som många produkter framhäver även butikskoncept icke verbala signaler som 
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därmed måste ses, bli hörda, avsmakade, vidrörda eller luktade på för att uppskattas. I de 
flesta konsumtionssituationerna arbetar flera sinnen samtidigt (Holbrook & Hirschman, 
1982). Därför är det viktigt att allt stämmer överens - skyltar, budskap, färger, ljud och känsla 
- just för att kundens förväntningar ska kunna motsvaras (Thurow m.fl., 2004).

Konsumenternas upplevelser av butikskoncept är subjektiva och deras åsikter är ytterst 
personliga. Bedömningen är även situationsberoende d.v.s. med hänsyn till sammanhang görs 
en bedömning. Denna bedömning kan således ändras från en situation till en annan. 
(Holbrook, 1996) Det behöver inte vara så att konsumenters värderingar av butikskoncept 
sker precis vid själva besöket i butiken utan att den formas vid senare tillfälle (Holbrook 
1996; Holbrook och Hirschman 1982).

3.2.2 Påverkande faktorer
Det var inte länge sedan som detaljhandelsmiljön endast hade ett fåtal krav att möta (Baker 
m.fl., 2002). En butik behövde då vara ren och organiserad för att maximera försäljningen. 
Idag måste butiksmiljön knyta an direkt till varumärket samtidigt som det uttalar dess 
budskap. Trots att ett mer genomarbetat butikskoncept oftast leder till högre priser är de 
negativa effekterna på försäljningen av detta relativt liten eftersom det på samma gång 
uppfattas som om varorna är exklusivare och har högre kvalitet (Allsopp, 2005). Baker m.fl.
(2002) hävdar att det främst är butiksmiljön och kvalitén på servicen i butiken som påverkar 
kunderna att återkomma till butiken. Hon hävdar också att simplare butikskoncept kan 
försämra konsumenters shoppingupplevelse. Det kan räcka med en antydan av detta för att 
konsumenten ska välja bort butiken utan att först ha bearbetat informationen om vad butiken 
erbjuder och butiksvarornas värde (Baker m.fl., 2002; Allsopp, 2005). På det hela taget är det 
ytterst viktigt för butiken att vara uppmärksam vid val av butikskoncept (McIntyre & Bender, 
1986). De måste försäkra sig, när de är nya och ombyggda, om att de överensstämmer och är 
förenliga med marknadsföringsmålen samt att rätt budskap kommuniceras ut till 
konsumenterna (Mullin, 2006).

Kostnaden för upplevelseshopping innefattar den psykologiska kostnaden av shopping, såsom 
irritation på grund av hög musik eller trängsel, samt konsumentens tid och ansträngning att få 
tag i produkter. Dessa faktorer kan vara avgörande för konsumentens val av butik. Baker m.fl.
(2002) menar att konsumenter uppmärksammar både sociala hänseenden, inredning, 
utformning och omgivande miljöaspekter när en butik utvärderas. Det eftersom att man tror 
att dessa aspekter erbjuder trovärdig information om produktrelaterade attribut såsom kvalitet, 
pris och den sammanlagda shoppingupplevelsen (Allsopp, 2005). Baker m.fl. (2002) menar 
att de miljöpsykologiska teorierna talar för att den viktigaste uppgiften för butiken är dess 
förmåga att underlätta målen för dess besökare. Eroglu och Herrell (1986) menar på samma 
sätt att det är av stor vikt hur butiken är disponerad. Konsumenter uppskattar oftast 
tillgänglighet och bekvämlighet i butiken för att på ett lätt sätt kunna hitta den vara som söks. 
Butikskonceptet kan ha inflytande på konsumenters förväntningar av deras effektiva rörelse 
genom butiken (Baker m.fl., 2002). Anställda och andra butikskonceptaspekter som färg och 
ljus påverkar uppfattningen av servicekvaliteten, medan musik inte har någon signifikant 
inverkan (ibid.). Att införliva egenskaper i butikskonceptet som signalerar en shoppingmiljö 
med låg stressnivå bör vara högsta prioritet för återförsäljare som försöker locka till sig nya 
kunder (ibid.).

3.2.3 Konceptualisering
Riktlinjer för att skapa ett butikskoncept baserat på MR-modellen säger att butiker som skapar 
en hög grad av exaltering upplevs som tilltalande av kunden, detta leder till att kunden 
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spenderar mer tid och pengar i butiken (Kaltcheva & Weitz, 2006). Effekten av exaltering är 
dock motsägelsefull och inkonsekvent eftersom studier både har funnit att exaltering ökar 
butikstrafiken och försäljningen medan andra visar på motsatsen. Kaltcheva och Weitz (2006) 
menar således att exalterande butiksmiljöer inte alltid är positivt, utan att effekten av 
exaltering snarare beror på konsumentens motiv och motivation till shoppingen. När 
konsumentens motiv är nöjesshopping skapar en hög grad av exaltering en ökning av njutning 
och samtidigt ökad försäljning (Kaltcheva & Weitz, 2006). Detta på grund av att
nöjesshoppare begär berikade och mer fängslande shoppingupplevelser som dessa högt 
exalterande miljöer tillhandahåller. När det istället kommer till målorienterade konsumenter 
medför hög exaltering en negativ effekt på både njutning och försäljning (ibid.). 
Målorienterade konsumenter vill ofta avsluta sin shopping med så liten ansträngning och på 
så kort tid som möjligt, därför uppskattar de inte faktorer som hög musik, intensiva färger och 
komplexa butikskoncept som gör anspråk på deras uppmärksamhet (Kaltcheva & Weitz, 
2006). 

Butikerna kan använda sig av olika element i butiksmiljön, som musik och färg, 
komplexiteten av butikskonceptet och hur varorna presenteras, för att påverka konsumentens
nivå av exaltering. Kaltcheva och Weitz (2006) tar upp ett exempel där en livsmedelsbutik får 
reda på att deras kunder huvudsakligen är målorienterade. Då bör de använda kallare och 
mindre intensiva färger som exempelvis olika nyanser av ljusblått (Bellizzi m.fl., 1983).
Dessutom bör de gärna associera dessa färger med deras varumärkesnamn. De bör alltså inte 
använda intensiva orangea eller röda färger. Vidare bör butiken ha en enkel varupresentation 
och sammantaget ett enkelt butikskoncept (Bellizzi m.fl., 1983). Konsumenter i en sport- eller 
klädbutik däremot är ofta mer fritidsorienterade vilket medför att de kan skapa en mer 
komplex varupresentation och butikskoncept (Pine och Gilmore 1998). Det är dessutom 
fördelaktigt för butiken att omorganisera med jämna mellanrum för att stimulera kunderna
(Holbrook, 1996; Pine och Gilmore 1998). Butiken bör gärna använda sig av varma och 
intensiva färger i butiken och i varumärkesnamnet (Bellizzi m.fl., 1983).

I fall där konsumenters dominanta motiv varierar med tiden, blir butikens uppgift att skapa ett 
passande butikskoncept svårare. Kaltcheva och Weitz (2006) förespråkar därför att de faktorer 
i butiken som är svåra att modifiera frekvent, som färgerna på väggarna, bör utformas på ett 
sätt som påverkar exalteringen hos kunderna måttligt. Mer föränderliga attribut såsom 
bakgrundsmusik kan användas för att öka kundernas exaltering vid de tillfällen då de tror att 
konsumenterna huvudsakligen nöjesshoppar samtidigt som den kan dämpas för de mer 
målorienterade kunderna (ibid.). Konsumenters känsla av dominans kan ibland variera i 
butikers olika avdelningar vilket bäst motverkas genom att skapa en helhet i butiken genom 
ett väl genomarbetat butikskoncept. 

3.4 Mervärde
Fler och fler konsumenter söker, och i många fall kräver, mervärde i dagens shoppingmiljöer.
Därför är det viktigt att ge folket vad de vill ha. Baker m.fl. (2002) uppmanar butikerna till att 
hitta ett behov och fylla det behovet med en idé, nu är det upplevelser som eftersträvas och 
därmed bör man tänka utanför ”lådan” för att hitta kreativa vägar att tillgodose efterfrågan
(Nussbaum m.fl., 2005). Mullin (2006) skriver att det är viktigt för butikerna att kommunicera 
ut rätt budskap och värden till konsumenterna. Butikskonceptet måste stämma överens för att 
inte förvirra kunderna. För att framstå som en exklusiv butik måste också inredningen 
förmedla det intrycket. Det kan vara svårt för butiken att avgöra vilken inredning och koncept 
som är det bästa eftersom det inte finns någon gyllene regel som passar alla, dessutom är det 
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dyrt att testa sig fram (Mullin, 2006). Det verkar ofta som om de butiker med störst 
framgångar med deras butikskoncept är de som vågat ta risker med inredningen. Återigen är 
det viktigt att poängtera vikten av att konceptet är sammanhängande (Kaltcheva & Weitz, 
2006). Barr (2006) säger att butiker med varumärken som har en egen kreativ vision måste se 
till att bygga vidare på den så att det inte blir motsägelsefull. Han menar också att innovativa 
butiksinredningar förstärker varumärken. Dessutom uppmanar de till att låta skapa en 
omgivning i butiken som kan uppmuntra kunderna till att ta med sig sina egna erfarenheter 
och kreativa energi till att låta en personlig historia ta vid i butiken (Barr, 2006.). 

3.4.1 Nöjesshopping
Boedeker (1997) menar att variationen av vilken form av konsumtion vi konsumerar ökar i 
dagens samhälle eftersom den hedoniska och upplevelsesökande aspekten av konsumtion 
förstärks. Den tidigare syn som varit dominerande i mikroekonomisk litteratur har på senare 
tid blivit något orealistisk och därför mer ifrågasatt. Konsumenternas tendenser går alltså från 
att vara rationella till att bli mer och mer emotionella, hedoniska och bildliga och de blir 
därför allt viktigare att skapa upplevelser i butikerna (Boedeker, 1997; Pine m.fl., 2001).
Konsumenten söker nu mer efter en nöjesfaktor när vi shoppar och förväntar oss alltså att 
shoppingupplevelsen ska vara rolig och tillfredsställande (Okada, 2005). Därför blir 
utmaningen för butikerna att tillhandahålla denna eftersträvan från konsumenternas sida när 
de besöker deras butiker. Nöjesshoppare anser shopping vara en fritidssyssla som är högst 
njutbar och underhållande även om inte ett köp av en vara eller tjänst äger rum (Boedeker, 
1997; Bloch & Richins, 1983). Därför önskar de sig få shoppa i ovanliga eller speciella 
omgivningar, gärna sådana som upplevs som sensuellt stimulerande (Hirschman & Holbrook, 
1982; Boedeker, 1997). Deras strävan är alltså att få shoppa i en omgivning som är rolig, full 
av överraskningar och spännande samtidigt som den uppfattas som säker för att på så sätt 
framkalla en njutbar shoppingupplevelse. På ett sätt kan shopping alltså benämnas som ett 
äventyr (Boedeker, 1997).

Att nöjesshoppingen är inriktad på att vara hedonisk samt njutbar genom den emotionella 
erfarenheten menar Boedeker (1997) kan vara nyckeln till vad det är som är förnöjsamt med 
upplevelsen. Han talar om att det manifesteras i sig självt genom att nöjesshoppingen bland 
annat är impulsiv, ineffektiv, icke rutinmässig samt fritidsbetonad. Dessutom menar han att 
nöjesshopping är personlighetsförknippat eftersom det inte är alla som njuter av shopping,
utan att det till och med finns dem som rent av ogillar att shoppa. Enligt Boedekers (1997) 
undersökningar är den vanligaste orsaken till varför konsumenter bedriver nöjesshopping att 
det är för dem ett nöje och glädjeämne. Lite mer specifikt pekar han på att motiven till 
shopping för nöje och välbehag är omedelbar tillfredsställelse, en upplevelse, att ha roligt, 
fritid och underhållning, en flykt från rutin och erfarenheter. Motiven är alltså av 
känslomässig karaktär kopplat till välbehag och nöje. 

De typiska aktiviteterna som kännetecknar nöjesshopping är att shoppa för shoppandets skull, 
att strosa eller gå runt relativt mållöst, eller att fortsätta shoppa efter att ha handlat det man var 
ute efter samt att spendera tid till att titta runt (Boedeker, 1997; Bloch & Richins, 1983).
Boedeker (1997) hävdar att nöjesshopping oftast inte är planerad på förväg utan är av mer 
spontan och impulsiv karaktär. Nöjesshopping är alltså kopplat till nöjet av att söka efter 
stimulans genom att undersöka konsumtionsmiljöer samt produkter (Okada, 2005; Boedeker, 
1997). Boedeker (1997) hävdar att nöjesshopping är positivt relaterad till PAD i MR-
modellen. Vidare menar han att den emotionella erfarenheten av PAD är nådd - vare sig det är 
medvetet eller omedvetet, avsiktligt eller oavsiktligt - genom det explorativa beteende som 
förekommer i butiksmiljöer vid nöjesshopping. 
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4 Empiri
I detta avsnitt presenterar vi butikerna där undersökningen genomförts, samt redogör och 
sammanställer det insamlade materialet i form av de intervjuer som vi genomfört. 

4.1 Empirisammanställning

4.1.1 Dry Lake - Brunogallerian, Götgatsbacken 36
Butiken öppnades vid invigningen av Brunogallerian år 2004. Här erbjuds handplockade 
varumärken direkt från Kalifornien som butiken strävar efter att vara ensamma på marknaden 

Bild 1.

Johan är en 30-årig man som brukar planera sin shopping i förväg. Han tycker om att shoppa 
och gör det ganska ofta. Även om han uppskattar att gå i butiker för att söka lite inspiration så 
brukar det finnas ett mål med shoppingen. Johan har för vana att ofta gå till ett par speciella 
butiker där han anser sig få inspiration. Han handlar aldrig, eller i alla fall mycket sällan, i 
dessa butiker utan är mest där för upplevelsens och inspirationens skull. Han tycker om Dry 
Lakes butikskoncept, butiken har en mysig känsla och känns avslappnad och trevlig. Den 
sticker också ut ifrån de lite mer stela butikerna i närheten. Butikkonceptet är viktigt för 
Johan, han menar att han påverkas av det vilket gör att hans shoppingrundor kan få ett 
mervärde genom att besöka säregna butiker. Han tycker sig också se vilken inriktning butiken 
har när han tittar på butikskonceptet och vilken typ av kläder de tillhandahåller. 

Tommie är 30 år och shoppar inte särskilt ofta. När han gör det tycker han om att ha en på 
förväg bestämd plan över vad det är han letar efter och vilka butiker som är tänkbara att 
tillhandahålla det han letar efter. Butikskonceptet ser han som ett dragplåster till att fånga 
hans intresse och på så sätt dra in honom i butiken. Ett bra butikskoncept som tilltalar honom 
tycker han ger honom ett mervärde som förgyller shoppingturen med något extra. 
Butikskoncept är något Tommie ser väldigt positivt på och han tycker att det är ett ”soft”

i Sverige med att tillhandahålla. Idén är 
att snabbt kunna ta in nya heta märken 
som dyker upp i Los Angeles och är 
svåråtkomliga i Sverige. De tar in ett 
fåtal av varje plagg för att kunna byta ut 
sortimentet ofta (Rehnberg, 2005). Det 
finns kläder för både killar och tjejer, 
framförallt jeans av mer exklusiva 
märken, men även toppar, skor, 
underkläder och accessoarer. Butiken är 
inredd som en rockklubb/strippklubb 
med mörka tyger, guldstänger, mörkt 
trä, catwalk, soffor, bar, kristallkronor, 
en motorcykel, en hotrod-dörr osv. 
Tanken är att förmedla en känsla av att 
man befinner sig i en lokal bar i Los 
Angeles. Framförallt var det viktigt att 
butiken skulle sticka ut i gallerian och 
Kristoffer Sundlin (16/5-06) som skapat 
butikskonceptet vill att det ska kännas
som att få en varm kram av någon man 
älskar när man besöker Dry Lake.



17

koncept i Dry Lake där han speciellt framhäver motorcykeln och plyshen. Han kan inte riktigt 
sätta fingret på vad det negativa skulle vara, men han själv vill inte bli förvirrad av 
butikskonceptet eller att de olika butikerna ska försöka efterlikna varandra. 

Anna är en 30-årig kvinna som gillar att nöjesshoppa och hon uttrycker det själv som om det 
är hennes hobby. Hon shoppar ofta och spenderar många timmar till att ögna igenom butiker. 
Anna uppskattar ett genomtänkt butikskoncept eftersom hon är ute efter intryck och 
inspiration när hon besöker butikerna. Hon gillade konceptet i butiken och hade främst fastnat 
för den uppställda soffan med TV:n ovanför som är inramad i en tavelram av guld. Efter att ha 
rannsakat sig själv upplever hon att en butik med snyggare koncept gör så att hon blir mer 
benägen att betala ett högre pris för egentligen samma vara där som hon skulle kunna köpa 
någon annanstans billigare. Hon eftersträvar ett mervärde när hon shoppar och ser gärna att 
hon får en upplevelse för att bli riktigt tillfredsställd. Butikskonceptet är en sån sak som kan 
efterlämna ett mervärde åt Anna. När hon shoppar gör hon det helst utan en förutbestämd 
färdplan och agerar istället spontant i hennes val av butiker eftersom hon uppger sig för att 
vara en impulsiv person. Den största faran som Anna ser med välarbetade butikskoncept är 
om det blir så mycket och påtagligt att all fokus läggs på konceptet så att man inte ser 
kläderna när man handlar. Det upplevde hon som distraherande i Dry Lake, men hon gillade 
konceptet så pass att hon ändå tyckte att det var ”okej”. Hon ser också en risk i att butiker 
med starka butikskoncept inte kan appellera alla och därmed inte locka dem till butiken.

4.1.2 Dry Lake – Sturegallerian 61
Butiken öppnades i samband med nyöppnandet av Sturegallerian år 2005. Även här erbjuds 
exklusivare märken med moderna kläder för tjejer och kvinnor såsom t.ex. jeans, tröjor, blusar, 
skor och accessoarer. Konceptet är detsamma som för Dry Lake i Brunogallerian när det 
kommer till att snabbt kunna beställa in nya heta märken från utlandet. Vad som främst skiljer 
de båda Dry Lakebutikerna åt är att butiken i Sturegallerian bara riktar in sig på den kvinnliga 
populationen medan butiken i Brunogallerian tillhandahåller kläder för båda könen. Dessutom 
skiljer sig inredningen i butikerna avsevärt. I Sturegallerian är butiken mycket ljusare med stora 
fönster ut mot Stureplan och färgerna går i vitt, rosa och lila. Inspiration till inredningen har 
tagits från södra Frankrikes bondgårdar och intrycket är mjukt och feminint (Halling, 15/5-06).

Bild 2.

Lisa är 25 år gammal och en van shoppare som tycker om att ägna mycket tid till att titta runt 
i butiker. Hon behöver inte ha något mål med shoppingrundan mer än att just få shoppa för 
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shoppandets skull. Lisa har för vana att gå en utstakad rutt när hon är ute på sina 
shoppingrundor. Butikskonceptet är något som hon uppskattar, det är ofta konceptet som 
avgör om hon går in i butiken till att börja med eller ej. Dock tycker hon att det är viktigare 
vilka varumärken de har i butiken. Är konceptet häftigt men butiken inte har de märken på 
kläderna som hon är ute efter så tänker hon inte slösa mer tid än nödvändigt i butiken. På 
hennes shoppingrundor är det helt klart kläderna som är det viktigaste. Dry Lake tycker hon är 
fin men lite för sött utformad för hennes smak. Hon ser trots det inga nackdelar med 
butikskoncept utan snarare en möjlighet för företagen att försöka dra in henne i butiken för att 
titta runt även fast de inte har hennes favoritmärken. 

Sofia är en 40-årig kvinna som verkligen tycker om att shoppa och gör det förhållandevis ofta. 
För henne så är shoppingen lite tudelad då hon menar att hon ofta har ett ärende som hon 
klarar av så snabbt som möjligt för att det ska bli mer tid över till att bara nöjesshoppa. Hon 
har därför en ganska planerad färdväg när hon ska handla för att kunna klara av sitt mål för 
dagen tidigt. Hon tycker om att samla inspiration när hon shoppar i lite speciella butiker där 
hon sällan köper något. Dry Lake har blivit en sån inspirationsbutik på den sista tiden. Hon 
tycker att både kläderna och butiken med allt det rosa är jättefint och romantiskt, och upplever 
att det luktar gott och ser inbjudande ut. Generellt tycker hon om när det är mycket yta i 
butikerna och att det är organiserat. Är det rörigt så vill hon varken besöka eller handla i 
butiken. Hon menar att hon påverkas av butikskoncept, när det blir för mycket information 
och på så sätt rörigt känner hon sig inte till freds och vill därför inte heller handla i butiken. 
Spontant tycker hon dock att butikskoncept är något positivt eftersom det leder till att man 
kan identifiera sig och hitta rätt bland alla butiker. Hon menar också att hon söker upplevelser 
i vissa butiker när hon går på sina shoppingrundor. Egentligen ser hon inga problem med 
butikskoncept även om hon kan tänka sig att det kanske skulle kunna avskräcka kunder från 
att besöka butiken.

Angelica är 35 år gammal och uppskattar en lite mer hemtrevlig och mysig atmosfär i de 
butikerna hon shoppar i, hon säger t.ex. att det gärna får vara blommor i butiken. Vilket hon 
gillade i Dry Lake. I övrigt tyckte hon att butiken var sådär, men ändå bättre än de flesta andra 
eftersom den är lite mer ”uthängd”. När hon shoppar har hon nästan alltid ett ärende att 
uträtta, men hon handlar inte särskilt ofta. Hon tycker att butikskoncept är viktigt och uppger 
att hon påverkas av det. Hon ser det som om butiken gör en gallring av de kunder som de vill 
dra till butiken genom butikskonceptet. Själv säger hon att hon väljer ut de butiker som 
tilltalar henne rent spontant och impulsivt när hon ska shoppa. Angelica tycker att det kan 
ligga en fara i när konceptet når för stora nivåer och går över till att försöka påverka kunderna 
för mycket. Hon tycker att gränsen är nådd när det kommer till att använda dofter eller 
liknande för att stimulera kunderna. Dessutom känner hon att för stylade butiker kan bli lite 
lätt avskräckande att besöka. 
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4.1.3 Acne Jeans - Norrmalmstorg 2

Bild 3. Bilderna är hämtade från www.acnejeans.com

Mathias är en 23-årig kille som är van att shoppa och brukar nästan alltid ha något att söka 
efter när han shoppar. Han gillar att vara spontan när han handlar och gör därför inte upp 
någon bestämd plan för hur han ska gå när han väl kommer till stan. Butikskoncept är något 
betydelsefullt för honom även om det är mer grundläggande saker som står över i 
prioriteringslistan vid val av butik. Det viktigaste påpekar han trots allt vara att det är rent, 
fräscht och organiserat i butiken, men sen tycker han samtidigt att det gärna får vara mer än 
mindre stylat. Butikskonceptet påverkar honom till viss del. Han ser gärna att konceptet är 
genomtänkt och ”clean”, vilket han menar kan skänka honom ett mervärde när han handlar. 
Acnes koncept tycker han är snyggt och ligger rätt i tiden, det han uppskattade mest var 
musiken de spelade i butiken. Han gillar marmorstolparna i butiken vilket skapar en exklusiv 
men samtidigt enkel stil som han gillar. Det är också fina kontraster mellan svart och vitt och 
han gillar även det klassiska och historiska i att de inrett bankens lokaler. Främst ser han 
butikskoncept som något positivt, men kan tänka sig att det kanske kan ha en negativ effekt 
för företaget på så sätt att kunder väljer bort butiken för att de blir avskräckta av konceptet. 

Per är en ovan shoppare i 35-årsåldern som tycker att utformningen av butiken är mycket 
viktig när det kommer till hans val av butik. Det viktigaste för honom är att det inte känns 
plottrigt eller oorganiserat i butiken. Han vill framförallt ha gott om yta och ordning när han 
handlar. Acne tycker han ligger någonstans på gränsen eftersom det är mycket yta och ganska 
organiserat. Ändå upplever han den som lite rörig för att det är många kläder som saknar 
ställning. Känner han att konceptet är fel för honom så ”stänger han av” och han kan på så sätt
inte längre ta till sig av de intryck butiken förmedlar. När han handlar så gör han det oftast 
väldigt målmedvetet och han har redan bestämt sig för vad han ska inhandla och vart han ska 
hitta det han vill ha. Butikskoncept i sig tycker han inte är särskilt positivt. Det viktiga är att 
det ska vara praktiskt och lätt att hitta de sakerna som han vill ha. Dessutom tycker han att det 
har en tendens att bli pretentiöst och stelt med för ”modern” utformning. 

Flaggskeppsbutiken vid Norrmalmstorg 
öppnades år 2005. Här tillhandahålls Acnes 
egna märkeskläder, skor och accessoarer. Ett 
varumärke som de själva vill ska stå för 
kreativitet. Tanken med butikskonceptet är 
att det ska kännas som en fotoateljé. Johan 
Sandler (18/5-06) som designat butiken vill
att det ska vara som att kliva in i en 
acnevärld när man besöker butiken.  
Inredningen är ljus och går främst i vitt och 
svart. Butiken är smyckad med svarta 
stålstänger som är uppbyggda i olika nivåer 
runt omkring butiken. På stängerna är det 
vita paraplyer som brukar figurera i 
fotosammanhang för att skapa rätt ljus. I och 
med att butiken ligger i den gamla 
banklokalen finns fortfarande detaljer som 
marmorpelare, marmorgolv och bankvalv 
kvar. I bankvalvet har de konstutställningar. 
Konceptet har därför blivit en avvägning av 
att möta det gamla med de nyare mer 
moderna detaljerna. 
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5 Tolkning och analys
I detta avsnitt analyseras det teoretiska och empiriska arbetet. Analysen utgår ifrån den 
teoretiska referensramen.

5.1 Allmänt – om konsumenterna och butikerna
Konsumenterna i studien visar på en mångfald av beteenden när det kommer till hur de 
påverkas av butikskonceptet. Upplevelserna i butikerna är många och varierar mellan 
konsumenterna. Olika typer av konsumtion skildras, bland annat genomförs nöjesshopping 
och målorienterad shopping av konsumenterna i studien. 

Många av respondenterna tyckte sig själva ha som vana att shoppa mycket och ofta. En 
anledning skulle kunna vara att konsumenter som går i dessa butiker är ganska medvetna om 
vad dem vill ha eller vilken livsstil de eftersträvar. Eventuellt vill de uppleva känslan av att 
vara i en butik som erbjuder exklusiva och dyra varor vilket också oftast ger en känsla av 
bättre kvalitet och högre värde (Baker m.fl., 2002; Allsopp, 2005).

Som Baker m.fl. (2002) nämner i sin studie uppfattade vi likaså att vissa av våra respondenter 
upplever att butiker som erbjuder en mer exklusiv image ofta upplevs som dyrare samt att 
detta också skulle innebär att butiken erbjuder produkter av högre kvalitet och värde.

Butikskonceptet kan med största sannolikhet påverka vad jag är villig att betala för en och 
samma vara i olika butiker. Jag låter mig luras! - Anna

Alternativt kan man tänka sig att de frekvent besöker butikerna för att uppleva något utöver 
det vanliga för att det ger en mer stimulerande shoppingupplevelse samt inspiration istället för 
att göra andra aktiviteter som exempelvis att besöka ett museum (Gagnon m.fl., 2005; Allen 
& McGoun, 2000). Gå runt och strosa i butiker och nöjesshoppa kan ge betydelsefulla 
upplevelser och inspiration (Boedeker, 1997). Majoriteten av konsumenterna hade besökt 
butikerna tidigare. Baker m.fl. (2002) hävdar att det främst är butiksmiljön och kvalitén på 
servicen i butiken som påverkar kunderna att återkomma till butiken. Vi föreställer oss att det 
starka butikskonceptet är en starkt bidragande faktor till att kunderna återkommer. Att de gör 
smärre förändringar i butikerna bidrar dessutom till att de håller intresset uppe hos kunderna 
så de kan fortsätta att stimuleras och exalteras när de besöker butikerna (Kaltcheva & Weitz, 
2006). Det visade sig finnas uppskattning hos respondenterna på just den här punkten:

Jag tycker det är jättekul att komma tillbaka hit och se vad de hittat på för skoj! - Sofia

Flera av konsumenterna hade några butiker som de vanligtvis gick till och därmed även 
invanda shoppingrutter. Dock var det många som poängterade att de då och då bröt mönstret 
och valde att titta in i lite annorlunda butiker. Kaltcheva och Weitz (2006) menar på att det 
kan vara lämpligt att använda sig av komplexa butikskoncept med exempelvis starka färger 
och liknande intryck för att dra till sig uppmärksamheten i sådana här typer av butiker. Det 
kan vara det som har lockat Tommie när han kommit att bryta sin på förväg bestämda 
shoppingrutt. 

Butikskonceptet fungerar framförallt som ett dragplåster. Att jag överhuvudtaget går in 
i butiken. Väl inne spelar det inte så stor roll. - Tommie

Han fortsätter att beskriva närmare att det främst var motorcykeln och den vinröda plyschen 
som fångade hans intresse på Dry Lake i Brunogallerian. Andra kommenterade att den röda 
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mattan i butiken kändes inbjudande och Sundlin (16/5-06) som inrett butiken vill själv 
uppmärksamma den belysta ”catwalken” som leder kunderna in i butiken. Han menar att den 
ska fungera som ett sätt att bryta ut ur övriga gallerian för att dra åt sig kundernas 
uppmärksamhet. Flera respondenter tyckte också att Dry Lake i Sturegallerian såg 
välkomnande ut. Vid hedonisk konsumtion arbetar kroppens alla sinnen i form av smak, ljud, 
lukt, känsel och syn, men även fantasin och den känslomässiga erfarenheten (Inman, 2004; 
Allen & McGoun, 2000). Hirschman och Holbrook (1982) skriver att konsumenterna reagerar 
på dessa intryck genom att generera flersinniga bilder inom sig själva. Det visade sig i 
undersökningen att flera visade prov på att de upplevde butiken med fler sinnen än vad vi 
förväntat oss.

Både kläderna och butiken är jättefina, det är så inbjudande, det ser till och med ut att 
lukta gott. - Sofia

I detta fall stod Sofia utanför butiken, men även där upplevde hon att det doftade gott från Dry 
Lake. Hirschman och Holbrook (1982) menar att konsumenterna har en föreställning inom sig 
om hur någonting är, som de förknippar med det de upplever. Vi tolkar det som att kunderna, 
i det här fallet Sofia, applicerar ett minne från en tidigare erfarenhet på det som upplevs i 
butiken. I detta sammanhang kanske kreatörens vision vart besannad och Sofia drömde sig 
bort och ”kände” lukten av en fransk bondgård under sommaren. 

Båda dessa Dry Lakebutiker ligger i gallerior och har därför en mer öppenhet mot kunderna. 
Kreatörerna av butikerna har också arbetat med färger som Kaltcheva och Weitz (2006) 
menar drar till sig uppmärksamhet och appellerar nöjesshoppare. Vi är av uppfattningen att 
besökarna på Acne, som inte ligger i en galleria, varit något mer målmedvetna när de besökt 
butiken med tanke på att butiken inte sticker eller är iögonfallande för dem som strosar förbi. 
Samtliga respondenter vi samtalade med och intervjuade i samband med Acnebutiken hade
dessutom besökt butiken tidigare. 

Butiken är inredd med sterila färger, i motsättning till Kaltcheva och Weitz (2006) teori som 
uppmuntrar till starkare och mer uppseendeväckande färgschema för den här typen av butiker. 
Reaktionerna från respondenterna har också varit blandade där några tyckt att det varit lite för 
sterilt och trist i butiken samt ansett det vara lite för många intryck i butiken vilket gjort att de 
uppfattat den som något rörig. 

Det är lite på gränsen för mig. Det är mycket yta men känns ändå lite rörigt. - Per

Samtidigt har andra istället uppfattat konceptet som mycket stilrent och passande och de 
uppskattar att det är en enkel idé men ändå uppseendeväckande och rolig. Det gör det hela 
svårtolkat för oss, men vi anser oss ändå se att Kaltcheva och Weitz (2006) teorier verkar 
stämma i vissa avseenden. Samtliga butiker har ett väl utarbetat butikskoncept vilket i sin tur 
betyder, sett till MR-modellen, att stimulus är noga genomtänkt. Färgschemat är alltså helt 
olika i butikerna men alla är ändå ganska drastiska på sina sätt. Dry Lake i Brunogallerian har 
valt djupa och mörka färger i hela sitt framförande medan de andra två butikerna är betydligt 
ljusare. Dock skiljer sig även dem från varandra då Dry Lake i Sturegallerian går i vitt, lila 
och rosa medan Acne Jeans är väldigt avskalat och går i svart och vitt. Trots att de i princip 
har samma målgrupp på marknaden så tar de sig alltså an dem väldigt olika. Vi tror att en 
viktig anledning till att Acne klarar av att ha det stela färgschemat, och den stilrena nästintill 
mekaniska utformningen, är på grund av att de har ett väl genomarbetat koncept med många 
aspekter som skapar upplevelser och väcker känslor hos konsumenterna. Dessutom använder 
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de aspekter som musik och fantasi för att stimulera sina kunder, vilket är effektivt enligt 
författare som Solomon m.fl., (2002), Pine m.fl., (2001) samt Hirschman och Holbrook 
(1982). 

Konceptet är snyggt, och ligger rätt i tiden! Musiken var nog det häftigaste i butiken, 
men jag gillade också marmorstolparna som skapar en exklusiv men ändå en ganska 
enkel stil. - Mathias om Acne Jeans

Mathias uppfattar konceptet som enkelt även om han också tycker att det känns exklusivt i 
butiken. Den viktigaste aspekten menar han var musiken som lämnade ett positivt intryck på 
Mathias shoppingupplevelse. 

Jag gillar färgerna i butiken! Det är skönt med en butik som sticker ut från de andra 
stela butikerna häromkring. - Johan om Dry Lake i Brunogallerian

Han betonar att det är skönt med en lite mer avslappnad butik som sticker ut, vilket blir en 
skön omväxling som han tycker förhöjer hans shoppingrunda. 

Butiken är fin, men det är lite för sött utformad för min smak egentligen. - Lisa om Dry 
Lake i Sturegallerian

Det mjuka feminina utseendet och det rosa och lila färgschemat blir lite för mycket för Lisa. 
Sofia däremot, som också är en van shoppare precis som Lisa, tycker att butiken med allt det 
rosa är jättefin.

Vi tolkar det som att aspekterna av stimuli för kunderna avvägs på en skala. Butikskonceptet 
måste balanseras på denna skala genom att ta stimulerande och exalterande metoder under 
beaktning. Genom att använda sig av exempelvis starkare färgskala som skapar varma intryck 
behöver butiken inte koncentrera sig på musik eller liknande underhållningsdimensioner i 
samma utsträckning. Vid ett mer avskalat butikskoncept verkar musik och liknande 
underhållningsdimensioner vara av större betydelse. 

Det verkar som om alla tre butikerna lyckats att skapa ett hållbart butikskoncept och att det 
framgått tydligt till konsumenterna vad det är butikerna står för. Dry Lake i Brunogallerian 
siktar på att framstå som en mer avslappnad butik med mer rockattityd och att de skulle sticka 
ut som en färgklick var medvetet (Sundlin, 16/5-06). Sturegallerians Dry Lake däremot ska 
vara en riktig tjejbutik vilket uppenbarligen framgår klart och tydligt (Halling, 15/5-06). Dock 
är det uppenbart att inte alla känner sig bekväma i den miljön. Acne Jeans framgår som 
exklusiv och kreativ vilket var meningen med konceptet (Sandler, 18/5-06).

5.2 Butikskoncept 
Precis som Baker m.fl. (2002) tar upp krävs det idag mycket mer av butikskonceptet jämfört 
med förr i tiden då butikerna endast hade ett fåtal krav att möta. Flertalet av de intervjuade 
konsumenterna menade att de på ett eller annat sätt påverkas av ett butikskoncept. Vi kan 
dock utläsa att konsumenterna påverkas och upplever butikskoncepten på vitt skilda sätt. 
Vissa påverkades mer än andra och en del såg också koncepten som mer positiva än andra. 
Det råder dock ingen tvekan om att konsumenterna faktiskt reagerar på de olika 
butikskoncepten, utan det skiljer sig enbart hur och varför de reagerar som de gör. Några såg 
det som en oerhört viktig del i sin shopping att få upplevelser och inspiration medan andra 
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inte alls lade samma vikt vid det. De ansåg istället att det var för mycket information och 
rörigt. Den vanligaste responsen var att konsumenterna både handlade och fick upplevelser i 
de butiker de valde att shoppa i. Däremot gjordes inte båda typerna av shopping varje gång 
eller samtidigt. 

Jag handlar i princip i alla butiker jag besöker någon gång. Men i vissa är ju 
upplevelsen starkare. - Anna

Några av konsumenterna fastnade främst för detaljer i butikerna medan andra såg till 
helheten. Faktorer som nämndes var bl.a. färg, ljus och ljud vilket också är återkommande i 
de valda teorierna (Thurow m.fl., 2004; Baker m.fl., 2002; Kaltcheva & Weitz, 2006; Bellizzi 
m.fl., 1983). Dessa är dock tydliga och mer påtagliga faktorer som nämndes av de flesta 
respondenter. Andra påpekade mer specifika attribut i form av detaljer i de olika butikerna. 
Dessa subjektiva åsikter om vilka detaljer som fångade intresset hos konsumenterna kunde 
vara allt från de massiva monumentpelarna i Acnebutiken till de lila ljuskronorna hängandes 
från taket på Dry Lake i Sturegallerian. I Acnebutiken påpekade flertalet respondenter att de 
uppskattade musiken som spelades i högtalarna. Anna var egentligen den enda som fastnade 
för underhållnings- och upplevelsedimensionen i form av en TV på Dry Lake i 
Brunogallerian. Det skulle kunna tolkas som att det inte är nödvändigt med just sådana former
av dimensioner för att skapa upplevelser åt kunderna om det ändå finns andra fokuspunkter i 
inredningen. En TV skulle nog göra sig bättre i en något mer stillsam butiksmiljö där den 
sticker ut mer. Det kan också indikera att det är fullt tillräckligt med mer traditionella stimuli 
som musik, färg och ljus för att fånga kundernas uppmärksamhet. Det skulle tala emot 
Solomon m.fl. (2002) som hävdar att det blir mer och mer nödvändigt med 
bildskärmar eller liknande underhållningsattribut för att stimulera kunderna. Av vad vi kan se 
i vår undersökning verkar det fullt tänkbart att butiker klarar sig utan dessa 
underhållningsattribut även i framtiden om de har andra stimulin. 

Kaltcheva och Weitz (2006) hävdar att exalterande butiksmiljöer inte alltid är positiva, utan 
att effekten av exaltering snarare beror på konsumentens motiv och motivation till 
shoppingen. Undersökningen har visat att både motiven till de olika typer av shopping som 
skett samt motivationen hos våra respondenter har varierat. Per är ett bra exempel på att 
butikens ansträngningar inte alltid uppfattas som positiva. Det viktigaste för honom är att det 
inte känns plottrigt eller oorganiserat i butiken. Han vill framförallt ha gott om yta och 
ordning när han handlar och struntar i alla andra faktorer. Det är därför viktigt att inte störa 
eller förvirra en sådan kund med för mycket intryck (ibid.). En sådan kund kan man påverka 
positivt genom att dämpa musiken eller andra intryck som förvirrar (ibid.). Dock kanske det 
skulle vara på bekostnad av andra konsumenter som istället uppskattar dessa stimulerande 
faktorer. Genom att dämpa Pers missnöje skulle de alltså kunna påverka andra kunders 
upplevelse negativt. Det är med andra ord en avvägning mellan vilken typ av kunder som man 
vill ha i butiken. 

Majoriteten av respondenterna tror att butikskonceptet kan bli avskräckande när konsumenten 
inte känner att det är dennes livsstil som speglas i butiken. Butiken kan ha ett för simpelt 
butikskoncept vilket kan leda till att konsumenter avstår från att inträda. Baker m.fl. (2002) 
beskriver en teori om att simplare butikskoncept kan försämra konsumenters 
shoppingupplevelse. Hon menar att det kan räcka med en antydan till detta för att 
konsumenten ska välja bort butiken utan att först ha bearbetat informationen om 
butiksvarornas värde samt vad butiken erbjuder. Vi skulle efter vår undersökning vilja vända 
på det påståendet och framföra att även ett exklusivt butikskoncept kan verka avskräckande 
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för konsumenter. Det finns också en fara i att skapa ett starkt butikskoncept som blir så 
påtagligt att all fokus läggs på inredningen och de intryck den förmedlar att kunderna inte ser 
produkterna när de shoppar. 

Jag gillar butikens inredning, den är häftig! Men jag har bara gått runt och tittat på
inredningen, tror inte att jag kollade på några kläder. Fast det var bra det med! – Anna

Trots det såg merparten av våra respondenter på butikskonceptet som något positivt, att det 
medförde positiva följder. Några var också enbart positivt inställda och såg inga faror som 
helst med ett starkt butikskoncept. 

Jag ser inga som helst faror med butikskonceptet. Det måste ju vara en möjlighet för 
butikerna att locka in oss i butikerna. - Lisa

I stort sett alla konsumenter vi talade med föredrog också en butik med ett mer genomtänkt 
och intressant koncept än en butik med ett mindre medvetet koncept. Nussbaum (2005) menar 
att man bör tänka innovativt för att hitta kreativa vägar att tillgodose denna efterfrågan. Att vi 
fick denna övervägande positiva respons kan dock till viss del ha berott på att vi intervjuade 
individer som själva valde att beträda butikerna och som då aktivt valt att vara där. Kanske 
skulle det ha sett annorlunda ut om vi valt att göra undersökningen vid mindre 
konceptualiserade butiker. 

5.3 Nöjesshopping/Målorienterad shopping 
Boedeker (1997) hävdar att det som karakteriserar nöjesshopping är bl.a. att den är oplanerad. 
Han talar om att det manifesteras i sig självt genom att nöjesshoppingen bland annat är 
impulsiv, ineffektiv, icke rutinmässig samt fritidsbetonad. De typiska aktiviteterna som 
kännetecknar nöjesshopping är att shoppa för shoppandets skull, att strosa eller gå runt relativt 
mållöst eller att fortsätta shoppa efter att ha handlat det man varit ute efter samt att spendera 
tid till att titta runt (ibid.). Lisa och Anna är bra exempel på nöjesshoppare. De shoppar helst 
utan en förutbestämd färdplan och agerar istället spontant i valet av butiker eftersom de är 
impulsiva personer. Det viktigaste för Lisa är dock kläderna när hon tittar runt i affärer och är 
inte lika lättpåverkad av butikskonceptet som Anna. Sofia, som också faller under 
definitionen av en nöjesshoppare, har oftast ett ärende med shoppingen som hon försöker 
klara av så snabbt som möjligt för att sedan få mer tid över till att bara nöjesshoppa. Hon har 
däremot en ganska välplanerad färdväg hon oftast tar när hon shoppar bl.a. just för att kunna 
klara av sitt mål för dagen tidigt, men den sträcker sig även efter att ärendet är klart. Det talar 
emot Boedekers (1997) teori när han påstår att nöjesshopping är oplanerad, ineffektiv och inte 
rutinmässig. Sedan är det troligtvis så att Sofia blir mer impulsiv efter att målet är uppfyllt, 
men det bortförklarar inte hennes shoppingvanor. Kanske beror det på att Sofia inte är en 
renodlad nöjesshoppare utan har en gnutta målorienterad shoppare i sig. Som vi uppfattat våra 
respondenter så kan, precis som Bloch och Richins (1983) nämner, nöjesshopping resultera i 
ett köp även om det är inte den huvudsakliga intentionen eller drivkraften. Precis som 
Boedeker (1997) samt Bloch och Richins (1983) förespråkar, verkar våra nöjesshoppare mest 
shoppa för shoppandets skull och för tillfredsställelsen de får av det. 

Jag älskar att shoppa! Det är nog min största hobby här i livet. - Anna

Boedeker (1997) menar att nöjesshopping är personlighetsförknippat eftersom det inte är alla 
som njuter av det utan att det till och med finns de som rent av ogillar det. Per skulle kunna 
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vara ett exempel på att det stämmer överens även med vår studie. Han är främst intresserad av 
att det ska vara praktiskt och lätt att hitta de sakerna som han vill ha. Dessutom tycker han att 
det har en tendens att bli pretentiöst och stelt med för ”modern” utformning av butikerna. 

5.4 Upplevelse och inspiration
Flera respondenter säger sig söka upplevelser i vissa butiker på sina shoppingrundor. Svaren 
vad gäller konsumenternas tankar om de butiker vi haft som undersökningsplats och huruvida 
dem fungerar som inspirations- och upplevelsebutiker varierade. Några gick in i butiken för 
att bara titta vilket vi tolkar som att de fått en form av upplevelse. Pine och Gilmore (1998) 
menar nämligen att en upplevelse äger rum när butiken fängslar den enskilda konsumenten på 
så sätt att det skapas en minnesvärd händelse. Detta oavsett om den är tillfredsställande eller 
inte. Detta kan mycket väl ske när konsumenterna strosar in i en butik. Andra såg butikerna 
som mycket bra inspirationskällor, som även kunde leda till inhandlande av dess produkter. 

Butiken som helhet ger mig absolut en upplevelse! - Mathias

Boedeker (1997) skriver att nöjesshoppare anser shopping vara högst njutbart och 
underhållande även om inte ett köp av en vara eller tjänst äger rum. Därför önskar de sig få 
shoppa i ovanliga eller speciella omgivningar, gärna sådana som upplevs som sensuellt 
stimulerande. Deras strävan är alltså att få shoppa i en omgivning som är rolig, full av 
överraskningar och spännande samtidigt som den uppfattas som säker för att på så sätt 
framkalla en njutbar shoppingupplevelse. På ett sätt kan shopping alltså benämnas som ett 
äventyr (ibid.). Några respondenter har också gett prov på dessa aspekter. Inspirationen till 
butikskonceptet på Dry Lake i Brunogallerian kommer från rock- och strippklubbar från Los 
Angeles. Butiken går i sexiga röda färger och har en motorcykel, catwalk och strippålar som 
sätter stämningen. Respondenterna uppfattade butiken som mysigt och trevligt utformad med 
en skön känsla.

Jag gillar butiken, den känns mysig och trevlig när man kommer in. - Johan

Dry Lake i Sturegallerian benämndes som välkomnande, romantisk, söt och snyggt utformad. 
Acnebutiken uppfattades som fin och stilrent utformad. Visst skulle man kunna få en sensuell 
känsla i alla dessa butiker om än den skulle uppfattas lite olika. På Dry Lake i Brunogallerian 
är det lätt att känna sig sexig och speciell runt catwalken, medan det är med en mer romantisk 
”touch” som man kan drömma sig bort till de franska bondgårdarna när man besöker Dry 
Lake i Sturegallerian.

Butiken ser så inbjudande ut och det är jättefint med allt rosa. Så romantiskt! - Sofia

 I Acnebutiken får man chansen att känna sig som en fotomodell när man struttar runt i deras 
upplysta simulerade fotostudio och catwalk. Så visst är de alla ovanliga och stimulerande 
butikskoncept som kan framkalla en njutning hos de flesta kunder som är mottagliga för den. 

Hedonisk konsumtion skapar välbehag (Allen & McGoun, 2000; Wertenbroch, 2002)
och är knuten till en imaginär konstruktion av verkligheten. Alltså, den hedoniska 
konsumtionen styrs inte av vad konsumenterna vet är verkligt utan snarare av vad de önskar 
vara verkligt (Hirschman & Holbrook, 1982). Det skulle kunna vara så att flera av våra 
konsumenter som nöjesshoppar njuter på ett hedonsikt plan och således fantisera sig bort i 
butiksmiljön till en livsstil eller värld de skulle vilja tillhöra och/eller uppleva. Genom att 
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besöka Acne eller Dry Lake kanske de delvis förverkligar sina drömmar och fantasier om att 
tillhöra och uppleva en viss livsstil. Hirschman och Holbrook (1982) ger ett exempel på detta 
där de talar om att individer föreställer sig själva vara en av skådespelarna i filmen eller i
teaterföreställning. På så sätt är fantasi en viktig grundsten i hedonisk konsumtion (ibid.).

En upplevelse kan få konsumenterna att närma sig varandra samt forma och förtydliga en 
grupptillhörighet (Arnould & Price, 1993). Det skulle kunna innebära att kläderna såväl som 
den image som butikerna förmedlar blir förlängningar av konsumenternas identitet och 
grupptillhörighet. Upplevelsen kan således få konsumenterna att närma sig varandra och 
därmed skapa någon form av grupptillhörighet. Arnould och Price (1993) menar att individer 
vill förmedla och tala med sina vänner om sina upplevelser och erfarenheter. Vi tror därför att 
konsumenterna i vår studie kan ha valt att besöka dessa butiker i ett försök att förmedla en 
form av livsstil som porträtteras ut till deras omgivning och umgängeskrets. Arnould och 
Price (1993) menar att människor försöker definiera och forma en bild av sig själva genom 
upplevelser. Vi ser på liknande sätt att konsumenter kan ha för avsikt att besöka en viss butik 
för att bli uppfattade på ett visst sätt och skapa en bild av sig själva och även i viss mån vilken 
”grupp” de tillhör. Det betyder att valet av butik för en kund kan innebära att denne gör ett 
anspråk på att forma sig en identitet. Genom att konsumera i och besöka butiken visar denne 
en grupptillhörighet.
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6 Slutsatser
I detta avsnitt presenteras de slutsatser som kommer att sammanbinda våra tolkningar från 
analysen med vår problemformulering. 

Uppsatsens problemformulering, vilken angavs i introduktionskapitlet, är att undersöka hur 
konsumenters beteende påverkas av, samt hur de upplever butikskoncept.

Konsumenterna i studien visar på en mångfald av beteenden när det kommer till hur de 
påverkas av butikskoncept. Upplevelserna i butikerna är många och varierar mellan 
konsumenterna. Olika typer av konsumtion skildras, bland annat genomförs olika varianter av
nöjesshopping och målorienterad shopping av konsumenterna i studien. 

Flertalet av respondenterna ansåg sig själva vara vana att shoppa. En tendens som vi lagt 
märke till är att konsumenterna som besöker butiker i studien ger ett intryck av vara relativt 
medvetna om vad dem vill ha eller vilken livsstil de eftersträvar. 

När konsumenterna besöker en butik som erbjuder exklusiva varor är det just butikskonceptet 
som är den viktigaste aspekten. Oavsett om det är för att det ger en föreställning av bättre
kvalitet och högre värde eller om de besöker butikerna för att det ger en mer stimulerande 
shoppingupplevelse som är något utöver det vanliga. Vi menar att konsumenterna erhållit 
någon form av upplevelse då en minnesvärd händelse skapats i sinnet hos den enskilda 
konsumenten av butikskonceptet under vistelsen i butiken.

Vår undersökning gav oss klara indikationer på att flertalet respondenter upplevde butiken 
med fler sinnen. Vi fick även små indikationer som tyder på att konsumenterna drömde sig 
bort och fantiserade vilket vi tolkar som att de applicerar minnen från tidigare erfarenheter på
det som upplevs i butiken. Vidare har vi kunnat utläsa ur empirimaterialet att det finns 
hybrider av nöjesshoppare och målorienterad shoppare, exempelvis de som besitter 
egenskaper av båda konsumentbeteendena. Det gör konsumenterna ännu mer oberäkneliga. 

De tydligaste riskerna som konsumenterna i studien upplever med ett för vågat och 
utmanande butikskoncept är att det tar överhand och fokus från de utställda varorna samt att 
konsumenterna får för mycket information att bearbeta. Merparten av våra respondenter är 
dock ense om att ett väl utarbetat butikskoncept är att föredra. De ser således hellre ett mer 
genomarbetat, genomtänkt och vågat koncept framför en butik med ett mindre framträdande 
butikskoncept. 

I vissa butiksmiljöer finns det gott om underhållnings- och upplevelsedimensioner och i vissa 
fall på gränsen till för många. Studien har visat att konsumenter i röriga miljöer har svårt att ta 
in all information och således blir förvirrade vilket påverkar shoppingupplevelsen negativt. Vi 
upplever det därför som fullt tillräckligt med mer traditionella stimuli som musik, färg och 
ljus för att fånga kundernas uppmärksamhet vid ett väl utformat butikskoncept. 

Vi föreställer oss att starka butikskoncept också är en stark bidragande faktor till att kunder 
återkommer till en butik. Att göra smärre förändringar i butikerna bidrar dessutom till att de 
håller intresset uppe hos kunder så att de även i fortsättningen stimuleras och exalteras. 



28

7. Avslutande diskussion
I detta kapitel framför vi kritisk granskning av studien, förslag till vidare forskning samt 
rekommendationer till förändringar utifrån våra forskningsresultat som skulle kunna bidra 
till butiksinnehavarnas förståelse av konsumenterna.

7.1 Kritisk granskning
Det viktigt att ha i åtanke att vi genomfört en kvalitativ studie. Som kan utläsas i 
metodkapitlet är vi medvetna om att våra tolkningar svårligen kan göras om av andra 
kvalitativa forskare. Vår förförståelse och förmåga att tolka materialet på det sätt vi gjort i den 
här uppsatsen är således unikt. 

Vi har inga ambitioner på att generalisera konsumenternas upplevelser eller beteende, utan 
hoppas kunna ge förslag till hur konsumenter kan betrakta sina shoppingupplevelser och sitt 
konsumentbeteende. 

Merparten av våra respondenter ser butikskonceptet som något positivt vilket medförde 
positiva följder och resultat. De föredrog en butik med ett mer genomarbetat och intressant 
koncept framför en butik med ett mindre medvetet koncept. Att vi fick denna respons kan ha 
berott på att vi intervjuade individer som själva valde att beträda butikerna och som då aktivt 
valt att vara där. En risk är att de konsumenter endast är individer som har en positiv syn på 
denna företeelse. 

Det är svårt för oss att uttrycka oss om de fall där konsumenten inte väljer att inträda butiken 
och vad som ligger till grund för de valen. De konsumenter vi observerade men som inte 
valde att besöka butiken, passerade vanligtvis rakt förbi även om det fanns de som tittade in 
men som sedermera valde att inte inträda. Vad detta beror på går för oss endast att spekulera i
eftersom vi valde att bortse ifrån detta i vår undersökning. Att kunna uttala oss om dessa 
konsumenters syn på upplevelse, tankar om butikskoncept samt shopping kopplat till dessa 
butiker skulle ha varit en bedrift som kunnat stärka vårt resultat. 

7.2 Förslag till vidare forskning
I denna del vill vi ta upp frågor som vi stött på under arbetets gång men som hamnat utanför 
vårt undersökningsområde och därför varit tvungna att välja bort. Vår förhoppning är att 
denna uppsats kan frambringa idéer hos andra forskare för fortsatt utforskning av ämnet.

Boedeker (1997) talar om caféer som positionerats ut i gallerior och att det krävs något 
extraordinärt och mer upplevelsebetonat än så för att stimulera kunderna. Vi tycker därför att 
det vore intressant med en studie som fokuserade på att undersöka butiker som tillhandahåller 
flera dimensioner av upplevelser för att studera vilket mervärde det tillför butiken och 
konsumenter. Exempel på det skulle kunna vara butiker som kombinerats med café, 
restaurang, vinbar eller dylikt. 

Som vi poängterat tidigare i den kritiska granskningen intervjuade vi de konsumenter som 
valde att aktivt besöka butiken. Det skulle vara intressant att studera närmare vad motiven 
varit bland de individer som vänt i dörren utan att beträda butiken. Detta skulle kunna ge en 
inblick i om det finns aspekter som var avskräckande eller om de var dubbelverkande, dvs. 
avskräckande för somliga och indragande för andra. En av våra respondenter uppfattade 
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butikskonceptet som ett hjälpmedel till att stänga ute de konsumenter som inte var önskvärda. 
Det skulle därför även vara intressant att studera hur butiker arbetar med att släppa in kontra 
att stänga ute vissa konsumenter. 

7.3 Rekommendationer
Vi vill i detta avsnitt ge råd och förslag, utifrån våra forskningsresultat, på sådant som kan 
vara av värde och viktigt att ha i åtanke för butiker när det kommer till utformning av 
butikskonceptet. Dessa rekommendationer är således i första hand riktade till de direkt 
påverkade såsom företagen men även andra involverade, till exempel arkitekter, 
inredningsarkitekter, butikskreatörer, designers, etc. i utformningen av butikskonceptet.

Dagens konsumenter är kräsna och kräver i många fall något extra av butikerna. Här kommer 
butikskonceptet in i bilden, detta kan skapa ett mervärde hos konsumenten. För att lyckas med 
detta är det viktigt att butikerna framför sitt budskap till konsumenterna med noga 
genomtänkta och välanpassade butikskoncept. Det ska således vara lätt för konsumenten att se 
länken mellan konceptet och butikens varumärke, dessutom måste rätt nivå av 
butikskonceptet vara uttryckt, det vill säga varken för starkt eller för svagt. 

Butikspersonalen utgör en viktig aspekt, som bör uppmärksammas, när det kommer till 
konsumentens upplevelse av butiken. Deras beteende har ofta en påtaglig inverkan på 
konsumenten. Hur väl personalen agerar sin roll i scenföreställningen är därför avgörande för 
hur väl butikskonceptet överensstämmer.
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Bilaga 1

Intervjuformulär kunder

Konsument
Kön?
När är du född?

Butiksval
1. Vad tycker du om den här butikens koncept?
2. Har du varit i butiken tidigare/kommer du ofta hit?
3. Är det något särskilt du fastnat för i butiken, varför kommer du hit? Konceptet?  

Frågorna ger oss en bild av hur konsumenten uppfattar den besökta butiken. 

Allmän syn på designade butiker
4. Tror du att du blir påverkad av butikskoncept? Försök i så fall beskriva på vilket sätt.   

Frågan ger oss förståelse för om konsumenten lägger vikt vid utformning av butikskonceptet, 
samt om denne medvetet lägger märke till detta. Frågan kan också ge svar på vad 
konsumenten lägger märke till i en butik. 

Vanor och beteende 
5. Går du ofta på ”shoppingrundor” i butiker?
6. Är det några särskilda typer av butiker som du oftast går till?
7. Har du en på förväg bestämd ”shoppingrutt”?
8. Är det några av dessa butiker som du aldrig köper något i? Försök beskriva varför.
9. Går du till vissa butiker bara för att få en upplevelse/inspiration? Försök beskriva varför.
10. Skulle du säga att det här är en sådan butik?  

Frågorna ger oss svar på om konsumenten är en erfaren och van shoppare, hur dennes 
shoppingvardag ser ut samt hur han/hon shoppar. 

Attityd
11. Ser du spontant på butikskoncept som något negativt eller positivt? 
12. Vilka tycker du är de största fördelarna med butiker som har genomarbetade 

koncept?(roligt, upplevelse)
13. Vilka är de största nackdelarna med butiker som har genomarbetade koncept?
      Kunder kanske lägger alltför stor vikt vid butikens koncept?!
14. Kan en butik med genomarbetat koncept avskräcka dig från faktiskt köp eller att 

överhuvudtaget gå in i butiken?
15. Föredrar du en butik med ett genomarbetat koncept framför en med ett mindre 

genomarbetat koncept? I så fall varför?

Frågorna ger oss svar på hur konsumenten ser på butikskonceptet som företeelse, dvs. 
konsumentens  inställning till ett väldigt genomarbetat koncept.

16. Hur skulle du beskriva denna butik med en mening eller ett ord?

Frågan ger oss (förhoppningsvis) ett slagkraftigt citat. 



II

Bilaga 2

Intervjuformulär designers

1. Vad är inspirationen bakom butikskonceptet?

2. Varför valdes just det konceptet?

3. Vad vill du som designer att kunderna ska uppleva när de besöker butiken?

4. Vilka var Dry Lakes/Acnes intentioner med butikskonceptet?

4a. Var det tänkt att påverka kunderna på något sätt med konceptet? 

5. Är det något speciellt i butiken som du är särskilt nöjd med?

6. Vad tror/vet du är kundernas allmänna reaktioner av butikskonceptet? 

7. Tror/vet du om det är något speciellt som kunderna "fastnar" för i butiken?

8. Ser du några nackdelar med ett såpass genomarbetat butikskoncept ur Dry Lakes/Acnes 
perspektiv? Exempel skulle kunna vara att kunder kommer bara för konceptets skull utan att 
inhandla kläder hos dem. 


