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Sammanfattning 
Syftet med detta examensarbete är att med hjälp av empiriskt material och tidigare forskning 

undersöka hur en butikskedja inom modebranschen använder sin butikslayout och olika 

butiksytor för att visuellt kommunicera till sina kunder. För att avgränsa oss gick vi främst in 

på användandet av ABC-ytor, butikslayout och färgval i butiksexponeringen. Vi valde att 

basera vår studie på modekedjan Lindex, för att se om teori och verklighet stämmer överens.  

 

I uppsatsen förklaras tre teoretiska modeller som beskriver butikskommunikation och vad 

som fångar kunders uppmärksamhet i butik. Vi beskriver även vilka olika layouter en butik 

kan använda sig av, vad de olika butiksytorna ska kommunicera, samt olika 

exponeringsmetoder. Detta länkas sedan samman med vår undersökning vilket ger svar på vår 

frågeställning. 

 

Vår undersökning utgörs av en deltagande observation i tre av Lindex butiker i centrala 

Göteborg, där vi undersökte hur kunderna betedde sig i butikerna. Vi observerade hur de 

bemötte de olika butiksytorna och om de följde något specifikt kundvarv. Vi observerade 

även vilka färger butikerna hade valt att använda sig av i sin visuella butikskommunikation.  

 

Genom vår undersökning kom vi fram till att det är viktigt att butiken använder sig av olika 

stimuli för att väcka kundens intresse. Detta kan man till exempel göra genom att arbeta fram 

en tilltalande butiksatmosfär där butikens färger och ljussättning har en betydande roll. Vi 

kom även fram till att det är viktigt för butiken att arbeta med ett styrt kundvarv för att 

kunderna ska besöka alla ytor i butiken. Utöver ett organiserat kundvarv är det också viktigt 

att butiken aktivt arbetar med sin exponering på sina A-, B- och C-ytor. Detta för att kunden 

skall vilja stanna kvar i butiken och vilja utforska alla butikens ytor.  
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Introduktion  
I första kapitlet behandlar vi problembakgrund och problemdiskussion, som leder fram till 
uppsatsens frågeställning. Vi tar även upp uppsatsens syfte och problemavgränsningar. 

Problembakgrund  

I takt med att nya butiker etableras och gamla butiker expanderas har konkurrensen inom 

modebranschen ökat. Butiken har blivit ett viktigt kommunikationsmedel (Schmidt & Sköld 

2008, ss.9-10) och butikskonceptet måste vara anpassat till kundernas förväntningar och 

behov för att kunden ska trivas och vilja komma tillbaka. Många butiker erbjuder dessutom 

liknande varor, och upplevelsen har därmed stor betydelse för vilken butik kunden väljer att 

handla i. (ibid, ss.65-66) Butikens uppgift är att kommunicera ett budskap som kunden 

omedvetet och medvetet kan förstå och agera efter.  
 

De senaste åren har e-handeln ökat kraftigt, vilket gör att klädbutikerna idag har ännu ett 

konkurrensmedel att ta hänsyn till. Det är enkelt att framför datorn jämföra priser, klicka på 

en knapp och få sina inköp levererade till dörren. Katarina Hugo anger i en artikel Svenska 

Dagbladet från 2012 att 72 % av befolkningen någon gång har handlat via internet. 

Undersökningen gjordes första gången år 2000, och då var motsvarande siffra 10 %.  

 

Butikskommunikation har i takt med att e-handeln ökat blivit ett allt viktigare 

konkurrensmedel, som handlar om att ge kunden en upplevelse, inspiration och bekräftelse i 

en fysisk miljö.  För butiksägarna blir det då viktigt att vara väl medvetna om i vilken miljö 

som deras kunder trivs, och vad som inspirerar till köp. (Schmidt & Sköld 2008, ss 65-66) 

Konsumenten använder sina sinnen; lukt, känsel, syn, hörsel och ibland även smak som en 

grund för sina inköpsbeslut. Butiken har möjlighet att använda sig av flera olika faktorer så 

som färg, texturer, ljus, produkter, ljud och platser för att med hjälp av olika tekniker skapa 

butiksatmosfärer som stimulerar kunderna och leder dem till köp. (Wu m.fl, 2013, s.765)  

Problemdiskussion  

Butikskommunikationen är idag en avgörande faktor vid konsumentens val av butik. Detta 

beror på den ständigt ökande konkurrensen inom modebranschen. Butikerna erbjuder ett 

liknande sortiment i samma prisklass, och e-handeln ökar konkurrensen ytterligare. Vi hävdar 

att butikskommunikationen är det viktigaste verktyget butikerna har för att bli kundens ”top-

of-the-mind”, och särskilja sig från konkurrenterna.  
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Butikerna kan konkurrera med online-företagen genom att göra köpupplevelsen så bekväm 

och intressant som möjligt för konsumenten. Butiken kan till exempel utforma layouten för att 

underlätta kundernas förmåga att hitta det de söker. (NewsRx, 2013) Det finns empiriska 

studier som visar att butikerna når framgång genom att anpassa varorna efter var kunderna 

befinner sig och genom att styra konsumenterna runt i butiken. (Nordfält 2007, s.161) Men 

förstår kunden alltid det som butiken vill förmedla? Uppmärksammar de verkligen 

produkterna som exponeras på A-ytan, det vill säga den yta som kunden först möter?  

 

Det finns olika teorier om hur kunder uppfattar butiksmiljön, och utifrån den kunskapen kan 

man påverka kundernas upplevelse i butiken. Forskning visar att 83 % av informationen som 

hjärnan mottar går via synen (Mårtensson, 1994). Det första vi ser är färgerna som används i 

butiken, och dessa påverkar oss både på ett medvetet och omedvetet plan (Nordfält 2007, 

s.162). Därför är det intressant att undersöka om modebutiker använder sig av färger som 

fångar kundens uppmärksamhet, och i så fall hur? Skiljer detta sig i de olika butikerna i 

samma modekedja, eller har alla en gemensam strategi? 

Syfte  

Syftet är att undersöka hur en butikskedja inom modebranschen använder sin butikslayout och 

olika butiksytor för att visuellt kommunicera till sina kunder och väcka deras intresse. 

Forskningsfrågor 

Huvudfråga 

• Hur kan en modebutik använda sig av butikskommunikation för att kommunicera till 

kunden och väcka kundens intresse?  

Delfrågor 

• Hur kan en butik arbeta med A-, B- och C-ytor?	  

• Hur kan man med hjälp av butikslayouten leda kunderna runt i butiken? 

Avgränsningar 

Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka den interna butikskommunikationen. 

Butikskommunikationen är den kommunikation som riktar sig till kunder som är inne i 

butiken, och utgörs av bland annat produktexponeringar och skyltar.  
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Butikskommunikationen består av tre olika faktorer: designfaktorer, bakgrundsfaktorer och 

sociala faktorer. För att avgränsa oss ännu mer kommer vi endast undersöka designfaktorerna, 

vilket innefattar butikens layout, olika butiksytor och färgval, alltså det kunden ser. (Nordfält 

2007, s.131-132).  
 

Vi har valt att göra en jämförelse mellan tre av Lindex butiker i centrala Göteborg. Alla 

Lindex butiker är relativt lika, men det finns ändå skillnader i layout och exponering. De 

butiker vi har valt är alla ganska stora och centralt belägna, vilket borde leda till hög 

genomströmning. Vi har valt att endast fokusera på damsortimentet, och inte ta med barn- och 

underklädsavdelningarna i undersökningen.  

 

Vi har valt att undersöka följande butiker: 

Lindex Nordstan, Götgatan 10, 411 05 Göteborg 

Lindex Avenyn, Kungsportsavenyn 25, 411 36 Göteborg 

Lindex Fredsgatan 4, 411 07, Göteborg. 

 
 
Metod  
I kapitlet nedan följer information om olika empiriska metoder, samt vilken metod vi valt för 
vår undersökning. 

Empirisk metod  

För att få svar på våra forskningsfrågor valde vi att undersöka hur Lindex kunder rör sig och 

agerar inne i butiken. Vi ansåg att observationsstudier var den metod som främst kunde ge oss 

svar på hur Lindex kunder uppmärksammar de olika butiksytorna, och därmed även vårt 

undersökningsproblem.  

 

I vår undersökning valde vi att använda oss av både primärdata och sekundärdata. Primärdata 

är information som samlas in just för den givna undersökningen och det kan till exempel ske 

via enkäter och observationer. Observationsstudier brukar delas in i två varianter, öppen eller 

en dold observation. En öppen observation innebär att personerna som studeras vet om att de 

observeras, till skillnad från en dold observation då personerna inte är medvetna om det. 

(Christensen, 2011, ss.103-105)  
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I vår undersökning valde vi att genomföra en dold observation i form av en kvantitativ metod, 

vilket utgör grunden för vår primärdata. Kvantitativa metoder är väl strukturerade, och utgörs 

ofta av siffror och tabeller. (ibid s.69)  

 

Observationen genomfördes under förmiddagen torsdagen den 24 april 2014. Vi observerade 

20 kunders beteende i varje butik, för att undersöka om de olika butiksytorna fyller de 

funktioner som är tänkt, det vill säga att A-ytan lockar flest kunder och att B- och C-ytorna 

fungerar som komplement. Vi ville även undersöka om butikskommunikationen lyckades 

locka kunderna till att röra sig i hela butiken, samt vilka färger butiken använde sig av i sin 

butikskommunikation. Under observationen uppmärksammade vi först hur många kunder som 

besökte A-ytan. Av dessa undersökte vi hur många som genomförde 

dubbelkonverteringsmodellens fyra steg på denna yta. Därefter observerade vi om de gick 

vidare till B- och C-ytan. Vi observerade även de kunder som inte uppmärksammade A-ytan, 

genom att undersöka om de besökte övriga ytor.  

 

Vi valde att utföra undersökningen på A-ytan vid entrén på damavdelningen eftersom alla 

kunder måste passera denna plats för att komma in i butiken. I anslutning till entrén finns 

även B-ytor, och längre in i butiken C-ytor. För att tydligare redovisa butikens ytor 

kombinerar vi beskrivningen med en planritning över varje butik. 

Teoretisk metod 

Sekundärdata är information som någon annan tidigare har samlat in. Denna information kan 

bland annat hittas i tidningar, tidskrifter, företagsregister, på internationella 

organisationshemsidor eller via böcker. (Christensen, 2011, s.97) Informationen har oftast 

sammanställts i ett annat syfte än för den aktuella undersökningen och man kan på så sätt få 

en grundläggande kunskap om det man ska undersöka. (ibid, s.91)  

 

I vår uppsats har vi använt oss av en sekundär insamlingsmetod i form litteratur från tidigare 

kurser på högskolan, men också övrig litteratur inom ämnet butikskommunikation. Vi har 

även använt oss elektroniska källor, vilka vi har hittat via Högskolans Biblioteks sökmotor 

Summon. Där har vi hittat både forskningsrapporter och artiklar. Detta gjorde vi eftersom att 

vi ville få tillgång till fler informationskällor för att sedan kunna jämföra tidigare modeller 

och teorier med vår observation. 
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Teori 
Nedan följer tre olika teoretiska modeller som beskriver butikskommunikation och vad som 
fångar kunders uppmärksamhet i butik. Vi beskriver även vilka olika layouter en butik kan 
använda sig av, vad de olika butiksytorna ska kommunicera, samt olika exponeringsmetoder. 
Detta länkas samman med vår empiri vilket ger svar på vår frågeställning. 

SOR-modellen 

SOR-modellen (stimuli-organism-response) är en teori utvecklad av Donovan och Rossiters 

1982. Modellen förklarar hur butikens atmosfär, i form av olika stimuli, påverkar kundernas 

känslor vilket resulterar i antingen ett närmande eller undvikande. (Nordfält 2007, s.134)  

 

	    

 

 

	  

Det första steget i modellen visar hur stimuli, i form av butiksatmosfär, väcker känslor hos 

kunderna vilket i sin tur påverkar deras beteende inne i butiken. Om butiken skapar en 

inspirerande butiksatmosfär inspirerar det kunden, vilket leder till att kunden vågar prova nya 

saker och gör oplanerade köp. I en studie av Kotler (1973) delade han in butiksatmosfären 

utifrån de olika sinnena och de antogs kunna påverka människan i olika dimensioner 

(Nordfält 2007, s.131). Synen påverkades av färg, ljussättning, olika former och storlekar. 

Hörseln påverkades av frekvens och volym, doften av typ av doft och fräschör och känseln 

berördes av mjukhet och temperatur. Kotler ansåg att atmosfären var ett viktigt verktyg för 

butikens positionering och han fick stor uppmärksamhet inom forskningen. (Nordfält 2007, 

s.131)  

Butiksatmosfärens tre klasser 

Enligt Nordfält (2007) kan butikens atmosfär delas in i tre olika faktorer: designfaktorer, 

bakgrundsfaktorer och sociala faktorer.  

Bakgrundsfaktorer 

Bakgrundsfaktorer är bland annat dofter och musik som finns inne i butiken. Dofterna 

tillsammans med ljudet i butiken måste vara väl kombinerade för att kunden skall trivas i 

butiksmiljön. Forskning visar att musiken i butiken kan användas för att fånga människors 

uppmärksamhet och även påverka tolkningen av andra stimuli som finns i butiken.  

Stimuli	  i	  form	  av	  
butiksatmosfär	  

Känslor	  hos	  
kunden:	  

Upprymdhet	  
Glädje	  Dominans	  

Respons	  
Närmande	  eller	  
Undvikande	  

Figur	  1.	  	  Författarnas	  rekonstruktion	  av	  SOR-‐	  
modellen.	  (Nordfält	  2007,	  s.134)	  	  
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Designfaktorer 

Designfaktorer är de synliga faktorerna i butiken som kunden ser. Exempel på detta är ljus, 

färg, skyltar och layout. Färg är en av de första visuella dimensionerna som vi utsätts för när 

vi befinner oss i en ny miljö. Synen är också det sinnet som fångar upp mest information och 

som påverkar vår puls, våra rörelser och vad vi lägger märke till. Butiken måste vara 

medveten om att kunden inte uppfattar allt de ser i butiken. Det är därför viktigt att butiken 

hjälper kunderna att se sortimentet genom att kommunicera produkterna på rätt sätt och på rätt 

plats. (Nordfält 2007, s.34) Olika färger väcker automatiskt olika associationer, vilket 

omedvetet påverkar kunderna i beslutssituationen. (ibid, s.162) Till exempel förmedlar vitt en 

känsla av friskhet och lätthet jämfört med svart färg som man ofta förknippar med eleganta 

och sofistikerade produkter. (Schmidt, Sköld, 2008, s.34) 

Sociala faktorer 

Sociala faktorer är den personliga servicen inne i butiken, både med personal och med kunder, 

(Nordfält, 2008, s.232) Trängseln i butiken har ofta en stor påverkan på kundernas känslor 

och beteende. Trängsel kan delas in i två delar, dels kan trängsel upplevas från andra 

människor men trängseln kan också påverkas av butikens layout. I de flesta fall har trängseln 

en negativ påverkan på kundernas upplevelser och det är därför viktigt att kunderna inte 

upplever det som en konsekvens av butikens layout. Enligt Nordfält (2008) bör man alltså 

bygga butiken på ett sådant sätt att layouten minskar risken för trängsel och negativa känslor 

hos kunden.  

Känslor hos kunden 

Med rätt butiksatmosfär kan man väcka känslor hos kunden, så som upprymdhet, glädje och 

dominans. Känslorna glädje och upprymdhet en betydande roll när det kommer till kundens 

respons. Upprymdheten fungerar som en förstärkare av känslor. Skulle till exempel kunden 

uppleva atmosfären negativ förstärks denna känsla på grund av upprymdheten. Upprymdheten 

har en effekt på hur mycket tid som kunden vill lägga i butiken jämfört med glädje som har 

större inverkan på hur mycket pengar kunden vill spendera. (Nordfält, 2008, ss.135-136) 

Respons 

Känslorna som kunden får inne i butiken kommer att resultera i ett närmande eller undvikande. 

Nivån av upprymdhet och glädje kommer påverka kundens inställning till att stanna kvar eller 

lämna butiken. Kunder som upplever miljön som trevlig kommer istället vilja utforska 

butiken och kommunicera med andra vilket bidrar till ett närmande. (Afonso, 2013). Skulle 
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kunden vara missnöjd och inte trivas i miljön kan det istället resultera i ett undvikande 

beteende (Boström & Hernant, 2010, s. 244). 

Dubbelkonverteringsmodellen  

Dubbelkonverteringsmodellen är en målkedja för enskilda köpbeslut och handlar om effekter 

som rör ett enskilt köp eller beslut. I butiken har kunden inte utrymme för längre 

informationsbearbetning, och därför anpassas modellen utifrån att besluten fattas under 

väldigt kort tid. Lange och Nordfält (2012, s.16) beskriver dubbelkonventeringsmodellen 

vilken bygger på fyra grundsteg, men som kan utvecklas för att anpassas efter köpsituation. 

De fyra stegen är följande:  

	  	  

 

 

 

I vissa köpsituationer kan stegen ”tar kontakt med personal” och ”rör vid produkten” vara 

relevanta steg mellan tittar och köper. 

 

AIDA 

En vanlig modell över hur konsumenten reagerar på kommunikationseffekter är 

AIDA-modellen, som står för attention, interest, desire, action (uppmärksamhet, 

intresse, önskan och handling). (Hernant & Boström, 2010) 

	  
 

 

 

       Figur 4. Författarnas rekonstruktion av AIDA-modellen. (ibid s.232) 

 

 

Passerar	   Stannar	   Tittar	   Köper	  

Passerar	   Stannar	   Tittar	   Rör	  vid	   Köper	  

Figur	  2.	  Dubbelkonverteringsmodellen.	  (ibid,	  s.16)	  

1

Figur	  3.	  Författarnas	  rekonstruktion	  av	  dubbelkonverteringsmodellen,	  
version	  2.	  (ibid	  s.16)	  

Uppmärksamhet	   Intresse	   Önskan	   Handling	  

2
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Exponeringens viktigaste uppgift är att fånga konsumentens uppmärksamhet. Det är först i 

denna stund som konsumenten ser och noterar budskapet. En butik är fylld av mängder av 

stimuli som konkurrerar om kundens uppmärksamhet, och det är därför en utmaning att 

exponera produkterna på ett sätt som fångar uppmärksamheten. (Lange & Nordfält, 2012, s.8). 

 

När konsumenten har uppmärksammat budskapet, skapar konsumenten sin egen tolkning och 

mening av budskapet. Det är inte alltid som budskapet tolkas på det sätt som butiken tänkt sig, 

men förhoppningsvis känner konsumenten ett intresse för produkten. (Evans, m.fl. 2008, s. 

40) 

 

När konsumenten skapat ett intresse för produkten, kan en önskan om att vilja ha produkten 

uppstå. Förhoppningsvis leder detta till handling. Det kan innebära att kunden provar plagget, 

ber personalen om hjälp eller köper produkten. (Boström & Hernant, 2010, s.232) 

ABC-ytor 

De flesta modebutiker arbetar idag med att exponera sitt sortiment på olika ytor i butiken, 

vilka enligt Schmidt och Sköld (2008, s.123-124) brukar benämnas som A-, B-, och C-ytor. 

A-ytan 

Den plats i butiken som kunden först brukar uppmärksamma kallas för butikens A-yta. Det är 

den exponeringsytan som bidrar till en ökad försäljning och det är därför viktigt att noga välja 

ut vilka varor som ska exponeras på denna plats. Kampanjvaror, säsongsvaror och 

bästsäljande varor brukar placeras på A-ytan, och det är viktigt att ytan är organiserad och 

genomtänkt.  

B-ytan 

Längs med väggarna brukar man placera ett bredare sortiment, men som fortfarande är 

aktuellt för säsongen. Denna yta brukar kallas för B-ytan. Målet är att kunderna ska röra sig 

längs med väggarna in i butiken. B-ytan finns ofta i nära anslutning till A-ytan och det är ett 

kompletterande sortiment till det som finns på A-ytan.  

C-ytan 

Butikens bassortiment brukar placeras på C-ytorna, men även här kan det finnas 

kompletterande produkter till det som exponeras på A- och B-ytan. Här placeras produkter 

som kunden ska se, men som inte behöver vara det mest lättillgängliga. Sortimentet som finns 

här är sådant som kunden räknar med ska finnas i butiken.  
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Layout  

Butiker kan vara utformade på flera olika sätt beroende på vad butiken erbjuder och vilken 

målgrupp den har. Utgångspunkten är alltid ett tänkt kundvarv, där kunden rör sig motsols i 

butiken. (Schmidt, Sköld, 2008, s.28). Planeringen måste utgå från de förutsättningar som 

finns i lokalen, men genom att placera hyllor eller bord på olika sätt skapas olika layouter.  

Enligt Hernant och Boström (2010, s.241) kan butiksplaneringen delas in i fyra olika varianter.  

Grid pattern layout 

Denna typ av layout är vanlig i livsmedelsbutiker, och består av långa, raka gångar, som 

kunden måste gå genom för att ta sig till en annan del av butiken. En fördel med denna 

butikslayout är att ytan utnyttjas maximalt, men en nackdel är att det kan vara tröttsamt för 

kunden att gå upp och ner i gångarna.  

Free flow layout 

I denna typ av layout är inredningen placerad efter mer oregelbundna regler, och kunden har 

mycket större möjlighet att röra sig fritt. Denna butikslayout upplevs ofta som mer visuellt 

attraktiv, men det krävs mer eftertanke bakom placeringen av de olika produktkategorierna 

för att butiken inte ska uppfattas som rörig. Andra nackdelar är att butiksytan används mindre 

effektivt, och att kundvarvet inte styrs.  

Boutiqe layout  

Detta är en free-flow-variant, som ofta används när butiker arbetar med shop-in-shops. De 

olika avdelningarna eller “shopsen” arrangeras som egna butiker som riktar sig till specifika 

kundsegment. Detta gör det tydligt för kunden, men även här utnyttjas butiksytan ineffektivt.  

Guided shopper floor 

Alla som någon gång besökt en IKEA-butik känner igen denna butikslayout, som innebär att 

placeringen av inredning och produkter styr kundflödet i en specifik ordningsföljd.  
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Empiri  
I detta kapitel kommer vi först ge en kort beskrivning av företaget, för att sedan redovisa 
resultatet av vår observation. 

Företagsbeskrivning  

Lindex är ett svenskt företag som grundades i Alingsås 1954. Vid starten var företaget en 

underklädesbutik, men i takt med att verksamheten expanderade utökades också sortimentet. 

Under 60- talet började man erbjuda damkläder, framför allt blusar och toppar, under 70-talet 

utökades sortimentet med jeans, och under 80-talet började företaget även sälja barnkläder. 

Idag är Lindex en av Europas ledande modekedjor, med ca 460 butiker på 16 marknader.  

Lindex affärsidé är att erbjuda inspirerande och prisvärt mode till modeintresserade kvinnor. 

Sortimentet omfattar dam, barn, underkläder, kosmetik och accessoarer. Dessutom har de 

nyligen lanserat sitt senaste affärsområde LXM – Lindex Man. Sortimentet består av 

underkläder och nattplagg för män, och säljs endast via Lindex webbshop.  Företaget har egna 

designers som arbetar i team tillsammans med direktriser och inköpare, och de har under de 

senaste åren arbetat hårt för att höja modegraden på kollektionerna. Bland annat har Lindex 

precis som andra modekedjor gjort samarbeten med modehus och designers, bland andra 

Missoni och Narciso Rodriguez. År 2009 vann Lindex utmärkelserna ”Årets modekedja” 

och ”Årets inredningskoncept”. (Lindex u.å) 

Resultat av observation 

I vår observation använde vi oss av dubbelkonverteringsmodellen och AIDA-modellen, som 

båda bygger på fyra grundläggande steg. Vi valde att koppla samman dessa modeller, men 

utöka med steget vidrör, som placeras mellan tittar och köper. Detta gjorde vi då man som 

konsument gärna vill känna på denna typ av produkter.  

 

Det vi valde att observera var: 

• Besöker kunden A-ytan, och tittar aktivt på produkterna? 

• Stannar kunden vid A-ytan och mer noggrant granskar produkterna? 

• Vidrör kunden någon av produkterna? 

• Leder ovanstående till en handling, alltså att kunden provar, ber personalen om hjälp, 

eller köper plagget? 

• Besöker kunden B-ytan, och tittar aktivt på produkterna? 

• Besöker kunden C-ytan, och tittar aktivt på produkterna? 
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Observation av Lindex Avenyn 

Lindex Avenyn är en relativt stor butik, som är ljus och har högt i tak. Golven är mörkt grå 

och mattbeklädda. Taket och väggarna är vita, och på några av väggarna finns svarta texter. I 

entrén är klädställningarna svarta med trädetaljer undertill, men längre in i butiken är de vita. 

Även skyltarna är vita med svart text, utan någon annan färg. Kampanjskyltarna föreställer 

olika bilder på Kate Hudson, med olika citat.  

 

När man kommer in i butiken möts man av en stor A-yta. På ett bord precis vid entrén ligger 

kläder vikta, och runtom finns klädställningar där plaggen hänger. I anslutning till A-bordet 

står även tre skyltdockor, med klänningar ur kollektionen. Vi observerade flera kunder som 

uppmärksammade plaggen som exponerades på skyltdockorna. På vardera sida om A-ytan 

finns B-ytor med kompletterande plagg. På vänster sida finns även en ställning där baksidan 

uppfattas som en C-yta, då det endast är basplagg på denna sida.  

 

Fortsätter man längre in i butiken finns flera A-ytor. Här exponeras till exempel en kjol i flera 

färgställningar tillsammans med en vit t-shirt. I anslutning till detta finns även B-och C-ytor i 

form av basplagg, andra säsongsprodukter och reaplagg.  

 

Under observationen la vi märke till att kunderna har en tendens att följa samma kundvarv i 

denna butik. Efter att kunderna hade besökt A-ytan, fortsatte majoriteten längsmed B-ytan på 

den högra sidan vidare in i butiken. Därefter möttes de av C-ytan. Här slutar det naturliga 

kundvarvet, då kunderna har möjligheten att fortsätta till kassa, underkläder eller 

barnavdelning.  

 

I observationen kunde vi se att lika många kunder som observerade A-ytan även 

uppmärksammade B-ytan. Av de som aktivt tittade på A-ytan var det 15 % som valde att 

genomföra en handling. Ungefär en tredjedel av de kunder vi observerade uppmärksammade 

C-ytan.  
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Tabellen visar hur många procent av kunderna som uppmärksammade butikens olika ytor, 
samt hur många som genomför en handling (provar, tar kontakt eller köper) efter att ha 
studerat A-ytan. Undersökningen omfattar 20 deltagare. 
 

Observation av Lindex Fredsgatan 

På entréplan möts man av underklädesavdelningen, och för att besöka damavdelningen måste 

man ta en rulltrappa upp. Här möts man av ett stort bord, där Kate Hudson-kampanjen visas 

upp. Detta är butikens centrala A-yta, och runtom bordet hänger även plagg på ställningar. Vi 

observerar att det är dålig ordning på denna yta, med plagg som ligger på golvet och 

produkter som hänger på fel galgar. Klädställningarna i denna butik är vita, och ser något 

slitna ut. Butiken har beigea väggar, som bryts av med något mörkare fondväggar. Även 

golvet har en beigeaktig nyans, och är av sten. Det är lågt i tak, och butiken uppfattas som 

mörk och trång.  

 

Efter den första A-ytan passerar man en B-och C-yta, och möts sen av ännu en A-yta. Även 

här exponeras Kate Hudson-kampanjen. På A-väggen hänger klänningar ur kollektionen, och 

runtom finns tre hästar där övriga plagg från kollektionen exponeras. Plaggen hänger väldigt 

tätt, vilket försvårar för kunden och gör att kläderna uppfattas som mindre exklusiva. 

Fortsätter man förbi A-ytan kommer man till Holly & Whyte-kollektionen. Här blandas B-och 

C-ytor, och det känns även trångt och rörigt.  
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I närheten av kassan finns accessoar-avdelningen, och Lindex ordinarie sortiment. Ett A-bord 

exponerar jeansnyheter, men bortsett från detta domineras denna del av butiken av C-ytor. 

Här finner man basplagg, reaplagg och produkter från föregående säsonger. Under 

observationen kunde vi inte se något tydligt kundvarv. 

 

På Lindex Fredsgatan besökte hälften av kunderna butikens A-yta. Lika många granskade och 

rörde produkterna på A-ytan, men det var endast 10 % som utförde en handling. Hela 75 % av 

kunderna uppmärksammade B-ytan, och 55 % besökte C-ytan.  

 
Tabellen visar hur många procent av kunderna som uppmärksammade butikens olika ytor, 
samt hur många som genomför en handling (provar, tar kontakt eller köper) efter att ha 
studerat A-ytan. Undersökningen omfattar 20 deltagare. 
 

Observation av Lindex Nordstan 

Denna butik har ett modernare utseende än föregående. Det är väldigt högt i tak, väggarna är 

vita och det är svart stengolv. Butiken känns fräsch, ljus och luftig trots mycket kunder i 

omlopp. I denna butik är alla klädställningar svarta med trädetaljer undertill.  

 

Butiken är belägen i ett köpcentrum, vilket gör det möjligt att ha en väldigt stor entré. 

Kunderna kan komma in från flera olika håll, vilket gör att det inte är självklart för kunden att 

först besöka A-ytan. Även på denna A-ytan exponeras Kate Hudson-kollektionen. Ett bord 

kombineras med hästar och tre skyltdockor. Bredvid A-ytan finns två klädställningar, vilket vi 
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anser är B-ytor. Längst in i det högra hörnet av butiken finns flera ställningar med ordinarie 

sortiment, vilket räknas som C-ytor.  

 

Om man går förbi A-ytan och fortsätter längre in i butiken kommer man till Holly & Whyte-

sortimentet. Där finns en A-yta i form av ett bord där toppar exponeras. A-bordet är placerat 

med närhet till rulltrappan, så att kunderna lätt möts av denna exponering. Runtomkring finns 

B-ytor. Inte heller i denna butik finns något givet kundvarv. 

 

Lindex Nordstan hade under observationstillfället en hög genomströmning av kunder. 60 % 

av kunderna besökte A-ytan. Lika många granskade och tog på produkterna. Det var dock 

endast 5 % av dessa som utförde en handling. Under observationen märkte vi att många av de 

kunder som uppmärksammade A-ytan, valde att lämna butiken utan att ha besökt någon av de 

andra ytorna. 60 % av kunderna besökte B-ytan, men endast 5 % besökte C-ytan.  

	  
Tabellen visar hur många procent av kunderna som uppmärksammade butikens olika ytor, 
samt hur många som genomför en handling (provar, tar kontakt eller köper) efter att ha 
studerat A-ytan. Undersökningen omfattar 20 deltagare. 
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Analys  
I detta kapitel kommer vår observation analyseras och jämföras med vår teoretiska 
referensram. 
 

Enligt Schmidt och Sköld (2008, s.123) ska A-ytan vara det första som kunden 

uppmärksammar, och här ska kampanjvaror, säsongsvaror och bästsäljande varor placeras. Vi 

kunde under vår observation se att A-ytan i samtliga butiker dominerades av samma kampanj, 

men att butikerna exponerade produkterna på olika sätt. Vi uppfattade A-ytan i butiken på 

Fredsgatan som sämre exponerad än de övriga butikernas A-yta. I tabellen kan vi se att fler 

kunder uppmärksammade B- och C-ytan än A-ytan i denna butik. Trots att de exponerar 

samma kampanj som övriga butiker, lyckas de inte locka kunder till A-ytan, vilket går emot 

teorin.   

 

Målet med B-ytan är att erbjuda ett kompletterade sortiment till A-ytan, och att kunderna ska 

röra sig längs med väggarna in i butiken. Detta kunde vi tydligt se i butiken på Avenyn, där vi 

även uppfattade ett kundvarv. Efter att kunderna uppmärksammat A-ytan, rörde de sig vidare 

in i butiken utefter B-ytan. På Lindex Fredsgatan var det fler kunder som uppmärksammade 

B-ytan än A-ytan, som många kunder gick rakt förbi. Detta tyder på att kunderna uppfattade 

B-ytan som mer intressant än A-ytan, vilket är bevis på att A-ytan inte fyller sin funktion. 

Teorin angående B-ytan stämmer inte överens med butiken i Nordstan, där många av 

kunderna lämnade butiken direkt efter att de besökt A-ytan.  Det bevisar dock att A-ytan 

fångar kundens intresse, då de som tittar på A-ytan även granskar och vidrör produkterna. 

 

Färg är en faktor som har stor inverkan på kunderna i beslutssituationen, vilket beskrivs i 

SOR-modellen. Schmidt och Sköld beskriver hur olika färger påverkar människor på olika 

sätt, till exempel att vitt skapar en känsla och friskhet och lätthet, medans svart förknippas 

med elegans och exklusivitet. I vår observation märke vi att de mest frekventa färgerna i 

Lindex butikskommunikation var vitt, svart och beige. Majoriteten av skyltarna var vita med 

svart text, vilket skapar en känsla av elegans. Två av de butiker vi undersökte, Nordstan och 

Avenyn, använder sig av vita väggar. Detta får butiken att uppfattas som större och luftigare. 

Den tredje butiken, Fredsgatan, hade beigea väggar och något mörkare fondväggar, och det 

var dessutom lågt i tak. Detta bidrog till att butiken upplevdes som trång och mindre fräsch. 

 

En social faktor i SOR-modellen är trängsel, som kan leda till negativa känslor hos kunden.  
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Det är därför viktigt att utforma butiken på ett sätt som gör att layouten minskar risken för 

trängsel. Samtliga butiker använder sig av en free-flow-layout. Den enda butiken som 

uppfattas som trång är Fredsgatan. Här är layouten byggt på ett sätt som stänger in kunden, 

men ändå finns det stora ytor som inte används. I denna butik finner vi inte heller något 

tydligt kundvarv, vilket Schmidt och Sköld menar alltid ska vara utgångspunkten för layouten. 

De förespråkar även att layouten ska vara byggt så att kunden rör sig motsols i butiken. Detta 

ser vi endast i butiken på avenyn, där majoriteten av kunderna först besökte A-ytan, för att 

sedan följa B-ytan motsols i butiken. I butiken i Nordstan uppfattar vi inget kundvarv, dock är 

layouten byggd på ett sätt som gör att butiken inte uppfattas som trång, trots den höga 

genomströmningen av kunder.  

 

Slutdiskussion 
Nedan följer en diskussion baserad på den teoretiska referensramen, den genomförda 
observationen och våra egna åsikter. Vi presenterar vår slutsats, samt ifrågasätter 
undersökningens reliabilitet och validitet. 
 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka hur en butikskedja använder sin butikslayout 

och sina butiksytor för att kommunicera till sina kunder. Så, hur kan då en modekedja 

använda sig av butikskommunikation för att väcka kundens intresse?  

 

När det gäller en butikskedja anser vi att det är viktigt att ha en enhetlig butikskommunikation 

i företagets alla butiker. Detta för att kunderna ska känna igen sig och enkelt hitta i butiken. 

Det kan företaget skapa genom att använda sig av samma färger, tydliga kampanjer och ytor 

som kompletterar varandra. Enligt teorin är A-ytan den del av butiken som kunden först ska 

uppmärksamma. I vår undersökning la vi dock märke till att så inte är fallet i alla de 

undersökta butikerna.  

 

I observationen av butiken på Avenyn uppmärksammade 65 % av de observerade kunderna 

A-ytan, vilket är fler än i övriga butiker. Detta tror vi beror på att samtliga kunder 

exponerades för A-ytan, eftersom att den är belägen direkt framför butiksentrén.	  A-ytan var 

dessutom välskött och snygg, vilket vi tror är en annan anledning till att kunderna lockades av 

produkterna. Vi märkte även att fler genomförde en handling i denna butik än i övriga. Vi 

antar att det beror på att butiken har en väl genomtänkt exponering av A-ytan, vilket inspirerar 

kunderna till handling. Att lika många som uppmärksammade A-ytan besökte B-ytan tror vi 
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är resultatet av ett väl kompletterande sortiment och snygg exponering. Något färre besökte 

C-ytan, men detta är förenligt med teorin.  	  

 

I Nordstan fick kunderna redan utanför butiken en uppfattning om varorna, och endast de som 

blev intresserade av de exponerade produkterna besökte butiken. I vår observation kunde vi se 

att lika många som uppmärksammade A-ytan, besökte B-ytan. Däremot var det väldigt få som 

uppmärksammade C-ytan. Vi anser att detta beror på att butiken endast använde sig av en 

enda, liten C-yta. Dock har denna butik även en övervåning som vi valde att inte observera. 

Därför vet vi inte hur layouten ser ut där, men vi kan anta att det finns fler C-ytor på andra 

våningen. Vi tror att detta har bidragit till den låga siffran, och kan på så sätt ha påverkat vår 

observation.  

 

På Fredsgatan var det betydligt färre som uppmärksammade A-ytan. Detta tror vi till stor del 

beror på skillnaden av butiksatmosfären. Det var lägre i tak, vilket gör att butiken upplevs 

som trång och rörig. Man hade även använt sig av andra färger. Väggarna var beigea och 

golvet var av sten i en beigeaktig nyans. Detta gör att känslan inte blir lika fräsch och elegant 

som i de andra butikerna. På Fredsgatan märkte vi i vår observation att fler kunder besökte B- 

och C-ytan än A-ytan. Hade A-ytan fyllt sin funktion hade kunderna uppmärksammat A-ytan 

först, i stället för att gå rakt förbi. Detta tror vi främst beror på den dåliga exponeringen. Vi 

uppfattade ytan som rörig, med kläder liggandes på golvet och plagg som hängde fel. Detta 

kan leda till negativa känslor hos kunden, som skapar ett undvikande beteende, och kunderna 

väljer att fortsätta till övriga ytor istället.   

 

I vår observation såg vi att butikerna på Avenyn och i Nordstan arbetade med inredning som 

vi uppfattar som speciellt framtagen för Kate Hudson-kampanjen. Dessa butiker lyckades få 

fler kunder att uppmärksamma A-ytan, än Lindex på Fredsgatan. Detta tyder på att även 

inredningen är avgörande när det handlar om att fånga kundens intresse. 

 

Lindex färgval i butikskommunikationen domineras av svart och vitt, men enligt teorin är det 

bra att använda sig av varma, starka färger för att fånga kundens intresse. Vi tycker dock att 

Lindex färgval passar in i butikens atmosfär, men vi tror att det hade varit en bra idé addera 

en färg, men inte låta den dominera. Detta hade inte väckt ett intresse hos kunden.  
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I vår observation undersökte vi även butikernas layouter. Vi kunde då se vissa brister, där 

butikernas utformning gjorde det svårt för kunderna att hitta till alla delar av butiken. 

Samtliga butiker som vi observerade använde sig av en free-flow-layout, vilken är en layout 

som ger kunderna möjlighet att röra sig fritt i butiken. Dock ska utgångspunkten vara ett tänkt 

kundvarv, men detta märkte vi bara av i butiken på Avenyn. Här hade man strategiskt placerat 

bord och ställningar, vilket gjorde att kunden blev påverkad till att följa ett särskilt 

rörelsemönster. I tabellen kan man se att kunderna i denna butik hade en tendens att besöka 

alla ytor, vilket vi tror är en konsekvens av layouten. Att de andra butikerna inte hade något 

givet kundvarv. I Nordstan tror vi detta beror på att entrén var väldigt stor, vilket gör det svårt 

för butiken att utforma ett kundvarv då kunderna inte kommer in från samma ställe. På 

Fredsgatan hade butiken lätt kunnat skapa ett kundvarv, men de har inte arbetat efter butikens 

förutsättningar för att göra detta på bästa sätt. På vissa ställen i butiken är det väldigt trångt, 

och på andra ställen finns det stora ytor som inte utnyttjas. Genom att förändra layouten anser 

vi att butiken hade kunnat skapa en bättre atmosfär och ett tydligare kundvarv, som hade lett 

kunderna till butikens alla ytor.   

 

Vi har under arbetets gång studerat teorier och genomfört observationer. Vi har genom detta 

kommit fram till att det är viktigt att modekedjor arbetar aktivt med sina A-, B-, och C-ytor 

för att väcka kundens intresse och leda kunden runt i butiken. Vi märkte att om inte A-ytan är 

tillräckligt välexponerad och fångar kundens uppmärksamhet, har det ingen betydelse att ytan 

har butikens bästa läge. Det är även viktigt att genom layouten skapa ett tänkt kundvarv som 

leder kunden till butikens alla ytor. På så sätt exponeras kunderna för hela butikens sortiment, 

vilket i sin tur kan leda till en ökad försäljning. Vi har även upptäckt att färger skapar känslor 

hos konsumenterna, och omedvetet påverkar dem i beslutssituationen. Om man då använder 

sig av attraherande färger i hela butiken kan man fånga kundens intresse, och på så sätt locka 

kunden till alla ytor.  

Rekommendationer 

Butikskommunikation är ett brett ämne med mycket att undersöka. I framtida forskning skulle 

det vara intressant att fördjupa sig mer i butiksatmosfärens delar bakgrundsfaktorer och 

sociala faktorer. Man skulle då få en bild av hur saker som ljud, doft och de sociala 

aspekterna spelar in vid kundens val av butik. Genom att ta reda på detta skulle man få en 

bättre kunskap om hur dessa olika stimuli samspelar och väcker känslor hos kunden. Det vore 
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även intressant att genom en kundundersökning ta reda på om kunderna lägger märke till 

dessa stimuli, och hur de i så fall uppfattar dessa.  

Metodkritik 

Validitet 

I vår undersökning använde vi oss av en dold observation för att se om kunderna 

uppmärksammar Lindex butikskommunikation. Vi valde en dold observation för att påverka 

deltagarna så lite som möjligt, och ge undersökningen en god validitet. Vi valde att fördela 

observationens deltagare slumpmässigt, i stället för att välja ut en specifik kundgrupp. Detta 

gjordes för att Lindex har en bred målgrupp, och vi ville skapa en bredd i undersökningen.  

 

Hade vi haft mer tid hade vi gärna observerat fler än 20 personer i varje butik. Detta för att få 

fram ett tydligare mönster om hur många som fullföljer dubbelkonverteringsmodellen. Vi 

hade även gjort intervjuer med butikspersonal för att få reda på hur de arbetar med 

butikslayout och butiksytor, för att sedan kunna jämföra detta med vår observation. Detta 

hade skapat ett större djup i vår undersökning, vilket hade lett till en bättre slutsats.  

Reliabilitet 

Om en undersökning kan upprepas och få ett liknande resultat, har den hög reliabilitet. Vi 

anser att vår undersökning håller relativt hög reliabilitet, och vi tror att undersökningen skulle 

få liknande resultat om den genomfördes igen under samma förutsättningar. Hade vi 

genomfört undersökningen i tre andra butiker hade vi kanske fått ett annat slutresultat, då 

resultatet bland annat påverkas av att en av butikerna är belägen i ett köpcentrum, och en 

annan på övervåningen av butiken.  

 

Vi genomförde undersökningen den 24:e april, vilket var dagen före löning. Detta kan ha 

bidragit till den låga procentsatsen som genomförde en handling. Hade undersökningen 

genomförts några dagar senare hade vi kanske fått ett annat resultat. Att undersökningen 

genomfördes en torsdag kan strax före lunch kan också ha påverkat resultatet. Hade vi istället 

valt en lördag hade antagligen fler kunder genomfört en handling.   
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Bilaga 1. 
 
Färger Känslor hos kunden 
Vit Gör att kunden känner sig frisk och lätt. Används ofta vid kosmetik. 
Blå Har en rogivande effekt och får oss att känna oss lugnare i butiken. Förknippas 

ofta med moral, trygghet och välstånd. Används ofta vid kvalitetsprodukter.  
Grön Förknippas ofta med hälsa, naturlighet och färskhet. Används ofta inom 

kosmetik och hälsoindustrin. 
Svart Används mest på eleganta och sofistikerade högkvalitativa produkter. Används 

mest vid lyxprodukter. 
Rött Får oss att fatta snabba beslut i butiken och det får kunderna att handla på 

impuls. Det är därför en bra färg när man vill signalera att det är REA. 
Gul/Orange En positiv färg som uttrycker glädje, lycka och värme. Det är en färg som drar 

till sig uppmärksamhet. 
Figur 5. Tabell över färg. Schmidt, Sköld, 2008. s. 34 

Bilaga 2 

 
Figur 6. Författarnas planritning över Lindex Avenyn. 
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Bilaga 3 

 
 
Figur 7. Författarnas planritning över Lindex Fredsgatan. 
 

Bilaga 4 
 

Figur 8. Författarnas planritning över Lindex Nordstan. 


