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Sammanfattning 
 
På dagens konkurrensutsatta marknad går det inte längre att enbart konkurrera med pris 
eller kvalitet, således måste företag finna nya sätt att särskilja sig på och skapa 
konkurrensfördelar. Ett sätt att göra detta är genom att ge kunden en unik upplevelse. En 
trend som återfinns inom den svenska detaljhandeln är att alltfler butiker har utvecklat sin 
verksamhet och gått ifrån sin kärnkompetens genom att utvidga med en 
restaurangverksamhet. Denna uppsats inriktar sig på detta fenomen som kallas 
kombinationsbutiker. I denna uppsats har vi valt att definiera kombinationsbutiker som 
inredningsbutiker som har utvidgat med en restaurang. 
 
Problematiken kring detta ämne, att utvidga företagskonceptet till en kombinationsbutik, är 
att samhörigheten kanske inte framkommer eller upplevs och således genererar 
utvidgningen inte i en positivare upplevelse för kunderna. Upplevelsekonceptet har tidigare 
diskuterats av olika författare men inte med inriktning mot kombinationsbutiker. Därav finner 
vi det i denna uppsats relevant att lyfta fram faktorer som kan stärka de konkurrensfördelar 
en kombinationsbutik har i jämförelse med en vanlig butik i att skapa upplevelser. 
 
Syftet med denna uppsats är att jämföra kombinationsbutikens profil med kundernas 
uppfattning och se till vilka konsekvenser utvidgningen får för profilen. Vidare är syftet att ta 
fram de faktorer som en kombinationsbutik bör fokusera på för att upplevelsen skall bli 
positivare i jämförelse med en vanlig butik. 
 
Uppsatsen har haft sin utgångspunkt i befintlig teori där främst Bergströms (2004) teorier om 
profil, identitet samt image behandlats, Mossbergs (2003) teorier om upplevelser, Belks 
(1975) situationsteorier, Bitners (1992) teori om den fysiska omgivning samt Solomons 
(1999) teorier kring perceptionsprocessen har beaktas. Uppsatsen bygger på både en 
kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod. Dock har fokus legat vid den kvalitativa 
metoden. För att kunna besvara uppsatsens problemfrågor genomfördes två 
företagsintervjuer, en enkätundersökning samt två fokusgrupper. Anledningen till vårt val av 
en relativt omfattande metod är att ämnet är tämligen outforskat.  
 
De respondenter som deltog i undersökningen karakteriseras av att vara i 20-30 års åldern 
samt vara intresserade av inredning, shopping och mat. De utvalda respondenterna besökte 
två kombinationsbutiker i Stockholm som var likartade, dessa var; Indiska/Hurry Curry samt 
The One/The One Kitchen. 
 
Resultatet av undersökningen visade på att kombinationsbutikerna Indiska/Hurry Curry och 
The One/The One Kitchen lyckats med sitt profileringsarbete även efter utvidgningen med en 
restaurang, då profil och image överrensstämde förhållandevis väl. 
 
Undersökningen resulterade även i flertalet områden som är relevanta för att besöket i en 
kombinationsbutik ska generera en positivare upplevelse än i en vanlig butik. Dessa 
områden, där betydelsefulla faktorer framkom var: Lugn kontra hektisk miljö, Inredning, Rent 
och städat, Lukt, Andra kunder, Inspiration och chans till att prova sortimentet, Förändring, 
God mat, Bra sortiment samt Bra service. 
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1 Inledning 
I detta kapitel presenteras undersökningens bakgrund, vårt utvalda problemområde, 
frågeställningar och uppsatsens syfte. Vi klargör även utvald målgrupp, hur vi avgränsat oss 
samt vårt perspektivval. Slutligen visualiseras uppsatsens disposition. 
 

1.1 Bakgrund 
Då konkurrensen hårdnar i dagens samhälle och både produkter och tjänster tenderar till att 
bli mer homogena går det inte längre för företag att konkurrera enbart med pris eller kvalitet 
(Bergström, 2004). Detta får givetvis konsekvenser för företagen som medför högre krav på 
att särskilja sig i ytterligare dimensioner. Tidigare låg fokus på att företag differentierade sig 
genom service, idag ses dock serviceaspekten som en nödvändighet för företagens 
överlevnad. Inom detaljhandeln sågs en tydlig differentieringstrend, redan i mitten på 1980-
talet då allt fler butiker valde att utveckla sina koncept till att omfatta mer än enbart produkt 
och service. De stora modehusen i Milano och New York valde att differentiera sig genom 
välstylade flaggskeppsbutiker. Företagen förstärkte sina varumärken genom inredning och 
väl utvalda accessoarer i butikerna. Sedan dess har konceptet spridits sig världen över och 
idag är det mer en regel än ett undantag att företagen försöker skapa en unik butik som 
väcker känslor. Då även detta anammats av majoriteten av butiker i Sverige måste företag 
idag göra något ytterligare för att kunna särskilja sig och detta har lett till att många butiker 
inom detaljhandeln tagit in upplevelsekonceptet (Beatrice, 2006). Mossberg (2003) skriver att 
upplevelsekonceptet ska vara något minnesvärt som engagerar kunderna och som berör 
dem på ett mer personligt sätt. Upplevelser uppfattas av våra sinnen och utmaningen för 
företag blir att se möjligheter som kan bidrar till något annorlunda som uppfattas som bättre 
av kunden. 
 
Det räcker således inte längre att tillfredställa kunden utan företag måste även skapa 
konkurrensfördelar genom att erbjuda kunden en omvälvande upplevelse där 1 + 1 blir 3 
(Mossberg, 2003). Att kunna leverera en omvälvande upplevelse vid varje besök blir således 
en utmaning för företaget. Ändamålet är att kunna ge kunden något extra vilket innebär en ny 
spelplan för företagen och det finns många aspekter de kan arbeta med för att förstärka och 
skapa en kundupplevelse. Det kan handla om att förbättra utformandet av köparprocessen i 
butiken, inredningens design, dess arkitektur eller konstnärliga utsmyckning. Det centrala för 
dessa mer upplevelseinriktade butiker blir att arbeta med känslan, (Beatrice, 2006) den som 
gör att kunden vill stanna kvar.  
 
Jakten efter att skapa en unik kundupplevelse har medfört att flertalet butiker söker idéer och 
inspiration från vitt skilda branscher och en tydlig trend återfinns vad gäller att kombinera 
olika branscher i så kallade kombinationsbutiker (Mossberg, 2003). Det har idag blivit 
vanligare att olika typer av butiker väljer att utvidga sin verksamhet med exempelvis ett 
café/restaurang i eller i samband med butiken. (Se bilaga 1, Butikerna med shop och kopp). 
Gemensamt för dessa kombinationsbutiker är att det ofta går att köpa den inredning som 
cafét/restaurangen har, i butiken. I denna uppsats likställs kombinationsbutiker som en butik 
med en restaurang. Dessa så kallade kombinationsbutiker syftar till att beröra alla sinnen då 
det bland annat ska dofta, smaka och vara tilltalande för betraktaren. Kombinationsbutiken 
kan även ses som tidsbesparande för kunden då hon kan göra sina inköp medan kocken 
tillagar hennes mat. Då kunder blir mer måna om sin tid och vill få ut så mycket som möjligt 
vid ett shoppingbesök tror Mossberg (2003) att fenomenet med kombinationsbutiker kommer 
att utvidgas ännu mer i framtiden.  
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1.2 Problemområde 
Eftersom alltfler företag väljer att särskilja sig på marknaden genom att utvidga sin 
verksamhet med kombinationen butik och restaurang finner vi detta område mycket aktuellt 
och intressant. Trenden att utvidga verksamheten till en kombination är en konsekvens av att 
företag har övergått till att mer tänka mer i helheter där flertalet delar ingår. Detta då de vill 
tillfredsställa kundernas alla olika behov (Mossberg, 2003). Vad gäller företagens utvidgning 
kan företagets olika verksamheter ha en och samma ägare eller så kan man utarrendera 
”utvidgningsdelen” för att få tillgång till kunskap som företaget ensamt inte besitter.  
 
Vi ser dock att det kan finnas problem i att utvidga företagskonceptet på detta sätt, då det 
kanske inte automatiskt behöver generera i en ökad positiv upplevelse för kunden. En aspekt 
som skulle kunna göra att detta blir ett problem är att det, enligt Mossberg (2003) är viktigt att 
det finns ett enhetligt budskap i företagets kommunikation med kunderna. Det enhetliga 
budskapet ska gälla allt från pris till butik för att kunderna skall uppleva en så positiv 
upplevelse som möjligt. Om det inte finns ett enhetligt budskap mellan butiken och 
restaurangen kan det därför skapas problem.  
 
Flertalet författare som exempelvis Mossberg (2003), Ødronb (2005) diskuterar 
upplevelseindustrins framgång och vikten av att företag arbetar med att skapa upplevelser 
för att attrahera kunderna i den hårt konkurrensutsatta situationen som återfinns på 
marknaden. De lyfter fram många intressanta aspekter inom upplevelsekonceptet men 
beskriver och inriktar sig dock inte på vårt valda uppsatsämne. Problematiken är således att 
det återfinns en teorilucka inom det intressanta ämnet, upplevelser i kombinationsbutiker. Vi 
hoppas genom denna uppsats kunna utveckla diskussionen om upplevelser och mer 
specifikt skänka ett bidrag kring viktiga faktorer som kombinationsbutiker bör arbeta med för 
att skapa en positivare upplevelse.  
 
Två butiker som har följt denna utvidgningstrend är kläd- och inredningskedjan Indiska samt 
heminredningsbutiken The One i Stockholm.  
 
I slutet av november, 2005, öppnade Lotta Voltaires i samarbete med Indiska, Tesalongen 
Hurry Curry (Fischer, 2005). Tesalongen som serverar dagens lunch men även lite 
smörgåsar och bakverk ligger i Indiskabutiken vid Hötorget i Stockholm. Idén med en Indisk 
restaurang kom ursprungligen från Lotta Voltaires då hon även tidigare skrivit kokboken 
”Hurry Curry” åt butikskedjan. Tesalongen är inredd med tavlor, möbler och textilier som 
finns att köpa i Indiskabutiken. Det är meningen att inredningen ska förändras i samband 
med sortiment som återfinns i butiken. Hurry Curry har lite längre öppettider än Indiska.  
 
The One är en heminredningskedja från mellanöstern som kommit till Stockholm. The, i The 
One, står för Total Home Experience. I butiken har det även öppnats en restaurang, The One 
Kitchen, som liksom butiken erbjuder individualitet. Individualiteten skall enligt The One 
återspeglas i restaurangens meny där gästen får ett unikt erbjudande att välja en 
huvudingrediens och sedan låta kockarna komponera en rätt speciellt åt dem (Beatrice, 
2006). Restaurangen är i likhet med Hurry Curry inredd med bord och stolar, tallrikar och 
tavlor från butiken. I The One/The One Kitchen byts menyer, inredning samt varusortimentet 
kontinuerligt ut. The Ones koncept är vidare lite speciellt och karaktäriseras av ”Kill your 
Darling”, vilket innebär att när sortimentet byts ut tas det aldrig in igen.  
 
Som tidigare nämnt är det viktigt att butikerna kan skapa en enhetlig känsla och något de 
står för. Detta då kunden vill identifiera sig med det hon handlar (Mossberg, 2003). Då 
butiken utvidgar sin verksamhet på detta sätt och vill göra något mer för kunden, ser vi risken 
att de går ifrån sin kärnkompetens och att konceptet kan bli diffust och otydligt. Under våra 
två företagsintervjuer delgav båda butikscheferna på Indiska/Hurry Curry och The One/The 
One Kitchen att de genom inredningen och mat försökt att skapa en enhetlig känsla mellan 
de olika avdelningarna. Indiska/Hurry Curry vill förmedla en orientalisk och indisk profil 



- INLEDNING - 

 - 3 - 

medan The One/The One Kitchen stävar efter att vara så unika som möjligt. (Wängelin 2006, 
Phil 2006) 
 
Efter genomgång och granskning av flertalet artiklar och recensioner inom området har ett 
stort antal funderingar kring kombinationskonceptet väckts. Vad händer om exempelvis en av 
verksamheterna får mycket kritik av kunderna, får detta då en negativ effekt på 
helhetsintrycket? I en recension på www.dn.se återfinns en mycket kritisk recension av The 
One Kitchen (se bilaga 2, Gissa rätt). Här skriver ”Krogkommissonen” (2006) bland annat: 
”I butiken på Hamngatan finns en lounge i gatuplanet. Där är det tänkt att man ska hänga lite 
före middagen som serveras en trappa ner. Den totala bristen på verklighetsförankring följer 
med ner till restaurangdelen. I The One Kitchen, ska det vara ”spännande att äta”. Därför 
står bara huvudråvaran i menyn; hälleflundra, rådjur, choklad. Det händer att världsvana 
gäster tolkar signalen som att de kan komma med ett önskemål om hur de vill ha fisken eller 
köttet tillagat. Fel, fel, fel – här är det kocken som hittar på och gästen betalar för grisen i 
säcken. Serveringspersonalen kan inte avslöja något eftersom allt är ”en överraskning”.   
 
Hur uppfattar en restauranggäst företagets butik efter att ha fått en så dålig upplevelse i 
restaurangen? Ger en restaurang i en butik verkligen en positivare upplevelse för kunden, 
eller behövs det mer än så? Måste restaurangen ha samma koncept för att upplevelsen skall 
stärkas, eller räcker det bara med att kombinera och ej tänka längre än så? Blir det kanske 
rörigt om man inte ser kopplingen mellan butiken och dess restaurang? Bryr sig kunderna 
överhuvudtaget om kombinationen och uppskattas det?  
 
Ur dessa ovannämnda funderingar växte en djupare diskussion fram kring vikten av att 
kombinationskonceptet, inte skapar en otydlig företagsprofil. En otydlig företagsprofil skulle 
kunna ge ett rörigt och diffus intryck till kunderna enligt Falkheimer och Heide (2003) och i 
värsta fall genererar detta i en negativ image. Vi fann det intressant att undersöka om en 
tydlig profil är av vikt för att säkerställa att kombinationskonceptet upplevs som positivt hos 
kunden. Vi ställer oss frågande till om det är svårare att lyckas med detta i en 
kombinationsbutik som är två skilda typer av verksamheter som fungerar som en.  
 
Dessa funderingar och diskussioner har utmynnat i uppsatsens problemfrågor: 
 

1. Hur väl överensstämmer kombinationsbutikens profil- det företaget vill uppfattas som, 
med deras image- den verkliga uppfattningen? Samt vad får restaurangutvidgningen 
för konsekvenser för profilen? 

 
2. Vilka faktorer bör en kombinationsbutik arbeta med för att det ska generera i en 

positivare upplevelse i jämförelse med en vanlig butik? 
 

1.2.1 Syfte  
Syftet med denna uppsats är att jämföra kombinationsbutikens profil med kundernas 
uppfattning och se till vilka konsekvenser utvidgningen får för profilen. Vidare är syftet att ta 
fram de faktorer som en kombinationsbutik bör fokusera på för att upplevelsen skall bli 
positivare i jämförelse med en vanlig butik.  
 

1.2.2 Målgrupp 
Vår strävan är att det resultat som uppsatsen genererar skall vara användbart för alla 
kombinationsbutiker. Uppsatsen riktar sig även till personer som studerar och tillämpar 
marknadsföring i anknytning till studierna eller i det dagliga arbetet.  
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1.2.3 Avgränsning 
Uppsatsen avgränsas till att endast fokusera på kombinationsbutikerna Indiska och The One 
i Stockholm. Anledningen till detta är att det skrivits många artiklar kring upplevelsekonceptet 
och där dessa två kombinationsbutiker varit i fokus. Därför finner vi att Indiska och The One 
väl representerar denna genre.  
 
Vi har även avgränsat oss till att enbart intervjua kunder i åldern 20-30 år, som ju är 
representativa för kombinationsbutikernas målgrupp.  
 
Vi har även avgränsat oss till teorier om profil, identitet samt image. Ytterligare avgränsar vi 
oss till att behandla de fysiska faktorerna ljud, lukt, belysning, färg, inredning, renlighet samt 
symboler och artefakter. Därefter avgränsar vi oss till de sociala faktorerna andra kunder och 
personal. Slutligen avgränsar vi oss till perceptionsprocessens inverkan på upplevelser.  
 
Uppsatsen avgränsas tidsmässigt i den bemärkelsen att slutsatserna, det vill säga faktorer 
som kombinationsbutiker bör arbeta med eventuellt inte kommer att gälla för all framtid. 
Detta då kombinationskonceptet är under utveckling.  

1.2.4 Perspektivval 
En uppsats kan skrivas och analyseras ur ett flertal perspektiv. Då uppsatsen är skriven för 
att vara till hjälp för kombinationsbutiker som önskar skapa en positiv upplevelse för 
kunderna är uppsatsen skriven ur ett företagsperspektiv. Denna uppsats skrivs även utifrån 
ett kundfokus då den behandlar kundernas upplevelse i en kombinationsbutik. Vidare är vår 
uppsats skriven ur ett akademiskt perspektiv då den skrivits på magisternivå. 
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1.2.5 Disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Inledning  

I detta kapitel presenteras undersökningens bakgrund, vårt utvalda problemområde, frågeställningar och 
uppsatsens syfte. Vi klargör även utvald målgrupp, hur vi avgränsat oss samt vårt perspektiv val. 

2. Metod  

I metodkapitlet redogör vi för uppsatsens arbetsgång. Vi motiverar vårt vetenskapliga förhållningssätt, 
förutsättningar, undersökningsansats, tillvägagångssätt samt hur databearbetning gjorts. Dessutom 
diskuteras resultatets gångbarhet, uppsatsens trovärdighet samt alternativa metoder till vår arbetsgång. 
Avslutningsvis återfinns ett källkritiskt resonemang. 
 

3. Teori 
I teorikapitlet redovisar de teorier vi valt att ha som utgångspunkt i vår uppsats. Kapitlet inleds med 
definitioner av profil, identitet och image. Detta då dessa begrepp skall överensstämma om företaget lyckats 
förmedla det som de vill. Därefter presenteras faktorer som företaget kan påverka för att kunden ska få en 
så positiv upplevelse som möjligt i en vanlig butik och restaurang. Avslutningsvis presenteras 
perceptionsprocessen. 

4. Empiri 
I detta kapitel sammanställs våra framtagna data som insamlats utifrån intervjuer med 
undersökningsföretagens butikschefer, en enkätundersökning samt två fokusgruppsintervjuer. Inledningsvis 
presenteras undersökningsföretagets profiler. Därefter redovisas enkätundersökningen samt resultat av 
övningar och diskussioner från fokusgrupperna. Materialet presenteras med hänsyn till problemfrågorna 
ordning. 

5. Analys 
I detta kapitel ämnas det empiriskt insamlade materialet att kopplas samman till de valda teorierna. 
Analysavsnittet följer problemfrågornas ordning. 
 

6. Slutsats  
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som framkommit utifrån undersökningen. Kapitlet ämnar besvara 
uppsatsens problemfrågeställningar och följer även här problemfrågornas ordning. Problemfråga 1 avslutas 
med lite tankar kring profilen.   
 

7. Diskussion  
I detta kapitel avser vi att först att besvara de funderingar som presenterades i inledningen. Därefter 
kommenterar vi uppsatsen samt våra tankar kring kombinationskonceptet. Vi framför även en del råd som 
kombinationsbutiker med fördel bör följa för att besöket skall generera i en positivare upplevelse för kunden.  
Avslutningsvis presenterar vi våra idéer för framtid forskning. 
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2 Metod 
I metodkapitlet redogör vi för uppsatsens arbetsgång. Vi motiverar vårt vetenskapliga 
förhållningssätt, förutsättningar, undersökningsansats, tillvägagångssätt samt hur 
databearbetning gjorts. Dessutom diskuteras resultatets gångbarhet, uppsatsens 
trovärdighet samt alternativa metoder till vår arbetsgång. Avslutningsvis återfinns ett 
källkritiskt resonemang. 
 

2.1 Ämnesval 
Vårt ämnesval grundar sig i att vi uppmärksammat att allt fler butiker väljer att utöka sin 
verksamhet till att bli så kallade kombinationsbutiker. Flertalet artiklar i magasin och tidningar 
av olika karaktär omnämner denna utveckling men få uppmärksammar vilka problem detta 
kan medföra för företaget (Se bilaga 1 Butikerna med shopp och kopp). Vi ställde oss frågan 
om det bara är positivt att göra verksamhetsutvidgningar eller om det kan uppstå problem i 
anslutning till detta genom exempelvis en otydlig profilering. Kan en negativ 
restaurangupplevelse få inverkan på butiken och omvänt? Anser kunderna att de får en 
bättre upplevelse i en kombinationsbutik jämfört med en vanlig butik? Vi åsyftade att ta fram 
specifika faktorer som möjliggör för att kunden ska få en positivare upplevelse genom att 
besöka en kombinationsbutik i jämförelse med en vanlig butik. Eftersom det i dagsläget är av 
stor vikt för företag att särskilja sig på marknaden, anser vi detta ämnesval mycket 
intressant.  
 

2.2 Vetenskapligt förhållningssätt och objektivitet  
I en uppsats av detta slag är det intressant och väsentligt att föra en diskussion kring hur vi 
som undersökare förhåller oss till vårt uppmärksammade problem kring 
kombinationskonceptet och hur vi ser på den kunskap vi önskar erhålla och skapa. Vi 
använde oss i denna uppsats av både kvantitativa och kvalitativa undersökningsmetoder och 
detta innefattar vilken typ av information som valdes att insamlas. Den kvantitativa metoden 
samlar in siffror (Jacobsen, 2002) och har därmed fokus kring statistisk analys medan den 
kvalitativa metoden samlar in ord och avser att karaktärisera något. Centralt i denna metod 
är att söka gemensamma drag, kategorier och logik som redogör för ett fenomen i 
omgivningen (Christiansen et al, 2001) och detta var vad vi i huvudsak ansåg att vi behövde 
göra för att kunna utreda vårt uppmärksammade problem.   
 
Trots att vi använde oss av både kvantitativa samt kvalitativa metoder låg dock vårt fokus vid 
den kvalitativa metoden. Den kvantitativa metoden fungerade huvudsakligen som ett bidrag 
och komplement till den kvalitativa då vi inte utifrån statistiska beräkningar eftersträvade att 
besvara våra problemfrågor. Vår målsättning var att vi efter utförandet av en kvantitativ 
enkätundersökning samt kvalitativa fokusgruppsintervjuer sammanställa materialet med 
fokus på den kvalitativa delen. Vi strävade efter att kunna komma fram till ett resultat som 
skulle generera riktlinjer som kombinationsbutiker i allmänhet kan använda sig av. Vi har 
därigenom ett synsätt som förutsätter att verkligheten styrs av en lagmässighet. Resultatet 
och riktlinjerna gjordes dock inte i huvudsak genom siffror utan genom fokusgruppernas 
uttalanden, det vill säga genom ord. 
 
Vi eftersträvade genom arbetet med uppsatsen av att vara objektiva men samtidigt kan detta 
te sig tvetydigt då vi även anser det omöjligt att kunna vara helt objektiv. Dock skriver 
Bergström, L (1976) i boken Objektivitet att en slags objektivitet ändå kan uppnås genom att 
undersökaren är medveten om vilka värderingar och förutsättningar som influerar 
undersökningen. Vi försöker därför i detta metodkapitel att redogöra för en klarhet och 
erkänna när förutsättningarna kan ha en inverkan på resultatet. Därför skulle objektivitet 
kunna uppnås då vi reducerar eller åtminstone klargör de förutsättningar som påverkar 
uppsatsen.  
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Då vi enbart hade besökt kombinationsbutikerna som är med i undersökningen vid ett tillfälle, 
medförde detta att vi gick in i arbetet relativt förutsättningslöst. Vi strävade efter att vara så 
pass öppna och medvetna som möjligen går då vi utförde den kvalitativa metoden som 
byggde på att fånga människors tankar och handlingar. Vi har genomgående i uppsatsen 
försökt att objektivt granska, analysera och dra slutsatser utifrån det insamlade materialet 
och på detta sätt anser vi att vi uppnått den önskade objektiviteten.  
 
Denna uppsats grundas således på att verkligheten är objektiv och att vi försöker att förklara 
och förutse vilka faktorer som skapar en positivare upplevelse i en kombinationsbutik jämfört 
med en vanlig butik. Därav anser vi att det vi avser undersöka är mätbart. 
 
Vi anser att det i denna uppsats har varit fördelaktigt att skaffa oss förväntningar om hur 
världen ser ut och därefter ”gå ut” och samla in empiri för att se om dessa förväntningar 
överrensstämmer med verkligheten. Dessa förväntningar bygger dels på tidigare empiriska 
observationer som till exempel de artiklar som vi har läst inom ämnet kombinationsbutiker. 
Förväntningarna bygger även på de teorier som finns i teoriavsnittet som påpekar att den 
fysiska miljön med faktorer så som exempelvis ljud, personal och inredning har betydelse för 
upplevelsen. Vi har likaså förväntningar på vilka för-och nackdelar kombinationskonceptet 
medför. Vi har därmed till en viss nivå en förutfattad mening om hur världen är och vi har en 
vilja att testa dessa frågor/teser.   
 
Det går att förhålla sig på olika sätt till teorin. Vi har valt att ha teorin som utgångspunkt för 
att skapa en grund till uppsatsen. Teorin har även hjälp oss i arbetet med att utforma frågor 
till kombinationsbutikerna, enkäten samt fokusgrupperna. Den teoretiska referensramen i 
uppsatsen kopplas i viss mån även ihop med empirin i analysen då vill belysa de likheter och 
skillnader som finns mellan vanliga butiker och kombinationsbutiker.  
 
För att visa på vårt förhållningssätt till att besvara våra problemfrågor har vi valt att 
presentera våra olika tolkningsnivåer. 
 

 
Figur 2. Olika tolkningsnivåer. Källa: Jacobsen (2002) med viss egen omarbetning. 
 
 

2.3 Förutsättningar 
Vi som skriver denna uppsats är Liselott Forslund, Katarina Hamnholm samt Nina Kerfstedt. 
Vi har alla studerat på Örebro universitet i snart fyra år på ekonomiprogrammet och fördjupat 
oss inom marknadsföringsområdet. För att genomföra en så objektiv uppsats som möjligt är 
det viktigt att vara medveten om att de tolkningar, uppfattningar och analyser vi gör, kan 
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grunda sig i våra olika bakgrunder, preferenser, kunskaper och värderingar. Vår teoretiska 
inriktning sätter givetvis prägel på hur vi ser på problemet. I uppsatsen utgår vi främst ifrån 
Bergströms (2004), teorier om profil, identitet samt image. Mossbergs (2003) teorier om 
upplevelser, Belks (1975) situationsteorier, Bitners (1992) teori om den fysiska omgivning 
och Solomons (1999) teorier kring perceptionsprocessen. Vi har försökt att hitta de 
ursprungliga källorna för att vi på så vis inte skulle kunna påverkas av en annan forskares 
tolkning. Då vi finner oss ha relativt god kännedom kring det teoretiska ramverket inom detta 
ämne och även kring restauranger och butiker, anser vi att vi lätt kan relatera till ämnet som 
sådant. 
 

2.4 Undersökningsansats 
Vi har valt en så kallad explorativt ansats då detta lämpas sig väl vid mätning av åsikter och 
värderingar (Jacobsen 2002). Vi fann det även lämpligt då vi ville inhämta mycket information 
om ett område som det fanns relativt lite studier kring.  
 

2.5 Tillvägagångssätt 

2.5.1 Kombinationsbutiksurval 
För att skapa oss en överblick i problemområdet valde vi att först besöka ett antal 
kombinationsbutiker i Stockholm. De vi besökte var bland annat Nitty Gritty, 
Akademibokhandeln, The One, Sneakers n´stuff, C/o Stockholm, Granit, R.O.O.M samt 
Indiska. Efter denna genomgång valde vi ut kombinationsbutikerna The One/The One 
Kitchen och Indiska/Hurry Curry då vi fann dessa bäst lämpliga för vårt problem. Vi valde 
dessa butiker då båda under det senaste året (2005) har utvidgat butiksverksamheten med 
en restaurang. Kombinationsbutikerna fann vi även relativt jämförbara då båda säljer 
inredning, serverar vällagad mat och inte inriktar sig på en caféverksamhet. En skillnad 
mellan kombinationsbutikerna är dock att Hurry Curry fokuserar på att servera lunchmat 
medan The One Kitchen har en dyrare och mer speciell meny. Vi ansåg att Hurry Curry följer 
samma genre som Indiska i den mening att de har mindre exklusiv mat, detta går i linje med 
Indiskas sortiment som inte är en exklusiv butik. På samma sätt gäller detta resonemang för 
The One Kitchen där menyn tenderar till att vara mer individuell och ligger i en något 
exklusivare prisklass som hör ihop med butiken The Ones sortiment. Då vår strävan var att 
fokusera på hur en kombinationsbutik upplevs låg därmed inte fokus på vilken typ av mat 
som restaurangerna serverade. Vi anser därför att skillnaderna inte påverkar resultatet 
negativt. Restaurangerna skall inte jämföras mot varandra utan vår avsikt var att fokusera på 
hur upplevelsen blev i kombinationsbutikerna Indiska/Hurry Curry och The One/The One 
Kitchen.  
 

2.5.2 Intervju med kombinationsbutikerna 
Efter vi bestämt kombinationsbutiker bokade vi intervjuer med butikscheferna. Återigen åkte 
vi i två omgångar till Stockholm för att genomföra djupgående intervjuer med butikscheferna. 
Vårt syfte med detta var att ta reda på varför de valt att utvidga sin verksamhet samt även se 
till vilka positiva och negativa aspekter detta har fört med sig (Se bilaga 3, intervjuguide med 
butikerna). Vid intervjun använde vi oss av öppna och utforskande frågor och lät 
butikscheferna tala relativt fritt kring tankarna med utvidgningen, de problem de upplevde 
med detta och varför utvidgningen hade gjorts. En betydande del av frågorna som ställdes 
var framtagna utifrån teorin om företagsprofilering och teorierna om den fysiska och sociala 
omgivningen då vi åsyftade att skapa oss en tydlig bild kring vad företaget ville förmedla 
genom ett antal utvalda profilbärare. När vi genomförde intervjuerna hade vi med oss 
bandspelare och två av gruppmedlemmarna antecknade även vad som sades. Detta för att 
underlätta för sammanställningen och för att inte relevant information skulle gå till spillo. Efter 
genomförda intervjuer hade vi en god bild över vilken känsla och upplevelse 



- METOD - 

 - 9 - 

kombinationsbutikerna ville förmedla till sina kunder och tanken bakom utvidgningen. 
Intervjuerna låg även till grund för analys och slutsatser och då i jämförelse med kundernas 
upplevelse av kombinationsbutiken.  
 

2.5.3 Respondentsurval  
För att kunna ta fram de faktorer som en kombinationsbutik bör arbeta med för att det skall 
generera i en positivare upplevelse i jämförelse med vanliga butiker behövde vi även 
information från kunderna. Vi valde därmed att genomföra två fokusgrupper med utvalda 
besökare till kombinationsbutikerna. Enligt Lekwall och Wahlbin (1993) har urvalet för 
fokusgrupperna gjorts enligt ett så kallat bedömningsurval, detta innebär ett icke 
slumpmässigt uppsökande urval.  
 
Vi valde att välja ut undersökningspersonerna på förhand efter några bestämda kriterier, som 
vi fann relevanta för undersökningen. Då meningen med undersökningen var att 
avslutningsvis genomföra fokusgrupper valde vi ut en homogen grupp.  Det är enligt 
Seymour (1992) i regel vanligt att ha en homogenitet bland gruppmedlemmarna vad gäller 
ålder, kön och samhällsgrupp. Detta då det annars kan tendera att högutbildade och vältaliga 
personer tar över diskussionen. Människor ifrån olika åldersgrupper tenderar vidare till att ha 
olika problem, behov, erfarenheter, tillgångar och iakttagelseförmågor.  
 
Vi valde våra deltagare till fokusgruppen utifrån följande kriterier, de skulle vara intresserade 
av inredning och mat samt vara bosatta i Stockholm. Dessutom skulle deltagarna vara i 
kombinationsbutikens målgrupp, åldersmässigt, samt tycka det är roligt att shoppa. 
Deltagarna måste även regelbundet besöka butiker och restauranger. Detta urval kan 
kritiseras då det anses vara icke teoretiskt eller metodmässigt riktigt. Ett obundet 
slumpmässigt urval hade vid annat tillfälle varit mer riktigt. Dock anser vi att denna 
urvalsmetod har flertalet fördelar i denna undersökning. Det ger en möjlighet att skapa ett 
urval, vilket har en sådan sammansättning att frågeställningar kan belysas på djupet och att 
vissa specifika frågeställningar kan besvaras. Respondenterna med passande urvalsprofil 
togs fram med hjälp av personliga kontakter. Vi talade med intresserade och skickade sedan 
ut en inbjudan till dem. Dessa personer kunde sedan distribuera inbjudan vidare till 
potentiella fokusgruppsdeltagare. Därefter valde vi ut de personer som vi fann bäst lämpade 
till fokusgruppen. Till sist hade vi 17 respondenter som var villiga att ställa upp i vår 
undersökning. Efter att deltagarna valts ut valde vi att dela in respondenterna i sex olika 
uppdragsgrupper där vissa respondenter gavs uppdraget att enbart besöka en butik, andra 
enbart en restaurang medan vissa ombads att besöka en kombinationsbutik. För utförligare 
beskrivning se under 2.5.3.1 Uppdragstabell. 
 
Genom att dela upp respondenterna i sex olika uppdragsgrupper kunde vi se om se deras 
upplevelser blev liknande och se till varför/varför inte det blev så. Båda butikerna har utvidgat 
sin verksamhet med en restaurang sedan butiken etablerats. Deras syfte med detta är att 
kunna erbjuda sina kunder mer än konkurrenterna för att på sätt särskilja sig på den 
konkurrensutsatta marknaden. Vi ville genom denna gruppindelning se om de personer som 
fått instruktioner att enbart besöka butiken eller restaurangen även uppfattat att det fanns en 
annan avdelning som hörde till. Om respondenten inte uppfattat den andra avdelningen, 
visste vi direkt att den personen ej fått en positivare upplevelse i kombinationsbutiken i 
jämförelse med en vanlig butik eller restaurang. Detta var även intressant då det i 
verkligheten ofta är de premisser som kunderna har. Ofta har en besökare avsikten att 
besöka en del av kombinationsbutiken och därför kanske den andra avdelningen kommer 
som ett överraskningsmoment. Om alla respondenter fått instruktioner att besöka 
kombinationsbutiken så hade de sökt efter båda avdelningarna och även vetat att det fanns 
en restaurang. Därför kanske ”överraskningsmomentet” inte genererar i en lika positiv 
upplevelse hos dessa personer i jämförelse med den upplevelse som de andra fått, som 
bara hade fått instruktioner att enbart besöka butiken eller restaurangen.  
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Vi fann uppdragsindelningen intressant att använda för att besvara problemfrågorna 
Överrensstämmer kombinationsbutikens profil med deras image?  
  

2.5.3.1 Uppdragstabell 
Vi strävade efter att få ett så jämt urval som möjligt till varje uppdrag. Vi ville ha flest antal 
besökande respondenter till kombinationsbutikerna därav ser uppdragstabellen ut som 
nedan. Då tre av våra respondenter som skulle besöka The One och The One Kitchen fick 
förhinder blev fördelningen en aning ojämn. Vad dessa bortfall ger för konsekvenser för 
undersökningen som helhet presenteras under avsnittet 2.7 Resultatets gångbarhet. 
  
Respondent 1. Besökte: Indiska 
Respondent 2. Besökte: Indiska 
Respondent 3. Besökte: Indiska 
 
Respondent 4. Besökte: Hurry Curry 
Respondent 5. Besökte: Hurry Curry 
 
Respondent 6. Besökte: Indiska/Hurry Curry 
Respondent 7. Besökte: Indiska/Hurry Curry 
Respondent 8. Besökte: Indiska/Hurry Curry 
 
Respondent 9. Besökte: The One 
Respondent X. Besökte: The One (föll bort vid fokusgruppstillfället) 
Respondent X. Besökte: The One (föll bort vid fokusgruppstillfället) 
 
Respondent 10. Besökte: The One Kitchen 
Respondent X. Besökte: The One Kitchen (föll bort på både enkät och fokusgruppstillfället) 
 
Respondent 11. Besökte: The One/The One Kitchen 
Respondent 12. Besökte: The One/The One Kitchen 
Respondent 13. Besökte: The One/The One Kitchen 
Respondent 14. Besökte: The One/The One Kitchen 
 

2.5.3.2 Respondentuppgifter 
Innan fokusgruppen skulle genomföras fick alla respondenterna fyra uppgifter att utföra, vilka 
beskrivs utförligt nedan.  
 
Respondentuppgift 1: Rangordning 
Inledningsvis, innan vi skickade ut våra utvalda respondenter på uppdrag, bad vi dem via e-
postkontakt att rangordna de fem inredningsbutikerna och restaurangerna som de tyckte var 
mest intressanta i Stockholm. Se vidare information under 2.5.6.1 Visual Card Sorting.  
 
Respondentuppgift 2: Besöka butiken och/eller tillhörande restaurang 
Därefter uppmanades undersökningspersonerna, inom ett tidsspann på en till två veckor, att 
utföra sitt uppdrag, vilket bestod av att besöka de utvalda undersökningsbutikerna och/eller 
tillhörande restaurang.  
 
Respondentuppgift 3: Besvara en enkät 
Vi valde att upprätta ett frågeformulär framtaget utifrån befintlig teori och intervjuer som gjorts 
med våra undersökningsföretag (beskrivs utförligt under datainsamlingsavsnittet). I enkäten 
ställdes relativt ingående frågor kring butiken och restaurangens utformning och dess 
betydelse för upplevelsen. Detta frågeformulär skickade vi ut till våra undersökningspersoner 
via e-post dagen efter de besökt kombinationsbutiken då vi ombett dem kontakta oss per 
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telefon och meddela när de utfört sitt besök. Genom att göra detta fick besökaren möjlighet 
att tänka igenom vad de upplevt och sätt ord på sina tankar. 
 
Respondentuppgift 4: Medverka i en fokusgrupp 
Cirka en vecka senare genomfördes två fokusgrupper med respondenterna. 
Respondenterna gavs möjligheten att själva välja vilket av två datum som passade bäst för 
dem att deltaga i fokusgruppen. Enkätens innehåll och svar utnyttjandes i mindre 
utsträckning under fokusgruppen som ett sätt att få igång diskussioner kring ämnet. 

2.5.4 Datainsamlingsmetod 
Våra problemfrågorna var ställda med syftet att jämföra kombinationsbutikens profil med 
kundernas uppfattning och se till vilka konsekvenser en eventuell skillnad får. Syftet var även 
att ta fram de faktorer som en kombinationsbutik bör fokusera på för att upplevelsen skall bli 
positivare i jämförelse med en vanlig butik. Därför valde vi att genomföra en kombination av 
kvantitativ och kvalitativ undersökningsmetod. Vi ville arbeta med fokusgrupper, som är en 
kvalitativ undersökningsmetod, då vi ansåg detta arbetssätt mycket intressant och för att vi 
ville ha ett djup i undersökningen som skulle kunna ge oss möjlighet till mer ingående 
analyser. Vi ansåg även att denna metod passade då vi ville få fram olika synpunkter och 
åsikter från respondenterna. Vi ville dock genomföra en kvantitativ enkätundersökning innan 
fokusgruppen för att skapa oss en bild av våra respondenters åsikter om 
kombinationskonceptet.  

2.5.4.1 Enkät 
Vi valde att utforma en enkät som respondenterna skulle besvara efter att respondentuppgift 
2 var genomförd. Vi ansåg att en enkätundersökning även lämpade sig bra för att till stor del 
kunna besvara problemfråga 1, det vill säga om företagets profil överensstämde med deras 
image. Enkätsvaren var även ett sätt till att få en djup analys som grundande sig både på 
kvalitativ och kvantitativ data. En enkät har även fördelen att svaren blir lättolkade och kan 
mätas (Saunders 2003) vilket vi ansåg vara lämpligt att ha som komplement till de uttalanden 
som fokusgrupperna genererade i och därigenom bidra till stärka dessa.  
 
Till undersökningen valde vi att utforma sex olika enkäter till respondenterna, det vill säga en 
enkät till varje butik, restaurang och kombinationsbutik. Således utformades en enkät till 
respondenterna som besökt:  
Ø  Indiska  
Ø  Hurry Curry  
Ø  Kombinationsbutiken Indiska/Hurry Curry  
Ø  The One  
Ø  The One Kitcken  
Ø  Kombinationsbutiken The One/The One Kitchen  
Se bilaga 4 för en exemplifierande enkät. 

2.5.4.1.1 Utformning av enkäterna  
Att utforma en enkät, visste vi sedan tidigare erfarenheter vara tidskrävande och komplicerat. 
Till att börja med måste språket vara enkelt så att alla förstår och tolkar frågorna på rätt sätt 
(Lekwall & Wahlbin 1993). Detta kan vara svårt då vi ibland använder ett alltför akademiskt 
språk. Viktigt är även att det inte finns några värdeladdade ord eller ledande frågor som styr 
respondenten. I vårt fall, då vi hade som avsikt att undersöka om respondenterna uppfattat 
företagets profil, var detta dock svårt. Utifrån intervjun med butikscheferna på Indiska och 
The One fick vi fram ett antal faktorer som företaget ville förmedla till kunderna. Dessa 
profilfrågor i enkäten blir självklart väldigt värdeladdade och ledande men här fann vi det 
nödvändigt att gå tillväga på detta sätt. Fördelen med att dessutom ha en fokusgrupp var att 
vi då hade chansen att fånga respondenternas mer ingående åsikter om 
undersökningsföretagens profil.  
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Eftersom enkäterna skulle skickas ut till respondenterna med e-post föll det sig naturligt att 
utforma enkäten efter en självadministrerade variant. Alternativet hade varit en 
intervjuadministrerad enkätutformning (Lekwall & Wahlbin 1993) men detta var för oss inte 
aktuellt då vi inte kunde närvara personligen vid svarstillfället. Fördelen med en 
självadministrerad enkät tror vi är att svaren blir mer sanningsenliga. Detta då respondenten 
inte behöver känna att han/hon måste ge det svar som undersökaren vill höra. Fördelen är 
även att undersökaren inte kan påverka respondenten påfallande negativt eller positivt.  
 
Vi eftersträvade vid enkätutformningen att ta fram frågor som lätt kunde verklighetsförankras 
så att respondenten utan svårighet kunde sätta sig in i situationen och därigenom delge sin 
image kring företaget. Vi ville fånga respondenternas åsikter och attityder om 
kombinationsbutiker generellt och valde att utforma enkäten med ett antal påståenden med 
fasta svarsalternativ. På varje påstående ombads respondenterna först att delge hur väl de 
ansåg påståendet instämde på butiken/restaurangen/kombinationsbutiken som de besökt. 
Detta var utifrån en intervallskala (Christiansen et al. 1999) graderad 1-5, där ett innebar 
”stämmer inte alls” och fem ”stämmer helt och hållet”. Dessutom skulle samma påstående 
graderas utifrån hur stor betydelse påståendet hade för att upplevelsen skulle bli positiv 
mellan 1-5. Ett innebar ”liten betydelse” medan fem stod för ”stor betydelse”. Då vi ville fånga 
in egentligen två åsikter på varje påstående blev enkäten relativt komplex. Vi arbetade om 
enkäten en del gånger och fick även synpunkter, som vi rättade oss efter, från vår 
handledare Pia Lindell. Vi testade även enkäten på pilotpersoner som bestod av våra 
vänner.  
 
Vi utformade således sex olika enkäter. Respondenterna besvarade den enkät som hörde till 
det uppdrag som han/hon blivit tilldelad. Gemensamt för alla enkäter var att de började med 
frågor kring respondentens personliga förhållanden och intressen. Alla enkäter fortsatte 
sedan med tio påståenden kring kombinationsbutikernas profil, det vill säga vad företagen vill 
förmedla. Här hade således The One och Indiska olika frågor. Därefter var påståendena 
utformade efter vad teorin säger är viktiga faktorer som företaget kan påverka för att 
kunderna skall få en positiv upplevelse. Frågorna handlade om personal, musik, ljud, doft, 
andra kunder samt renlighet. I de två enkäter som var framtagna för det respondenter med 
uppdrag att enbart besöka en butik eller restaurang, ställdes det sedan frågor kring om de 
uppmärksammat den andra avdelningen. Om de svarade ja på dessa frågor fick 
respondenterna gå vidare och besvara påståenden kring kombinationen butik och 
restaurang. Då handlande påståendena om hur de tyckte att kombinationsbutiken uppfyller 
påståendena. Avslutningsvis ställdes det mer allmänna frågor kring kombinationskonceptet.  
 

2.5.5 Fokusgrupp 
För att på bästa sätt fånga de åsikter och tankar som besökarna hade, valde vi även att 
genomföra två fokusgrupper. Valet grundar sig i att det enligt Seymour (1992) är lättare för 
konsumenter att diskutera sitt problem eller det som de har upplevt i en större grupp. Under 
dessa fick deltagarna möjlighet att tala fritt och relativt ostrukturerat, vilket möjliggjorde för att 
vi skulle kunna göra mer ingående analyser. Vi ville skapa en förståelse för hur besökaren 
hade upplevt kombinationsbutiken i jämförelse med vanliga butiker. Vi läste inledningsvis in 
oss på hur en fokusgrupp skulle genomföras och valde att intervjua undersökningskonsulten 
Lena Hamnholm, som dagligen arbetar med kvalitativa metoder och fokusgrupper. Med hjälp 
av kunskapen som vi erhållit från metodböcker och genom den utförda intervjun anser vi oss 
kunnat genomföra fokusgrupperna på ett så bra sätt som möjligt. 
 

2.5.5.1 Fokusgruppens utformning 
Enligt Seymour (1992) baseras inte en gruppdiskussion på ett slumpmässigt urval. 
Människorna som deltar i en fokusgrupp har valt att göra det och infinner sig frivilligt i lokalen 
för att delta i fokusgruppen. På denna punkt skiljer sig vårt sätt att rekrytera respondenter 
mot det sätt Seymour skriver om. Våra respondenter har mer eller mindre blivit ombedda att 
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delta och har således exempelvis inte sett en tidningsannons där de själva har fått anmäla 
sitt intresse.  
 
Enligt Seymour (1992) bör inte en fokusgrupp bestå av ett för stort antal deltagare och 
således rekommenderar han att gruppen skall bestå av mellan åtta och tolv personer. Detta 
antal har visat sig vara mest gynnsamt eftersom det inte är för få personer som får dra ett för 
tungt last men inte heller för många personer så att vissa gruppmedlemmar inte får tillfälle att 
uttrycka sig. Dock finns det metodförfattare som exempelvis anser att gruppen ska bestå av 
mindre än åtta personer (Greenbaum, 1998). Detta går in linje med vad 
undersökningskonsulten Lena Hamnholm (2006) nämnde då vi intervjuade henne. Hon 
anser att det inte finns något egenvärde i att ha en grupp bestående av fler än åtta 
respondenter. Hon beskrev att det annars kan tenderar att bli rörigt och att det kan vara svårt 
att låta alla komma till tals i gruppen.  
 
Vi funderade över hur stort urval vi ville ha och kom fram till att vi inte ville ha en alltför stor 
grupp så det blev svårhanterligt. Vi valde att följa Seymours/Hamnholm rekommendationer 
och tog fram två fokusgrupper bestående av sex respektive åtta personer. Detta då detta 
respondentantal inte var för stort eller för litet. De olika fokusgruppsantalen berodde på att 
respondenterna själva fick välja dag. På detta så sätt möjliggjorde vi för att alla i gruppen 
skulle komma till tals men samtidigt hade vi inte heller en för liten grupp där det krävdes för 
mycket av varje enskild respondent.  
 

2.5.5.2 Moderator 
Moderatorn, det vill säga diskussionsledaren, har en stor inverkan på resultatet av 
fokusgruppen. Det är denna person som har det övergripande ansvaret för att diskussionen 
uppnår det den var avsedd för (Seymour 1992). En moderator kan ha olika innebörd 
beroende på vad som avses att diskuteras i en fokusgrupp. Moderatorn är den person som 
har makten och kunskapen att kunna styra in människor att uttrycka sig om ett visst ämne 
samt att få dem att uttrycka sig mer utförligt. Ibland kan dock moderatorn agerar mer 
nedtonat och passivt och låta diskussionen flöda mer fritt för att möjliggöra för mer 
spontanitet.  
 
Vi ansåg det viktigt att vi som författare av uppsatsen kunde agera moderator och läste 
därför alla in oss på hur man som moderator ska agera. Dessutom fick vi några handfasta 
tips av Lena Hamnholm. Innan utförandet av fokusgrupperna valde vi att dela upp våra 
utvalda övningar och diskusämnen så att alla ansvarade för varsin del under fokusgruppen. 
En av avsikterna med detta var att vi alla skulle få testa på att agera moderator men även 
minska problematiken som skulle kunna uppkomma om sjukdom skulle infinna sig och bara 
en av oss var inläst.  
 
I den första fokusgruppen fick vi som moderatorer en aktivare roll då gruppen tenderade att 
vara en aning försiktiga inledningsvis. När de första övningarna hade genomförts var detta 
inte längre ett problem och vi kunde inta en passivare roll. Den andra fokusgruppen var mer 
självgående redan från start och vi agerade därför mer nertonat för att möjliggöra för den 
viktiga spontaniteten.   
 

2.5.5.3 Fokusgruppens plats och utrustning 
Vi valde att utföra fokusgruppen på en neutral plats då vi fick tillgång till en konferenslokal på 
Södermalm i Stockholm. Fördelen med detta var att lokalen låg centralt och gav ett 
professionellt intryck.  
 
Det är viktigt att ha ett utbud av komplett utrustning och bra hjälpmedel för att underlätta för 
gruppdiskussionen. Enligt Seymour (1992) är det vanligast att gruppintervjuer spelas in med 
en videokamera. Vi spelade in gruppintervjun med en videokamera och valde även att säkra 
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detta genom att använda oss av en bandspelare i fall att videokameran inte skulle fungera. 
För att ytterligare säkerställa att data inte gick förlorad valde vi även att föra anteckningar. 
Dessa inspelningar och anteckningarna möjliggjorde till att vi på enklaste sätt kunde 
bearbeta materialet efteråt.  

2.5.5.4 Intervjuguide 
Inför genomförandet av fokusgrupperna tog vi fram en intervjuguide för att på så sätt vara 
säkra på att vårt informationsbehov skulle täckas. Intervjuguidens frågor var utformade på ett 
sätt som möjliggjorde för att våra problemfrågor skulle kunna besvaras. Aspekter som vi 
utifrån enkätundersökningen ansåg vara relevanta att belysa mer ingående ingick även som 
delar i intervjuguiden. Frågorna byggde inte på svarsalternativ så som ”ja/nej” utan fokus låg 
på frågor som gav utförliga och målande svar. (Se bilaga 5, intervjuguide) 
 
Vi testade intervjuguidens frågor och övningar på varandra för att säkerställa att frågorna och 
övningarna var begripliga och icke alltför tolkningsbara. Detta gjorde vi för att se om 
eventuella frågor skulle omformuleras samt för att se om några frågor skulle utelämnas eller 
kompletteras. Vi bad även undersökningskonsulten Lena Hamnholm kommentera och läsa 
igenom vår intervjuguide. 
 

2.5.6 Fokusgruppen genomförande 
Som inledning vid fokusgruppstillfällena introducerade vi oss och presenterade syftet med 
fokusgruppen, vilket var att fånga respondenternas upplevelser och uppfattningar kring 
kombinationsbutiker. Vi framhöll att det var relevant att de var ärliga, att de skulle undvika att 
påverkas av vad någon annan sade och att det inte fanns några riktiga fel eller felaktiga svar. 
Vi förklarade att vi ville fånga respondenternas synpunkter och åsikter och uppmuntrade dem 
att uttrycka sig fritt oavsett vad de andra respondenterna just sagt om samma ämne. Vi 
ombad respondenterna att presentera sig och tala om vad de hette, vad de arbetade med 
eller studerade samt var de bodde. Detta gjordes för att lätta upp stämningen och få 
deltagarna att känna sig avslappnade och lugna. Vi framhöll även att de kunde kritisera eller 
berömma Indiska/Hurry Curry samt The One/The One Kitchen då vi inte har något personligt 
intresse i deras verksamheter. 
 
Då vi ville att respondenterna skulle få en mjuk start samt stimulera deras kreativa tankar 
valde vi att börja med några kreativa övningar för att sedan variera intervjun med 
diskussioner och övningar.  Vi valde att dela in diskussionerna och övningarna kring olika 
delområden för att på så vis underlätta för både respondenterna samt oss själva då vi såg till 
att täcka in hela vårt problemområde. 
 
Under fokusgruppen fördes även diskussioner kring hur respondenterna definierade 
upplevelser, om det enligt dem finns ett behov av positiva upplevelser i 
butiks/restaurangsammanhang samt hur en kombinationsbutik kan göra för att uppnå detta. 
Vi diskuterade för- och nackdelar med kombinationsbutiker samt om kombinationsbutikens 
övergång var tydlig/otydlig och vilken innebörd detta hade för respondenterna.  
 
Nedan presenteras de övningar som användes i fokusgrupperna. Några övningar är direkt 
tagna ur The Handbook for Focus Group Research (Greenbaum, 1998) medan andra är 
omarbetade.  
 

2.5.6.1 Kreativa övningar  
 
Övning: Djurassociation 
Associationsövningen djur, gick ut på att varje respondent ombads skriva ner det djur som de 
spontant förknippade med butiken och/eller restaurangen som de besökt och därefter ange 
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vilka egenskaper detta djur hade. Djurassociationsövningar är vanligt att använda när företag 
vill få insikt om deras image (Greenbaum 1998). Djuret som väljs av respondenten uttrycker 
respondentens känslor gentemot företaget även om respondenten inte är medveten om det. 
Typen av djur skall sedan ge moderatorn en övergripande känsla gentemot ämnet som 
diskuteras.  
 
Vi fann att denna övning var mycket lämplig för att besvara den första problemfrågan som 
handlar om Hur väl överensstämmer kombinationsbutikens profil med deras image? 
Övningen gjordes för att se om företaget har lyckats kommunicera ut sin profil till kunderna. 
 
Övning: Avsluta meningarna 
I denna övning ombads respondenterna att avsluta några specifika meningar. Syftet med 
övningen var att ta fram attityden kring en kombinationsbutik samt att få fram specifika 
faktorer som gjorde att respondenten skulle besöka en kombinationsbutik. Övningen gick ut 
på att respondenten skrev ner sina tankar och åsikter i stället för att dela med sig dem till 
gruppen då vi ansåg att det kunde ha gjort att det påverkats av andra. Enligt Greenbaum 
(1998) hjälper denna övning moderatorn att gräva djupare i respondenternas tankar och lära 
sig mer om deras känslor, motiveringar samt attityder.  
 
Övning: Upplevelsefaktorer 
Respondenterna ombads att skriva ner den faktorn som de ansåg vara viktigt för att skapa 
en positiv upplevelse i en butik samt en faktor som skapar en positiv upplevelse i en 
restaurang. Därefter fick respondenten muntligt redogöra inför gruppen kring varför denna 
faktor valts. De aspekter som teorin framhåller som relevanta för att skapa en positiv 
upplevelse och som respondenterna ej lyfte fram kompletterades till gruppens utvalda 
faktorer. Därefter ombads respondenterna att gemensamt rangordna de fem faktorer som de 
ansåg vara de viktigaste för att skapa en positiv upplevelse i en butik samt sedan i en 
restaurang. Avslutningsvis ombads respondenterna att göra ytterligare en rangordning, 
utifrån samtliga framtagna faktorer, där de lyfte fram de fem viktigaste faktorerna som skapar 
en positiv upplevelse i en kombinationsbutik. Denna övning utfärdades för att besvara den 
andra problemfrågan: Vilka faktorer bör en kombinationsbutik arbeta med för att det skall 
generera i en positivare upplevelse i jämförelse med en vanlig butik? 
 
Övning: Visual Card Sorting  
Individer sorterar kunskap om deras omgivning i form av mentala eller kognitiva modeller. 
Kognitiva kartläggningstekniker är metoder som används för att komma åt och strukturera 
innehållet av individers mentala modeller och som påvisar hur en individ integrerar 
information om dess miljö i grafiskt format (Daniels et al.1995). Visual card sorting (VCS) är 
en av dessa metoder som används till att kartlägga individers kognitionsbilder och 
intervjutekniken har visat sig vara bra för att visa på hur individer kategoriserar koncept i en 
specifik domän vilken kan vara användbart för att analysera det mänskliga beteendet. 
 
Metoden använder kortsortering som hjälpmedel till undersökningspersonerna för att göra 
sina kategoriseringar. Huvuduppgiften för undersökaren som använder sig av VCS tekniken 
är att identifiera den intervjuades ”tysta” kategorier och mönster av uppgifter som individer 
använder för att relatera kategorier av olika element till varandra (Budhwar 2000). 
 
Till denna övning hade vi ombett respondenterna att på förhand, innan vi tilldelat dem deras 
uppdrag, att maila in de fem butiker och restauranger som de fann som mest intressanta i 
Stockholm till oss. Dessa butiker och restauranger skrev vi sedan ner på post-it lappar som 
fördes ner på ett pappersark utefter respondentens rangordning. I fokusgruppen fick varje 
respondent varsina pappersark med deras rangordningar och gavs även möjligheten att 
rangordna om dessa butiker och restauranger utefter där de får störst upplevelse. Detta 
kunde de göra om de fann att deras tidigare gjorda rangordning inte avspeglade detta. Efter 
att detta var gjort introducerade vi undersökningsföretagens butiker samt restauranger och 
bad respondenterna att de skulle föra in den butik eller restaurang som de besökt. Därefter 
bad vi dem rangordna om dem utifrån samma kriterier som tidigare, alltså där de fått störst 
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upplevelse. De respondenter som hade fått i uppdrag att enbart besöka en butik ombads 
endast att rangordna butikerna medan de som givits uppdraget att enbart besöka en 
restaurang fick rangordna om sina utvalda restauranger. De respondenter som givits 
uppdraget att besöka kombinationsbutiken fick dock rangordna både sina butiker och 
restauranger. Avslutningsvis ombads respondenten att redogöra varför 
undersökningsföretagens butik och/eller restaurang hamnat på denna plats i sin rangordning.  
 
Övningen gjordes för att urskilja om kombinationsbutiken genererade en positivare 
upplevelse för respondenterna och även för att se varför/varför inte den gjorde det.  
 
 
Vad är attityd? 
I en del av ovanstående övningar talas det om attityd. Nedan redogör vi för vår syn på 
begreppet samt hur vi avser att mäta det.  
 
Kotler (2001) definierar attityd som en persons jämförelsevis överrensstämmande 
bedömning, uppfattning och benägenhet mot ett objekt eller en idé. Detta går i linje med hur 
Christensen et al (2001) definierar attityd. Han anser att attityd är en individs känslomässiga, 
uppfattning om och inställning till ett fenomen eller föremål. Attityden är relativt stabil över 
tiden samt styrs av personens inre värdesystem. Vi har valt att utgå från Christensen 
definition av vad attityd är i denna uppsats.  
 
Att mäta attityden hos en individ kan anses vara en komplicerad uppgift. Vi har utgått från att 
försöka uttyda huruvida respondenternas inställning och uppfattning till 
kombinationskonceptet har varit övervägande positiv eller negativ i fokusgruppsövningen 
avsluta meningarna. I enkäten på påståendena 21-25 har vi tagit fram medelvärden. Vi 
tycker det är intressant att studera attityder då det kan relateras till individernas beteende. 
Genom att förstå attityden, det vill säga respondenternas inställning och uppfattning av 
kombinationskonceptet kan vi på ett djupare plan bidra med kunskap till teorierna.   
 

2.5.7 Fokusgruppens fördelar 
Enligt Seymour (1992) har information som framkommer i fokusgrupper en benägenhet att 
kunna vara mycket attraktiv för kvalitativa undersökningar då den bygger på 
impressionistiska känslor. Vidare skänker gruppens interaktion fördelar såsom att de 
framförda tankarna utlöser reaktioner och nya åsikter.  
 
En fråga att ställa sig är hur pass bestående dessa utlösta reaktioner och nya tankar är som 
uppstår i en fokusgrupp. Det uppkommer säkerligen tankar och åsikter som kan vara av 
flyktig karaktär och snabbt glömmas bort medan andra tankar och åsikter genererar i ett 
intresse och en medvetenhet förankras hos intervjuaren och respondenterna. Det är dessa 
tankar och nya åsikter som vi tror är nyckel till framgång vid en fokusgruppintervju.  

2.5.8 Kritik mot fokusgrupper 
En fara med fokusgrupper handlar om moderatorns svårighet att kunna kontrollera 
gruppdynamiken (Greenbaum 1998). Det största problemet uppstår om en eller några av 
respondenterna som deltar i fokusgruppen får möjligheten att påverka de andra 
respondenterna. Det är vanligtvis en eller några som påverkar de andra mer eller mindre och 
detta måste förhindras under diskussionen, annars kommer undersökningen att generera i 
felaktiga resultat. Detta tenderar till att vara den största kritiken mot fokusgrupper och det är 
därmed viktigt att moderatorn agerar för att förebygga detta under fokusgruppens 
genomförande.  
 
Under utförandet av våra två fokusgrupper var vi hela tiden observanta och sökte motarbeta 
och påverka våra respondenter om vi ansåg att någon verkade alltför styrande av 
diskussionen. Detta gjordes genom att styra över ordet till en annan respondent, vilken då 
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tillfrågades vid namn mer ingående kring området som diskuterades. Dock var det endast i 
en av grupperna som vi ansåg att vi behövde ingripa och detta var ändock i liten 
utsträckning. För att ändå säkerställa att respondenterna inte styrde varandra hade vi 
dessutom flertalet övningar där de ombads att skriva svaren innan de delgav dem till 
gruppen vilket gör att denna aspekt kringgås i möjligaste mån. Till undersökningens fördel 
var alla gruppmedlemmarna mycket pratglada och ville gärna ha sin åsikt sagd. Då vi inte 
visste detta innan fokusgruppen var genomförd men för att säkerställa att alla skulle komma 
till tals hade vi utformat majoriteten av övningarna så att alla respondenter var tvungna att 
säga något. Detta eftersom vi efter avslutad övningen lät ordet gå runt bordet och sökte 
respondenternas svar vilket inverkade till att allas röster blev hörda. Vi tydliggjorde även 
inledningsvis att det var relevant att alla var ärliga och att om de tyckte olika var det av stor 
relevans att detta framkom.   

2.6   Databearbetning 
Det material som vi fick fram från intervjuerna med butikscheferna, enkäterna samt 
fokusgrupperna ligger till grund för vår empiri. Då vi skulle bearbeta empirin tittade vi på 
samband mellan enkätens svar och fokusgruppens uttalanden. Enkätens svar har bearbetats 
i Excel och sedan förts in i tabeller, detta för att göra resultaten visuellt tydligt.  
 
Till den första problemfrågan, hur väl överensstämmer kombinationsbutikens profil- det 
företaget vill uppfattas som, med deras image- den verkliga uppfattningen?, analyserades 
främst svaren från profilpåståendena i enkäten. Vi kompletterade med en del uttalanden från 
fokusgruppen samt hela djurassociationsövningen för att på bästa sätt få ett djup i frågorna. 
Där vi sedan ansåg det relevant påpekade vi även vad teorierna säger samt hur dessa 
förhåller sig till det insamlade materialet.  
 
Till den andra problemfrågan; Vilka faktorer bör en kombinationsbutik arbeta med för att det 
ska generera i en positivare upplevelse i jämförelse med en vanlig butik? Använde vi oss 
främst av diskussionerna och övningarna från fokusgruppen. Där vi sedan ansåg det relevant 
kompletterades vissa uttalanden och analyser med siffror från enkäten samt teoriernas 
förhållningssätt.   
 

2.7 Resultatets gångbarhet 
I vår undersökning inföll tre respondentbortfall när fokusgrupperna skulle genomföras, vilket 
inte torde inverka i allt för stor grad på undersökningsresultaten. Detta för att undersökningen 
trots bortfallen ändå hade ett högt antal respondenter närvarande vid fokusgrupperna. Vi 
anser att vi utifrån vår kvalitativa undersökning få ett resultat som är gångbart för andra 
kombinationsbutiker (Chrisitansen et al, 1999). Dessa är inga absoluta sanningar utifrån 
statistisk generalisering utan kan ses som den för närvarande bästa ”helhetsbilden” kring 
individers uppfattningar kring kombinationskonceptet. Det ger även en bild av vilka aspekter 
som måste beaktas i dagsläget för att kombinationsbutiker skall generera i en positivare 
upplevelse än en vanlig butik.  
 
Antalet deltagare i enkätundersökningen är för lågt för att kunna dra några statistiskt 
säkerställda slutsatser från, men vår avsikt med enkätundersökningen var att dels bilda oss 
en grund till uppsatsens fortsatta undersökning samt validera fokusgruppernas uttalanden. 
Enkäten åsyftade även till att uttyda om utvidgningen med en restaurang genererade en rörig 
och otydlig företagsprofilering. Detta framkommer trots det lägre respondentantalet, enligt vår 
mening, och vi anser därför att resultatet är gångbart.  
 
Vi anser oss ha lyckats identifiera faktorer som företagen kan påverka för att besöket i en 
kombinationsbutik ska leda till en positivare upplevelse jämfört med en vanlig butik. Det är 
högst troligt att undersökningens resultat går att överföra till andra kombinationsbutiker än 
Indiska/Hurry Curry och The One/The One Kitchen. Anledningen till detta är för att vi i 
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undersökningen inte ställt frågor kring dessa specifika kombinationsbutiker utan mer fört 
diskussionen på ett generellt plan.  
 

2.8 Reliabilitet 
För den kvantitativa metoden i vår uppsats är det lättare att säkerställa reliabiliteten i 
jämförelse med den kvalitativa metoden. Då våra enkätfrågor inte utfördes genom att vi 
ställde frågorna muntligt, utan att respondenten per e-post istället självständigt svarade på 
enkäten, anser vi därför att vi inte kan ha påverkat respondenten påfallande negativt. Då 
frågorna som ställdes även var lika för varje delgrupp anser vi att de slumpmässiga fel som 
kan uppkomma minskar. Det som dock minskar reliabiliteten i enkätundersökningen är att vi 
undersökte en så pass liten grupp. Dock finner vi detta inte som något problem då enkäten 
inte ensam skall svara för uppsatsens resultat.  
 
Att uppnå reliabilitet i en kvalitativ studie är problematiskt då de kvalitativa data som 
insamlats genererats via interaktion mellan människor i ett specifikt sammanhang, både tids- 
men även rumsmässigt (Christiansen et al, 2001). Då verkligheten dessutom är föränderlig 
blir det därav nästintill omöjligt att samla in identisk data vid ett senare tillfälle som skall 
kunna mätas och generera i samma resultat. Dessutom är den kvalitativa analysen och 
mätinstrument detsamma vilket gör att reliabiliteten i uppsatsen är kopplade till oss som 
undersökare vilket är en skepnad som ingen annan kan ikläda sig. Enligt Christiansen et al 
(2001) är det traditionella reliabilitetsbegreppet irrelevant att fastställa vid en kvalitativ analys. 
För att säkerställa något värde i den kvalitativa analysen används hellre validitetsbegreppet. 
 

2.9 Validitet 
I denna uppsats anser vi att vi har ställt frågor till Indiska och The One utifrån den valda 
teorin, våra problemfrågor och vårt syfte. På samma sätt har vi baserat enkäten och 
fokusgruppsfrågorna från teori, syfte och problemfrågor. Detta har gjorts med förhoppningen 
att dessa frågor skulle hjälpa oss dra slutsatser som kunde besvara syftet i slutet av 
uppsatsen. Vi har hela tiden arbetat för att säkerställa att vi verkligen mätte det vi avsett att 
mäta. Exempelvis har vi tagit hjälp av vår handledare Pia Lindell samt Lena Hamnholm då vi 
låtit Lindell granska våra enkätfrågor samt att vi låtit Hamnholm granska de frågor vi ställde 
till fokusgruppen. Då dessa personer, som vi anser vara sakkunniga inom sina 
yrkesområden, finner att frågorna har varit lämpliga med hänsyn till uppsatsens 
problemfrågor och syfte, skapar detta trovärdighet till uppsatsen. För att styrka uppsatsen 
validitet ytterligare valde vi att testa alla enkätfrågor på en testgrupp. Detta för att ta reda på 
om frågorna verkligen uppfattades så som vi ville att de skulle uppfattas. 
 
I en kvalitativ analys har begreppet validitet en något annorlunda innebörd än i en statistik 
dataanalys (Christensen et al, 2001). Detta beror på att vi inte kvalitativt mäter ett fenomen, 
utan istället försöker belysa de bakomliggande faktorerna som påverkar fenomenet. Då vårt 
tillvägagångssätt är mycket systematiskt utfört och då vi öppet har redovisat detta i 
metodavsnittet skänker det trots en kvalitativ metod en trovärdighet till uppsatsen.  
 
Genom att vi använt oss av både kvalitativa och kvantitativa intervjuer gör detta att vi får in 
flera perspektiv på ett och samma fenomen. Detta innebär enligt Jacobsen (2002) att vi får 
lite mer av en helhetsbild. Jacobsen skriver vidare att de olika metoderna kan få komplettera, 
kontrollera och konstatera mot varandra. Det leder till en mer detaljerad och även en mer 
sann bild av verkligheten. Genom att vi använt oss av både kvalitativ och kvantitativa 
intervjuer anser vi därför att trovärdigheten och således tillförlitligheten stärkts. Detta 
resonemang stärks även av Christensen et al (2001) som skriver att användningen av olika 
data och insamlingsmetoder gör att resultatens giltighet värderas. 
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2.10  Kritik mot vald metod 
Vi har i vår uppsats valt att använda oss av olika undersökningsmetoder för att besvara våra 
problemfrågor. Vi använde oss av en kvantitativ metod i form av ett utarbetat standardiserad 
enkät samt en kvalitativ metod med djupintervjuer i form av fokusgrupper. Fördelen med 
detta ansåg vi vara att vi utnyttjade de båda metodernas fördelar och komplettera dessa. Det 
som kan kritiseras i vårt metodval är dock att oavsett vilken metod vi använde oss av, i syfte 
att kunna besvara problemfrågorna, så bibehöll vi vårt antal försökspersoner konstant. I vår 
undersökning har totalt 14 personer deltagit i fokusgruppen samt 16 personer svarat på 
enkäten, detta på grund av två personer inte kunde närvara vid tillfället då fokusgruppen 
hölls. Antalet personer som deltog i fokusgruppen är enligt rekommendationer fördelaktigt för 
att skapa en stimulerande miljö, det vill säga sex och åtta personer. 16 personer kan dock i 
en kvantitativ undersökning ses som bristfälligt för att lyckas hitta den bredd som metoden 
eftersöker och vår enkätundersökning kan inte säkerställas ur statistik mening. Tanken med 
den kvantitativa undersökningen var dock att denna skulle ligga till grund för uppsatsens 
fortsatta undersökning samt validera fokusgruppernas uttalanden. 
 
Att mäta uttalanden som framkommer i en fokusgrupp en komplex uppgift och därför ville vi 
ha en kvantitativ undersökning i botten som vi i vissa avseenden kunde stödja oss på. Vi ville 
komma åt djupet som en fokusgrupp kan bidra med då vårt syfte var att ta fram specifika 
faktorer och dessa kände vi att vi lättare skulle kunna komma åt i användning av 
fokusgrupper då deltagarna tillåts tala fritt. I en fokusgrupp hjälper även deltagarna varandra 
något på traven och kan därigenom komma fram till relevanta aspekter. Dessa uttalanden 
och aspekter som framkom stärktes och kompletterades sedan utifrån den kvantitativa 
enkätundersökningen där alla har fått beakta samma aspekter.  
 
Aspekter som bör beaktas vid enkätundersökningar är att personer med läs och 
skrivsvårigheter kan ge missvisande svar på enkäten. Detta kände vi att vi lyckades parera 
då vi gav dem möjlighet att få sin talan framförd i en fokusgrupp. Detsamma gäller det 
omvända, då vissa individer har svårare att utrycka sig muntligt och dessa individer fick 
genom fokusgruppen draghjälp att prata och fick även bidra med sina åsikter skriftligen 
genom övningarna och enkäten.  
 
En ytterligare aspekt kring användandet av enkätundersökningar är att ett färdigutformat och 
ifyllt formulär ofta innebär att undersökarna inte kan få in någon ytterligare information 
(Lekwall och Wahlbin 1993). Detta var inte fallet i vår undersökning då vi efter enkäten även 
sammankallade respondenterna ytterligare en gång där vi hade chansen att reda ut 
oklarheter och ställa ytterligare följdfrågor. Trots detta kände vi att det var av stor vikt att vi 
genom vår enkätundersökning fick fram ”rätt” svar och därför lades mycket tid på att 
konstruera en så bra enkät som möjligt.      
 
Vi är medvetna om att uppsatsens strukturella kapitelindelningar med ett empiri och ett  
analysavsnitt inte är det mest fördelaktiga för en kvalitativ analys. Detta eftersom den 
kvalitativa analysen tenderar vara processuell istället för sekventiell vilket ofta resulterar i att 
insamlingen av data samt analysen av data sker samtidigt (Christiansen et al 2001). Vi har 
ändock valt att särhålla dessa två då formatet är en utarbetad standard för en akademisk 
magisteruppsats vid Örebro universitet. 
 

2.10.1 Alternativa metoder  
Vi skulle givetvis endast ha kunnat fokusera på en omfattande enkätundersökning för att ta 
fram specifika faktorer som inverkar till en positivare upplevelse. Vi kände dock att det kunde 
bli svårt för respondenterna att ensamma komma fram till aspekter och att de i en fokusgrupp 
kan ta hjälp av varandra. Dessutom trodde vi att respondenterna inte skulle svara alltför 
utförligt vid en enkätundersökning även om vi använde oss av öppna frågor med utrymme för 
dem att föra fram sin åsikt.  
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2.11  Källkritik 
Våra teorier är främst hämtade från böcker och vetenskapliga artiklar. Vi har till viss del 
använt oss av forskaren Mossbergs teorier (2003). Då Mossberg forskar kring 
marknadsföring och upplevelser på Handelshögskolan i Göteborg och då boken ”Att skapa 
upplevelse- från OK till WOW” 2004 blev utnämnd till årets marknadsföringsbok av Sveriges 
marknadsföringsförbud anser vi detta vara en trovärdig källa. Dock skulle det eventuellt 
kunna kritiseras att vi i vår uppsats låtit Mossbergs tankar kan ha fått ta en för stor plats. Vi 
har i undersökningen försökt undgått detta och i största möjligaste mån säkerställt 
Mossbergs uttalanden genom jämförelser med andra forskare. Där Mossberg hänvisat till 
andra forskare har vi försökt leta upp källan, för att försäkra oss om att hon tolkat 
ursprungskällan rätt. Dock bör det poängteras att vi i vissa fall inte kommit åt ursprungskällan 
och då har vi förlitat oss på Mossbergs tolkning.  
 
Andra författare som vi ställt mot och till Mossbergs teorier är bland annat Bergström (2004) 
som skrivit många böcker inom visuell kommunikation. Andra böcker är bland annat 
Falkheimer och Heides (2003) bok Reflexiv kommunikation: Nya tankar för strategiska 
kommunikatörer, Feurst (1993) Praktisk marknadsföring samt Kotlers (1982) Marketing for 
non profit organizations. För att skapa en förståelse för hur en upplevelse uppfattas av olika 
individer använde vi oss av författaren Solomons (1999) teorier kring perceptionsprocessen. 
Då han är en framstående forskare inom konsumentbeteende och då dessa teorier även 
blivit publicerade i Journal of Retailing och Journal of Consumer Research anser vi denna 
källa mycket trovärdig.  
 
I en studie som denna hade det varit fördelaktigt att utgå från flera vetenskapliga artiklar för 
att säkerställa att vi använder oss av ursprungskällan och att därigenom frånkomma risken 
med att använda sig av en feltolkning gjord av en författare. Vi har i denna uppsats använt 
oss av artiklar som vi funnit på Örebro universitetsbibliotek sökmotor ABI/Inform. Kritik kan 
eventuellt framhållas gällande dessa källors giltighet då flertalet av artiklarna inte är skriva 
under de senaste åren. Vi anser dock att de är relevanta på grund av att artiklarna 
exempelvis har varit presenterade i amerikanska Journal of Marketing, Journal of Consumer 
Research samt Journal of Retailing som är vedertagna och erkända 
marknadsföringstidskrifter.  
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3 Teori 
Teorikapitlet redovisar de teorier vi valt att ha som utgångspunkt i vår uppsats. Kapitlet inleds 
med definitioner av profil, identitet och image. Detta då dessa begrepp skall överensstämma 
om företaget lyckats förmedla det som de vill. Därefter presenteras faktorer som företaget 
kan påverka för att kunden ska få en så positiv upplevelse som möjligt i en vanlig butik och 
restaurang. Avslutningsvis presenteras perceptionsprocessen. 

3.1 Önskad eller sann verklighet 
Kommunikationens betydelse har ökat radikalt de senaste åren enligt Falkheimer och Heide 
(2003) och det finns få organisationer som inte har insett värdet i att satsa på företagets profil 
och image. Bergström (2004) följer samma linje med detta och skriver att företagen bör vara 
överens om den inbördes relationen som finns mellan begreppen profil- det företaget vill 
uppfattas som, identitet vad företaget är, image- den verkliga uppfattningen. Dessa begrepp 
berör således både nuläget och framtiden. Idealet att de tre begreppen profil, identitet och 
image ska skapa en samstämmighet och stödja varandra, vilket sällan är fallet enligt 
Falkheimer och Heide (2003). Organisationerna bör även vara medvetna om de potential de 
har i kommunikationen med kunderna samt även vara medvetna om att det tar tid att skapa 
en image som överensstämmer med profilen.  
 

3.1.1 Profil  
Då det blir alltmer viktigt att företag uppträder konsekvent, enhetligt och tydligt i deras 
kommunikation med omvärlden ställer detta stora krav på företagets profilering, det vill säga, 
samordningen av kommunikationen (Bergström, 2004). Detta är viktigt för företagens 
överlevnad på lång sikt men även gynnsamt för försäljningen av varor och tjänster. 
Företagens profilering börjar med affärsidén och det finns många viktiga policyfrågor som 
företagen måste ta ställning i. Falkheimer och Heide (2003) beskriver kortfattat profil som  
den uppfattning om organisationen som den önskar att omvärlden har om verksamheten. 
Profil innebär därmed, enligt Falkheimer och Heide, den föreställningen som 
organisationerna försöker kommunicera till omvärlden genom olika verktyg. Denna definition 
av profil gör även Weatherill (1997), det vill säga att företagets profil är lika med den bild 
företaget vill ge av sig själv.  
 
Feurst (1993) delar även den uppfattningen att profilen är det som företaget bestämt sig för 
att vara. Att profilera sig innebär att företaget lyfter fram en handfull faktorer som de vill 
förknippas med. Han skriver att profileringen är de avsedda och utåtriktade aktiviteterna. Då 
varje företag har ett antal profilkriterier som företaget vill kommunicera till kunderna och 
allmänheten, är det även viktigt att säkerställa, genom undersökningar, att dessa uppfattas 
på det sätt företaget vill.   
 
Bergström (2004) skriver att företaget består av ett antal profilbärare och den profil som 
företaget förmedlar framförs således av dessa. Det kan vara bland annat vara logotyper, 
inredning, byggnader, personal, skyltning och butiken. Personalen som arbetar på företaget 
fungerar som ambassadörer. En tydlig och skarp profil genererar i trygghet, motivation samt 
tillhörighet. Detta då de anställda förstår sig på affärsidén och syfte, företagets möjligheter 
och problem. Att företagets personal arbetar som ambassadörer i företaget är en effekt av en 
stark profil.  
  
I dag tenderar det till att bli allt vanligare att formgivare, reklammän och arkitekter samarbetar 
då butiken i många fall ses som en marknadsföringsinvestering (Bergström, 2004). Detta är 
ett naturligt steg då konkurrensen tätnar och att fler branschprodukter liknar varandra mer 
och mer. Butiken ses således som ett essentiellt konkurrensmedel. Syftet ska vara att göra 
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kunden pigg och inspirerad inte trött och oinspirerad. Följaktligen måste kunden kunna se 
hur sortimentet hänger ihop och inte bara mötas av en mängd staplade saker.  
 
Företagets visuella profil handlar i grunden om att företagets visioner, mål och huvudsakliga 
värden översätts till ett visuellt språk. Den visuella profilen kan upplevas av personalen och 
av kunder (Bergström 2004). Det är ytterst viktigt att företaget vårdar den visuella profilen då 
den lätt kan missbrukas. Kunden kan då uppfatta företaget som rörigt, slarvigt och oproffsigt 
och resultatet kan bli att kunden väljer att gå till en konkurrent.  
 

3.1.2 Identitet – vad företaget är 
Bergström (2004) skriver att företagets identitet är av yttersta vikt för ett företags fortlevnad 
och kan likas vid företagets själ som är grundligt förankrat i verksamheten. Denna ”själ” 
bygger oftast på företagets historia och företagskultur. Det sistnämnda inbegriper i regel 
ömsesidiga ritualer, värderingar, språk, färger och musik. Det gäller för företagsledningen att 
vara observant på om företagets identitet förändras. Kortfattat kan det sägas att identiteten 
är det som företaget rent visuellt kommunicerar till kunderna i form av färger, utformning och 
logotyp (Weatherill, 1997).  
 

3.1.3 Image  
Weatherill (1997) skriver att ”företagets image är summan av profilen och identiteten, dvs. 
den bild företagets omgivning får genom att tillgodogöra sig företagets beskrivning av sig 
självt, sitt agerande och den rent visuella exponeringen.”  
 
Företagets image, definieras av Falkheimer och Heide som ”de bilder eller de föreställningar 
som omvärlden har av organisationen”. Företaget kan genom olika marknadsundersökningar 
ta reda på vad marknaden tycker om företaget och vad de förknippar med dess 
produkter/tjänster (Bergström, 2004). 
 
Generellt tenderar en bra image att skapa förtroende hos kunderna (Weatherill, 1997). Image 
har en stor inverkan i beslutsprocessen då olika alternativ utvärderas. Företag kan vinna 
individers förtroende genom en stark image och att väcka ett intresse hos kunden, skapa ett 
behov och i slutändan så ökar en stark image chansen att företaget väljs framför andra. 
Detta resonemang går i linje med Kotler (1982) som skriver att mottagarna reagerar på den 
image som organisationen har, vilket inte nödvändigtvis måste vara dess verklighet. Det är 
därmed viktigt att organisationerna vet hur kundernas uppfattningar ser ut.  
 
Vid val av exempelvis restaurang har image en stor inverkan då restaurangbesöket är 
beroende av upplevelser som mestadels berör tjänster som kunden inte i förväg kan veta om 
den kommer att utmynna i en positiv upplevelse (Mossberg 2003).  Image kan beskrivas som 
en övergripande bild en individ har kring ett specifikt företag och den är ett filter som inverkar 
på uppfattningar samt en funktion av både erfarenheter och förväntningar. Image har 
inflytande både på kunder och anställda. Det gäller att företaget har en tydlig image då en 
otydlig linje kan få konsekvenser på de anställdas attityd till företaget (Mossberg, 2003). Det 
kan resultera i en ond cirkel vilket får konsekvenser för kundrelationen.  
 
När företagets image väl är skapad gäller det att företaget i all kommunikation med 
omvärlden försöka upprätthålla den (Weatherill, 1997). Mossberg (2003) skriver i enlighet 
med detta resonemang, att om en restaurang kommunicerat exklusivitet och hög 
servicekvalitet och kunden anser att restaurangen är medioker kan detta i bästa fall resultera 
i slöseri med pengar. Dock kan det få ytterligare följder som försämrad image.  
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3.2 Kundens upplevda upplevelse 
Det vi vill med detta teoriavsnitt är att se vilka specifika faktorer, som enligt teorin, kan 
inverka på kundens upplevda upplevelse. Dessa faktorer kan även ses som det företaget 
kan påverka i arbetet med att kommunicera sin profil till kunderna. Boxen till vänster nedan 
kommer under teoriavsnittets gång att fyllas på med faktorer som påverkar kundens 
upplevda upplevelse.  
 

 
Modell 1. Faktorer som påverkar kundens upplevda upplevelse, del 1:3.  
 
Många forskare har genom tiderna kommit fram till att den fysiska omgivningen har en stor 
påverkan på kundernas köparbeteende. Dessa forskare använder dock olika benämningar i 
sina resonemang. Nedan kommer några av dessa forskares syn att presenteras. 
 
Mossberg (2003) skriver att atmosfären inverkar på hur mycket tid och pengar individer 
lägger på produkterna i butiken. Butiksinnehavaren kan genom olika atmosfärfaktorer såsom 
musik, färger, dekor och dofter påverka kunden. Kunderna påverkas således av atmosfären 
då det inverkar på den känslomässiga sinnesstämningen. Atmosfären kan göra att 
tillfredställelsen ökar eller minskar.  
 
Belk (1975) skriver i likhet med detta att köparbeteendet influeras av den situation som 
kunden befinner sig i och här är den fysiska omgivningen av stor vikt. Belk skriver att den 
fysiska omgivningen handlar om platsen, inredningen, ljud, lukt och belysning.  
 
Bitner (1992) talar istället om ”servicescape”, vilket enligt henne betecknar den fysiska miljön 
som tjänsten produceras inom. Hon skriver att den fysiska omgivningen är viktigare att 
beakta än exempelvis prissättningen, reklam samt promotion då kunderna och de anställda 
oftare upplever företagets fysiska omgivning.  
 
Relationen mellan omgivningen och individen har åskådliggjorts av Bitner (1992) i en modell 
som har sin utgångspunkt i den grundläggande ”stimuli-respons” teorin där organismen 
påverkas av stimuli som resulterar i en respons av något slag. Nedan presenteras modellen 
och vi går först in på de fysiska omgivningsfaktorerna, som delas in i tre delområden; 
atmosfäriska förhållanden, utrymmen/funktionalitet och tecken, symboler och artefakter. 

 

3.2.1 Fysiska omgivningsfaktorer 
 



 - TEORI -  

 - 24 - 

 
Modell 2. Ett ramverk för att förstå omgivningen-användarrelationer i tjänsteföretag. Källa: Översatt 
och egen omarbetning av Bitners (1992) “Servicescape: The Impact of Physical Surroundings on 
Customer and Employees”. 

3.2.1.1 Atmosfäriska förhållanden, utrymmen/funktionalitet och tecken, 
symboler och artefakter 

Detta avsnitt belyser vilka faktorer som en vanlig butik och restaurang använder för att 
påverka kundens upplevda upplevelse i butiken. Påverkan görs genom ljudet, lukten, 
belysningen, färger, inredning, renlighet samt symboler och artefakter. 
 
Ljudet 
Bergströms (2004) teorier går i linje med det Bitner (1992) och de andra forskarna inkluderar 
i den fysiska omgivningen, Bitner skriver att ljudet har en stor innebörd på människan. Ljud 
skapar en stämning och således en förstärkt upplevelse. Detta då människan använder sig 
av flertalet olika sinnen för att registrera upplevelsen. Med ljud går det att skapa en 
sinnesstämning och föra fram ett budskap. Musik är en effektiv stämningsskapare av den 
enkla anledningen att det finns en stark emotionell kraft i musik. Människor har oftast en 
personlig relation till musiken. Inom marknadsföring är musiken ett beprövat stimuli då 
musiken väcker många känslor (Mossberg, 2003). Det har funnits ett stort intresse för att 
manipulera genom musik med syfte att åstadkomma ett visst beteende hos individerna.  
 
Millimans (1982) undersökning av hur bakgrundsmusik påverkar beteendemönster i butiker 
visar att musikens volym, rytm samt tempo har stor inverkan på beteendemönstret och 
känslor. Undersökningen visar att ju lugnare musik som spelas desto långsammare rör sig 
kunderna i butiken. Det är även intressant att påvisa att lugnare tempo i musiken gör att 
kunderna rör sig långsammare än då det inte spelas någon musik alls. Det motsatta gällde 
då snabbare musik spelades. Det skall framhållas att studien visade på att under den tid som 
den lugnare musiken spelades så fick företaget högre försäljningssiffror jämfört med under 
den tid då det spelades en snabbare musik. Detta var troligen på grund av att kunden rörde 
sig långsammare genom butiken och därmed handlade de mer.  
 
I Sverige är det vanligt att musik spelas i klädbutiker och restauranger dock är musikens 
ljudnivå av yttersta vikt för att det ska få en positiv effekt (Mossberg, 2003). I restauranger är 
det en lugnare musik som genererar i större tillfredställelse och då kan för hög musik 
tenderar att skapa en dålig upplevelse för kunden.  
 
Lukten 
Lukten har även den en inverkan på köparbeteendet och olika dofter får människan att 
reagera olika (Mossberg, 2003). Doften från en restaurang kan göra att hungerkänslor väcks 
medan en doft från ett sjukhus kan väcka känslor som ångest eller rädsla. Mossberg skriver 
också att lukt är något som kan påverka kunden i en butik då den kan förändra kundens 
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inställning till att vänta på service, kundens tidsuppfattning till att stå i kö samt kundens val av 
produkter. Lukt är vidare något som utnyttjas för att differentiera butiken från dess 
konkurrenter.  
 
Belysningen 
Belysningen är ytterligare en faktor av stor betydelse när företag vill skapa en 
känslostämning (Bergström, 2004). En svagare belysning kan signalera till att vara en mer 
tilltalande miljö än vad en stark belysning gör. Varma färger gör att graden av upphetsning 
stiger hos en människa samtidigt som kalla färger får motsatt effekt det vill säga 
harmoniserar och lugnar människan. Belysningen och färg i en restaurang är av största vikt 
för att skapa en bra aptit.  
 
Färger 
Bergström (2004) har undersökt hur färger påverkar människan. Han skriver att färg skänker 
starka upplevelser hos människan. Färgvalet i ett rum signalerar vilket typ av känsla som vill 
förmedlas. Bellizzi et al (1983) kom i sin undersökning fram till att kunderna i en butik 
tenderade att närma sig de väggar i butiken som var målad i en varmare färg. En av de 
slutsatser som han drog var att detaljhandeln med fördel skulle använda sig av varma färger 
i skyltfönstren för att locka kunderna i butiken. Detta skiljer sig dock emot hur Bellizzi anser 
att färgsättningen skall vara inne i butiken. Då rekommenderade han att butiken med fördel 
kunde välja lite kallare färger av den anledningen att varmare färger tenderade att göra 
kunden mer upphetsad. Kallare färger ansåg han göra att kunden tänker över sitt köp mer 
och det är därmed gynnsamt om köpen är dyra och komplexa varor och tjänster. Då butiken 
tenderar till att bygga på mer impulsköp kan varmare färger med förmån användas. 
Bergström (2004) skriver dock att människors upplevelse av färg är personligt och att färg 
används för att attrahera, skapa stämning samt profilera.  
 
Inredning 
Interiören kan användas för att spegla vilken målgrupp företaget riktar sig mot samt ger 
företaget en visuell möjlighet att kommunicera deras profil till kunderna. (Mossberg, 2003) 
 
Renlighet  
Hur väl städat det är i omgivningen inverkar på helheten och hur upplevelsen blir. Många 
kunder associerar renlighet med kvalitetsnivån av hela den fysiska omgivningen. (Mossberg, 
2003)  
 
Symboler, tecken och artefakter 
Symboler, tecken och artefakter kan vara exempelvis namn på företag eller avdelning 
(Mossberg, 2003). Symboler och tecken kan även användas för att guida kunderna och för 
att kommunicera regler. Konst, fotografier på väggar, mattor är andra objekt i miljön som kan 
ge signaler. Restauranger med vita dukar ger ett sofistikerat intryck med full service medan 
plaststolar och papperstallrikar kanske ger ett motsatt intryck.  
 
Alla dessa faktorer har således, enligt teorin, en del i inverkan på kundens upplevda 
upplevelse i en vanlig och restaurang.  
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Modell 3. Faktorer som påverkar kundens upplevda upplevelse, del 2:3.  
 

3.2.1.2 Hur företaget kan påverka de fysiska omgivningsfaktorerna  
Enligt Mossberg (2003) är det viktigt att den fysiska omgivningen, som Mossberg definierar 
som upplevelserum, utformas så att rätt kundsegment attraheras. Företaget kan medvetet 
utforma omgivningen så att rätt kundsegment tilltalas. Detta kan exempelvis göras, som vi 
tidigare nämnt, genom exempelvis musik, lukt, belysning, färger och inredning, allt för att 
kunderna ska få en så positiv upplevelse som möjligt. Det är viktigt enligt författaren att ett 
enhetligt budskap formas och detta budskap sedan gäller från marknadskommunikationen till 
pris och upplevelserummet.  
 
Ett företag kan använda interiören i sin kommunikation till kunderna och detta är särskilt 
framgångsrikt för tjänsteföretag som bygger sin affärsidé på att ge kunden en upplevelse 
(Mossberg, 2003). Vad gäller restauranger så kan de vilja skapa en känsla av exempelvis 
värme eller kanske spänning och då bör upplevelserummet användas för att simulera och 
locka fram denna känsla vilken i sin tur påverkar kundtillfredsställelsen och kundens 
uppfattning av tjänstekvalitet. Att differentiera sig med hjälp av upplevelserummet har blivit 
en tydlig trend.   
 
Upplevelserummet är inflytelserikt vad gäller kundens uppfattning och dess värderingar. De 
ovanstående faktorerna i modell 3, är av olika stor vikt beroende av sammanhang 
(Mossberg, 2003). För att människan skall kunna relatera till sin omgivning och hitta i den är 
det viktigt att hon har klarhet i den rumsliga situation som hon befinner sig i. Känns 
upplevelserummet odefinierat kan detta få en negativ inverkan eftersom osäkerhet upplevs.  
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3.2.2 Holistisk omgivning 
 

 
Modell 2. Ett ramverk för att förstå omgivningen-användarrelationer i tjänsteföretag. Källa: Översatt 
och egen omarbetning av Bitners (1992) “Servicescape: The Impact of Physical Surroundings on 
Customer and Employees”. 

3.2.2.1 Uppfattad fysisk omgivning  
Hur den fysiska omgivningen uppfattas varierar från individ till individ eftersom var och en 
påverkas av sitt egna humör, värderingar samt trivsel i omgivningen (Bitner, 1992). Detta 
stämmer väl överens med Belks situationsteorier. Belk (1975) skriver att individerna även 
influeras av tidsperspektiv, vilket kan innebära, tid på dagen eller säsong på året. Individen 
påverkas även enligt Belk av uppgiftens definition, vilken kort innebär exempelvis att en 
person som handlar en bröllopspresent till en vän befinner sig i en annan situation än hon 
skulle vara om hon handlande till sig själv. Belk skriver även att tillfälligt humör eller tillfälligt 
tillstånd, har inverkan på beteendet. Dessa faktorer är dock relativt svåra för ett företag att 
påverka och de kan enbart indirekt genom den fysiska och sociala omgivningen försöka göra 
det.  
 

3.2.3 Interna reaktioner 
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Modell 2. Ett ramverk för att förstå omgivningen-användarrelationer i tjänsteföretag. Källa: Översatt 
och egen omarbetning av Bitners (1992) “Servicescape: The Impact of Physical Surroundings on 
Customer and Employees”. 
 
Hur kunderna och de anställda uppfattar upplevelserummet påverkas av tre aspekter såsom 
kognitivt, känslomässiga och fysiologiska (Mossberg, 2003). Dessa påverkar hur  kunderna 
och de anställda reagerar.  
 

3.2.3.1 Kognitiva, känslomässiga och fysiologiska reaktioner 
 
Kognitiva reaktioner 
Förutom att upplevelserummet interiör påverkar, influeras även individers uppfattning av 
övriga närvarande personer samt produkterna (Mossberg, 2003). En restaurang kan 
uppfattas som opålitlig och oseriös om möbler, dekor inte är genomtänkta och lokalen är 
ovårdad. Den fysiska omgivningen gör att kunder samt anställda kan kategorisera företaget 
mentalt. Med hjälp av den fysiska omgivningen kan företag förmedla en känsla och det kan 
röra sig om exempelvis en snabbmatsprägel medan en annan typ av interiör ger en mer 
exklusiv miljö.  
 
Känslomässiga reaktioner 
Mossberg (2003) skriver att upplevelserummets utformning får effekt på de känslor som 
besökaren upplever. En viss typ av upplevelserum kan göra en person upprymd och glad 
medan andra upplevelserum kan göra personen deprimerad eller ledsen. Utifrån en viss 
omgivning går det att förstå ett beteende. Den omgivning som framkallar positiva känslor gör 
att personen vill vara där och väljer således att lägga mer pengar där.  
 
Fysiologiska reaktioner  
Enligt Mossberg (2003) kan upplevelserummet även påverka kunderna rent fysiskt. För högt 
ljud kan bidra till huvudverk, för hög temperatur kan göra kunden otålig och långa köer gör 
kunderna trötta.  
 

3.2.4 Beteenden  
 

 
Modell 2. Ett ramverk för att förstå omgivningen-användarrelationer i tjänsteföretag. Källa: Översatt 
och egen omarbetning av Bitners (1992) “Servicescape: The Impact of Physical Surroundings on 
Customer and Employees”. 
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3.2.4.1 Individuella beteenden  
Genom att använda de fysiska omgivningsfaktorerna på ett effektivt sätt kan företaget 
försöka styra kundens beteende (Mossberg, 2003). De fysiska omgivningsfaktorerna, den 
holistiska omgivningen samt de interna reaktionerna har betydelse för de individuella 
beteendena, det vill säga om kunden vill stanna länge, göra som planerat eller kanske 
undvika att gå dit och således inte återkomma.  

3.2.4.2 Sociala interaktioner 
Den sociala miljön har enligt Belk (1975) att göra med vilka andra personer som närvarar, 
deras särdrag samt deras roller. Utseendet, antal samt beteende hos kunder och personal 
har även det inflytande på beteendet hos kunderna. Detta kan leda till ett för företaget 
positivt eller negativt beteende hos kunder. Här är det särskilt de anställdas beteenden som 
är av betydelse för kunden, då det är svårt att skilja mellan servicen och den person som 
tillhandahåller servicen. Till exempel är servitörens uppförande av stor vikt när kunden bildar 
sig en uppfattning om restaurangen. Weatherill (1997) resonerar i samma anda och skriver 
att personalen är företagets viktigaste målgrupp. Med detta menar hon att företaget har ett 
stort ansvar gentemot personalen vad gäller att förse dem med information. Personalen 
behöver information för att känna trygghet, förtroende och delaktighet i processen för att 
uppnå de övergripande målen. Personalen är även viktig i den mån då hon genom sitt 
uppträdande, klädsel och behandling av kunden lämnar sitt bidrag till företagets image.  
 
Andra kunders inverkan på upplevelsen kan både vara positiv och negativ samt verka till att 
förstärka eller minska uppfattning om kvalitet eller tillfredsställelse (Mossberg, 2003). Vid en 
upplevelse är det vanligt att kunden gör det tillsammans med någon och den sociala 
gemenskapen kan vara betydande. Under kundens konsumtion uppstår, enligt Mossberg en 
process där kunder, personal och upplevelserummet samspelar. 
 

3.2.4.2.1 Paradoxen beträffande andra kunder 
Tid är en aspekt som kunderna blivit alltmer rädda om och därför är det viktigt att kunden inte 
känner att den slösar bort tid vid ett besök hos ett företag såsom kan kännas när kunden 
behöver köa (Mossberg, 2003). Överlag tenderar kunder att undvika företag som uppfattas 
ha långa köer. Dock finns det undantag där många kunder kan upplevas som positivt, 
exempelvis så upplevs en tom restaurang eller bar som negativt.  
 
Social samvaro är en av anledningarna till paradoxen kring betydelsen av andra kunder och 
ju mer samvaro som eftersökes desto större vikt får andra kunder (Mossberg, 2003). 
Centrala begrepp blir gemenskap, tillhörighet och glädje. 

 
Positivt med många andra kunder Negativt med många andra kunder 
Restauranger Detaljhandelsbutiker 
Evenemang och festivaler Bank 
Sportarenor Sjukvård 
 
I de sammanhang där individer upplever det positiv med många kunder återfinns dock en 
smärtgräns för när mängden kunder slår över och istället upplevs som negativt och kanske 
även obehagligt. Blir ljudnivån för hög, köerna för långa och trängsel och knuffar förekommer 
kan detta resultera i att kundens upplevelse blir negativ.  
 
De sociala faktorerna, andra kunder och personal, bildar tillsammans med de fysiska 
faktorerna en helhet: 
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Modell 4. Faktorer som påverkar kundens upplevda upplevelse, del 3:3. 
 
Kombinationen av dessa faktorer är avgörande, enligt teorin, för hur den enskilde personen 
uppfattar den fysiska omgivningen. Uppfattningens karaktär resulterar därefter i ett specifikt 
beteende.  
 

3.3 Perceptionsprocessen 
Detta avsnitt är till för att kunna skapa en förståelse för varför vissa faktorer är viktiga för 
kundens upplevelse.  
 
Företag kan genom externa stimuli påverka vad vi ser, vad vi hör, vad vi känner för lukt, vad 
vi känner för smak och vad vi får för känsla, alltså påverka våra sensor receptorer, det vill 
säga våra sinnen. Den input som tas upp av våra fem sinnen sätter sedan igång 
perceptionsprocessen, exponering, uppmärksamhet och tolkning.  
 

 
Modell 5. Perceptionsprocessmodell. Källa: Solomon (1999) med viss egen omarbetning. 
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3.3.1 Exponering  
Exponering handlar om i vilken mån individer noterar ett stimuli (Solomon, 1999). 
Konsumenter koncentrerar sig på en del stimuli, vilket gör att de ignorerar eller är omedvetna 
om de andra meddelandena som de utsätts för. Undersökningar visar på att konsumenter 
tenderar att missa eller ignorera information som de inte är intresserade av.  
 
Inom stimulusteorin talas det om det absoluta tröskelvärdet (Solomon, 1999). Detta innebär 
det minimum antal stimuli som kan upptäckas av en given sensorkanal. Det absoluta 
tröskelvärdet är viktigt att överväga när marknadsförare ska designa marknadsstimuli. En 
anslagstavla kanske har det mest underhållande reklamtexten, men detta går till spillo om 
trycket är för litet för att förbipasserande skall kunna uppfatta det. Det särskiljande 
tröskelvärdet är förmågan för ett sensorsystem att upptäcka förändringar eller olikheter 
mellan två stimuli. Detta är relevant för marknadsförare då de överväger om de vill att 
konsumenterna skall uppfatta en förändring eller inte. Om det exempelvis är en realisation 
vill man att konsumenten skall uppfatta förändringen till skillnad mot då en prishöjning har 
skett. En konsuments förmåga att upptäcka skillnader mellan två stimuli är relativt.  
 

3.3.2 Uppmärksamhet  
Uppmärksamhetsfaktorn innefattar hur hög koncentrationsnivå en individ lägger vid ett visst 
stimuli (Solomon, 1999). Hjärnan är begränsad vad gäller dess kapacitet att behandla 
information och därav är den väldigt selektiv när den väljer vad vi fokuserar och koncentrerar 
på. Perceptuell vaksamhet är en faktor som spelar in och denna innebär att vi 
uppmärksammar stimuli som är mer relaterade till våra specifika behov för stunden. 
 
Adoption innebär till vilken nivå en individ fortsätter att uppmärksamma stimuli över tiden. 
Adoptionsprocessen uppstår när en individ inte längre uppmärksammar ett stimuli på grund 
av att det är för bekant. Individer kan alltså vänja sig med vissa stimuli.  
 
Karaktären av stimulit påverkar huruvida en individ uppmärksammar den eller inte. Generellt 
så uppfattas ett stimuli bättre om det särskiljer sig markant från övriga omgivningen. 
Kontraster kan skapas genom; storlek, färg, position och nytänkande. 
 

3.3.3 Tolkning  
Tolkning innebär den mening som individer ger olika sensorstimuli (Solomon, 1999). 
Individer skiljer sig i vilka stimuli de uppfattar men även vilken innebörd olika stimuli får för 
individen. Individer ger olika stimuli mening genom att koppla dem till sin befintliga 
uppsättning av scheman som kan sägas vara uppsättningar av uppfattningar. Olika stimuli 
kommer att sammankopplas med olika scheman genom en process som kallas ”priming” och 
utifrån schemat som individen uppfattar mest snarlikt exponeringsstimulit utvärderar 
individen stimulit denne exponeras för.  Därför är det för marknadsförare viktigt att lyckas 
locka fram ”rätt” schema i individen eftersom detta resulterar i vilka kriterier individen 
använder sig av i sin utvärderingsprocess av produkten, paketet eller budskapet. 

3.4 Teorisammanfattning  
I denna teorisammanfattning motiverar vi vårt val av teori samt sammanfattar och belyser de 
teoridelar vi anser vara mest relevanta för vår uppsats. Detta görs med syfte att förenkla för 
oss själva då vi ville ta fram den teori som var mest lämpad att använda vid formulering av 
både enkäten och fokusgruppsintervjun.  
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Avsnittet om profil, identitet, image och vision ligger till viss del som en grund för hela 
uppsatsen. Vi ville med avsnittet påvisa att det är viktigt att dessa begrepp överensstämmer. 
I litteraturen finns en del oklarheter mellan begreppen profil och image då de ibland likställs. 
Detta är något som andra författare starkt dementerar och vi vill i denna uppsats även 
särskilja dem då vi anser att det finns en väsentlig skillnad mellan begreppen.  
 
Profil kan kort sammanfattas till att vara det företaget vill uppfattas som, det vill säga den 
uppfattning som företaget önskar att omvärlden har om verksamheten (Bergström, 2004, 
Falkenheimer och Heide, 2003, Weatherill,1997, Feurst 1993). Image handlar istället om den 
verkliga uppfattningen, det vill säga den syn som omvärlden har på företaget. Imagen 
behöver med andra ord inte vara företagets verklighet (Bergström, 2004, Weatherill,1997, 
Kotler, 1982, Mossberg, 2003).  
 
Då butiken idag ses som ett konkurrensmedel (Bergström, 2004) i jakten på att särskilja sig 
från konkurrenterna bör även butiken inkluderas i profilarbetet. Feurst (1993) skriver att 
företagen bör lyfta fram en handfull faktorer som de vill förknippas med och detta innebär 
således att dessa skall kommuniceras ut till kunderna på något sätt. Enligt Bergström (2004) 
består företaget av ett antal profilbärare och att den profil som företaget vill förmedla framförs 
av dessa. De fysiska och sociala faktorerna, ljud, lukt, belysning, färger, inredning, renlighet, 
symboler och artefakter, andra kunder och personal skulle kunna ses som dessa 
profilbärare. Genom att utnyttja dessa i arbetet med profileringen och få dem att 
överensstämma torde det vara lättare att få profilen att vara förenlig med imagen.  
 
Enligt Bergström (2004) är det viktigt att företaget uppträder konsekvent och enhetligt och vi 
fann det mycket intressant att se hur kombinationsbutikerna arbetade med att uppfylla detta. 
Genom att besvara första problemfrågan, Hur väl överensstämmer kombinationsbutikens 
profil- det företaget vill uppfattas som, med deras image- den verkliga uppfattningen, får vi 
först och främst reda på hur kombinationsbutikerna Indiska/Hurry Curry och The One/The 
One Kitchen lyckats i profileringsarbetet. Då vi även hade funderingar kring hur upplevelsen 
blir när butiken kommunicerar någonting och restaurangen någonting annat, eller om profilen 
ej når fram till kunden var denna problemfråga även intressant att beakta mer generellt. 
Resultatet bör således ge en indikation på hur betydelsefullt det är för imagen att 
kombinationsbutiker använder de fysiska och sociala faktorerna som profilbärare.  
 
Enligt Mossberg (2003), Belk (1975) och Bitner (1992) så är den fysiska omgivningen av stor 
vikt. Vanliga butiker och restauranger använder sig enligt Bergström (1999) och Mossberg 
(2003) av ljudet, lukten, belysningen, färgerna, inredningen, renligheten, symboler och 
artefakter, andra kunder och personal i arbetet med att försöka påverka att kunderna får en 
positiv upplevelse i butiken. De externa stimuli som butiken försöker påverka kunderna med 
uppfattas i sin tur av våra sinnen för att sedan sätta igång perceptionsprocessen (Solomon, 
1999). Det perceptionsprocessen behandlar är i vilken mån som individer noterar ett stimuli 
(exponering), hur hög koncentrationsnivån en individ lägger vid ett visst stimuli 
(uppmärksamhet) samt vilken mening som individen ger stimulit (tolkning). Detta blir 
intressant då faktorerna som en vanlig butik arbetar med för att skapa upplevelser kanske 
inte alls genererar i en upplevelse för kunderna i en kombinationsbutik.  
 
För att besvara problemfrågan: Vilka faktorer bör en kombinationsbutik arbeta med för att det 
ska generera i en positivare upplevelse i jämförelse med en vanlig butik.  Har vi således haft 
hjälp av de fysiska och sociala faktorerna som en vanlig butik och restauranger arbetar med, 
detta för att se om en kombinationsbutik kan arbeta med dessa eller om det är andra faktorer 
som bör uppmärksammas. Perceptionsprocessteorin kan sedan analysera fram om de 
faktorer som vi kommer fram till i empirin genererar i en positiv upplevelse för kunden.  
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4 Empiri 
I detta kapitel sammanställs våra framtagna data som insamlats utifrån intervjuer med 
undersökningsföretagens butikschefer, en enkätundersökning samt två 
fokusgruppsintervjuer. Inledningsvis presenteras undersökningsföretagets profiler. Därefter 
redovisas enkätundersökningen samt resultat av övningar och diskussioner från 
fokusgrupperna. Materialet presenteras med hänsyn till problemfrågorna ordning. 

4.1 Hur väl överensstämmer företagets profil- det företaget vill 
uppfattas som, med deras image- den verkliga uppfattningen. 
Samt vad får restaurangutvidgningen för konsekvenser för 
profilen?  

Till denna fråga kommer empiri från intervjuerna med kombinationsbutikerna samt 
djurassociationsövningen och enkätfrågorna kring företagsprofilen presenteras. 

4.1.1  Intervju med kombinationsbutikerna - företagsprofil  
Inledningsvis redogör vi för våra två undersökningsföretags företagsprofiler. Denna 
information är hämtad utifrån intervjuer som vi gjort med undersökningsföretagens 
butikschefer. På Indiska vid Hötorget intervjuade vi Jeanette Wängelin och på The One på 
Hamngatan intervjuande vi Helene Pihl.   

4.1.1.1  Indiska och Hurry Curry  
Företaget Indiska drivs och ägs av familjen Thambert där Åke Thambert är 
styrelseordförande. Indiska har idag 70 butiker runt om i Norden och omsätter 700 miljoner 
kronor. De sysselsätter även 600 personer.  
 
Indiskas affärsidé  
Indiska vill med inspiration från Indien och orienten, genom egna butiker saluföra ett modernt 
prisvärt sortiment av kläder, accessoarer, heminredning och bruksartiklar.  
 
Indiskas vision och målsättning 
Företagets vision är att genom butikerna krydda Sverige och Europa med färg, värme och 
glädje. Att påverka med Indisk och orientalisk kultur samt att skapa en bild av en annan 
värld.  
 
Målgrupp 
Företaget har en bred målgrupp då deras sortiment riktar sig till alla från tre år och uppåt. 
Vad gäller företagets klädsortiment återfinns damkläder, barnkläder för både pojkar och 
flickor men inga herrkläder. Män är inte företagets främsta målgrupp men återfinns som 
kunder av bland annat inredningsartiklar, dock framhåller Wängelin att männen oftast 
kommer till butiken i sällskap med en dam. 
 
Dekor och inredning 
I butiken försöker företaget förmedla en indiskt och orientalisk atmosfär. Dekor och möbler är 
hämtade från orienten med mycket färger och mörka träslag samt smide. Vad gäller 
restaurangdelen är dekoren och möblemanget i så stor utsträckning som möjligt från 
butikens sortiment och de orientaliska inslagen ska enligt Wängelin vara tydliga.   
 
Musik 
Musiken som spelas är orientalisk och lika i både butiken och restaurangen. Vad som skall 
spelas är bestämt från huvudkontoret och med jämna mellanrum skickas nya skivor ut till 
butikerna. Tanken är, enligt Wängelin, att kunden skall få en upplevelse när denne kommer i 
butiken och känna atmosfären med hjälp av hörseln.  
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Dofter 
Hur företaget jobbar med dofter är olika från butik från butik. Tanken är att butikspersonalen 
ska tända rökelser eller aromlyktor ibland som ska ha en stimulerande effekt på kundernas 
upplevelse men detta är enligt Wängelin inte alltid så lätt med tanke på allergier. Företaget 
arbetar mer med dofter till högtider men är inte så bra på detta till vardags. Enligt henne är 
det mycket i mån av tid och beroende på hur viktigt den som är ansvarig anser att det är med 
dofter. 
 
Belysning 
Ljuset är överlag viktigt och det är främst dekoratörens uppgift att arbeta med. Företaget 
strukturerar om i butiken ungefär var tredje vecka och då ändras belysningen utifrån vilka 
delar som de vill att kunderna främst ska fokusera på. Företaget nyttjar säsonger mycket och 
ändrar butiken radikalt efter dessa för att ändra och stärka upplevelsen och detta påverkar 
hur ljussättningen görs.  
 
Färger 
Företaget anser att färger är mycket viktigt och de vill krydda människors vardag med hjälp 
av färger. Företagets grundare Åke Thambert, har enligt Wängelin utryckt att ”IKEA möblerar 
Sverige medan Indiska färgsätter det”   
 
Företaget arbetar enligt Wängelin mycket med färger och dofter för att skapa en känsla. De 
vill verka som inspiratörer för sina kunder och Wängelin menar att reaktioner som de får från 
kunderna är att det är kul att gå på Indiska då det är mycket färger och former. 
 
Butikspersonalens kläder 
De anställda i butiken har inte en enhetlig klädsel men butikspersonalen har tillgång till 
personalkläder som skickas ut från huvudkontoret. Dessa kläder får inte ägas av de anställda 
utan de får endast användas under en viss tidsperiod innan dessa sedan skänks bort till 
välgörenhet och personalen får nya uppsättningar varje månad. Företaget har även vissa 
överdelar som är särskilt framtagna för personalen vilka inte går att finna i butiken. 
Personalen erbjuds en personalrabatt på 30 procent och företaget uppmanar de anställda att 
använda kläder från butiken. Om det inte bär kläder från butiken kan de använda särskilda 
förkläden att arbeta i.  
 
Serveringspersonalens kläder  
Serveringspersonalen bär framtagna toppar med restaurangens logga, Hurry Curry och 
denna topp tillsammans med ett förkläde är idag serveringspersonalens huvudklädsel.  
 
Rekrytering av personal 
Företaget arbetar med mångfald och detta innefattar inte bara en individs bakgrund utan kön 
och ålder är även det aspekter som beaktas. Företaget eftersträvar att ha en bredd bland sin 
personal men enligt Wängelin är det viktigaste vid en rekrytering inte mångfalden utan att 
personen i fråga som skall anställas har den rätta drivkraften för att skapa en bra 
kombination i gruppen. 
 
Restaurangen Hurry Curry 
Restaurangen Hurry Curry som ligger i Indiskas butik är ett dotterbolag till Indiska som drivs i 
regi av i Lotta Voltarie. Restaurangen slog upp sina portar i november 2005 och har en egen 
ingång men det finns även möjlighet att gå in i restaurangen direkt från butiken. Kunderna 
kan dock inte gå in med varor från butiken till restaurangen innan de betalat dem och detta är 
en säkerhetsåtgärd.  
 
Restaurangens meny består av en grundmeny vad gäller bakverk och liknande medan den 
indiska matmenyn byts ut dagligen. Inredningen som finns i restaurangen är hämtad från 
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Indiskas sortiment och byts ut i takt med att butiken uppdaterar sitt sortiment vad gäller 
tavlor, porslin med mera. Tanken är att tallriken som gästen äter på skall finnas och kunna 
hittas i butiken och så vidare.  
 
Utvidgningen med en restaurang  
Wängelin ser positivt på utvidgningen med en restaurang till butiken. Hon vill tro att butiken 
kan erbjuda något ytterligare och att det är bra konkurrensmässigt. Om butiken fått fler 
kunder har hon dock svårt att uttala sig om då restaurangutvidgningen även inneburit att 
butikens yta har minskat. Wängelin anser att resultat av utvidgningen finns men då menar 
hon inte att de säljer så mycket mer på grund av restaurangens tillkomst. Sambandet där 
emellan går inte att uttyda men hon har märkt att det är många kunder som ska till 
restaurangen som går in via butikens ingång och omvänt. Om detta sedan resulterar i att de 
handlar anser hon är svårt att avgöra. En effekt som framkommit är dock att exempelvis 
lamporna som återfinns i restaurangen har ökat i försäljning kraftigt i butiken trots att de är 
ganska dyra, 1500 kronor. Restaurangens inredning inspirerar kunder att handla i butiken 
säger Wängelin dock är det som tidigare nämnts enligt henne svårt att avgöra om detta leder 
till köp.   
 
Wängelin framhäver också att hon när hon själv stått i restaurangkön uppmärksammat att 
kunderna  reagerar och ser allt runtomkring. De fokuserar inte endast på vad de ska äta, 
utan även vad man ska äta på och vad man äter med. Hon menar upplevelserna stärks när 
allt hör ihop.   

4.1.1.2  The One och The One Kitchen 
The One ägs av svensken Thomas Lundgren och kombinationsbutiken The One på 
Hamngatan i Stockholm är den första Europaetableringen efter elva möbelvaruhus i 
Mellanöstern.  
 
The Ones affärsidé  
Företagets affärsidé är idag ”Save the world” men kommer inom kort att utökas något till 
”Save the world from colour”. Med colour menar företaget rasism och The One är ett företag 
som vill ta ställning.  
 
The Ones vision och målsättning 
Företagets målsättning är att göra någon skillnad. De vill vara magiska, dramatiska och 
rädda världen från det mediokra och vardagliga.  
 
På grund av att företaget vill skapa magi och dramatik ser de sina butiker som teatrar där 
publiken kan bli underhållen. Deras skyltningar är scenen och deras produkter är rekvisitan. 
Företagets rollbesättning består av deras personal som ser till att uppnå företagets mål. Allt 
utspelar sig sedan till deras egenkomponerade musik.  
 
Orsaken till varför de försöker skapa dramatik är för att de anser att det viktiga inte är att vad 
man ser eller köper utan istället vad man känner. De anser sig ha tagit sig an en större roll 
än bara försäljandet och ser socialt ansvar som en del av verksamheten och detta går 
bortom miljöaspekter. De vill engagera hela samhällen och ägnar sig mycket åt välgörenhet.   
 
The One kallar sig ”The good company” och detta innefattar både ett medarbetarperspektiv 
men även att de vill göra någon nytta i deras ”lilla värld”. De satsar på att rädda deras ”lilla 
värld” från elände och vad deras värld innefattar är givetvis deras verksamhet men även 
närområdet. Därav har de ett nära samarbete med ”Situation Stockholm!1 där de försöker 
bidra på sitt sätt. 
 
                                                 
1 Situations Stockholm är en tidning som säljs av hemlösa i Stockholm. 
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Målgrupp 
Företaget riktar sig till alla individer med eget boende och Pihl menar att företagets prisnivå 
medför att de flesta har råd med företagets produkter.   
 
Dekor och inredning 
Butiken är inredd med avsikten att skapa känslan av att man kommer in i någons stora hem 
där allt finns. De vill skapa en multikulturell känsla där alla ska passa in. Butiksdekor och 
inredning totalförändras fyra gånger per år och då förändras både kombinationerna och 
färgsättningarna. Restaurangdelen är inredd utifrån butiksortimentet och uppdateras 
allteftersom butiken får in nytt sortiment som är hämtat från hela världen, men på grund av 
att företaget vill ge kunden möjlighet att vara unik finns varan inte i så många exemplar. På 
grund av detta går det inte att återfinna all inredning som finns i restaurangen i butiken men 
ofta finns en variant av varan. De anser att det är helheten som spelar roll, inte alla olika 
delar.  
 
Företaget arbetar efter uttrycket ”kill your darlings” vilket innefattar att oavsett vilken 
”darling”/storsäljare de hittar så tar de bara in denna i sortimentet en gång. Detta resulterar 
även i att det automatiskt blir ett förändringsflöde i butiken. Arbetssättet är svårt och mycket 
krävande för dekoratörerna eftersom de aldrig riktigt hinner bli bekant med en vara.  
 
Företaget vill bidra med möjligheten för deras kunder att vara unika och detta är en av deras 
stora konkurrensfördelar. Pihl menar att om kunden inte vill vara unik väljer denne istället att 
vända sig till IKEA. I och med att företaget arbetar efter uttrycket ”kill your darlings” resonerar 
de att det alltid kommer något bättre. 
  
Musik 
Musiken som spelas i butiken och restaurangen idag är en egenkomponerad skiva som går 
under benämningen ”weast” vilket är en blandning mellan västerländska och österländska 
takter. Företaget vill skapa stämning med musiken som spelas och den är dagtid samma 
både i butiken och restaurangen. När butiken stänger väljer dock restaurangdelen vad de vill 
spela och det kan vara musik av väldigt blandad karaktär.  
 
Dofter 
Företaget arbetar mycket med dofter och har en doftansvarig som ser till att butiken alltid 
doftar. Vilken typ av doft de arbetar med varierar beroende av humör. De använder dock 
inga rökelser mitt på dagen.  
 
Belysning 
Belysningen ser företaget som mycket viktigt aspekt och ljussättningen utarbetas från 
huvudkontoret när man ritar butikerna. Belysning är väsentligt för butiksinredning enligt Phil 
och menar att den används för att förstärka och fördjupa intryck samt för att skapa 
dimension.  
 
Färger 
Vad gäller färgval är företaget mycket trendkänsliga och jobbar likt klädbranschen med 
snabba svängningar. De arbetar mycket med metallfärger och svart och vitt för tillfället.  
 
Butikspersonalens kläder 
Personalens klädsel i butiken är enhetlig och består av röda toppar med företagets logga.   
 
Serveringspersonalens kläder  
Serveringspersonalen har även de en enhetlig klädsel som består av svarta toppar med 
texten ”I´m not on the menue, I see hungry people” samt ett förkläde.  
 
Rekrytering av personal 
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Vid anställning beaktar företaget främst individens inställning och menar att de tycker att det 
är viktigt att denne tror på företagskonceptet. Finns inställningen resonerar de att det 
resterande går att lära sig. De tror att människor kan lära sig, men anser att social 
kompetens är viktigt. Företaget eftersträvar även att vara multikulturellt i sin personalstyrka 
och försöker ge att människor med funktionshinder möjligheten att kunna jobba. 
 
Restaurangen The One Kitchen 
Restaurangen The One Kitchen återfinns i butikens ena hörn och är i etage. Restaurangen 
har även en egen ingång från gatuplan men det finns en direktanslutning från butiken på 
restaurangens över del. Om kunderna vill kan de även ta med sig varorna de tänkt köpa in i 
restaurangen. Restaurangen ingår enligt Pihl i deras koncept då de som tidigare nämnts vill 
se deras butiker som teatrar. De vill bjuda på en upplevelse och skapa en miljö dit man 
kommer och kan få samma typ av upplevelse som på en teater beträffande bemötande, i 
dofter, i vad du ser, i vad du känner och vad du äter. Pihl menar att restaurangen ingår som 
en del i helheten. Restaurangen öppnade sina portar ett halvår efter butiken men var med i 
planerna redan från start. Restaurangens meny anpassas efter säsong och efter vad som de 
tycker är kul och aktuellt just nu.  
 
Utvidgningen med restaurang 
Pihl ser inga problem med utvidgningen då den var med i tankarna redan från början. Hon 
menar att de båda verksamheterna hjälper till att dra kunder och gäster till varandra. Tidigare 
har butiken dragit gäster till restaurangen men nu håller det på att vända och de båda 
verksamheterna är mer jämlika vad gäller denna aspekt. Pihl antar att det är säsongsbetonat 
och tror att restaurangens uteservering under sommarmånaderna kommer att verka som 
draghjälp till butiken. Under vinterhalvåret, då restaurangen inte syns lika bra, drar nog 
butiken gäster till restaurangen tror hon.   
 
Pihl framhåller att restaurangen speglar butiken och omvänt och därför är det viktigt att 
skapa ett positivt intryck hos kunderna/gästerna. En aspekt som hon framhåller relevant är 
att ge utrymmer för de olika delarna men att alla är insatta i helheten. Kockarna och 
serveringspersonalen gör jämna besök i butiken för att hålla sig uppdaterade och möjlighet 
finns att jobba inom båda verksamheterna för att få omväxling. Dock drivs verksamheterna 
som en helhet, ett exempel som avspeglar detta är att de alla inventerar tillsammans. 
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4.1.2 Intervju med kunderna  
Här presenteras den data som framkommit utifrån fokusgruppsintervjuerna samt 
enkätundersökningen.  

4.1.2.1 Fokusgruppsövning: Djurassociation  
Se bilaga 6, djurassociation, för alla respondenters utförliga kommentarer.  

4.1.2.1.1 Indiska och Hurry Curry 
Indiska förknippades med bland annat med elefant, tiger, åsna, papegoja samt ko. Ord som 
förekom ofta när butiken skulle beskrivas var lugn, harmonisk, orientalisk och Indien. 
Restaurangen Hurry Curry beskrevs dock med ord som irriterande och jobbig musik, 
sprudlande och full av liv.  
 
En respondent fann att tigern väl speglade kombinationsbutikens egenskaper. 
Respondenten menade att ”den tvåfärgade tigern kan symbolisera kombinationen av både 
butik och restaurang. Tigern är mjuk vilket kan representera kläder och kuddar i 
butikssortimentet medan tigerns humör representerar den starka maten.” 
 

4.1.2.1.2  The One och The One Kitchen 
Respondenterna beskrev The One och The One Kitchen med djur som påfågel, orm, elefant, 
zebra och papegoja. Många av respondenterna beskrev dessa djur som exotiska vilket de 
fann att både restaurangen och butiken kunde förknippas med. Andra ord som 
respondenterna använde var mycket färger, mystisk, Orient, Afrika och djungel. En 
respondent associerade en Zebra med kombinationsbutiken och djuret beskrevs som 
”exotiskt eftersom det inte finns i Sverige, randigt och lite kitchigt”.  
 

4.1.2.2  Enkätundersökning: Företagsprofilfrågor 
Nedan redovisas respondenternas svar i enkätundersökningens frågor kring företagsprofilen. 
Svaren redovisas utifrån våra undergrupper butik, restaurang samt kombinationsbutik där 
frågorna som ställts varit desamma. Där frågorna skiljt sig något presenteras dessa separat.  
 
Indiska/Hurry Currys respondenter 
Det var 3 respondenter som enbart besökte butiken dessa har svarat under butik men även 
under kombinationen. Det var 2 respondenter som besökte enbart restaurangen, dessa har 
svarat under restaurang och även under kombinationen. De som fick i uppdrag att besöka 
kombinationen återfinns enbart under kombinationen. Det vill säga vi får 3 svar under butik, 2 
svar under restaurang samt 8 svar under kombinationsbutik (3+2+3=8). 
 
Respondenterna fick rangordna påståendena på en intervallskala från 1 till 5 där 1 var 
stämmer inte alls och 5 var stämmer helt och hållet. Nedan redovisas hur många av 
respondenter som finner att påståendet stämmer överens eller inte med det företaget vill 
förmedla. Till vänster ser ni hur många procent som svarat på vad. Frågetecknet (?) står för 
vet ej. Anledningen till det är ett stort antal som svarat vet ej på kombinationsbutiken beror 
på att respondenten då inte har gått in i den andra avdelningen.  Då vi har avrundat 
procenttalen blir således summan ibland inte 100 procent.  

4.1.2.2.1  Indiska och Hurry Curry – profilfrågor 
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 1a. Påstående  Antal Procent 

Jag upplevde att Indiska/Hurry Curry/ 
kombinationsbutiken förmedlade en 
känsla av orienten och Indien. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik    2 1  4.3 
Restaurang    2    3 
Kombinationsbutiken    2 4  2 3.7 

      

Totalt   4 6 1 2 3.7   36.4 54.5 9.1  

 
2a. Påstående Antal Procent 

Jag upplevde att färgsättningen i 
butiken/restaurangen/ kombinations-
butiken förstärkte den indiska och 
orientaliska stämningen. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik   3    3 
Restaurang    1  1  3.5 
Kombinationsbutiken   1 5   2 2.8 

      

Totalt:  1 9  1 2 3.1  9.1 81.8  9.1  

 
3a. Påstående Antal Procent 

Jag upplevde att Indiska/Hurry Curry/ 
kombinationsbutikens personal 
förmedlade en orientaliska känsla. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik  3     2 
Restaurang  2      1 
Kombinationsbutiken  2 2    4 1.2 

      

Totalt: 4 5    4 1.6 36.4 45.5   18.2  

 
4a. Påstående Antal Procent 

Jag upplevde att musiken som spelades 
överensstämde med Indiska/Hurry Curry/ 
kombinationsbutikens övriga stil. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik   1  1 1 4 
Restaurang    1   1 3 
Kombinationsbutiken    2 1  5 3.3 

      

Totalt:   4 1 1 7 3.5   36.4 9.1 9.1 45.5 

 
5a. Påstående Antal Procent 

 1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 
Butik. Jag upplevde att Indiska hade en 
orientalisk inredning. 

  1  2  4.3 

Restaurang. Jag upplevde att Hurry 
Curry hade en orientalisk inredning. 

   1 1  4.5 

Kombinationsbutiken. Jag upplevde att 
den orientaliska inredningen återfanns i 
kombinationsbutiken Indiska/Hurry Curry. 

 1 2 2  3 3.2 

      

Totalt:  1 3 3 3 3 3.8  9.1 27.3 27.3 27.3 9.1 

 
6a. Påstående Antal Procent 

Jag upplevde att Indiska/Hurry Curry/ 
kombinationsbutiken förmedlade värme. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik   1 2   3.7 
Restaurang    1 1   3.5 
Kombinationsbutiken    3 2  3 3.4 

      

Totalt:   5 5  3 3.5   45.5 45.5  9 
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7a. Påstående Antal Procent 

Jag upplevde att Indiska/Hurry Curry/ 
kombinationsbutiken förmedlade glädje. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik   2 1   3.3 
Restaurang   1   1  3.5 
Kombinationsbutiken  1  2 3  2 3.2 

      

Totalt: 1 1 4 4 1 2 3.3 9.1 9.1 36.4 36.4 9.1  
 
8a. Påstående Antal Procent 

Jag upplevde att det kändes som att jag 
kom in i en annan värld när jag besökte 
butiken/restaurangen/kombinations-
butiken 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik 1  2    2.3 
Restaurang  1 1     1.5 
Kombinationsbutiken  1 1 3   3 2.4 

      

Totalt: 4 2 5   3 2.1 36.4 9.1 45.5   9.1 

 
9a. Påstående Antal Procent 

Jag upplevde att butiken/restaurangen/ 
kombinationsbutikens inredning och 
atmosfär kändes väl genomtänkt. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik    3   4 
Restaurang     1 1  4.5 
Kombinationsbutiken    1 3 1 3 4 

      

Totalt:   1 7 2 3 4.1   9.1 63.6 18.2 9.1 

 
10a. Påstående Antal Procent 

 1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 
Butik. Jag upplevde att Indiskas 
inredning låg i linje med atmosfären. 

   3   4 

Restaurang. Jag upplevde att Hurry 
Currys inredning låg i linje med 
atmosfären. 

   1 1  4.5 

Kombinationsbutiken. Jag upplevde att 
Hurry Currys inredning låg i linje med 
butiken Indiskas atmosfär. 

 1 2 1  4 3 

      

Totalt:  1 2 5 1 4 3.7  9.1 18.2 45.5 9.1 18.2 

 

4.1.2.2.2 The One och The One Kitchen – profilfrågor 
 
The One/The One Kitchens respondenter  
Det var 3 respondenter som enbart besökte butiken, respondenterna har svarat under butik 
men även under kombinationen. Det var 1 respondent som besökte enbart restaurangen, 
respondenten har svarat under restaurang och även under kombinationen. De som fick i 
uppdrag att besöka kombinationen, 4 stycken, återfinns enbart under kombinationen. Det vill 
säga vi får 3 svar under butik, 1 svar under restaurang samt 8 svar under kombinationsbutik 
(3+1+4=8). 
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2b. Påstående Antal Procent 

Jag upplevde att The One/The One 
Kitchen/ kombinationsbutiken var som en 
teater som berörde alla mina sinnen. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik  2 1    2.3 
Restaurang    1    3 
Kombinationsbutiken  1 2    2 1.7 

      

Totalt 1 4 2   2 2.1 11.1 44.4 22.2   22.2 
 
3b. Påstående Antal Procent 

Jag upplevde att det var magiskt och 
dramatiskt att besöka The One/The One 
Kitchen/ kombinationsbutiken. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik 1 1  1   2.3 
Restaurang   1     2 
Kombinationsbutiken  1 1 2   1 2.3 

      

Total 2 3 2 1  1 2.3 22.2 33.3 22.2 11.1  11.1 
 
4b. Påstående Antal Procent 

Jag upplevde att musiken som spelades i 
The One/The One Kitchen/kombinations- 
butiken överensstämde med The One & 
The One Kitchens stil. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik    2  1 4 
Restaurang    1    3 
Kombinationsbutiken     1 2 2 4.7 

      

Totalt   1 3 2 3 4.2   11.1 33.3 22.2 33.3 
 
5b. Påstående Antal Procent 

 1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 
Butik. Jag upplevde att The One hade en 
unik inredning. 

 1   2  4 

Restaurang. Jag upplevde att The One 
Kitchen hade en unik inredning. 

  1    3 

Kombinationsbutiken. Jag upplevde att 
den unika inredningen återfanns i kombi-
butiken The One/The One Kitchen.  

   1 1 3 4.5 

      

Totalt:   1 1 1 3 3 4  11.1 11.1 11.1 33.3 33.3 
 
6b. Påstående Antal Procent 

Jag upplevde att det framgick att The 
One/The One Kitchen/ kombinations-
butiken ville göra en skillnad i världen och 
förbättra världen vi lever i.   

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik 2   1   2 
Restaurang   1     2 
Kombinationsbutiken  1 2 1   1 2 

      

Totalt 3 3 1 1  1 2 33.3 33.3 11.1 11.1  11.1 
 

1b. Påstående Antal Procent 

Jag upplevde att The One/The One 
Kitchen/ kombinationsbutiken, 
förmedlande en unik upplevelse.   

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik   2  1  3.7 
Restaurang   1     2 
Kombinationsbutiken    2 2  4 3.5 

      

Totalt  1 4 2 1 4 2.9  11.1 44.4 22.2 11.1 11.1 
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7b. Påstående Antal Procent 

Jag upplevde att The One/The One 
Kitchen/ kombinationsbutiken förmedlade 
en multikulturell känsla där alla passar in. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik  1  2   3,3 
Restaurang    1    3 
Kombinationsbutiken   1  3  1 3.5 

      

Totalt  2 1 5  1 3.4  22.2 11.1 55.6  11.1 
 
8b. Påstående Antal Procent 

Jag upplevde att The One/The One 
Kitchen/ kombinationsbutiken förmedlade 
att de ville ”rädda världen från det 
mediokra och vardagliga”. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik 1 1  1   2.3 
Restaurang   1     2 
Kombinationsbutiken  1 1 2   1 2.3 

      

Total 2 3 2 1  1 2.3 22.2 33.3 22.2 11.1  11.1 
 
9b. Påstående Antal Procent 

Jag upplevde att butikens/restaurangen/ 
kombinationsbutikens inredning och 
atmosfär kändes väl genomtänkt. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik   1  2  4.3 
Restaurang     1   4 
Kombinationsbutiken   1  2 2  4 

      

Totalt:  1 1 3 4  4.1  22.2 22.2 33.3 44.4  
 
10b. Påstående Antal Procent 

 1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 
Butik. Jag upplevde att The Ones 
inredning låg i linje med atmosfären. 

   1 2  4.7 

Restaurang. Jag upplevde att The One 
Kitchens inredning låg i linje med 
atmosfären. 

   1   4 

Kombinationsbutiken. Jag upplevde att 
The One Kitchens inredning låg i linje 
med butiken The Ones atmosfär. 

   2 2 1 4.5 

      

Totalt:    4 4 1 4.5    44.4 44.4 11.1 

 
 

4.2 Vilka faktorer bör en kombinationsbutik arbeta med för att det 
skall generera i en positivare upplevelse i jämförelse med en 
vanlig butik? 

Till denna problemfråga kommer resterande övningar och diskussioner att presenteras.  

4.2.1 Fokusgruppsdiskussion: Kombinationsbutikens tydlighet  
Respondenterna var generellt splittrade till huruvida de ansåg att undersökningsbutikernas 
övergång var tydlig samt om det var uppenbart att verksamheterna hörde ihop. Dessa 
övergångsfaktorer tyckte respondenterna ändå inte vara alltför betydande utan det relevanta 
var att det fanns en specifik övergång då de ansåg att det kändes fel att äta i en butik. 

4.2.2  Fokusgruppsdiskussion: Upplevelser  
I diskussionen kring upplevelser ombads respondenterna att delge deras definition av vad en 
upplevelse är på ett mer generellt plan för att sedan diskutera mer specifikt hur viktigt det är 
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att skapa upplevelser i butik/restaurangsammanhang. Slutligen samtalade grupperna om hur 
upplevelser kan skapas i butiker och restauranger.   
 
Respondenterna tenderade spontant till att definiera upplevelser som något positivt men 
förde sedan en diskussion kring att upplevelser även kunde vara något negativt. En kvinnlig 
respondent sa: ”En upplevelse är något som man reagerar på i positiv bemärkelse. Det är 
något oväntat när man hade förväntat sig något annat”. En annan kvinnlig respondent sa: 
”Upplevelser kan även vara något negativt, något man upplever som starkare än slentrian 
vardags grejor”. Dock tenderade diskussionerna kring upplevelser att sammankopplas mer 
till en positiv syn på upplevelsen än en negativ syn. En upplevelse framhölls även till att vara 
något oväntat, spontant och överraskande som skiljer sig från mängden. Respondenterna 
betonade att en upplevelse måste vara något minnesvärt och något som får dem att reagera. 
En respondent uttryckte sig som att en upplevelse var ”Mer ett avbrott i ens kontinuitet och 
så oj kom det något och så blev det en upplevelse”.  
 
Det ansågs viktigt att skapa upplevelser i butiks- och restaurangsammanhang. Dock ansåg 
respondenterna att det var viktigare i restauranger och spontant förknippades upplevelser 
mer till restauranger än till butiker. En respondent framhöll att äta middag på en restaurang 
är en smakupplevelse där alla sinnen får betydelse. Vidare diskuterades även det faktum att 
respondenterna inte går in i en butik för att få en upplevelse utan för att uträtta och köpa 
något. Detta ansåg respondenterna vara den största skillnaden mellan restaurangen och 
butiken. En kvinnlig respondent sa: ”Man går inte in i butik för att få en upplevelse utan man 
går in för att uträtta och köpa något. I restaurang går jag in för att jag ska vara där och för att 
de ska hjälpa mig att få en trevlig stund. I en butik går jag in i, köper något och sen går jag 
ut”. 
 
Vid frågan vad en butik/restaurang kunde göra för att skapa upplevelser, svarade en kvinnlig 
respondent: ”Spontant, när man äter någonstans vill man ha god service. Det ska var trevlig 
miljö det ska var god mat. Det gör det hela till en positiv upplevelse. Samma sak gäller i 
butiken, bra service, fina grejor och fräsch miljö. Det spelar roll. Man går desto mer i butiker 
än i restauranger, man vill att det ska var lite mer speciellt när man går ut och äter middag.”  
Respondenterna resonerade runt att det är lättare att skapa upplevelser i en restaurang 
genom exempelvis service, trubadurer och matens uppläggning. Respondenterna ansåg att 
det är viktigt för butiken att ofta förändras så att kunden städigt får en ny upplevelse när den 
besöker butiken. En manlig respondent sade: ”Det är viktigt att butiken förändrar sig så att 
man upplever att det sker en förändring så att de ska kunna behålla upplevelsevågen”. Detta 
uttalande delades av fler respondenter och en kvinnlig respondent argumenterade för att en 
butik endast är en upplevelse första gången hon går in i den, för att det är endast då hon får 
något som hon inte förväntade sig. 
 
Respondenterna var överens om att det inte får lukta matos i en kombinationsbutik för det 
skulle direkt sänka totalupplevelsen. Inte ens om det doftar mat och de är hungriga tyckte 
respondenterna att det är positivt med matlukt. En respondent föreslog att det går att skapa 
upplevelser genom exempelvis demonstration. En annan respondent framhöll att hon tyckte 
att ”butiken kan skapa upplevelser genom att lägga ner energi på det som inte är uppenbart 
som man inte ser direkt. Exempelvis när en butik har jättestylade omklädningsrum eller om 
restaurangen har jättefina toaletter, det är något som visar på att det har tänkt ett steg längre 
och att det inte bara är ytan. Att man ska få en helhetsupplevelse.” Övergripande och 
frekventa uttalanden på hur butiken/restaurangen skulle bete sig för att skapa upplevelser 
var genom exempelvis bra service, god mat/bra sortiment och inredning. 
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4.2.3  Enkätundersökning: Frågor kring upplevelsefaktorer 
Nedan presenteras en sammanställning av enkäten kring upplevelsefaktorer. Vi har enbart 
sammanställt svaren som vi fick på frågan: Vilken betydelse detta påstående har för 
upplevelsen i en butik/restaurang/kombinationsbutik skall bli positiv. 1 innebär liten betydelse 
och 5 stor betydelse. Sammanlagt är det 16 respondenter som har svarat på frågorna. Det är 
6 stycken butiksrespondenter som bara har svarat under butik. 3 stycken 
restaurangrespondenter som bara har svarat under restaurang. 7 stycken 
kombinationsrespondenter som har svarat både under butik och restaurang och på 
påstående 4, 5, 8 svarat bara under kombinationsbutik.  
 
Således blir då antal svarande under påstående 1, 2, 3, 6 och 7, 23 stycken (då de som har 
besökt kombinationen, svarat på betydelsen för både butik och restaurang) och på 
påstående 4, 5 och 8, är de 16 stycken (då de som har besökt kombinationen har svarat på 
en kombinationsfråga). På påstående 19 och 20 har enbart de som besökt restaurangen och 
kombinationsbutiken svarat, då påståendena handlar om mat.  
 
11. Påstående, 23 svar Antal Procent 

Att personalen är tillmötesgående och jag 
får tillfredsställande service i: 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik   1 2 9 1 4.7 
Restaurang     1 9  4.9 

      

Totalt:   1 3 18 1 4.8   4.3 13 78.3 4.3 
 
12. Påstående, 23 svar Antal Procent 

Att ljudnivån på musiken är tilltalande i: 1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 
Butik  1 3 5 3 1 3.8 
Restaurang   1 1 3 4 1 4.1 

      

Totalt:  2 4 8 7 2 4  8.7 17.4 34.8 30 8.7 
 
13. Påstående, 23 svar Antal Procent 

Att musiken är tilltalande både vad gäller 
tempo och musikgenre i: 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik  2 5 1 3 2 3.5 
Restaurang   1 4 2 2 1 3.6 

      

Totalt:  3 9 3 5 3 3.5  13 39.1 13 21.7 13 
 
14. Påstående, 16 svar Antal Procent 

Att det är en tilltalande doft i: 1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 
Butik 1 1 2 1 1  3 
Restaurang     1 2  4.7 
Att det är en tilltalande doft i 
kombinationsbutiken. 

   4 1 2 4.2 

      

Totalt: 1 1 2 6 4 2 3.8 6.3 6.3 12.5 37.5 25 12.5 
 
15. Påstående, 16 svar Antal Procent 

Att det är en doftar mat  i: 1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 
Butik 2 1 2  1  2.5 
Restaurang    2   1 3 
Att det doftar mat i 
kombinationsbutiken.  

 1 1 3 1 1 3.7 

      

Totalt: 2 2 5 3 2 2 3.1 12.5 12.5 31.3 18.8 12.5 12.5 
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16. Påstående, 23 svar Antal Procent 

Att det är många kunder/gäster i: 1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 
Butik  2 6 5   3.2 
Restaurang    4 4  2 3.5 

      

Totalt:  2 10 9  2 3.3  8.7 43.5 39.1  8.7 
 
17. Påstående, 23 svar Antal Procent 

Att mängden gäster är tilltalande i: 1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 
Butik  1 4 5 3  3.8 
Restaurang    4 2 3 1 3.9 

      

Totalt:  1 8 7 6 1 3.8  4.3 34.8 30 26.1 4.3 
 
18. Påstående, 16 svar Antal Procent 

Att butiken/restaurangen/kombinations-
butiken är  fräsch och välstädad. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik    3 3  4.5 
Restaurang      3  5 
Kombinationsbutiken     3 4  4.6 

      

Totalt:    6 10  4.6    37.5 62.5  
 
19. Påstående, 10 svar Antal Procent 

Att maten smakar bra i: 1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 
Restaurang      5 5 5       
Totalt:     5 5 5     50 50 
 
20. Påstående, 10 svar Antal Procent 

Att maten håller bra kvalitet i förhållande 
till prisnivån. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Restaurang     1 5 4 4.8       
Totalt:    1 5 4 4.8    10 50 40 

 

4.2.4  Fokusgruppsdiskussion: Kombinationskonceptets för- och 
nackdelar 

Respondenterna var oense kring huruvida de anser att det är fördelaktigt eller inte med ett 
kombinationskoncept. Fördelar som framhölls var exempelvis att det är praktiskt med 
matmöjligheter i anslutning till butiken i fall de skulle vilja vila upp sig lite före eller efter inköp. 
Respondenterna menade dock att detta inte är något som de anser nödvändigt i centralt 
belägna butiker eftersom det där ofta finns närliggande restauranger till hands. På 
exempelvis IKEA framhöll de dock att restaurangen är nödvändig eftersom det ofta tar väldigt 
lång tid när de är där och handlar samt att det inte finns andra närliggande restauranger.  
 
Fördelar som respondenterna såg med kombinationskonceptet i inredningsbutiker är att det 
kan vara inspirerande samt bidra till att de får upp ögonen för bra nya lösningar till hur de kan 
använda produkterna praktiskt. ”Wow, så här kanske jag skulle kunna göra hemma i mitt 
kök” lyfte en respondent fram att hon känt vid besöket i ett av undersökningsföretagens 
restauranger. Att konceptet ger kunden möjlighet att praktiskt prova produkterna var det som 
främst lyftes fram som fördelaktigt.  
 
Ur ett företagsperspektiv trodde respondenterna att kombinationskonceptet var fördelaktigt 
för att de två olika verksamheterna kan hjälpa varandra att dra kunder/gäster. ”Gillar man 
inredning och restaurangen är bra, går man säkerligen igenom butiken och kollar om de fått 
in något nytt, likaså om man ofta går till butiken och är hungrig och ute på stan kanske man 
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väljer att gå till restaurangen” Dock påpekade vissa att detta även kan bli i negativ 
bemärkelse då verksamheterna inverkar på varandra vilket skulle kunna göra att exempelvis 
en dålig restaurangupplevelse, på grund av exempelvis dålig service, skulle smitta av sig på 
butiken och kunna göra att de skulle välja att inte gå dit. En annan aspekt som var av positiv 
bemärkelse för företaget enligt respondenterna vad gäller kombinationskonceptet var att 
företaget lyckades hålla kunderna längre i butiken. Överlag så ansåg dock inte 
respondenterna att kombinationskonceptet gör att de handlar mer.   
 
Flertalet respondenter såg en fara med att ha en anslutande restaurang då den kunde bidra 
till matos i butiken. Detta sågs som mycket ofördelaktigt samt att om restaurangen var alltför 
stökig skulle detta kunna bidra till att de inte gick in i butiken. ”Kombinationsbutiker passar 
bättre eller sämre mellan olika verksamheter. En restaurang passar bättre i en 
inredningsbutik än i en klädbutik och skulle exempelvis ett företag som Kicks, som säljer 
kosmetika, öppna en restaurang skulle man ju börja undra vad de höll på med”. Många 
menade att det i klädbutiker inte alls passade med en restaurang, men att en lite avskild 
kaffehörna är perfekt där för att sysselsätta exempelvis en väntande pojkvän.  

4.2.5 Fokusgruppsövning: Avsluta meningarna  
Nedan redovisas en sammanställning utifrån hur respondenterna valde att avsluta följande 
meningar: (Alla utförliga svar återfinns i bilaga 7, avsluta meningarna) 
 

Ø   För att jag ska besöka en restaurang i en butik så krävs det att:  
 
Denna mening avslutade många av respondenterna med att det krävdes att restaurangen 
hade en trevlig atmosfär, god mat samt trevlig personal. Någon skrev även att det ska 
kännas naturligt att besöka den och att det ska kännas inbjudande att äta där. En av 
respondenterna skrev att det krävs ”att restaurangen i sig är tilltalande och att det är en lugn 
miljö. Antingen måste butiken vara avskild eller så måste stämningen/atmosfären i butiken 
vara lugn och rogivande.” En annan av respondenterna skrev att det ibland kan uppfattas 
som att en restaurang i en butik har sämre kvalitet då det i första hand är en butik. Några av 
respondenterna skrev även att de enbart skulle äta där om han/hon var jättehungrig och inte 
orkar leta upp någon annan restaurang.  
 

Ø  När min kompis sa: ”Jag tänkte att vi kanske kunde äta middag i en butik” så tänkte 
jag:  

 
Respondenternas avslutande på denna mening skilde sig relativt mycket åt och olika 
attityder gentemot kombinationsbutiker visade sig. Några av respondenterna fann det 
märkligt och inte så lockande. ”Lite för rörig miljö, låter som en galleria, öppen lokal med rörig 
stämning” beskrev en av respondenterna det som. Andra skrev att det skulle vara 
spännande men dock inte något som man planerar inför. En av respondenterna skrev ”det 
låter skittrist och jag associerar det först till restaurangerna i typ Farsta Centrum. Ganska trist 
alltså. Men vid närmare eftertanke skulle jag nog gå med på att prova.”  Medan en annan 
skrev ”Spännande, men kommer det att vara trevligt i och med att butiker kan vara ganska 
hektiska?” 
 

Ø  Om din favoritbutik utökar med en restaurang vad tänker du då? 
 
Även här speglades två sidor i de givna svaren där några av respondenterna fann att det 
skulle vara intressant och trevligt och medan andra tyckte att det var onödigt. ”Wow detta 
måste jag prova! Eftersom det var min favoritbutik så skulle jag nog inte vara så kritisk som 
jag skulle vara om det handlade om en restaurang i en butik mer generellt.” skrev en av 
respondenterna. En annan skrev ”Vad trevligt, eftersom det är min favoritbutik så måste det 
ju vara en bra restaurang”. Andra var mer skeptiska och tyckte att det var onödigt en av 
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respondenterna skrev ” Herregud, vad har de gjort! Nu har de förstört allt som var bra.” och 
en annan skrev ”Hmm, lite skeptisk till det här. Ser det trevligt ut och inte ligger alltför ”på, 
nära” så är det okej. Om det är en klädbutik kanske inte lika positivt som om det är i en 
annan butik. Känns ofräscht med matos och kläder.  

4.2.6  Fokusgruppsövning: Visual Card Sorting 
Nedan presenteras de kommentarer som respondenterna gav när de redovisade hur de 
tänkt kring sin rangordning. Alla respondenters enskilda rangordningar återfinns i bilaga 8, 
Visual Card Sorting .   
 
Generellt, vad gäller respondenternas rangordning av butiker och restauranger där de fått 
störst upplevelser, så tenderade våra utvalda kombinationsbutiker att hamna långt ned i 
rangordningarna. Största anledningen som framhölls till de låga placeringarna var att 
sortimentet inte var i deras smak. Gällande restaurangerna var det stämning, service och 
atmosfär som allmänt ansågs vara bättre och mer tilltalande i respondenternas 
favoritrestauranger vilket orsakade de låga placeringarna.   
 
Respondenterna hade skilda meningar kring hur väl det tyckte att undersökningsföretagen 
lyckats med sina koncept. En respondent utryckte sig, ”Indiska är indiska på fel sätt, lite 
svenne-indiska liksom. Jag kan inte tänka mig att en indisk butik ser ut sådär i Indien.”   
 
De fåtalet respondenter som ändå listade de utvalda kombinationsbutikerna något högre, 
framhöll att detta inte var på grund av möjligheterna och upplevelserna som restaurangen 
skapat, utan även här var sortimentet främsta anledningen. Om respondenternas 
favoritbutiker skulle utvidga med en restaurang trodde vissa att de skulle testa restaurangen. 
Dock trodde få att den skulle kunna bidra med kraftigt förstärkt upplevelse.   
 

4.2.7 Enkätundersökning: Påståenden kring kombinationen butik och 
restaurang 

Här har vi sammanställt enkätfrågorna som handlar om attityden kring kombinationsbutiker. 
Sammanlagt är det 16 respondenter som har svarat på frågorna. Det är 6 stycken 
butiksrespondenter som har svarat under butik. 3 stycken restaurangrespondenter som har 
svarat under restaurang. 7 stycken kombinationsrespondenter som har svarat under 
kombinationsbutik. Respondenterna fick rangordna påståendena på en skala från 1-5 där 5 
var stämmer helt och hållet.   
 
21. Påstående Antal Procent 

 1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik. Jag fann att den totala upplevelsen 
förstärktes genom restaurangen. 

 3 1   2 2.3 

Restaurang. Jag fann att den totala 
upplevelsen förstärktes genom butiken. 

 1 1   1 2.5 

Kombinationsbutiken. Jag fann att den 
totala upplevelsen förstärktes genom 
restaurangen. 

 2 1 4   3.3 

      

Totalt:   6 3 4  3 2.8  37.5 18.8 25  18.8 
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22. Påstående Antal Procent 

Jag anser att det är bra att kombinera 
butiker och restauranger. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik  1 1 3  1 3.4 
Restaurang     1 2  4.7 
Kombinationsbutiken    1 4 2  4.1 

      

Totalt:  1 2 8 4 1 4  6.3 12.5 50 25 6.3 
 
23. Påstående Antal Procent 

Jag upplever att en restaurang i en butik 
tillför något extra som jag upplever 
positivt. 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik  1 2 1 1 1 3.4 
Restaurang    1  1 1 4 
Kombinationsbutiken    1 4 2  4.1 

      

Totalt:  1 4 5 4 2 3.9  6.3 25 31.3 25 12.5 
 
24. Påstående Antal Procent 

Hur skulle du värdera totalupplevelsen 
från 1-5 där 5 är en mycket positiv 
upplevelse? 

1 2 3 4 5 ? Medel 1 2 3 4 5 ? 

Butik   3 1 1 1 3.6 
Restaurang     2  1 4 
Kombinationsbutiken    5 1 1  3.4 

      

Totalt:   8 4 2 2 3.6   50 25 12.5 12.5 
 
25. Påstående Antal Procent 

Upplever du att du fick en bättre 
upplevelse i denna så kallade 
kombinationsbutik i jämförelse med 
vanliga butiker? 

Ja Nej ? Ja Nej ? 

Butik  3 3 
Restaurang   2 1 
Kombinationsbutiken  4 3  

   

Totalt: 4 8 4 25 50 25 

 

4.2.8  Fokusgruppsövning: Upplevelsefaktorer  

4.2.8.1 Butik 
Vi bad alla respondenter att skriva en faktor som de ansåg vara viktig för att deras 
upplevelse ska bli positiv i en butik. De faktorer som respondenterna i den första 
fokusgruppen tog fram på butik var; fyra av respondenterna skrev att sortimentet var viktigt. 
En respondent skrev rent och snyggt och en respondent skrev lätt att se varorna. Därefter 
lade vi till de faktorerna som utifrån teorin ansågs viktiga såsom ljud, andra kunder, musik, 
doft, belysning, inredning, färger samt personal.  
 
De faktorer som respondenterna i den andra fokusgruppen tog fram på butik var: 
Tre av respondenterna skrev att personalen/service var viktigt. En respondent skrev positivt 
helhetsintryck. Andra faktorer var ordning, annorlunda, musik samt snygga saker eller kläder. 
Därefter lade vi till faktorerna ljud, andra kunder, doft, belysning, inredning, färger samt 
renlighet som teorin framhåller som viktiga och som respondenterna inte omnämnt.  
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Respondenterna ombads sedan att tillsammans rangordna de fem viktigaste faktorerna för 
att deras upplevelse skall bli positiv i en butik utifrån alla gruppmedlemmars framtagna 
faktorer samt de faktorer som vi lagt till utifrån teorin. 
 
Rangordningen blev i den första gruppen:           Rangordningen blev i den andra gruppen: 
1. Sortimentet 1. Personalen  
2. Personalen 2. Sortimentet, snygga saker eller kläder 
3. Inredningen 3. Renlighet, ordning 
4. Andra kunder 4. Inredning, helhetsintryck 
5. Ljud 5. Ljud, musik 
 
Diskussionen som löd under rangordningen innefattade i första gruppen problemet med 
andra kunder. En av respondenterna sa att hon inte går in i en butik om det är lite kunder 
där, detta då hon känner sig tvungen att prata med butiksägaren. En annan av 
respondenterna tyckte det motsatta då hon ansåg att det är bra med lite kunder. Hon skulle 
inte gå in i en butik exempelvis en lönehelg. Ljudet diskuterades och då ansåg 
respondenterna att det inte får vara för högt ljud i butiken då det blir jobbigt att vara där. Det 
får heller inte vara fel musik.   
I den andra gruppen diskuterade respondenterna kring vikten av att butiken hade trevlig 
personal och påpekade att det var ytterst viktigt med ett trevligt bemötande. En respondent 
framhöll även att det var innehållet i butiken som var avgörande för att hon överhuvudtaget 
skulle besöka butiken. Hon ansåg vidare att om butiken hade fel sortiment spelade det ingen 
roll vilken service de hade. Diskussion fördes även kring renligheten i butiken och det ansågs 
vara viktigt med ordning i butiken. Flertalet framhöll att om en butik är tom blir det lätt en 
jobbig situation. Slutligen kom gruppen fram till att om ljudnivån är för hög tenderar detta att 
vara negativt även om de spelar bra musik. 

4.2.8.2  Restaurang 
Vi bad sedan alla respondenter att göra samma sak som tidigare och skriva en faktor som de 
ansåg vara viktig för att deras upplevelse ska bli positiv nu i en restaurang. Faktorer som 
respondenterna i den första fokusgruppen tog fram på restaurang var; en respondent skrev 
rent och städat, två respondenter skrev trevlig personal/service, två respondenter skrev 
köket/god mat och en respondent skrev att man slipper irritationsmoment. Därefter lade vi till 
faktorerna ljud, andra kunder, musik, doft, belysning, inredning samt färger som är viktiga 
aspekter enligt teorin.  
 
Faktorer som respondenterna i den andra fokusgruppen tog fram på restaurang var: 
Fem av respondenterna skrev trevlig personal/service, två av respondenterna skrev god mat 
och en respondent skrev annorlunda. Därefter lade vi till faktorerna ljud, andra kunder, 
musik, doft, belysning, inredning, färger samt renlighet vilka inte hade framhållits av 
respondenterna men som teorin säger är viktiga i upplevelsebemärkelse.  
 
Respondenterna ombads därefter att tillsammans rangordna de fem viktigaste faktorerna för 
att deras upplevelse skall bli positiv i en restaurang utifrån gruppens alla framtagna faktorer 
samt de faktorer som vi lagt till utifrån teorin. 
 
Rangordningen blev i den första gruppen:           Rangordningen blev i den andra gruppen: 
1. Trevlig personal/service 1. God mat 
2. Köket/god mat 2. Trevlig personal/service 
3. Rent och städat 3. Andra kunder 
4. Ljud 4. Belysning 
5. Andra kunder 5. Inredning  
 
Restaurangdiskussionen i den första gruppen löd att kvinnorna ansåg att service var den 
viktigaste faktorn i en restaurang medan männen ansåg att det var maten som var viktigaste. 
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En manlig respondent resonerade att om servicen är dålig men maten god så tar man ”take 
out”. Även här, i restaurangsammanhang, ansåg första gruppen att andra kunder var viktiga 
och en av respondenterna ansåg att det inte får vara för mycket kunder. En annan 
respondent gick dock hellre in på en restaurang med mycket gäster.  
 
Restaurangfaktorerna som diskuterades i den andra gruppen var mestadels kring bra service 
och god mat. En kvinnlig respondent framhöll att hon tyckte det var viktigare med god service 
än med god mat vid det första restaurangbesöket. Två manliga respondenter opponerade sig 
mot detta eftersom det gällde att ta fram faktorer som påverkade till en positiv upplevelse i en 
restaurang överlag och inte enbart vid första restaurangbesöket. Gruppen valde således att 
placera god mat på en första plats och bra service på en andra plats. En diskussion fördes 
vidare kring att faktorn belysning och dess innebörd för att skapa stämning var viktig samt att 
restaurangen har rätt inredning. 
 

4.2.8.3 Kombinationsbutiken 
Avslutningsvis bad vi respondenterna att tillsammans rangordna de fem faktorerna som de 
ansåg vara viktigast för att de skall få en positiv upplevelse i en kombinationsbutik. Här fick 
de använda alla gruppdeltagarnas butiks- och restaurangfaktorer som de tidigare tagit fram 
samt alla faktorer som enligt teorin anses vara viktiga.   
 
Faktorerna som kommit fram i den första fokusgruppen var följaktligen; sortimentet, rent och 
snyggt, lätt att se varorna, trevlig personal/service, köket/god mat, att man slipper 
irritationsmoment, ljud, andra kunder, musik, doft, belysning, inredning samt färger. 
 
Faktorerna som kom fram i den andra fokusgruppen var; personalen/service, positivt 
helhetsintryck, ordning, annorlunda, snygga saker eller kläder, musik, god mat, annorlunda,  
ljud, andra kunder, doft, belysning, inredning, färger samt renlighet. 
 
Rangordningen blev i den första gruppen:           Rangordningen blev i den andra gruppen: 
1. Sortimentet samt köket/god mat 1. Trevlig personal/service 
2. Trevlig personal/service 2. Inredning/helhetsintrycket 
3. Rent och städat 3. Sortiment/god mat 
4. Ljud 4. Lukt 
5. Andra kunder 5. Andra kunder 
 

Den spontana reaktionen från respondenterna i första gruppen var att många ansåg att man 
sällan går till ett ställe med två ärenden. Vill man äta går man till en restaurang, vill man 
shoppa går man till en butik. En respondent tyckte dock att det inte skulle vara dumt med en 
butik med alkoholrättigheter. Detta då hon kunde ta ett glas vin medan pojkvännen provade 
kläder. En manlig respondent underströk att man skulle bli positivt överraskad om man skulle 
bli bjuden på kaka och kaffe i en butik, ”då tänker man å shit…fan vad grymt…Det är 
trevligt…”  
 
Den första fokusgruppen fann att sortimentet var den viktigaste faktorn när de rangordnade 
faktorer kring kombinationsbutiken. Detta förklarade de med att det var ju därför de var där. 
Den andra faktorn var trevlig personal och service. Vilket motiverades med att det trevligt 
bemötande gör att man kommer tillbaka. Gruppen ansåg även att renlighet är viktigt i en 
kombination, både vad gäller provrum och tallrikar samt glas. I en kombinationsbutik var det 
även viktigt med att det skulle vara rätt ljud och inget oväsen. Även ”rätt” kunder var viktigt.  
 
Faktorer som inte kom med var bland annat musik. Respondenterna framhöll här att man 
inte går till en butik eller restaurang på grund av musiken, dock fann de att musiken kan vara 
det som får en att gå därifrån. De tyckte även att det var viktigt att musiken passade in i 
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stämningen och att det var viktigt att musiken avspeglade sortimentet, detta för att 
helhetsupplevelsen skulle höjas.  
 
Den andra gruppen framhöll att bra service går igenom båda verksamheterna och är därmed 
den viktigaste faktorn. En respondent framhöll att han kunde tänka sig att äta i restaurangen 
trots mindre god mat, för att personalen i butiken är trevliga och omvänt skulle han kunna 
tänka sig att köpa något i butiken, för att de är trevliga i restaurangen. Diskussion fördes 
även kring att mindre god mat inte påverkade butiken negativt men att om det skulle vara 
otrevlig personal i restaurangen skulle det kunna smitta av sig på respondentens uppfattning 
om butiken. En respondent framhöll att desto mer kombinationen tenderar till att vara en 
helhet desto mer påverkar de varandra vad gäller att stjälpa och hjälpa, det inverkar på den 
totala kvalitetsuppfattningen.  
 
Inredning och helhetsintrycket lyftes fram som en av de viktigaste faktorerna och det gjorde 
även sortimentet/god mat. Gruppen menade att lukt var en viktig faktor och det ansågs vara 
negativt med matos i en butik. Respondenterna var mer vänligt inställda till positiva dofter så 
som nybakta bullar eller färska frallor. Dock ansåg en manlig respondent att han varken ville 
känna matos eller lukten från nybakta bullar när han befann sig i en butik.    
 
Respondenterna betonade att andra kunder är en viktig faktor i en kombinationsbutik. Om 
det skulle vara många besökare i restaurangdelen berättade en av respondenterna att hon 
skulle bli intresserad och att det är positivt med mycket kunder i en butik. En kvinnlig 
respondent påpekade att om det är få kunder så vågade hon inte gå in, det gällde både i 
butiker och i restauranger. Dock ansåg respondenterna att det är lättare att gå in i en tom 
butik än i en tom restaurang.   
  

4.2.9 Kundernas uppmärksamhet  
Vårt syfte med att dela in respondenterna i undergrupper, där vissa endast fick uppdraget att 
besöka undersökningsföretagens butiker eller restauranger var att se huruvida de 
uppmärksammade företagets andra verksamhet. Nedan redovisas resultatet i en tabell.  
 
 
Uppdrag ” Att 
besöka butik”  (6 
personer) 

Antal Procent Uppdrag ” Att 
besöka restaurang”  
(3 personer) 

Antal Procent 

 Ja  Nej Ja Nej  Ja  Nej Ja Nej 

Respondenter som 
uppmärksammade 
restaurangen.  

4 2 66,7 33.3 Respondenter som 
uppmärksammade 
butiken. 

3 0 100  

Respondenter som 
uppmärksammade att det 
låg en restaurang i 
anslutning samt 
uppfattade att den hörde 
till butiken i ett 
kombinationskoncept. 

1 5 16,7 83,3 Respondenter som 
uppmärksammade att det 
låg en butik i anslutning 
samt uppfattade att den 
hörde till restaurangen i 
ett kombinationskoncept. 

2 1 66,7 33,3 

Respondenter som 
uppmärksammade 
restaurangen och valde 
att gå in. 

1 5 16,7 83,3 Respondenter som 
uppmärksammade att 
butiken men valde inte att 
gå in. 

1 2 33,3 66,7 

Tabell 1: Kundernas uppmärksamhet.  
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5 Analys 
I detta kapitel ämnas det empiriskt insamlade materialet att kopplas samman till de valda 
teorierna. Analyskapitlet följer problemfrågornas ordning. 
 

5.1 Hur väl överensstämmer kombinationsbutikens profil- det 
företaget vill uppfattas som, med deras image- den verkliga 
uppfattningen. Samt vad får restaurangutvidgningen för 
konsekvenser för profilen? 

Det är enligt teorin viktigt att företaget lyckas med att förmedla sin profil till kunderna. Detta 
då det enligt Bergström (2004) kan leda till att kunderna uppfattar atmosfären ogenomtänkt 
om företaget misslyckas med sin profil. Det är således intressant att se hur de två 
undersökningsföretagen lyckas med detta när de på sätt och vis går från sin kärnkompetens, 
det vill säga när de utvidgar med en restaurang. 
 

5.1.1 Indiska och Hurry Currys profilering 
Indiska vill profilera sig som ett företag med prisvärt sortiment som är inspirerat av Indien och 
orienten enligt intervju med butikschef Jeanette Wängelin 2006. Dessutom vill företaget 
påverka kunderna med en indisk och orientalisk kultur. Detta ska enligt Wänglin göras 
genom färgsättningen, personalen, musiken samt inredningen. Indiska har även som 
målsättning att förmedla värme och glädje. Indiska vill på detta vis skapa en bild av en annan 
värld. 
 
Om Indiska skall lyckas med sin profilering så skall inredningen och atmosfären kännas 
genomtänkt samt att inredningen skall ligga i linje med atmosfären.  
 

 
Modell 6: Indiska och Hurry Currys profilering. 
 
Nedanstående diagram visar medelvärdena på samtliga profilpåståenden.  
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Diagram 1. Indiska och Hurry Currys profilering.  
 

5.1.1.1 Orienten och Indien 
Till analysen av den orientaliska och indiska profileringen ska vi tolka påståendena: 
Påstående 1a, Jag upplevde att det förmedlades en känsla av orienten och Indien. 
Påstående 2a, Jag upplevde att färgsättningen förstärkte den indiska och orientaliska 
stämningen. 
Påstående 3a, Jag upplevde att personalen förmedlade en orientalisk känsla. 
Påstående 4a, Jag upplevde att musiken som spelades överensstämde med den övriga 
stilen. 
Påstående 5a, Jag upplevde att det fanns en orientalisk inredning. 
 
På påstående 1a, förmedlades en känsla av orienten och Indien, kan utläsas att 
kombinationsbutiken fått ett medelvärde på 3.7. Detta kan ställas mot restaurangens 
medelvärde som blev 3 samt butikens 4.3. Enligt Wängelin är det färgsättningen, personalen, 
musiken, samt inredningen som skall förmedla denna känsla. 
 
Som vi kan se i digrammet ovan har de flesta av påståendena fått ett högre medelvärde än 
tre. Ett medelvärde på tre och över skulle kunna tolkas som att profileringen har framgått 
förhållandevis bra. De profilaspekter som inte lyckats komma upp i detta medelvärde är 
bland annat kombinationsbutiken på påstående 2a.  
 
Om vi då tolkar påstående 2a, jag upplevde att färgsättningen förstärkte den indiska och 
orientaliska stämningen så fick kombinationsbutiken och butiken lägre medelvärden i 
jämförelse med restaurangens medelvärde (3.5). Att kombinationsbutiken fick det lägsta 
medelvärde skulle kunna bero på att restaurangen och butikens färgsättning inte är enhetlig. 
Detta framhäver teorin vara relevant för att kunden skall uppleva att allt hänger ihop samt 
inte uppfatta företaget som rörigt (Bergström 2004). Restaurangen är dock, i så stor 
utsträckning som möjligt, inredd utifrån butikens sortiment vilket borde göra att färgsättningen 
i butiken samt restaurangen förhållandevis lika vilket därav borde resultera i ett annat svar 
från respondenterna. Att denna skillnad ändå framkommer skulle kunna tolkas som att 
kombinationsrespondenterna inte fann att färgsättningen förstärkte den indiska och 
orientaliska stämningen.  
 
Även på påstående 3a, personalen förmedlade en orientalisk känsla så har alla 
respondenterna svarat i låga värden. Här är det butiken som lyckats uppnå det högsta 
medelvärdet 2, vilket ändå är lågt. Av de respondenter som besökte kombinationsbutiken 
samt restaurangen ansåg inte heller de att företaget förmedlade den orientaliska känslan 
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genom personalen då medelvärdet blev 1.2 samt 1. Detta kan tolkas som att personalens 
utseende inte sammankopplades och överrensstämde med respondenternas förväntningar 
och uppfattningar om vad som karakteriseras som orientaliskt. Enligt Bergström (2004) är 
personalen ambassadörer och bidrar till att stärka deras profil. En anledning till att 
butikspersonalen fick det högsta medelvärdet 2, vilket å andra sidan är lågt, kan ha göra med 
att butikspersonalen uppmanas att använda kläder från butikens sortiment vilket är av 
orientalisk karaktär. Enligt Wängelin ges personalen bland annat personalrabatt samt 
särskilda framtagna klädlinjer vilket kan ha inverkat till butikens något högre medelvärde. 
Restaurangpersonalen bär inte kläder utifrån butikens sortiment, utan en topp samt ett 
förkläde, vilket kan ha att göra med att de inte uppfattades av respondenterna som att de 
förmedlade en orientalisk känsla. 
 

5.1.1.2 Värme, glädje och annan värld 
Indiska har även som målsättning att profilera sig som ett företag som förmedlar värme och 
glädje, genom att göra detta samt förmedla den indiska och orientaliska känslan ska det 
kännas som att vara i en annan värld. Till analysen av värme, glädje och en annan värld ska 
vi tolka följande påståenden: 
Påstående 6a, förmedla värme. 
Påstående 7a, förmedla glädje. 
Påstående 8a, det kändes som att jag kom in i en annan värld.  
 
Det som kan avläsas från diagram 1 är att både värme och glädje har fått medelvärden som 
ligger runt 3. Dock har profilen på påstående 8a, det kändes som att jag kom in i en annan 
värld, fått låga medelvärden under 3 av samtliga respondenter. Här har kombinationsbutiken 
(2.4) och butiken (2.3) lyckats uppnå det högsta medelvärdena i jämförelse med 
restaurangens medelvärde (1.5). Att kombinationsbutiken har fått högre medelvärde än 
restaurangen kan tolkas som att då respondenterna koppar samman butiken och 
restaurangen skulle det kunna bidra mer till att en helhet skapas. Helheten som skapas med 
en kombinationsbutik skulle kunna inverka till att respondenterna mer upplever det som att 
komma in och befinna sig i en annan värld. Genom att flera sinnen kopplas samman och att 
respondenten inte är van vid att det finns en restaurang i en butik kan det eventuellt innebära 
att respondenterna uppmärksammar fler stimuli från företaget. Detta skulle kunna göra att de 
tycker det är ovant och således som att mer befinna sig i en annan värld än när enbart 
restaurangen besöks. Dock så är det överlag låga medelvärden, vilket kan ha att göra med 
att de är indiska på fel sätt, som en av respondenterna uttryckte det. De är ”lite svenne-
indiska liksom. Jag kan inte tänka mig att en indisk butik ser ut sådär i Indien.”  
 

5.1.1.3 Atmosfär och inredning 
Nedanstående påståenden skall generera höga medelvärden om ovanstående påståenden 
har visat sig framgångsrika.  
Påstående 9a, Jag upplevde att inredning och atmosfär kändes väl genomtänkt.   
Påstående 10a, Jag upplevde att Hurry Currys inredning låg i linje med butiken Indiskas 
atmosfär. 
 
Det som kan utläsas från diagram 1 är att båda påståendena har fått höga medelvärden. På 
påstående 9a, gällande hur respondenterna upplevde att kombinationsbutikens inredning 
och atmosfär kändes väl genomtänkt blev medelvärdet 4, av de som besökte 
kombinationsbutiken. 
 
I påstående 10a framkommer hur väl respondenterna upplevde att Indiskas/Hurry 
Curry/kombinationsbutikens inredning låg i linje med atmosfären så har kombinationsbutiken 
fått ett medelvärde på 3 medan restaurangen ligger på 4.5 och butiken 4. Varför 
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kombinationsbutiken fått ett lägre medelvärde på påstående 10a i jämförelse med 
restaurangen och butiken skulle exempelvis kunna förklaras med att restaurangens inredning 
och atmosfär överlag upplevs som starkare. Detta eftersom restaurangbesökaren har bättre 
förutsättningar att studera inredningen i och med att gästen sitter ner och tar det lugnt.  
 
Undersökningen visar på att butiken och restaurangen generellt, över nästan alla 
påståenden, har varit mer framgångsrika i att förmedla företagsprofilen separat. 
 

5.1.2 Djurassociation 
Det som kan tydas från djurassociationsövningen är att djuren som beskrevs av 
respondenterna inte skiljer sig särskilt mellan de som besökt Indiska och/eller Hurry Curry. 
Respondenterna har beskrivit djuren med egenskaper som bland annat orientaliska. Fyra av 
åtta respondenter beskrev Indiska/Hurry Curry som en elefant. De beskrev butiken som lugn 
och restaurangen som sprudlande och energisk. Att alla beskriver djur och deras egenskaper 
på ungefär samma sätt med orden orientaliska och exotiska tyder på att de har uppfattat 
kombinationsbutiken, restaurangen och butiken på ungefär samma sätt. 
 

5.1.3 The One och The One Kitchens profilering 
The One vill profilera sig, enligt Pihl (2006), som ett företag som förmedlar en unik 
upplevelse. Detta skall de göra med det unika sortiment och genom att vara som en teater 
som berör alla sinnen. ”Teatern” skall vara magisk och dramatisk och musiken skall spegla 
dess inriktning. De vill göra en skillnad i den värld vi lever i och dessutom rädda världen från 
det mediokra och vardagliga. Företaget vill även förmedla en multikulturell känsla där alla 
passar in.  
 
Om The One skall lyckas med sin profilering så skall inredningen kännas genomtänkt och 
ligga i linje med atmosfären. 
 

 
Modell 7: The One och The One Kitchens profilering. 
 
 
Nedanstående diagram visar medelvärdena på samtliga profilpåståenden. 
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Diagram 2. The One och The One Kitchens profilering.  

5.1.3.1 Unik upplevelse  
Till analysen av den unika upplevelsen ska vi tolka påståendena:  
Påstående 1b, förmedlades en unik upplevelse.  
Påståendet 2b, det var som en teater som berörde alla minna sinnen. 
Påstående 3b, det var magiskt och dramatiskt att besöka The One/The One 
Kitchen/kombinationsbutiken. 
Påstående 4b, uppdagar huruvida respondenterna upplevde att musiken som spelades 
överensstämde med verksamhetens stil. 
Påstående 5b, återfanns en unik inredning. 
 
Som kan utläsas av diagrammet ovan har The One/The One Kitchen fått förhållandevis låga 
medelvärden på påståendena 1b, 2b samt 3b.  
 
På påstående 1b, förmedlades en unik upplevelse har restaurangen fått medelvärdet 2 som 
skiljer sig relativt mycket från både butikens 3.7 och kombinationsbutikens 3.5. Detta skulle 
kunna återspegla att sortimentet i butiken är unikt och att de endast har ett fåtal exemplar av 
varje vara. Detta är dock inget som restaurangen kan stoltsera med enligt en av 
respondenterna under fokusgruppsintervjun då denne ansåg att menyn inte är särskilt unik i 
jämförelse med många andra restauranger. Sammantaget får dock kombinationsbutiken ett 
högre medelvärde än restaurangen och kanske är det så att butikens unika sortiment gör att 
kombinationsbutiken även ses som unik. 
 
Påstående 2b, det var som en teater som berörde alla minna sinnen, har fått låga 
medelvärden av samtliga. Detta kan bero på den diffusa profileringen och att en 
butik/restaurang inte kan ses som en teater av respondenterna. Om de lyckats med sin 
profilering här borde kombinationsbutiken ha fått det högsta betyget då det är 
kombinationsbutiken som har förutsättningen att beröra fler sinnen. Det blir då intressant att 
påpeka att butiken (2.3) och restaurangen (3) enskilt har fått högre medelvärde än 
kombinationsbutiken (1.7).  
 
Även påstående 3b, det var magiskt och dramatiskt att besöka The One/The One 
Kitchen/kombinationsbutiken har fått låga medelvärden. Orsaken till de låga medelvärdena 
skulle kunna vara att det är svårt att uppnå drama och magi i dessa ändå relativt bekanta 
miljöer.  
 



 - ANALYS -  

 - 57 - 

5.1.3.2 Göra en skillnad i den värld vi lever i 
The One vill förmedla att de vill göra en skillnad i den värld vi lever i. Genom att förmedla en 
multikulturell känsla och rädda världen från det mediokra och vardagliga hoppas The One på 
att uppfylla sin profil. Till analysen av detta ska vi tolka påståendena: 
Påstående 6b verksamheten ville göra någon skillnad i världen och förbättra världen vi lever. 
Påstående 7b, förmedlades en multikulturell känsla där alla passar in. 
Påstående 8b ville rädda världen från det mediokra och vardagliga. 
 
På dessa påståenden är det enbart påstående 7b som har kommit upp i medelvärden över 
3.  
 
På påstående 6b, verksamheten ville göra någon skillnad i världen och förbättra världen vi 
lever i, har alla tre grupper gett samma förhållandevis låga medelvärden på 2. Detta kan 
analyseras till att verksamheten har svårigheter att kommunicera budskapet genom butiken 
och restaurangen. Denna profilering lyckas eventuellt bättre i annonser och intervjuer då det 
kan vara svårt att genom butiken och restaurangens interiör överföra detta budskap.  
 
På påstående 8b, rädda världen från det mediokra och vardagliga, har även det fått låga 
medelvärden. Påståendet och denna profil som de vill utmåla sig att göra kan ses som 
väldigt diffust och oklart och kanske är det därför inga höga värden har getts. En tydlig profil 
och målsättning genererar enligt Bergström (2004) i tillhörighet och trygghet då de anställda 
kan förstå sig på profilen, agera som ambassadörer och göra profilen begripbar. En fråga 
som går att ställa är hur en kombinationsbutik egentligen kan rädda världen, även om det 
bara är från det mediokra och vardagliga.  
 

5.1.3.3 Inredning och atmosfär 
Nedanstående påståenden skall generera i höga medelvärden om ovanstående påståenden 
har visat sig framgångsrika. 
Påståendet 9b, inredning och atmosfär kändes väl genomtänkt. 
Påstående 10b, hur väl respondenterna tycker att den ligger i linje med den atmosfär som 
återfinns. 
 
Det som kan utläsas från diagram 2 är att trots att de tidigare påståendena inte har haft höga 
medelvärden så känns inredningen väl genomtänkt och ligger i linje med atmosfären vilket 
behandlas av påstående 9b och 10b. Respondenterna har alla överlag givit dessa 
påstående höga medelvärden och detta skulle kunna bero på att restauranginredningen är 
tagen från butiken. Detta gör att gästen kan avnjuta en middag, dricka vin ur ett glas och sitta 
på en stol som ingår i sortimentet som finns att köpa i butiken. Det återfinns således en 
enhetlig atmosfär och inredning som liknar varandra vilket kan vara en anledning till att 
inredningen och atmosfären känns genomtänkt.  

5.1.3.4 Djurassociation 
I djurassociationsövningen kan vi inte se någon skillnad mellan hur respondenterna har 
beskrivit djuren i de olika grupperna. Djuren beskrivs som dels mystiska och exotiska. Att 
detta skulle kunna vara ett tecken på att den unika känslan skapats är svårt att avläsa. Detta 
skulle dock kunna tolkas som att kombinationsbutiken The One/The One Kitchen inte passar 
in i den svenska modellen. 
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5.2 Vilka faktorer bör en kombinationsbutik arbeta med för att 
generera i en positivare upplevelse i jämförelse med en vanlig 
butik? 

 

5.2.1 Vad är en upplevelse? 
För att säkerställa att  respondenternas definition av upplevelser överensstämde med vår 
valda definition redogör vi nedan för vår definition och jämför med respondenternas 
definition. 
  
Vi har definierat upplevelser som något minnesvärt som engagerar kunderna och som berör 
dem på ett mer personligt sätt. Upplevelser är något som uppfattas av våra sinnen och 
utmaningen idag för företag är att se möjligheter som kan bidrar till något annorlunda som 
uppfattas som bättre av kunden. Respondenternas uttalanden kring upplevelser 
överensstämde till stor del med vår definition. De ansåg att upplevelser var något som de 
reagerar på, vilket både kunde vara av positiv och negativ karaktär, men de lade tyngdvikten 
vid det positiva. Respondenterna framhöll vidare att upplevelser är något minnesvärt, 
överraskande och oväntat vilket även detta går att återfinna i vår teoretiska definition.  
 
Under fokusgruppen framkom att respondenterna inte går till en butik för att få en upplevelse 
utan att de oftare eftersträvar att få en upplevelse vid ett restaurangbesök. Dock ansåg de att 
det är viktigt att skapa upplevelser generellt och detta borde, enligt respondenterna, en 
kombinationsbutik ha större möjlighet att göra då dess bredd kan bidra till att beröra fler 
sinnen. Därmed borde en kombinationsbutik kunna skapa positivare upplevelser för kunden, 
eftersom upplevelser skapas av våra sinnen.  
 

5.2.2 Attityd till kombinationsbutiker 
I vår undersökning har framkommit att respondenterna ansåg kombinationsbutikkonceptet 
var något förhållandevis nytt. Detta avspeglades i deras uttalanden och inställningar som 
under undersökningens gång varit tämligen varierande. Denna tvetydighet tyder på 
osäkerhet kring kombinationskonceptet som kan vara ett resultat av att de inte hunnit 
bekanta sig alltför väl med det ännu.  
 
Exempelvis går det utifrån enkätundersökningen, under påstående ”jag anser det bra att 
kombinera butiker och restauranger” att utläsa att respondenterna överlag anser att det är 
bra med kombinationsbutiker. Detta då det totala medelvärdet som respondenterna givit 
påståendet ligger på en fyra. Dock framkommer det under en fokusgruppsövning att flertalet 
av respondenterna inte är alltför positivt inställda då de tycker det ”låter trist” att äta i en 
butik. En uppfattning som respondenterna generellt verkade ha och framhöll, var att det 
kändes som att kvaliteten på maten i en kombinationsbutik skulle vara sämre i jämförelse 
med en vanlig restaurang. Denna uppfattning skulle enligt Weatherill (1997) kunna tyda på 
att kombinationsbutikskonceptet har en dålig image. Kotler (1982) skriver att organisationer 
har ett starkt intresse i hur deras mottagare ser på dem då det är denna image mottagarna 
reagerar på och inte nödvändigtvis dess verklighet. Då en osäkerhet finns kring konceptet, 
måste kombinationsbutikerna försöka stärka imagen för ändra kundernas attityd till 
kombinationsbutiker i allmänhet.  
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När respondenterna ombads att rangordna de faktorer som de fann av stor vikt i en 
kombinationsbutik blev rangordningen enligt följande:       
 
Rangordning grupp 1:   Rangordning grupp 2: 
 
Kombinationsbutik            Kombinationsbutik  
1. Sortimentet samt köket/god mat 1. Trevlig personal/service 
2. Trevlig personal/service 2. Inredning/helhetsintrycket 
3. Rent och städat 3. Sortiment/god mat 
4. Ljud 4. Lukt 
5. Andra kunder 5. Andra kunder 
 
Ser man på de aspekter som lyftes fram på topp fem placeringen i kombinationsbutiken 
återfinns förhållandevis lika faktorer i de båda fokusgrupperna. Nedan redogör vi för dessa 
faktorer samt andra som framkom under fokusgrupperna och enkäten vilka visade sig vara 
viktiga för upplevelsen i en kombinationsbutik i jämförelse med en vanlig butik. 
 

5.2.3 Faktor > lugn miljö kontra hektisk miljö? 
En faktor som skulle kunna göra att kombinationen med en restaurang i en butik uppfattas 
som positivare än en vanlig butik, är att den öppnar upp för möjligheten att kunden kan vila 
sig och få lite avslappning innan, mitt i eller efter shoppingen. Dock framförde många av 
respondenterna att restaurangen i en kombinationsbutik måste, för att kunna upplevas som 
positiv, ligga i en lugn miljö. En respondent påpekade att det lät rörigt att äta middag i en 
butik då hon kände att det kanske skulle kunna liknas vid en galleria, det vill säga en öppen 
lokal med rörig stämning. Enligt Mossberg (2003) är det för människan viktigt att hon har en 
klarhet i den rumsliga situation som hon befinner sig i för att kunna relatera sig till sin 
omgivning. I en kombinationsbutik finns två verksamheter i en, vilket kanske gör att individen 
kan få svårigheter med att veta var hon skall placera den i sitt medvetande. Om 
upplevelserummet känns odefinierat kan detta ha en negativ inverkan på individens 
uppfattning kring en situation eftersom en osäkerhet upplevs. I vissa av respondenternas 
uttalanden framkommer tecken på osäkerhet. Exempelvis så uttryckte en respondent sin 
osäkerhet genom att lägga fram att butiker kan vara ganska hektiska och trodde därför inte 
att det skulle vara alltför trevligt att äta där. Denna osäkerhet skulle kunna vara en 
bidragande faktor till vissa av respondenternas negativa inställning till kombinationsbutiker. 
Den skulle även kunna vara ett resultat av att det är ett nytt fenomen och därav bero på 
bristande erfarenhet.  
 
För att kunna skapa en lugn miljö har även ljudet en stor inverkan (Bitner, 1992). Detta 
tenderar även till att överensstämma med Mossbergs (2003) teorier då hon framhåller att 
musikens ljudnivå är av stor vikt för att den ska ha en positiv inverkan och stärka 
upplevelsen. Mossberg framhäver vidare att det bör spelas lugnare musik i en restaurang 
jämfört med i en vanlig butik. I enkäten framkommer på påstående 12 (ljudnivån på musiken) 
att respondenterna, i likhet med teorin, finner att det är viktigt att ljudnivån på musiken är 
tilltalande i både butiken och restaurangen. Respondenterna uttryckte under fokusgruppen 
att det var viktigt att det inte var för högt ljud i butiken, detta då det skulle vara jobbigt att 
handla där. Dessutom nämnde de att musiken kunde vara en bidragande faktor till att man 
inte väljer att gå in i en butik/restaurang eller en orsak till att man väljer att gå därifrån. 
Därutöver framhölls även att det var viktigt att musiken speglade den stämning som 
kombinationsbutiken är ute efter att skapa. Detta stämmer överens med det Bergström 
(2004) skriver om profil då han påpekar att det är viktigt att företaget uppträder konsekvent i 
all kommunikation med omvärlden. Om musiken speglar den stämning som företaget är ute 
efter skulle detta kunna ses som en av företagets profilbärare och som således stärker 
imagen.  
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5.2.4 Faktor > inredning? 
Respondenterna framhöll under fokusgruppen att inredningen generellt påverkar deras 
upplevelse. Inredning är vidare något som diskuteras av Mossberg (2003), hon anser att 
inredningen används för att visuellt överföra företagets erbjudande till kunderna. 
Respondenterna ansåg att inredningen, för att skapa en förstärkt upplevelse, måste vara 
”rätt”. Vad som kan uppfattas som ”rätt”, kan vara att företaget verkligen lever upp till det som 
kommuniceras till kunderna.  
  

5.2.5 Faktor > rent och städat? 
Gällande inredning går detta resonemanget att koppla till den diskussion som fördes kring 
vikten av rent och städat. Det förelåg enligt respondenterna vara viktigt att det är rent och 
städat i kombinationsbutiken. Detta återfinns i teorin där Mossberg (2003) framhåller att 
kundens erhållna upplevelse bland annat beror på hur omgivningen uppfattas. 
Respondenterna yttrade sig om vikten av exempelvis rent porslin, glas samt rena ytor i 
allmänhet. Mossberg anser vidare att kunden ofta associerar renlighet med kvalitet. Detta 
kan vara en anledning till att respondenterna framhöll denna faktor som viktig för 
kombinationsbutiken då det finns två verksamhetsdelar. Då de båda delarna enligt 
respondenterna kan ha en inverkan på varandra så kanske en något ostädad butik skulle 
associeras med en ofräsch restaurang. Enkäten säkerställer även detta resonemang då 
påståendet fick högt totalt medelvärde (Påstående 17, rent och städat fick 4.6). 
 

5.2.6 Faktor > lukt? 
Dofter anses enligt Mossberg (2003) inverka på köparbeteendet samt gör att kunder 
reagerar. Dofter från en restaurang kan väcka hungerkänslor enligt Mossberg men matdofter 
framkom under fokusgrupperna vara något som respondenterna starkt förknippade som 
negativt i butikssammanhang. Detta då matdoft i kombinationsbutiker främst anknöts med 
matos och om det skulle dofta matos inne i butiken uppfattades detta som mycket ofräscht 
och skulle enligt dem sänka totalupplevelsen. Även om det anses negativt av kunderna med 
matdoft i butiken kan det vara positivt för företaget. Detta då kunderna kanske väljer att äta 
innan de lämnar butiken vilket generar i merförsäljning. Vissa respondenter var dock något 
mer välvilligt inställda till dofter som gav positiva associationer, såsom exempelvis nybakta 
bullar medan andra ansåg att dessa matdofter inte alls var något som de ville uppleva i 
butikssammanhang. Att komma ifrån matdoftaspekten i kombinationsbutiker torde bli allt 
svårare ju mer integrerade de två verksamheterna är. Respondenternas oro kring dofter 
såsom matos gör att de ser det som positivt om verksamheterna är åtskilda. Utifrån 
enkätundersökningen framkom även att betydelsen av att verksamheten hade en tilltalande 
doft var hög för att upplevelsen skall bli positiv. Att en doft är tilltalande kan dock innefatta att 
det inte finns någon markant doft. 
 

5.2.7 Faktor > andra kunder? 
Enligt Belk (1975) har den sociala miljön inverkan på kunderna och antal kunder har 
inflytande på beteendet hos kunderna. Enligt Mossberg (2003) kan andra kunders inverkan 
på upplevelsen vara både positiv och negativ. Här finns ett dilemma som en 
kombinationsbutik måste brottas med. Vidare framhåller hon att det är det positivt med 
många kunder i en restaurang medan det är negativt i en butik. Här överensstämmer inte 
teorin riktigt med det som respondenterna framhöll i fokusgruppen. Respondenterna 
påpekade att det är positivt med många gäster i en restaurang då man blir intresserad av 
restaurangen om det sitter många gäster där. Dock underströks att det även kunde vara 
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positivt med många kunder i en butik. Detta resonemang fick dock motstånd från en del av 
respondenterna som påpekade att de inte skulle besöka en butik en lönehelg då det är för 
mycket kunder i butiken. Enligt Belks (1975) situationsteorier så påverkas individen av dels 
vilken tid på dagen det är, detta kan kopplas till respondenternas resonemang då de ibland 
finner att det är positivt med många kunder och att de vid andra tidpunkter kan kännas 
negativt.  
 
Det respondenterna dock ansåg, som går i linje med teorin, är att de hellre går in i en tom 
butik, men att de inte skulle väja att besöka en tom restaurang. Det som kan avläsas från 
enkäten är att respondenterna finner att det är viktigt att mängden gäster är tilltalande i både 
butiken och restaurangen. Andra kunder har således en inverkan på upplevelsen i en 
kombinationsbutik. Till viss del återfinns paradoxen som teorin talar om, att en 
kombinationsbutik måste ta hänsyn till viljan med många gäster i en restaurang men ej alltför 
många i en butik. Men många gäster i en restaurang skulle kunna förknippas med en hektisk 
miljö. Är det alltför många kunder i butiken skulle det dock kunna göra att den hektiska miljön 
uppstår och detta är något som respondenterna framhöll som en oro.  
 

5.2.8 Faktor > inspiration och chans till att pröva sortimentet? 
En faktor som lyftes fram av respondenterna som skulle kunna generera i en positivare 
upplevelse jämfört med en vanlig butik var möjligheten att kunderna kan pröva sortimentet, 
se nya lösningar samt få inspiration i kombinationsbutiken. Vidare betonade en respondent 
att hon tyckte att det gick att skapa upplevelser genom att utföra demonstrationer i 
kombinationsbutiken. Överlag kan det analyseras vad som får kunden att känna en större 
upplevelse genom att exempelvis prova att dricka ur ett glas eller att få sitta i restaurangens 
soffa som även säljs i butiken. Det nämns i teorin (Bergström, 2004) att kunden med fördel 
bör se hur sortimentet hör ihop och vid demonstrationer eller praktisk tillämpning av butikens 
produkter i restaurangen kan detta lättare uppfyllas. Vidare bör det även vara lättare för 
kunden att välja en produkt om hon har fått bekanta sig med den under en viss tid. Denna 
chans är unik, då detta inte kan göras i en vanlig butik i samma utsträckning. 
 

5.2.9 Faktor > förändring? 
Det som framkom under fokusgruppen är att det är viktigt att en butik förändras kontinuerligt 
då det bevarar upplevelsevågen. Indiska/Hurry Curry och The One/The One Kitchen har löst 
detta med att de förändrar restaurangens inredning i samband med att butikens sortiment 
byts ut. Det som går i linje med detta är vad respondenterna associerade en upplevelse med, 
att det måste vara något oväntat och något som skiljer sig från mängden. Har verksamheten 
utvidgat med en restaurang med syfte att det skall generera i en större upplevelse, genom att 
fler sinnen stimuleras, måste de ändå vara förändringsbenägna. Solomon (1999) framhåller 
att en individ inte längre uppmärksammar stimuli då de har blivit bekant med det. Så även 
fast en restaurang i en butik frambringar en upplevelse genom sin stimulans av alla sinnen, 
behöver inte detta vara tillräckligt eftersom individer tenderar att vänja sig vid en miljö, 
adoptionsprocessen har slagit in. Fördelen med en kombinationsbutik är att då den har två 
delar räcker det med att en del, det vill säga restaurangen eller butiken, gör en förändring. 
Det påverkar ändå hela kombinationen om då den ska verka som en enhet. 
 

5.2.10 Faktor > god mat? 
Respondenterna talade mycket om innebörden av god mat och att detta var en faktor som 
var väldigt viktig för att upplevelsen i en kombinationsbutik skulle bli positiv. Vikten av detta 
kan även utläsas i enkäten på påstående 19 och 20 maten håller god kvalitet i förhållande till 
prisnivå där samtliga respondenter har svarat i höga värden. Respondenterna ansåg även att 
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upplevelser kunde skapas utifrån matens uppläggning. Då respondenterna tenderar till att ha 
en relativt negativ inställning till konceptet och som tidigare nämnt har den uppfattningen att 
kvaliteten på maten i en kombinationsrestaurang är sämre jämfört med en vanlig restaurang, 
kanske det i en kombinationsbutik är ännu viktigare att arbeta med matens kvalitet. 
 
Möjligheten till att kunna få mat på plats i en kombinationsbutik när hungern slår till, eller att 
bara få sätta sig ner och njuta framhöll respondenterna praktiskt. 
 

5.2.11 Faktor > bra sortiment? 
Det som framkommit under fokusgruppen är att även kombinationsbutikens sortiment är 
otroligt viktigt för att kunderna överhuvudtaget ska välja att besöka kombinationsbutiken, 
vilket tydligt framkommer under övningen Visual Card Sorting. Detta går i linje med 
Solomons (1999) teorier kring exponering, då individer tenderar att ignorera faktorer, i detta 
fall är sortimentet, som de inte är intresserade av. Respondenterna framhöll även att besöker 
man en butik så är det för att sortimentet är rätt och likaså är fallet med en restaurang. Om 
sortimentet är tillräckligt attraktivt kanske inte fler sinnen behöver beröras, det blir således en 
upplevelse ändå. Dock kan det argumenteras att alla detaljer utöver sortimentet bidrar till att 
upplevelsen kan bli ännu större. Dock skulle detta resonemang kunna ifrågasättas om vi ser 
till Belks (1975) teorier om uppgiftens definition. Belk skriver att om kunden har en annan 
uppgift, det vill säga, om hon inte är ute efter att köpa saker till sig själv, har sortimentet inte 
lika stor betydelse.  
 

5.2.12 Faktor > bra service? 
Utifrån diskussion som fördes ovan, är det lätt att föra diskussion vidare vad gäller service. 
Intressant att påpeka är att det nämndes i diskussionen att det var viktigt att maten smakar 
bra men desto viktigare ansåg respondenterna att det var med servicen. En respondent 
påpekade att han kunde tänka sig att äta på en restaurang trots att maten inte var så god om 
personalen var trevlig. Det omvända gällde dock för butiken. Det framhölls även att bra 
service är en faktor som gör att kunderna kommer tillbaka till en kombinationsbutik.   
  

5.2.13 Två avskilda delar? 
Som kan läsas ur ovanstående text är att restaurangen bör ligga i en lugn miljö samt att 
musiken som spelas ska med fördel vara lugnare i en restaurang än i en butik. Frågan som 
då framkommer är hur viktigt det är att butiken och restaurangen verkligen är avskilda. En 
respondent skrev i en av fokusgruppsövningarna att det är viktigt att stämningen/atmosfären 
i butiken är lugn om det ska vara tilltalande att äta där. Annars bör, enligt respondenten, 
butiken vara avskild. Med avskilda delar skulle även rädslan för att det skulle lukta matos i 
butiken vara undanröjd.  
 
Under fokusgrupperna framkom att respondenterna överlag ansåg att de olika 
verksamheterna inte bör vara alltför integrerade i varandra trots att det är en 
kombinationsbutik och detta stärker även att respondenterna uppskattar och eftersträvar en 
tydlighet. Dock får de två delarna inte vara alltför avskilda då kunderna istället kan missa att 
den andra delen ingår i helheten. Detta kan vi avläsa har skett i Indiska och The One där 
respondenterna som var utskickade att besöka butiken helt missade att det fanns en 
restaurang att tillgå. Se tabell 1: kundernas uppmärksamhet. Om respondenterna inte 
uppfattar att de olika delarna hör ihop så borde de inte uppleva att upplevelserummet är 
rörigt då det är en blandning av butik och restaurang, eftersom de då bara ser en 
verksamhet.   
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5.2.14 Verksamheternas påverkan på varandra 
En viktig faktor som uppkom under fokusgruppsintervjun var hur restaurangen och butiken 
kunde påverka varandra både i positiv och negativ bemärkelse. I det positiva avseendet finns 
faktorn att de olika verksamheterna kan dra kunder/gäster till varandra. En respondent 
framhöll att om man gillar den ena delen så finns chansen att kunden/gästen även besöker 
den andra delen. I teorin om image hänger detta ihop då imagen har en stor inverkan i 
beslutsprocessen (Weatherill, 1997). Weatherill framhåller även att företag kan vinna 
individers förtroende genom en stark image. Om kunderna till butiken exempelvis känner att 
butiken har en stark och positiv image skulle det därför kunna innebära att kunden 
automatiskt associerar restaurangen med en stark och positiv image. Självklart skulle detta 
även kunna analyseras åt det andra hållet. Respondenterna framhöll att en dålig 
restaurangupplevelse skulle smitta av sig på butiken. Enligt Weatherill (1997) är det även 
viktigt att leva upp till det man kommunicerar. Om butiken exempelvis kommunicerar unikhet 
och detta inte levs upp i restaurangen skulle det därmed kunna innebära försämrad image 
för företaget. Ju mer kombinationen tenderar till att vara en helhet desto större kommer 
således de olika avdelningarna påverkas av varandra, vilket som ovan beskrivits kan vara av 
både positiv och negativ karaktär.  
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6 Slutsats  
I detta kapitel redogör vi för de slutsatser som framkommit utifrån undersökningen. Kapitlet 
ämnar besvara uppsatsens problemfrågeställningar och följer även här problemfrågornas 
ordning. Första problemfrågan avslutas med lite egna tankar.   
 

6.1 Hur väl överensstämmer kombinationsbutikens profil- det 
företaget vill uppfattas som, med deras image- den verkliga 
uppfattningen. Samt vad får restaurangutvidgningen för 
konsekvenser för profilen? 

 
Den gradering som vi utgått från i slutsatsen är följande: 
1 usel profilering 
2 dålig profilering 
3 lyckats med profileringen 
4 lyckats bra med profileringen 
5 lyckats mycket bra med profileringen 
 

6.1.1 Indiska/Hurry Curry 
I det stora hela återfinns det en stor samstämmighet mellan teorin och kombinationsbutiken 
Indiska/Hurry Currys användning av de fysiska faktorerna, tillika profilbärarna; färgsättning, 
personal, musik och inredning. Slutsatsen som kan dras av detta är att dessa fysiska faktorer 
är av stor vikt för kombinationsbutiken Indiska/Hurry Currys profilering. Hur väl 
kombinationsbutiken Indiska/Hurry Curry lyckas med sin profilering är det som vi nedan 
kommer att redogöra för: 
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Diagram:1.  Indiska och Hurry Currys profilering.  

6.1.1.1 Orienten och Indien 
Utifrån analysen och diagrammet ovan kan slutsatsen dras att Indiska och Hurry Curry har 
lyckats med att förmedla profilen, en känsla av Indien och Orienten. Detta har de lyckats 
göra genom färgsättningen, musiken och inredningen. Slutsatsen blir dock att personalen 
inte bidrar till den indiska och orientaliska profileringen.   
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6.1.1.2 Värme, glädje och annan värld 
Slutsatsen vi kan dra är att Indiska och Hurry Curry har lyckats förmedla värme och glädje 
genom kombinationsbutiken. 
 
Slutsatsen kring hur väl de har förmedlat känslan av en annan värld blir att de inte har 
lyckats i detta avseende. Företaget har alltså uppnått, som beskrivits ovan, att förmedla den 
indiska och orientaliska känslan men dock inte till den grad att kunden upplever att hon 
nästan befinner sig i Indien. Detta skulle kunna bero på att konceptet är försvenskat. Sålunda 
blir slutsatsen att den värld som eftersträvas inte skapas. 

6.1.1.3 Atmosfär och inredning 
Undersökningsresultaten framhöll att företagets inredning och atmosfär allmänt kändes 
genomtänkt och att vald inredning gick i linje med atmosfären. Därav blir slutsatsen att 
kombinationsbutiken Indiska/Hurry Curry lyckas bra med den fysiska omgivningen.  
 
Slutsatsen som kan dras är att utvidgningen inte har fått några konsekvenser för profilen eller 
bidragit till en markant otydlig profil, då skillnaderna inte är påtagliga mellan butik, restaurang 
och kombinationsbutikens medelvärden.  
 
Genom att slå ihop alla profilfrågorna med varandra och ta ut ett medelvärde blir 
fördelningen mellan butik, restaurang och kombinationsbutik följande: 

 
 
 
 
 

Tabell 2: Sammanslagna medelvärden, Indiska/Hurry Curry.  
 
Denna tabell avspeglar att företaget lyckats med sin profilering utifrån den image som 
respondenterna har av företaget. Denna slutsats stärks med hjälp av 
djurassociationsövningen där kunderna associerar kombinationsbutiken Indiska/Hurry Curry 
med ord som exempelvis, orientaliska och indiska, med en sprudlande och energisk 
restaurang och en lugn och varm butik.  

6.1.2 The One/The One Kitchen 
Kombinationsbutiken The One/The One Kitchen använder sig inte i så stor utsträckning av 
de fysiska faktorerna, tillika profilbärarna, som återfinns i teorin. Hur väl kombinationsbutiken 
The One/The One Kitchen ändå lyckas med sin profilering är det som vi nedan kommer att 
redogöra för: 
 

 Medel Median 
Butik   3.5 3.7 
Restaurang   3.2 3.5 
Kombinationsbutik 3.1 3.2 
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Diagram 2: The One och The One Kitchen profilering.  

6.1.2.1 Unik upplevelse  
Slutsatsen som kan dras gällande kombinationsbutiken The One/The One Kitchens 
profileringsmål, att skapa en unik upplevelse, är att de inte har lyckas förmedla detta genom 
att vara en teater som väcker alla sinnen och att det skulle vara magiskt och dramatiskt att 
besöka kombinationsbutiken. Slutsatsen som dock kan dras är att de genom musiken och 
inredningen har lyckats skapa en upplevelse som är överensstämmande med 
verksamhetens övriga stil. 
 
Slutsatsen blir därför att kombinationsbutikens profilering som en kombinationsbutik med en 
unik känsla överensstämmer med deras image, enligt påståendena.   
 

6.1.2.2 Göra en skillnad i den värld vi lever i 
Slutsatsen vi kan dra är att de inte har kommunicerat att de vill göra en skillnad i den värld vi 
lever och att rädda världen från det vardagliga och mediokra genom kombinationsbutiken. 
De har däremot lyckats skapa en multikulturell känsla där alla passar in.    
 

6.1.2.3 Inredning och atmosfär 
Företagets inredning och atmosfär visade sig i undersökningen uppfattas som väl 
genomtänkta, samt att verksamhetens inredning gick i linje med atmosfären. Slutsatsen kan 
därför dras att The One/The One Kitchen har lyckats skapa enhetlig känsla trots att de i vissa 
avseenden lyckats mindre bra med profileringen.  
 
Dock kommuniceras inte det som företaget har som målsättning att förmedla alltför tydligt i 
vissa avseenden, men detta framkommer inte vara en konsekvens av att de utvidgat sin 
verksamhet. Denna slutsats går att dra då kombinationsbutiken i undersökningen haft 
snarlika medelvärden och även kommit upp i högre medelvärden än butiken enskilt i vissa av 
påståendena. Därför går det inte att dra slutsatsen att det är utvidgningen som bidragit till att 
profileringen i vissa avseenden ej når fram. 
  
  
 
Genom att slå ihop alla profilfrågorna med varandra och ta ut ett medelvärde blir 
fördelningen mellan butik, restaurang och kombinationsbutik följande: 
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 Medel Median 
Butik   3.3 3,5 
Restaurang   2.8 3.0 
Kombinationsbutik 3.3 3.5 
Tabell 3: Sammanslagna medelvärden The One/The One Kitchen.  
 
Slutsatsen som kan dras utifrån ovanstående tabell och djurassociationsövningen är att The 
One/The One Kitchen har lyckats förmedla en viss unikhet då de fått medelvärden runt 3 
samt även beskrivit djur som ej passar in i den svenska modellen. Slutsatsen blir således att 
företaget generellt lyckats med sin profilering utifrån den image som respondenterna har. 
 
 

6.1.2.3.1 Tankar kring profilen 
I teorin går att utläsa att den fysiska omgivningen är av stor vikt då företaget skall 
kommunicera sin profil. Då vi likställer de fysiska omgivningsfaktorer med profilbärare ser vi 
att ett företag skulle kunna använda sig av ljudet, lukten, belysningen, färger, inredning samt 
personal för att kommunicera sin profil i kombinationsbutiken. Utifrån slutsatserna vi kunnat 
dra har vi sett att Indiska/Hurry Curry i större utsträckning än The One/The One Kitchen 
använder sig av de fysiska omgivningsfaktorerna som profilbärare. Detta skulle kunna vara 
en anledning till att Indiska/Hurry Curry har lyckats något bättre med imagen.  
 
Intressant att påpeka är att på fem av tio påståenden gällande Indiska/Hurry Curry så har 
kombinationsbutiken lyckats få ett högre medelvärde än restaurangen enskilt. Detta gäller på 
påståendena 1a, förmedlade en känsla av Indien och Orienten, 8a, träda in i en annan värld, 
3a personalen förmedlar en orientalisk känsla, samt 4a musiken överensstämde med stilen. 
Här skulle man kunna se det som att Hurry Curry, i dessa avseenden, vinner på butiken 
Indiskas mer framgångsrika profilering. På dessa påståenden är det med andra ord bättre för 
restaurangens profil om butiken finns med som en helhet.  
 
I kombinationsbutiken The One/The One Kitchen är förhållandena att på sju av tio 
påståenden så har kombinationsbutiken The One/The One Kitchen fått ett högre medelvärde 
än restaurangen enskilt. Detta gäller på påståendena 7b, förmedlades en multikulturell 
känsla, 3b, det var magiskt och dramatiskt, 1b, förmedlades en unik känsla, 8b, rädda värden 
från det mediokra och vardagliga, 4b, musiken överensstämde med stilen, 10b, inredningen 
låg i linje med atmosfären samt 5b, unika inredning. Detta skulle kunna ses som att 
restaurangen The One Kitchen drar nytta av butiken The Ones mer framgångsrika 
profilering. På dessa påståenden är det med andra ord bättre för restaurangens profilering 
om butiken finns med som en helhet. Man skulle även kunna se det som att restaurangen 
gör att kombinationsbutikens profilering blir otydligare, då restaurangen fått lägre 
medelvärden. Men eftersom de lyckats uppnå höga värden på de sista påståendena bör 
begrundas hur pass viktigt det egentligen är att kombinationsbutiken lyckas förmedla sin 
profil genom butiken och restaurangen. Om inredning och atmosfär känns genomtänkta och 
att inredningen tycks ligga i linje med atmosfären är det kanske det som har störst betydelse 
inte hur väl det som de vill förmedla når ut. Det är endast på ett av påståendena som butiken 
vinner på att restaurangen finns. Detta gäller på påstående 2b, att det är som en teater som 
berör alla mina sinnen. 
 
Om kombinationsbutiken The One/The One Kitchen skulle utnyttja fler profilbärare skulle de 
kanske bättre kunna uppnå den profil som de vill förmedla. En tanke som slog oss var att 
kombinationsbutiken vill förmedla unikhet men att dess personalklädsel bestod av en t-shirt 
som var enhetlig för alla och mycket vardaglig. Här ser vi att kombinationsbutiken enkelt 
skulle kunna stärka imagen genom en mer unik personalklädsel. Kombinationsbutiken The 
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One/The One Kitchen använder inte heller färgsättningen i deras profileringsarbete utan mer 
i syfte att följa trenderna.  
 
 

6.2 Vilka faktorer bör en kombinationsbutik arbeta med för att 
generera i en positivare upplevelse i jämförelse med en vanlig 
butik? 

Slutsatsen vi kan dra utifrån analysen är att då respondenterna framhöll en viss negativ 
attityd och osäkerhet kring konceptet måste kombinationsbutiker även arbeta med faktorer 
som inte skiljer sig från vanliga butiker och vanliga restauranger. Detta för att själva 
kombinationskonceptet inte automatiskt genererar i en positivare upplevelse för kunden.   
 
Nedan presenteras de faktorer kombinationsbutiker bör arbeta med: 

6.2.1 Faktor = Lugn miljö kontra hektisk miljö 
En slutsats som kan dras är att kombinationsbutiken måste bemästra två olika miljöer. Det 
skall vara en lugn miljö i restaurangen och kombinationsbutiken bör sträva efter att butikens 
mer hektiska miljö inte påverkar restaurangens atmosfär. Är kombinationsbutiken 
framgångsrik med att skapa och balansera dessa två miljöer under ett och samma tak blir 
slutsatsen således att de kan skapa en positivare upplevelse i jämförelse med en vanlig 
butik. Detta då möjligheten finns att kunden kan vila upp sig och slappna av innan, under 
eller efter shoppingen i restaurangen. Dock drar vi slutsatsen att om de inte bemästrar dessa 
två miljöer blir upplevelsen istället negativare än i en vanlig butik. 
 
Slutsatsen som kan dras utifrån undersökningen är att musikens volym med fördel bör vara 
lägre i restaurangen än i butiken. Musiken skall även spegla den stämning och profil som 
företaget är ute efter att skapa, i både butiken och restaurangen. Detta för att kunden skall se 
att de båda delarna hör ihop och så att profileringen inte blir otydlig.  
  

6.2.2 Faktor = Inredning 
Gällande kombinationsbutikens inredning kan slutsatsen dras att inredningen måste vara 
”rätt” och spegla hela kombinationsbutikens profil, detta för att förstärka och tydliggöra 
kopplingen mellan de båda delarna. Då det finns en överensstämmelse, ser kunderna lättare 
helheten och att det erbjuds fler möjligheter i en kombinationsbutik. Därav kan slutsatsen 
dras att en positivare upplevelse kan skapas i en kombinationsbutik i jämförelse med en 
vanlig butik, eftersom fler sinnen har möjligheten att stimuleras.  
 

6.2.3 Faktor = Rent och städat 
En faktor som är lika självklar att uppfylla i en butik, restaurang som i en kombinationsbutik, 
för att säkerställa kvaliteten, är att det är rent och städat. Slutsatsen blir att då de båda 
delarna i en kombinationsbutik har stor inverkan på varandra så tenderar renligheten att vara 
ännu viktigare i en kombinationsbutik i jämförelse med en vanlig butik. Vi drar således 
slutsatsen att om de inte sköter renligheten i en eller båda delarna så blir upplevelsen istället 
negativare än det skulle bli i en vanlig butik och vanlig restaurang. Vi drar dock slutsatsen att 
om det är rent och städat i en kombinationsbutik genererar detta inte i en positivare 
upplevelse då denna faktor är självklar.  
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6.2.4 Faktor = Lukt 
Slutsatsen vi kan dra utifrån analysen gällande lukt i kombinationsbutiken är att det är 
essentiellt att det inte luktar matos i butiken då det tenderar att ha en negativ association. 
Här står alltså kombinationsbutiken inför ett problem som vanliga butiker inte behöver brottas 
med. Annars skiljer sig inte luktaspekten från vanliga butiker och restauranger.  
 

6.2.5 Faktor = Andra kunder 
Slutsatsen blir att kombinationsbutiken måste säkerställa att butikens kunder inte skapar en 
hektisk stämning som inverkar till att restaurangdelens miljö uppfattas som stressig. Detta då 
restaurangmiljön anses mer tillfredställande då den är av lugn karaktär.   
 

6.2.6 Faktor = Inspiration och chans till att pröva sortimentet 
Slutsatsen är att en kombinationsbutik kan generera i en positivare upplevelse i jämförelses 
med en vanlig butik när det gäller att få inspiration. Detta då det finns möjligheter till att pröva 
sortimentet i restaurangen, vilket skänker inspiration och således generar i en positivare 
upplevelse. Slutsatsen blir även att kombinationsbutiker bör arbeta med demonstrationer av 
maten i butiken eller bjuda på smakprov från restaurangen för att framhålla 
kombinationsbutikens möjligheter.  
 

6.2.7 Faktor = Förändring 
Ytterligare en slutsats som vi kan dra utifrån denna uppsats är att kombinationsbutiken bör 
arbeta med kontinuerliga förändringar av delvis sortiment och inredning. Detta torde vara 
lättare för en kombinationsbutik, då de har fler faktorer som de kan förändra. Vilket då i sin 
tur borde kunna göra att kunderna upplever fler förändringar jämfört med en vanlig butik och 
därigenom blir upplevelsen positivare.  
  

6.2.8 Faktor = God mat, bra sortiment och bra service 
Slutsatsen vi kan dra är att god mat, bra sortiment och bra service är mycket viktiga faktorer 
vare sig det gäller ett besök i en butik, restaurang eller kombinationsbutik för att generera i 
en positiv upplevelse. Den fördel som en kombinationsbutik dock har är att om de lyckas 
med dessa faktorer i en av kombinationsbutikens två delar så är sannolikheten att kunden 
besöker den andra delen stor. Därav kan fler sinnen stimuleras vid ett och samma besök 
vilket kan generera i en positivare upplevelse i jämförelse med en vanlig butik. Slutsatsen blir 
även att när det gäller dessa faktorer så smittar imagen av sig på den andra delen, vilket kan 
vara av både positiv och negativ karaktär.  
 

6.2.9  Två avskilda delar? 
Genom analysen framkommer flertalet aspekter som lyfter fram att kombinationsbutiken med 
fördel bör särhålla sina delar gällande vissa faktorer. De områden där slutsatserna blivit att 
delarna erfordrar olika åtgärder för att skapa en positiv upplevelse påvisar detta. Dock 
framkommer även slutsatser att verksamheten tydligt måste visa på att de är en helhet för att 
kunna generera en positiv upplevelse. Vad som är mest fördelaktigt, att integrera 
verksamheterna eller inte, blir beroende av hur väl man lyckas hantera 
kombinationskonceptets dilemman. Lyckas man inte hantera dessa ökar risken att 
upplevelsen blir av negativ karaktär. Nedanstående tabell visar på vilka faktorer som med 
fördel bör vara i olika delar i kombinationsbutiken.  
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Butik Restaurang Två avskilda delar? 
Butikens hektiska miljö får 
inte påverka restaurangens 
atmosfär. 

Lugn miljö. Avskilda delar 

Lugn musik. Lugn musik med låg volym. Avskilda delar 
Inredningen skall vara lika 
som i restaurangen. 

Inredningen skall vara lika 
som i butiken. 

Avskild eller integrerade 
delar 

Inredningen skall spegla 
profilen. 

Inredningen skall spegla 
profilen. 

Avskild eller integrerade 
delar 

Rent och städat. Rent och städat. Avskild eller integrerade 
delar 

Inte lukta matos.  Avskilda delar 
Butikens kunder får ej inverka 
på restaurangens lugna 
atmosfär. 

 Avskilda delar 

Restaurangens accessoarer 
såsom porslin, tavlor, möbler 
med mera skall kunna köpas i 
butiken.  

Accessoarer såsom porslin, 
tavlor, möbler med mera 
skall återfinnas i butiken. 

Avskild eller integrerade 
delar 

Bjuda på smakprov från 
restaurangen.  

 Avskild eller integrerade 
delar 

 Förändra restaurangens 
inredning i samband med 
att butikens sortiment byts 
ut.  

Avskild eller integrerade 
delar 

Bra sortiment som uppskattas 
av målgruppen. 

God mat som uppskattas av 
målgruppen. 

Avskild eller integrerade 
delar 

Bra service Bra service  Avskild eller integrerade 
delar 
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7 Diskussion 
I detta kapitel avser vi att först att besvara de funderingar som presenterades i inledningen. 
Därefter kommenterar vi uppsatsen samt våra tankar kring kombinationskonceptet. Vi 
framför även en del råd som kombinationsbutiker med fördel bör följa för att besöket skall 
generera i en positivare upplevelse för kunden.  Avslutningsvis presenterar vi våra idéer för 
framtid forskning.  
 
Vi inledde denna uppsats med ett antal funderingar i kapitel 1 som vi nu kan besvara:  
 
Ø  Hur uppfattar en restauranggäst företagets butik efter att ha fått en dålig upplevelse i 

restaurangen? Det vi utifrån undersökningen kan säga gällande denna fråga är att de 
olika delarna i en kombinationsbutik har inverkan på varandra. Därför skulle en 
restauranggäst med stor sannolikhet få en sämre uppfattning av butiken efter en dålig 
upplevelse i restaurangen. 

 
Ø  Ger en restaurang i en butik verkligen en positivare upplevelse för kunden, eller behövs 

det mer än så? Som vi har påvisat ovan i slutsatserna krävs det att kombinationsbutiken 
arbetar enligt de faktorer som uppsatsen har genererat för att upplevelsen skall bli 
positivare.  

 
Ø  Måste restaurangen ha samma koncept för att upplevelsen skall stärkas, eller räcker det 

bara med att kombinera och ej tänka längre än så? Det räcker inte bara med att 
kombinera, restaurangen och butiken ska med fördel ha samma koncept för att 
kunderna skall se kopplingen mellan de två delarna.  

 
Ø  Blir det kanske rörigt om man inte ser kopplingen mellan butiken och dess restaurang? 

Ja, sannolikheten blir större att kunderna inte uppfattar att det är en verksamhet, utan 
istället tror att det är två skilda verksamheter. Då går hela kombinationskonceptet till 
spillo. 

 
Ø  Bryr sig kunderna överhuvudtaget om kombinationen och uppskattas det? Svaret här är 

tvetydigt, kunderna säger sig uppskatta kombinationskonceptet men generellt verkar det 
som att det behövs det mer än en kombination av en butik och restaurang för att det 
skall bli en upplevelse.  

 
 
Vi inledde detta uppsatsarbete i tron om att kombinationsbutiker skulle kunna generera i en 
positivare upplevelse. Till vår förvåning var konceptet inte så uppskattat. Vi har under 
skrivandets gång diskuterat om olika anledningar kring detta problem. 
 
En fundering som uppkom flertalet gånger under diskussionen var: Varför är 
kombinationskonceptet inte attraktivt hos kunderna/respondenterna? 
 
En anledning till att kombinationskonceptet inte fick ett extremt positivt gensvar i vår 
undersökning kan vara för att konceptet tenderar att vara ganska nytt i Sverige. Det finns 
således en okunskap om hur detta upplevs då kunderna inte är van vid det. Detta kan 
exemplifieras med det som respondenterna delgav i en av fokusgrupperna, då de flesta 
kunde tänka sig ett fik i en butik men desto mindre en restaurang. Det återkom alltid en 
rädsla för att det skulle lukta matos från restaurangen in i butiken. Vi fann detta intressant då 
det enligt oss i flertalet fall inte ens luktar matos i en vanlig restaurang.    
 
Problematiken runt kombinationsbutiker och ytterligare en förklarning till att konceptet inte 
har fått en sådan genomslagskraft hos respondenterna kan vara att det inte anses vara en 
tillräckligt stor upplevelse att handla i en kombinationsbutik. Med detta menar vi att en kund 
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kanske inte upplever det som en tillräckligt stor upplevelse att kombinera en ”vanlig” 
inredningsbutik med en restaurang. Med detta resonemang kan det låta som om vi skjuter 
oss själva i foten, men som författare vill vi vända och vrida på problemet och kritiskt granska 
det material som vi har samlat in. Under fokusgruppen då respondenterna ombads att 
definiera vad en upplevelse var för dem så delgav de att det skulle vara något, speciellt, 
oväntat och minnesvärt. Dessa ord användes sällan då respondenterna beskrev deras 
upplevelser i de kombinations butiker som de besökt. 
 
I en av de artiklar som inspirerade oss till att undersöka upplevelser i kombinationsbutiker, 
kunde man läsa att Mrs Selfridge i London under en hel månad haft ett Las Vegas-tema. 
Under denna temaperiod flög de bland annat in en präst från Las Vegas som vigde par i 
butiken. Detta uppfattades som något unikt och spektakulärt. Kanske är det en sådan typ av 
upplevelse som skulle genererar i positivare upplevelse, det vill säga något extremt unikt, 
oväntat och minnesvärt.  
 
Trots att de respondenter som deltog i vår undersökning uttryckte sig relativt negativt, är det 
intressant att framhålla att de i enkäten uttryckte att de var positiva till att kombinera butiker 
och restauranger. Då kan man ställa sig frågan varför kombinationsbutiker senare under 
fokusgrupperna inte upplevdes positivt längre. Är det så att svenskarna är bakåtsträvare eller 
tar det bara längre tid för att vänja sig vid ett nytt koncept? Vi väntar med spänning för att se 
huruvida konceptet kommer att etablera sig och få en erkänd status i framtiden. Vi tror att 
kombinationskonceptet är här för att stanna och att det bara är en tidsfråga innan fler 
kombinationsbutiker uppstår, men det kan endast framtiden påvisa. Dock tror vi att konceptet 
måste utvidgas ytterligare så att kunden upplever det som något oväntat, unikt och 
minnesvärt. Kombinationsbutikerna måste ta upplevelserna ett steg längre och vi tror att de 
har alla förutsättningar till att göra detta.  
 

7.1.1 Råd till kombinationsbutiker 
Sammanfattningsvis vill vi ge några handfasta tips till butiker som funderar på att utvidga 
verksamheten med en restaurang.  
 
Ø  Bemästra både en lugn och en mer hektisk miljö. Vi rekommenderar att butiken håller 

isär de två delarna eller har en mycket tydlig integrerad verksamhet.  
 
Ø  Att ha en inredning som reflekterar företagets profil. Inredningen bör även vara 

densamma i de båda avdelningarna för att kunden ska uppleva att de två avskilda 
delarna ändå är en helhet.  

 
Ø  Att ha rent och städat i båda verksamhetsdelarna då denna faktor avspeglar kvaliteten.  
 
Ø  Att inte låta matos eller någon doft från restaurangdelen komma in till butiksdelen.  
 
Ø  Strukturera butiken och restaurangen så att den eventuellt  mer hektiska miljön i butiken 

inte inverkar på restaurangens gäster.  
 
Ø  Framhålla möjligheterna att kunden kan få prova sortimentet och chansen till att 

inspireras av de olika verksamheterna. 
 
Ø  Att restaurangen håller hög standard på maten och att maten speglar den inriktning 

butiken har. Det vill säga om butiken är en högklassig inredningsbutik, bör även maten 
hålla den standarden. Annars kan konceptet lätt upplevas som otydligt.  
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Ø  Att tillhandahålla ett attraktivt sortiment som tillfredsställer kombinationsbutikens 
målgrupp. 

 
Ø  Att menyn speglar företagets profil och lever upp till den image som företaget vill 

förmedla till kombinationsbutikens målgrupp.  
 
Ø  Att restaurangen kontinuerlig bjuder butikens kunder på smakprov.  
 
Ø  Att ha bra service då bra service kan göra att imagen smittar av sig på den andra delen.  
  
 

7.1.2 Framtida forskning 
Framtida forskning eller idéer till kommande uppsatser kring ämnet kombinationsbutiker kan 
vara att jämföra denna studie med en kombinationsbutik som har en väl integrerad 
restaurang i butiken. Det skulle vidare vara intressant att göra om denna undersökning om 
ett par år för att på så sätt se om det har skett en attitydförändring och om konceptet hade 
fått en större förankring i fler branscher.   
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Butikerna med shop och kopp 
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Intervjuguide  
 
Till Jeanette Wängelin, Indiska 060419 samt med Helene Pihl, The One 060426. 
 
Fråga som skall besvaras med hjälp av denna intervju är ”kombinationsbutikens tankar och 
vad de vill förmedla” 
 
Ø  Affärsidé? Företagsvision? 
Ø  Vad vill företaget uppfattas som? 
Ø  Vilken är er målgrupp? 
Ø  Kan du berätta om utvidgningen tanken bakom och varför ni valt att göra den?  
Ø  Vad är det ni vill med utvidgningen, dra mer folk? Utöka konceptet? 
Ø  Vad är ert budskap? 
Ø  Hur ser ägarförhållandena ut? 

 
Musik 
Vilken typ av musik spelar ni och varför? Finns det en bakomliggande tanke med 
musikvalet? Är det samma musik i butiken och restaurangen? 
 
Lukt 
Arbetar ni med dofter för att påverka kunderna? Vilka? Strategier för detta? 
 
Belysning 
Vad vill ni skapa för stämning med belysningen? Skiljer den sig åt mellan butik och 
restaurang? 
 
Färger 
Vad är tanken mer erat färgval i butiken och restaurangen? Är färgsättningen lika i butiken 
och restaurangen? 
 
Inredning 
Övergripande tankar kring inredningen? 
 
Personalens klädsel 
Är dessa lika i butik och restaurang? 
Vad tänker ni på vid rekrytering? 
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Hej igen! 
 
Nu har du besökt X. Därför vill vi nu veta hur din upplevelse var i butiken. Nedan kommer 
några frågor kring detta.  
 
Vi definierar en upplevelse som något minnesvärt som engagerar dig och som berör dig på 
ett mer personligt sätt. Upplevelser uppfattas av dina sinnen och utmaningen för företag är 
idag att skapa något annorlunda som uppfattas som bättre av dig. Det vi vill att du svarar på i 
denna enkät är hur din upplevelse var i besöket.   
 
Om du klickar på ”välj” så kommer alternativ upp. 
Namn (fyll i):       

 Ålder(fyll i):      

Hur intresserad är  du av nedanstående faktorer  på en skala från 1-5, där  5 
är  mycket intresserad: 
Inredning: Välj: 

Shopping: Välj: 

Design och mode: Välj: 

 

Har du besökt X tidigare: Välj: 

Om ja, hur ofta besöker du X: Välj: 

Tycker du att X har ett tilltalande sortiment: Välj: 

 

Vilket datum utförde du ditt uppdrag: Välj: 

Vid vilken tid på dagen utförde du ditt uppdrag: Välj: 

 
Fler frågor på nästa sida:



  Bilaga 4 

 - B -  

 
För att besvara nedanstående påståenden måste du klicka med musen i den boxen du finner 
passar bäst in.  
 Hur stor  betydelse har  detta 

påstående för  att din 
upplevelse ska bli positiv? 
Svara nu på påståendet ur  
ett mer allmänt perspektiv. 
(Ex. jag finner att det har stor 
betydelse (5) för min upplevelse ska 
bli positiv om personalen i en butik 
är tillmötesgående och att jag får 
tillfredsställande service). 

Påstående: Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
helt och 
hållet 

Vet ej Liten 
betydelse 
 

Stor 
betydelse 

Vet ej 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  
1. Profilfråga             
2. Profilfråga              
3. Profilfråga             
4. Profilfråga             
5. Profilfråga             
6. Profilfråga             
7. Profilfråga             
8. Profilfråga             
9. Jag upplevde att X inredning och 
atmosfär kändes väl genomtänkt. 

            

10. Jag upplevde att X inredning låg i linje 
med atmosfären. 

            

11. Jag upplevde att personalen var 
tillmötesgående och jag fick 
tillfredsställande service.  

            

12. Jag upplevde ljudnivån på musiken i X 
som tilltalande. 

            

13. Jag upplevde att musiken tilltalade mig 
både vad gäller tempo och musikgenre. 

            

14. Jag upplevde en tilltalande doft i X.             
15. Jag upplevde att det doftade mat.             
16. Jag upplevde att det var mycket kunder 
i X. 

            

17. Jag upplevde mängden kunder i butiken 
som tilltalande. 

            

18. Jag upplevde att X var fräsch och 
välstädad. 

            

 Låg det en restaurang/butik i anslutning till restaurangen/butiken? Välj:  
Om du svarat NEJ här  så behöver  du ej  besvara nedanstående frågor .  
Hörde restaurangen/butiken till butiken/restaurangen? Välj: 
Valde du att gå in i restaurangen/butiken? Välj: 
 
Om du svarade JA på fråga 41 försök då att besvara nedanstående frågor. Svara dock endast 
på de frågor du lyckades uppmärksamma. Om du inte vet, fyller du bara i ”vet ej” .  
 
 
Tänk nu på helhetsupplevelsen som du fick genom att du besökte kombinationsbutiken 
Indiska och Hurry Curry / The One/The One Kitchen, och svara på påståendena nedan: 
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 Hur stor  betydelse har  detta 
påstående för  att din 
upplevelse ska bli positiv? 
Svara nu på påståendet ur  
ett mer allmänt perspektiv. 
 

Påstående: Stämmer 
inte alls 

Stämmer 
helt och 
hållet 

Vet ej Liten 
betydelse 
 

Stor 
betydelse 

Vet ej 

 1 2 3 4 5  1 2 3 4 5  
19. Jag upplevde att maten smakade bra.             
20. Jag upplevde att maten höll bra kvalitet 
i förhållande till prisnivån. 

            

 
Påstående kr ing kombinationen butik och restaurang: 
 
 Stämmer 

inte alls 
Stämmer 
helt och 
hållet 

Vet ej  

 1 2 3 4 5  
21. Jag fann att den totala upplevelsen 
förstärktes genom butiken/restaurangen. 

      

22. Jag anser att det är bra att kombinera 
butiker och restauranger. 

      

23. Jag upplever att en restaurang i en butik 
tillför något extra som jag upplever positivt. 

      

24. Hur skulle du värdera totalupplevelsen från 1-5 där 5 är en mycket positiv 
upplevelse? Välj: 
25. Upplever du att du fick en bättre upplevelse i denna så kallade 
kombinationsbutik i jämförelse med vanliga butiker? Välj: 
Tack för att du tog dig tid att svara på dessa frågor! Vi ses den 3 eller 4 maj! 
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Intervjuguide till fokusgrupperna 
 
Introduktion 
 
Presentera oss och tackar för att alla har kunnat komma. 
 
Berätta syftet med fokusgruppen: Att fånga era upplevelser och uppfattningar kring 
kombinationsbutiker. 
 
Berätta syftet med vår uppsats.   
 
Nämna att vi kommer att använda oss av bandspelare och videokamera för att spela in 
fokusgruppen, att detta kommer att underlätta för oss när vi ska analysera. Berätta att vi 
kommer att använda svaren och uttalanden i vår uppsats och om det är någon som sätter sig 
emot detta vill vi att ni talar med oss senare. Nämna att ingen kommer att hållas ansvarig för 
sina kommentarer.  
 
Berätta kring de olika uppdragen som respondenterna utfört och introducera alla 
gruppdeltagarna för de två kombinationsbutikerna som varit aktuella i undersökningen.  
 
Framföra att de kan såga eller lyfta Indiska/Hurry Curry samt The One/The One Kitchen till 
skyarna då vi inte har något intresse i deras verksamheter.  
 
Framföra att vi uppskattar om de talar en åt gången. 
 
Be respondenterna att presentera sig med namn, ålder, om de arbetar eller studerar, var de 
bor och vilket uppdrag de utfört.  
 
 
Fokusgruppsövning: Djurassociation   
Skall analyseras till problemfråga 1.  
 
Moderatorn: Vi ska nu göra vår första övning och jag vill att ni tar det andra pappret i högen 
framför er där det står ”Associationsövning, djur”. Fyll i ditt namn och ditt uppdrag. 
 
Moderatorn: Om butiken/restaurangen/kombinationsbutiken som du besökt var ett djur, vilket 
skulle det då vara? Vilka egenskaper har detta djur enligt din mening? Varför? 
 
Beskriv The One, The One Kitchen, Indiska eller Hurry Curry. Tänk igenom varför du valt 
detta djur? 
 
Fokusgruppsövning: Avsluta meningarna 
Skall analyseras till problemfråga 2.  
 
Moderatorn: Vi vill nu att ni tar pappret där det står ”Avsluta meningarna”. Övningen bygger 
på att ni ska skriva klart meningarna. Fyll i ditt namn och ditt uppdrag. 
 
Skriv klart följande meningar:  
För att jag ska besöka en restaurang i en butik så krävs det att: 
__________________________________________________________________________ 
 
När min kompis sa: ”Jag tänkte att vi kanske kunde äta middag i en butik” så tänkte jag: 
__________________________________________________________________________ 
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Till den andra fokusgruppen, den 4 maj, så kompletterade vi denna övning med en mening 
till. Den meningen var: 
 
När jag klev in i min favoritbutik och upptäckte att de hade utökat sin verksamhet med en 
restaurang tänkte jag: 
__________________________________________________________________________ 
 
Diskussion: Butiksövergång  
Med denna fråga vill vi ta reda på om övergången är en specifik faktor. 
 
Moderatorn: Vissa av er fick förfrågan att besöka butiken, några andra fick förfrågan att 
besöka restaurangen medan några av er besökte både och. Berätta varför ni som 
observerade butiken/restaurangen valde att inte besöka den. Berätta varför ni som 
observerade restaurangen inte valde att besöka den?  
 
3 maj 
Moderatorn: Ni som fick i uppdrag att besöka restaurangen: 
 
Respondent 4 (Hurry Curry) uppmärksammade butiken, men gick ej in i den. Varför? Vad 
skulle göra att du skulle gå in i den? Du tyckte även att det var lätt att se övergången, varför? 
Betydelse för upplevelsen? 
 
Moderatorn: Ni som fick order att besöka kombinationen, skulle ni ha besökt båda 
avdelningarna om ni ej fått instruktioner om detta? Varför/varför inte? 
 
De som skrev i enkäten att det var svårt att se den andra avdelningen var: Respondent 11 
(kombi-butiken The One) och respondent 7 (kombi-butiken Indiska). Vad skulle ha gjort 
övergången tydligare? Betydelse för upplevelsen? 
 
De som skrev i enkäten att det var lätt att se den andra avdelningen, var: respondent 12 
(kombi-butiken The One), respondent 14 (kombi-butiken The One), respondent 6 (kombi-
butiken Indiska). Varför? Betydelse för upplevelsen? 
 
4 maj 
Moderatorn: Ni som fick i uppdrag att besöka butiken: 
 
Respondent 1 (Indiska) uppmärksammade restaurangen, men gick ej in i den. Varför? Vad 
skulle göra att du skulle gå in i den? 
 
Respondent 2 (Indiska) uppmärksammade restaurangen, gick in i den. Varför? Tyckte ej att 
det var lätt att se övergången.  
 
Respondent 10 (The One Kitchen) uppmärksammade butiken, gick in i den. Varför? Tyckte 
att det var ganska lätt att se övergången.  
 
Respondent 5 (Hurry Curry) uppmärksammade butiken, gick inte in i den. Varför?  
 
Respondent 3 (Indiska) uppmärksammade restaurangen, gick inte in i den. Varför? Tyckte 
att det var lätt att se övergången.  
 
Moderatorn: Ni som fick order att besöka kombinationen, skulle ni ha besökt båda 
avdelningarna om ni ej fått instruktioner om detta? Varför/varför inte? 
  
Respondent 8 (kombi-butiken Indiska). Tyckte inte att övergången var lätt att se från 
restaurangen. Varför? 
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Respondent 6 (kombi-butiken Indiska). Tyckte att det var lätt att se övergången från 
restaurangen.  
 
Diskussion: Upplevelser  
Skall analyseras till problemfråga 2. Skall jämföras med vår definition på upplevelser. 
 
Moderator:  
Hur definierar du en upplevelse? Vad är det som skapar upplevelser? Krävs något helt nytt, 
att du blir överraskad för att det skall kännas som en upplevelse.   
 
Är det viktigt att skapa upplevelser i butiks/restaurangsammanhang? Hur skapar man 
upplevelser i en butik? Restaurang? 
 
 
Fokusgruppsövning: Upplevelse faktorer 
Moderatorn: Nu har vi kommit till den tredje övningen vi vill att ni tar det pappret där det står 
”upplevelse faktorer” på.  
 
Skriv ner en faktor som är viktig för att din upplevelse ska bli positiv i en vanlig butik, skriv på 
den blåa lappen.  
Skriv ner en faktor som är viktig för att din upplevelse ska bli positiv i en restaurang, skriv på 
den gröna lappen.  
 
Moderatorn, vanlig butik: 
Alla får presentera sin butiksfaktor. 
Vi gör tillägg om vi tycker att de har missat någon viktig faktor. 
Rangordna de 5 viktigaste faktorerna tillsammans i gruppen. Ni har ca 5 min på er. 
 
Moderatorn, vanlig restaurang: 
Alla presenterar sin faktor 
Vi gör tillägg om vi tycker att de har missat någon viktig faktor.  
Alla får presentera sin faktor.  
Rangordna de 5 viktigaste faktorerna tillsammans i gruppen. Ni har ca 5 min på er.  
 
Moderator, kombinationsbutik:   
Ta nu alla faktorer det vill säga 2 faktorer från var och en plus de faktorer som vi har lagt till.   
Plocka ut och rangordna de 5 viktigaste faktorerna i en kombinationsbutik.  
Diskutera alla faktorer i detalj. Vad menar ni med dessa? Varför är de viktiga? Är det någon 
som tycker olika. Varför är de andra inte viktiga? 
 
Moderator, följdfrågor:  
Är det enligt er mening en skillnad mellan en kombinationsbutik och en vanlig butik? I så fall 
kan ni beskriva skillnaden? Finns det enligt dig aspekter som är viktigare i en 
kombinationsbutik jämfört med en vanlig butik. Mer om teorifaktorerna, vad är positivt, 
negativt med dessa faktorer. Hur förändrades rangordningen, vad blev viktigast?  
 
Diskussion: Fördelar och nackdelar med kombinationsbutiker  
Skall analyseras till problemfråga 3.  
 
Moderator: ”Jakten på att skapa en unik kundupplevelse har medfört att flertalet butiker söker 
idéer och inspiration från vitt skilda branscher och en tydlig trend återfinns vad gäller att 
kombinera olika branscher i så kallade kombinationsbutiker.”   
 



  Bilaga 5 

 - D -  

Kan ni beskriva vad ni tror är fördelen och nackdelen med ett kombinationskoncept? Utifrån 
ett kundperspektiv. Vad vinner butiken på att utveckla verksamheten med en restaurang? 
Vilka negativa aspekter finns det i att kombinera en butik och en restaurang? Vad förlorar du 
på att det är en kombinationsbutik?  
 
Här får vi fram specifika faktorer med fördelarna och även specifika faktorer om de säger 
nackdelar, för då måste kombinationsbutiken tänka på detta.  
 
Fokusgruppsövning: Visual Card Sorting 
Skall analyseras till problemfråga 2.   
 
Moderatorn: Nu ska vi återgå till era rangordningar som ni tidigare har mailat in till oss.  
 
Ta upp pappret med post-it lappar på. Framför er har ni de fem butiker eller de fem 
restauranger som ni rangordnade som mest intressanta.  
 
Om ni besökte en restaurang har ni endast fått era restaurangrangordningar. Besökte ni en 
butik har ni endast fått era butiksrangordningar. Ni som fick uppdraget att besöka 
kombinationsbutiken har fått båda era rangordningar.   
 
När vi ombad er att rangordna dessa, så bad vi er att göra detta efter mest intressanta. Ni får 
nu ändra om ni vill, då vill att ni ska rangordningen skall avspegla störst upplevelse. Vill ni 
ändra måste ni stryka det som står under lappen och skriva den rätta rangordningen.  
 
Vi skulle nu vilja att ni för in den butik eller den restaurang som ni besökt på i er gamla 
rangordning. Den post-it lappen finner ni på baksidan av papperet. Det vi vill att ni ska tänka 
på när ni nu tar med butiken eller restaurangen som ni besökt är om denna 
kombinationsbutik har genererat i en större upplevelse än de som ni tidigare rangordnat.  
 
Moderatorn: Motivera varför. 
Vilka faktorer var det som gjorde att upplevelsen är bättre eller sämre i denna 
kombinationsbutik än i andra vanliga butiker och restauranger. Denna övning görs för att se 
om personerna uppfattar kombinationen som positiv. 
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Fokusgruppsövning: Djurassociation  
 
Indiska 
 
Respondent 1. Elefant. Det enda djur som hon förknippar med Indien. Stort. 
 
Respondent 2. Tiger. Tiger är tvåfärgad vilket skulle kunna symbolisera att det finns två 
verksamheter. Tigerns mjuka päls kan representera tyger och sjalar alltså butikens mjuka 
produkter medan tigerns humör som rovdjur kan representera den starka maten i 
restaurangen. 
 
Respondent 3. Elefant. Tänker på detta djur när jag tänker på Indien och orienten då det är 
mycket tyger och mkt pärlor. Egenskaper, den känns lugn och harmonisk och detta uppstår 
när man gå in i butiken med den musiken. 
 
Hurry Curry 
 
Respondent 4. Papegoja, exotisk, färgglad, mycket färger i butiken. Jobbigt läte, vilket kan 
associerar med musiken i restaurangen. 
 
Respondent 5. Ko. Heligt djur. Kon i sig överensstämmer inte med butiken då den är 
ganska lugn och tråkig medan restaurangen är sprudlande och full av liv. 
 
Kombinationsbutiken Indiska/Hurry Curry 
 
Respondent 6. Elefant, orientaliskt, stort. Anses som ett heligt djur i Indien. Både affären 
och restaurangen är orientaliska och stora som djuret. 
 
Respondent 7. Elefant. För att Hurry Curry skapar energi när man kommer in. På Indiska 
skulle en elefant symbolisera värme och lugn när man kommer in i butiken. 
 
Respondent 8. Åsna, de transporterar mycket prylar och mat och jag anser att det är 
mycket prylar på Indiska. Jag tänker att de bär omkring på tyger.  
 
The One 
 
Respondent 9. Påfågel. Vacker och lite graciös. Mycket färger spänner upp sig lite stolt. 
 
The One Kitchen 
 
Respondent 10. Orm. Lite mystiskt, slingrig, exotiskt, slug och lite dova mörka färger.   
 
Kombinationsbutiken The One/The One Kitchen 
 
Respondent 11. Orm, slingrande och lite mystisk. Tänkte på väggarna, de var mörkbruna, 
spräckliga på något sätt. Fick en ormkänsla när hon såg väggarna. Det var lite mystiskt 
därinne. 
 
Respondent 12. Zebra, exotiskt eftersom det inte finns i Sverige, randigt. Känns kitchigt. 
 
Respondent 13. Papegoja, nåt färgglatt djur, kanske lite exotiskt.   
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Respondent 14. Elefant, mörkt, djungel, Afrika, stort. Hade mycket mörka träslag.  
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Fokusgruppsövning: Avsluta meningarna 
I övningen avsluta meningarna fick alla respondenterna ett papper där de skulle avsluta två 
meningar. Meningarna som de skulle avsluta var: För att jag ska besöka en restaurang i en 
butik så krävs det att: samt När min kompis sa: ”Jag tänkte att vi kanske kunde äta middag i 
en butik” så tänkte jag: 
 
Svaren vi fick in presenteras nedan: 
 
För att jag ska besöka en restaurang i en butik så krävs det att: 
 
Respondent 1. Maten ska vara bra och intressant. Det krävs också att jag ska vara väldigt 
hungrig. Det ska vara humana priser. 
 
Respondent 2. Jag vet att maten och restaurangen som helhet har fått bra 
rekommendationer. Läget är bra. 
 
Respondent 3. Jag vet att det är god mat och att miljön är mysig, trevlig. 
 
Respondent 4. Jag känner till restaurangen, att jag hört något bra om den eller att jag 
handlar där och råkar bli hungrig.  
 
Respondent 5. Det är en bra restaurang, det kan ibland uppfattas som att en restaurang i en 
butik har sämre kvalitet då det i första hand är en butik. 
 
Respondent 6. Den tilltalar mig, både gällande kök, utseende, läge och att det känns 
naturligt att besöka den. 
 
Respondent 7. Jag har ärenden i butiken, eller bara för att ta en snabb fika. 
 
Respondent 8. Jag är rätt hungrig och inte orkar leta upp någon restaurang + att 
restaurangen i butiken ser okej ut. 
 
Respondent 9. Restaurangen i sig är tilltalande och att det är en lugn miljö. Antingen måste 
butiken vara avskild eller så måste stämningen/atmosfären i butiken vara lugn och 
rogivande. 
 
Respondent 10. Jag är jätte hungrig, eller den har fått bra recensioner. 
 
Respondent 11. Den ser trevlig ut, fräscht, det skall kännas inbjudande att vilja äta där. 
 
Respondent 12. Det finns god mat och trevlig personal, trevlig atmosfär. 
 
Respondent 13. Jag gillar möblerna och stämningen, trevlig personal eller spännande mat. 
 
Respondent 14. Det ser inbjudande ut och har en bra meny eller utbud. Jag vet om att den 
finns där eller att den syns utifrån.  
  
När min kompis sa: ” Jag tänkte att vi kanske kunde äta middag i en 
butik”  så tänkte jag: 
 
Respondent 1. Är du galen!! 
 



  Bilaga 7  

 - B - 

Respondent 2. Att det låter skittrist och jag associerar det först till restaurangerna i typ 
Farsta Centrum. Ganska trist alltså. Men vid närmare eftertanke skulle jag nog gå med på att 
prova. 
 
Respondent 3. Varför inte, bara dom har något gott att äta. 
 
Respondent 4. Att det låter lite märkligt, känns mer som man bestämmer sig på plats och 
inte planerar inför det.  
 
Respondent 5. Vilken då? Kopplar inte direkt till någon specifik butik/restaurang. Visst Hurry 
Curry, med då är restaurangen en egen restaurang mer än en del av butiken. 
 
Respondent 6. Måste du handla något på IKEA eller? Ska du tillaga något från butiken och 
äta den där? 
 
Respondent 7. Nej, något trevligare. 
 
Respondent 8. Hur menar du då? 
 
Respondent 9. Spännande. Men kommer det att vara trevligt i och med att butiker kan vara 
ganska hektiska. 
 
Respondent 10. Tveksamt, skulle krävas övertalning, exempel mycket god mat och att 
butikspersonal/gäster inte kan se direkt in i restaurangen. (Om ej en snabbmatskedja, då 
spelar ovan skrivna inte så stor roll).  
 
Respondent 11. Att vi skulle äta middag på H&M. 
 
Respondent 12. Hrm, spännande. Ny upplevelse. 
 
Respondent 13. Okej det låter inte så lockande, lite för rörig miljö, låter som en galleria, 
öppen lokal med rörig stämning.  
 
Respondent 14. Ja varför inte. Vad har de för mat?  
 
Om din favoritbutik utökar med en restaurang vad tänker du då? 
 
Respondent 1. Herregud, vad har de gjort! Nu har de förstört allt som var bra. 
 
Respondent 2. Wow detta måste jag prova! Eftersom det var min favoritbutik så skulle jag 
nog inte vara så kritisk som jag skulle vara om det handlade om en restaurang i en butik mer 
generellt. 
 
Respondent 3. Hmm, lite skeptisk till det här. Ser det trevligt ut och inte ligger alltför ”på, 
nära” så är det okej. Om det är en klädbutik kanske inte lika positivt som om det är i en 
annan butik. Känns ofräscht med matos och kläder. 
 
Respondent 5. Vad trevligt, eftersom det är min favoritbutik så måste det ju vara en bra 
restaurang. 
 
Respondent 7. Jaha, onödigt. Jag är den som går in och shoppar det jag ska för att sedan 
hasta vidare på annat.  
 
Respondent 8. Trevligt, hoppas att den är lika schysst som butiken. 
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Respondent 9. Vad trevligt. Hoppas att den är lika bra som butiken.  
 
Respondent 10. ”Lite nytt”, ”spännande”, men skulle troligen ej besöka restaurangen.  
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Fokusgruppsövning: Visual Card Sorting 
Till denna övning hade respondenterna mailat in till oss, före de utfört sitt uppdrag, de fem 
butiker och restauranger som de fann som mest intressanta i Stockholm. I fokusgruppen fick 
de sedan möjligheten att rangordna dessa butiker och restauranger efter där de får störst 
upplevelse. Den rangordningen ser ni till vänster nedan. Efter att detta var gjort ville vi att de 
skulle ta med den butik eller restaurang som de besökt och rangordna om dem på samma 
sätt som tidigare. Dessa rangordningar ser ni till höger. De som enbart hade fått i uppdrag att 
besöka en butik rangordnade bara butikerna. På samma sätt fick de som fått i uppdrag att 
enbart besöka en restaurang, bara rangordna restaurangerna. De som fått uppdraget att 
besöka kombinationsbutiken fick rangordna både butikerna och restaurangerna. Nedan ser 
ni resultatet:  
 
Respondent 1. Besökte: Indiska  
Före:     Efter: 
1. R.O.O.M 1. R.O.O.M 
2. NK inredning 2. NK inredning 
3. Lagerhaus 3. Lagerhaus 
4. Norrgavel 4. Norrgavel 
5. Bruka 5. Indiska  
 6. Bruka 
 
Respondent 2. Besökte: Indiska  
Före:    Efter: 
1. IKEA 1. IKEA 
2. Designtorget 2. Designtorget 
3. Ittala 3. Ittala 
4. Åhléns 4. Åhléns 
5. Duka  5. Indiska 
 6. Duka 
 
Respondent 3. Besökte: Indiska 
Före:    Efter: 
1. The One 1. The One 
2. Mio 2. Mio 
3. Village 3. Village 
4. Lagerhaus 4. Lagerhaus 
5. IKEA 5. Indiska 
 6. IKEA 
 
Respondent 4. Besökte: Hurry Curry 
Före:    Efter:  
1. La Casa Trattoria 1. La Casa Trattoria 
2. Ulla Winblad 2. Ulla Winblad 
3. Därmed pasta 3. Därmed pasta 
4. Viveri Paninoteca 4. Hurry Curry 
5. Sushi Zen 5. Viveri Paninoteca 
 6. Sushi Zen 
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Respondent 5. Besökte: Hurry Curry  
Före:    Efter: 
1. Rosendahl 1. Rosendahl 
2. Lokal 2. Lokal 
3. Spisa hos Helena 3. Hurry Curry 
4. Mocco 4. Spisa hos Helena 
5. Ciao Ciao 5. Mocco 
 6. Ciao Ciao 
 
Respondent 6. Besökte: Indiska/Hurry Curry 
Butik 
Före:     Efter: 
1. IKEA 1. IKEA 
2. Gant Home 2. Gant Home 
3. NK inredning 3. NK inredning 
4. Stalands möbler 4. Stalands möbler 
5. Jysk 5. Jysk 
 6. Indiska 
Restaurang 
Före:     Efter:  
1. East 1. East 
2. Bistro Jarl 2. Bistro Jarl 
3. Franska Matsalen 3. Franska Matsalen 
4. Leopardi 4. Leopardi 
5. Ciao Ciao 5. Ciao Ciao 
 6. Hurry Curry 
 
Respondent 7. Besökte: Indiska/Hurry Curry 
Butik 
Före:     Efter: 
1. Granit 1. Granit 
2. Lagerhaus 2. Lagerhaus 
3. IKEA 3. IKEA 
4. Folkhemmet 4. Folkhemmet 
5. Mio 5. Mio 
 6. Indiska 
Restaurang 
Före:     Efter: 
1. Systrarna Lundberg 1. Systrarna Lundberg 
2. Grill 2. Grill 
3. Jimmys Marina 3. Jimmys Marina 
4. Time for Thai 4. Time for Thai 
5. Alfredos 5. Alfredos 
 6. Hurry Curry 
 
Respondent 8. Besökte: Indiska/Hurry Curry 
Butik 
Före:    Efter: 
1. IKEA 1. IKEA 
2. Granit  2. Granit  
3. Myrornas 3. Myrornas 
4. R.O.O.M 4. R.O.O.M 
5. Mio 5. Mio 
 6. Indiska  
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Restaurang 
Före:     Efter: 
1. Tranan 1. Tranan 
2. Matkultur 2. Matkultur 
3. Grill 3. Grill 
4. Abynissa 4. Abynissa 
5. Amidas Kolgrill 5. Hurry Curry 
 6. Amidas Kolgrill 
 
Respondent 9. Besökte: The One 
Före:     Efter:  
1. IKEA 1. The One 
2. Asko 2. Indiska 
3. Indiska 3. Asko 
4. The One 4. IKEA 
5. Lagerhaus 5. Lagerhaus 
 6.  
 
Respondent 10. Besökte: The One Kitchen  
Före:    Efter: 
1. Grill 1. Grill 
2. Tabbouli 2. Tabbouli 
3. Texas Long Horn 3. Texas Long Horn 
4. Helens krog 4. The One Kitchen 
5. IKKI 5. Helens krog 
 6. IKKI 
 
Respondent 11. Besökte: The One/The One Kitchen 
Butik 
Före:    Efter: 
1. Bruka 1. Bruka 
2. NK 2. NK 
3. R.O.O.M 3. R.O.O.M 
4. IKEA 4. The One 
5. Åhlens 5. IKEA 
 6. Åhlens 
Restaurang 
Före:     Efter: 
1. Källhagen 1. Källhagen 
2. Greken på Hörnet 2. Greken på Hörnet 
3. Dell ´attore 3. Dell ´attore 
4. Lök och Bar 4. Lök och Bar 
5. Grodan 5. Grodan 
 6. The One Kitchen 
 
Respondent 12. Besökte: The One/The One Kitchen 
Butik 
Före:    Efter: 
1. Posh Living 1. Posh Living 
2. Svenskt Tenn  2. Svenskt Tenn 
3. IKEA 3. IKEA 
4. Spiti 4. Spiti 
5. Åhlens 5. The One 
 6. Åhlens 
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Restaurang 
Före:     Efter: 
1. South of Siberia 1. South of Siberia 
2. La Bodega Tapas Bar 2. La Bodega Tapas Bar 
3. Döden i grytan 3. Döden i grytan 
4. Capri 4. Capri 
5. Calle P 5. Calle P 
 6. The One Kitchen 
 
Respondent 13. Besökte: The One/The One Kitchen  
Butik 
Före:     Efter: 
1. Designtorget 1. Designtorget 
2. Stockhome 2. Stockhome 
3. IKEA 3. The One 
4. Lagerhaus 4. IKEA 
5. Bruka 5. Lagerhaus 
 6. Bruka 
Restaurang 
Före:     Efter: 
1. Café 51 1. Café 51 
2. Restaurang Rött 2. Restaurang Rött 
3. Mamas & Tapas 3. Mamas & Tapas 
4. Kvarnen 4. Kvarnen 
5. Las Ramblas 5. The One Kitchen 
 6. Las Ramblas 
 
Respondent 14. Besökte: The One/The One Kitchen 
Butik 
Före:    Efter: 
1. NK 1. NK 
2. R.O.O.M 2. R.O.O.M 
3. Bohem 3. Bohem 
4. Åhlens 4. The One 
5. Lagerhaus 5. Åhlens 
 6. Lagerhaus 
Restaurang 
Före:    Efter: 
1. Källhagen 1. Källhagen 
2. Dell ´attore 2. Dell ´attore 
3. Aubergine 3. Aubergine 
4. Ciao Ciao 4. Ciao Ciao 
5. Calle P 5. Calle P 
 6. The One Kitchen 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


