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Nespresso – ett koncept att sträva efter 

Sammanfattning 

Bakgrund: Nespresso är en del av Nestlés koncern och grundades år 1986, i samband med en då 

revolutionerande metod att brygga kaffe på. Idén grundade sig i att alla skulle få chansen att 

brygga sig själva en kopp espresso, lika god som om den gjorts av en skicklig barista. Sedan dess 

har Nespresso skapat en global kaffekultur. Från början fanns inte Nespresso tillgängligt i butiker 

utan enbart genom deras Nespresso Club. År 2000 öppnade deras första butik i Paris och snart 

därefter, år 2006, öppnade en butik i Stockholm. Intresset för Nespresso har växt i Sverige och år 

2012 öppnades en butik i Malmö. Nespresso har en stark varumärkesessens och vill gärna att 

konsumenten ska uppfatta deras kaffe som en sensorisk upplevelse. Att konsumera kaffe är en 

livsstil som är enkel men raffinerad och som erbjuder tidlös elegans. Nespresso ger genom sina 

butiker konsumenten möjligheten att uppleva deras varumärke med hjälp av alla deras sinnen. 

Butiken fungerar därför inte enbart som en försäljningskanal utan även som en unik uppvisning 

av företaget och deras passion för kaffe (Newsdesk.com).    
 

Syfte: Syftet med den här uppsatsen är att lokalisera de huvudsakliga orsakerna till varför 

konceptbutiker skapar ett mervärde. 
 

Genomförande: För att besvara problemformuleringen har en kvalitativ undersökning 

genomförts. Ett flertal vinklar undersöktes då det genomfördes observation och intervjuerna av 

de både författarna. Två konsumenter intervjuades och tre anställda på Nespresso intervjuades, 

där en av dem var butiksanställd i Malmö, en butikschef och en var ansvarig för Nespresso 

Sverige. 
 

Resultat: Genom den här studien har vi kommit fram till att Nespressos butik ger både företaget 

och konsumenten mervärde genom att de använda olika sorters sensoriska strategier som 

påverkar både kundens medvetna och undermedvetna. 
 

Nespresso använder sig utav en smakstrategi som ger merväder till konsumenten genom att 

erbjuda smakprover av kaffet. Det leder till att företaget kan bevisa att kaffet är gott vilket i de 

flesta fall leder till köp. Angående känselstrategi finns det i butiken möjlighet för konsumenten 

att känna på produkterna, detta skapar mervärde. Respondenter i undersökningen hade till 

exempel aldrig köpt en maskin utan att känna på den. Det skapar alltså mervärde eftersom 

kunden då köper maskinen. 
 

Företaget har lyckats skapa ett mervärde genom deras butik och servicescapet då många kunder 

föredrar att besöka butiken framför att göra sina köp på internet. Många anser att själva 

köptillfället är en trevlig upplevelse och gemensamt för alla kunder är att det inte förekommer 

stress. För att även behålla denna stämning på helgerna då det är mer folk rekommenderar vi 

Nespresso att använda sig mer utav, och informera om, den så kallade The Pick-Up Area där 

kunderna i förväg kan beställa sina produkter. Den sociala densiteten i butiken är enligt studien 

hög, många av kunderna känner samhörighet i de andra i butiken och kan identifiera sig med 

varumärket. I Sverige har vi en speciell fikakultur. Om den hade implementerats i Nespressos 

butik hade säkerligen den sociala densiteten blivit högre, men då det strider mot deras koncept är 

detta inget som rekommenderas. Genom studien har vi kommit fram till att Nespresso har många 

lojala kunder, till stor del tack vare deras unika konceptbutik som skapar mervärde både till dem 

själva och till deras kunder. 
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Abstract 

Background: Nespresso is a part of the Nestlé group and was founded in 1986, in the liaison of 

the revolutionary new method of brewing coffee. The idea was that everyone should be able to 

brew themselves a cup of espresso that would taste as if a professional barista had done it. 

Nespresso has now turned in to a new coffee culture. From the beginning Nespresso only sold 

their products via their club, Nespresso Club, but in year 2000 they opened their first store in 

Paris. The first store in Sweden opened year 2006 in Stockholm, followed by one in Malmö year 

2012. Nespresso has a strong brand essence and wants consumers to perceive their coffee as a 

sensorial experience. Too consume coffee is a simple but refined lifestyle that offers timeless 

elegans. Through Nespressos stores consumers can experience the brand with all of their senses. 

Therefor the store does not only work as a sales channel but also as a unique display of the 

company and their passion for coffee (Newsdesk.com).   
 

Purpose: The purpose with this essay is to locate the main reasons as to why concept stores 

create a value. 
 

Delivery: In order to answer the problem formulation a qualitative examination has been 

conducted. A variety of angles were examined, both observations done by both authors and 

interviews. Two consumers where interviewed and two employed at Nespresso, where one of 

them worked in the actual store in Malmö and the other was manager of Nespresso Sweden. 
 

Results: Through this study, we concluded that the Nespresso store provides both business and 

consumer value by the use of different types of sensory strategies that influence both the 

customers conscious and subconscious. 
 

Nespresso uses a taste strategy that adds value to the consumer by offering samples of coffee. It 

leads to that the company can prove that the coffee is good, which in most cases leads to 

purchase. Regarding tactile strategy in the store gives the opportunity for consumers to feel the 

products, this creates added value. Respondents in the survey had never bought for example a 

machine without feeling it. It thus creates added value because the customer then buys the 

machine. 
 

The company has managed to add value through their store and servicescape because many 

customers prefer to visit the store instead of making their purchase online. Many consider the 

purchase is a pleasant experience and common to all customers is that there is no stress. To 

continue maintain this mood on the weekends when there are more people, we recommend 

Nespresso to use more of, and inform of, the so called The Pick-Up Area where customers in 

advance can order their products. The social density in the store is according to the study high, 

many customers feel connected to the others in the store and can identify with the brand. In 

Sweden we have a special coffee culture. If it had been implemented in Nespressos store the 

social density had increased for sure, but since it is contrary to their concept, this is not 

recommended. Through the study, we concluded that Nespresso has many loyal customers, 

largely thanks to their unique concept store that adds value both to themselves and to their 

customers. 
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1. Inledning 

I det första kapitlet introduceras läsaren i valt ämne och de tankar som ligger till grund för 

uppsatsen. Det börjar med en bakgrund som leder fram till en problemdiskussion som sedan 

mynnar ut i en problemformulering. Efter det följer syfte, avgränsningar och centrala begrepp. 

 

 

1.1 Bakgrund 

Nespresso, en del av Nestlékoncernen, grundades 1986 genom en lansering av en ny 

revolutionerande metod att brygga en kopp kaffe. Då med idén att; göra det möjligt för alla att 

skapa en perfekt kopp av espresso, precis som skickliga baristas. Sedan lanseringen av det nya 

systemet med kapselkaffe har företaget skapat en global kaffekultur. Kaffet var till en början 

endast tillgängligt att köpa online på ”Nespresso-club”, först år 2000 öppnade den första 

Nespressobutiken, detta i Paris (Nespresso). Nespressoklubben blev tillgänglig för svenska 

konsumenter år 2003, den första butiken i Sverige öppnades år 2006 i Stockholm. Det stora 

intresset för denna sorts kapselkaffe exploderade i Sverige och företaget blev år 2011 tvungna att 

öppna en större butik i Stockholm. Den nya butiken blev 300 kvadratmeter och tre gånger större 

än den ursprungliga. Augusti år 2012 expanderade företaget ytterligare i Sverige med en ny 

butik, denna gång i Malmö. Varför det blev just Malmö förklarar Kristen A Hovland, ansvarig 

för Nespresso Norden, att skåne är en viktig marknad eftersom många av företagets medlemmar 

finns här. Dessutom är Malmö, enligt senaste undersökningen, den stad i Sverige som 

konsumerar mest kaffe och den region där flest människor föredrar kapselkaffe (Newsdesk, 

2013). 
 

Nespresso fokuserar mycket på deras image mot konsumenten och har en stark varumärkes 

essens. De vill att kunderna ska uppleva Nespresso som något mer, inte bara som en kopp kaffe 

utan som en verklig sensorisk upplevelse. Att konsumera kaffet är en livsstil som är enkel men 

raffinerad och som erbjuder tidlös elegans. Som klubbmedlem är du en del av en global 

gemenskap av kaffeälskare som önskar den perfekta koppen kaffe (Newsdesk, 2013). 
 

Nespresso ger kunder möjligheten att uppleva varumärket med hjälp av alla sinnen i deras 

butiker. Butikernas funktion är inte enbart som försäljningskanaler utan även som en inblick för 

kunder och konsumenter in i företaget och en uppvisning av deras passion för kaffe. Företaget 

har möjligheten att här visa precis vilken känsla de vill att konsumenten ska förknippa med 

Nespresso, vilket är en unik möjlighet. Butikerna är baserade på ett koncept av valbarhet och 

personalisering och tar innebörden till en annan nivå. För att ha möjligheten att förmedla 

varumärkesupplevelsen för konsumenterna och tillgodose deras olika behov och preferenser är 

alla butiker utformade enligt ett specifikt koncept. Butikerna byggs med dedikerade zoner med 

olika funktioner för att öka bekvämligheten, valfriheten och tillgängligheten för konsumenten. I 

de olika zonerna har konsumenten bland annat möjligheten att provsmaka, få information om 

återvinningsalternativ och utforska de senaste Nespressomaskinerna (Newsdesk, 2013). 
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Malmöbutiken är indelad i fem olika zoner; Sales Desk, Discovery Room, Coffee Room, Pick-

Up och Recycling (Newsdesk, 2013). 
 

The Coffee Room 

Här kan konsumenten uppleva den ultimata upplevelsen genom att djupdyka i konsten av 

kaffeprovning, där en kaffeexpert guidar dem genom sexton olika kaffeblandningar (Newsdesk, 

2013). 
 

The Discovery Room 

Det här rummet är speciellt för de som vill lära sig mer om företagets kaffespecialtéer. I rummet 

finns även alla maskiner och tillbehör som förhöjer alla kaffestunder (Newsdesk, 2013). 
 

The Pick-Up Area 

Ett område i butiken som är speciellt för medlemmar som finner sig drabbade av tidsbrist. De får 

möjligheten att beställa produkterna och hämta upp dem inom en timme i “Pick-Up” receptionen 

(Newsdesk, 2013). 
 

The Recycling Area 

För de konsumenter som önskar, finns det möjlighet att lämna in använda kapslar för återvinning 

(Newsdesk, 2013). 
  
Nespresso var det första företaget som introducerade kapselkaffe på marknaden, men 

konkurrensen har ökat dramatiskt de senaste åren på pods/kapsel-marknaden, vilket har medfört 

att Nespresso måste fokusera mer på värdehöjande aktiviteter för konsumenten. Hittills är det 

bara Nespresso som har byggt innovativa butiker och använt detta som en konkurrensfördel. En 

konceptbutik skapar en konstant kommunikation mellan företagets image och konsumenten 

(Nespresso, 2013). 
  
Konceptbutiker förstärker konsumenters syn på varumärkets image. Utvecklingen går emot en 

upplevelseekonomi, vilket betyder att konsumenter efterfrågar upplevelser och en mer 

intellektuell dimension av produkten. Det tvingar i sin tur företagen att genom sina butiker inte 

enbart sälja produkten utan även förmedla sin image och skapa en upplevelse för konsumenten 

(Gilmore & Pile, 2002). 
 

1.2 Problemdiskussion 

I dagens samhälle konsumerar fler och fler på Internet, under 2012 ökade e-handelsomsättningen 

från 27,7 till 31,3 miljarder kronor motsvarande 14 procent (HUI, e-barometern), vilket gör det 

mer krävande för företag att kommunicera deras image och differentiera sig gentemot 

konkurrenterna. Det vardagliga livet blir mer och mer intensivt under dagarna och konsumenten 

har inte längre tid att handla från fysiska butiker, utan det blir mer bekvämt att handla på nätet 

(HUI, e-barometern). Detta är en anledning till varför internethandeln har vuxit snabbt och blivit 

enorm. 
 

Eftersom internethandeln är billig för företagen och smidigt att använda sig utav har många 

företag glömt eller försummat fördelarna av en fysisk butik. Det har blivit svårare för fysiska 

butiker att konkurrera mot Internet, de måste erbjuda mycket mer för att få konsumenten att ta 
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sig tiden att komma dit. Lösningen är konceptbutiken. Fysiska butiker kräver mer än bara 

varuexponering för att locka konsumenter. Om en konsumenten vet vad han/hon behöver och har 

ett behovet av produkten kommer konsumenten att genomföra köpet på Internet. Företag måste 

lägga kraft på att göra butiksbesöket till mer än bara ett ärende, de måste skapa en upplevelse för 

att ha chansen att locka konsumenten.   
 

Det är inget nytt att omgivningen och miljön i en butik har stor betydelse. Donovan & Rossiter 

(1982) bekräftade i sin undersökning att en behaglig miljö troligtvis är där mäniskor kommer att 

spendera pengar och tid. I den här uppsatsen vill vi informera om effekterna av en konceptbutik, 

som är ett väldigt “up to date ämne”. Hur den kan ge mervärde för konsumenten och förstärka 

imagen av ett varumärke. Vi tror att det finns olika huvudsakliga fördelar av att använda 

konceptbutiker istället för vanliga fysiska butiker, något vi anser behöver lyftas fram, eftersom 

detta i framtiden kan komma att bli det enda sättet att bedriva en butik i framtiden. I mitten på 

1900-talet visade forskning att känslomässig respons till en miljö eller omgivning kan överföras 

till andra personer/objekt i samma omgivning (Masolw & Minz, 1956). Vilket bekräftar hur 

viktigt det är för företaget att bygga omgivningen med stor baktanke och strategi.   
  
Det finns ett antal teorier som analyserar fördelarna med en konceptbutik och inverkan på 

konsumenten. Den första teorin om servicescapes är utvecklad för att visa hur människor agerar 

olika beroende på omgivningen och hur detta kan skapa större intäkter för företaget. Den första 

modellen är grunden till all teori kring termen serviescapes, men vi har även valt att inkludera en 

andra modell som är en nyare utveckling där andra personers påverkan räknas in. Den tredje 

teorin som vi har valt att använda förklarar hur det är möjligt att bli påverkad av sensoriska 

uttryck som inflyter på människans undermedvetna. För att skapa en lyckad konceptbutik måste 

företaget jobba med sensoriska strategier. När dessa används på ett korrekt vis leder det enligt 

Hulten (2011) till mervärde för konsumenten. 
 

1.3 Problemformulering 

Hur skapar konceptbutiken i Malmö mervärde åt Nespresso och deras konsumenter? 

  

1.4 Syfte 

Problemet att undersöka är att komma fram till och bli medveten om vilken/vilka fördelar 

butiken ger Nespresso, vilket mervärde skapar det, såväl för konsument som för företaget. Syftet 

med den här uppsatsen är att lokalisera de huvudsakliga orsakerna till hur konceptbutiker skapar 

ett mervärde. Slutsatserna kommer huvudsakligen vara anpassade till Nespresso som företag, 

men med justeringar kommer de även att kunna appliceras på andra företag. Den här studien 

kommer ge Nespresso som företag butikens mervärde “på papper” samt hur den kan förbättras, 

dessutom även motivera andra företag att följa i Nespressos fotspår med konceptbutiker och inse 

vad konceptet kan ge.  Med andra ord, hur och varför konceptbutiker ger mervärde. 
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1.5 Definitioner 

Mervärde 

Definitionen av mervärde i denna uppsats är något som genererar intäkter för företaget på lång 

sikt. På det sätt att konsument uppskattar värdet av tjänsten som erbjuds och att konsument 

fortsätter att konsumera vilket genererar intäkter för företaget (Kotler et al, 2008). 
  
Varumärke 

Ett varumärke kan vara kopplat till ett objekt och måste då representeras grafiskt och för att 

urskilja en produkt från en annan. Det visar vem som är skaparen av produkten (Melin, 1999). 
 

Konceptbutik 

Du behöver inte en speciell anledning eller någon inhandlingslista när en konceptbutik ska 

besökas. Miljön är indelad i olika rum som inspirerar dig och de effektiva lösningarna ger dig 

nya idéer (IKEA, 2012). 
  
Upplevelse ekonomi 

Faktumet att endast en tjänst eller produkt inte är tillräckligt för kunder är det största tecknet på 

att ekonomin har ändrats. Den nya ekonomin kallas för upplevelseekonomin, ett begrepp som 

introducerades av Joseph Pine och James Gilmore. De menar att när produkter blir mer och mer 

standardiserade kommer det leda till kundens upplevelse som skapas av företaget kommer vara 

det mest betydande (Gilmore & Pine, 1998). 
 

Servicescape 

Detta är en term myntad av Mary Jo Bitner. Bitner (1992) presenterade en ram för hur den 

fysiska omgivningen påverkar beteendet hos både konsument och personal. Från början skapade 

Bitner två olika modeller som hjälpte till att förklara det nya fenomenet. Den första förklarar 

komplexiteten av alla organisationens miljömässiga beslut. Den andra modellen förklarar varför 

du ska planera och designa din butik. Det finns flera modeller som har blivit inspirerade av 

Bitners modell men de har endast tagit upp vissa delar av frågan, till exempel modeller som 

beskriver den emotionella responsen. Förutom detta tar Bitner även upp vad som får oss att 

reagera och vad som gör att individer interagerar med varandra (Bitner, 1992). 
  
Social densitet 

Vid bestämmandet av konsumentens sociala beteende är det viktigt att inkludera sociala faktorer 

som interpersonell distans mellan konsumenter och visandet av känslor, detta kallas social 

densitet. Till exempel; om den sociala densiteten är låg kan tillfället vara en romantisk träff, där 

paret besöker en restaurang och pratar intimt med varandra, för att inte bli avlyssnade av någon i 

närheten (McColl-Kennedy & Tombs, 2003). 
  
Sinnesmarknadsföring 

“Sinnesmaknadsföring bygger på teorietiska grunder där upplevelsen av ett varumärke ses 

holistiskt. Människans sinnen är i fokus av företagets marknadsföringsaktiviteter som betonar 

skapandet av sensoriska upplevelser” (Hultén et al., 2009). 
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1.6 Avgränsningar 

Ämnet är brett i sitt ursprung och det har lett till avgränsningar i studien. Studien är begränsad 

till en Case Study om Nespresso, för att precisera undersökningen kommer endast den svenska 

marknaden undersökas, dessutom har vi valt att skriva om konceptbutiken Nespresso har i 

Malmö. Anledningen till att studien endast kommer att fokusera på butiken i Malmö är att den är 

geografiskt behändigt placerad vilket medför att ett fysiskt besök är möjligt. 
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2. Teori 

Detta kapitel kommer att innefatta teorier- och modeller som valts ut för att stödja 

problemställningen. 
 

 

2.1 Servicescapes 

Den fysiska omgivningen har stor påverkan på den image och det mervärde som företaget 

kommunicerar ut till sina kunder. Undersökningar har även visat att omgivningen påverkar hur 

nöjd och tillfredsställd konsument känner sig efter köpet. Det har dessutom visat sig att 

omgivningen påverkar personalen i en butik, genom att öka motivationen och produktiviteten 

(Bitner, 1992). Personalen är den närmsta kopplingen mellan företaget och konsumenter, det är 

därför av stor vikt att företaget jobbar med internkommunikation för att personalen ska kunna 

förmedla rätt image och känsla (Kotler et al, 2008). 

Nedan illustreras figur 1. Denna figur skapades av Bitner (1992) med syfte att dela in företag i 

olika grupper för att bestämma vilka företagsobjektiv som servicescapes kan hjälpa till att 

fullfölja. Modellen börjar med typografi av service organisation, vilket gör den distinkta 

bestämmelsen för användandet av deras servicescape. De olika typerna innefattar två extremfall: 

Self service och remote service. Self service är en organisation där få eller ingen representativ 

medlem av företaget är i kontakt med konsumenten och kundaktiviteten är hög. Remote service 

innebär att det är väldigt lite konsumentinvolvering i servicescapet och ofta är det även väldigt 

lite involvering av anställda. Notera att mellan dessa extremfall finns interpersonal services, i 

dessa organisationer är både konsumenter och anställda fysiskt närvarande i servicescapet och 

engagerade i uppgifter. Här måste organisationen i fråga förstå och applicera för allas mål och 

planer. Att tydligt bestämma vilka beteenden som är mest troliga att influeras av servicescapet 

och därifrån försöka besvara frågan - vilka interna känslor kommer att leda till det önskvärda 

beteendet och hur ska servicescapet vara uppstrukturerat för att uppnå detta önskvärda tillstånd? 

(Bitner, 1992). 
 

Bitner (1992) menar att vid en self service organisation är mål som att förhöja 

marknadsaktiviteter, exempelvis kundnöjdhet bra att sträva mot. Objektiv som positionerings- 

och segmenteringsstrategier bör också vara i åtanke vid en self service organisation. För en 

remote service organisation kan det handla om anställdas tillfredställdhet, motivation och andra 

effektivitetslösningar. Eftersom konsumenter aldrig eller sällan skulle se miljön är målen riktade 

mot de anställda. För interpersonal services handlar det om att fokusera på organisations- och 

marknadsobjektiv via en väl genomtänkt design av servicescapet. Även relationsbyggande mål 

kan influeras av designen (Bitner, 1992). 
 

I Bitners (1992) modell väljs sedan om organisationen är en lean eller elaborate organisation. Ett 

bra exempel på en lean tjänst är en bankomat. Det är en tjänst som är enkel, har få element och få 

former. Ett sjukhus skulle i sin tur kategoriseras som en mer elaborate organisation. Ett sjukhus 

har en mycket komplex miljö, där ett patientrum kan vara designat för komfort och välmående 

samtidigt som designen har en underlättande funktion för personalen (Bitner, 1992). 
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Figur 1 

 
(Bitner, 1992) 
  
Som en fortsättning av figur 1 illustreras nedan figur 2, även den skapad av Bitner (1992). 

Faktorer som pris, nya funktioner och reklam har fått mycket mer uppmärksamhet än på vilket 

sätt den fysiska miljön kan locka kunder och tillfredsställa deras behov. Figuren nedan ger en 

bild och förklaring till hur den fysiska miljön påverkar kunderna. Bitner (1992) föreslår i sin 

modell att använda olika miljömässiga faktorer som påverkar både konsumenter, personal och att 

de kan medföra kognitiva- och emotionell respons till omgivningen. Intern respons påverkar i sin 

tur beteendet hos konsumenter och personal, men även den sociala interaktionen mellan dem 

(Bitner, 1992). 
  
Hela figur 2 kan ses som ett holistiskt mönster, där alla delar på något sätt berör varandra och 

leder till olika uppföranden. I början av figur 2 har vi environmental dimensions, som utgörs av 

ambient conditions: temperatur, luft kvalitet, oljud, musik, lukt m.m. Space/function: layout, 

utrustning, möblemang m.m. och Signs, Symbols & Artifacts: skyltning, personliga artefakter, 

stil på decor m.m. Dessa faktorer leder till en uppfattning av servicescapet. Alla konsumenter 

och anställda styrs av kognitiva och emotionella responser, som för dem är unika. Servicescapet 

styr inte människans natur, det leder däremot till uppmanade känslor som i sin tur kan 

influensera ett önskvärt beteende. Att influera en konsuments föreställningar om en plats och 

deras föreställningar om personerna och produkterna som finns på denna plats blir en form av 

ickeverbal kommunikation (Bitner, 1992). 
 

Bitner (1992) är noga med att betona att effekten som alla ambient conditions har på den 

holistiska uppfattningen är mer påtagliga då de är extrema, det vill säga extremt hög musik eller 

bländande ljussättning. 
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Figur 2 

 
(Bitner, 1992). 
 

 

I Bitners (1992) modell tas det inte hänsyn till hur andra gäster påverkar kunden i ett social 

servicescape. Detta är något som inkluderats i Tombs & McColl-Kennedy (2003) teori som i 

grunden baseras på föregående teorier av Bitner. 
 

Tombs och McColl-Kennedy har konstruerat en modell som illustrerar hur stor effekt sociala 

servicescapes har på konsumentens köpavsikt. Det har sedan länge varit bevisat att den fysiska 

miljön i en butik påverkar konsumenten, dock var detta den fösta modellen som tog hänsyn till 

den sociala aspekten, speciellt människor och känslorna som de visar i servicemiljöer, 

exempelvis i en konceptaffär (McColl-Kennedy & Tombs, 2003). 
  
Figur 3 visar hur sociala servicescapes summeras upp av fem faktorer. Dessa är: purchase 

occasion, social density, displayed emotions of others, customer’s affective responses och 

customer’s cognitive responses (McColl-Kennedy & Tombs, 2003).  
 

2.1.1 Purchase occasion 

Det personliga köptillfället påverkas av andra faktorer och ofta blir det mer positivt/negativt 

beroende på hur människor i omgivningen känner och vad de uttrycker. Köptillfället indikerar 

sannolikt den sociala densiteten och den sociala densiteten kan i sin tur påverka uppvisandet av 

känslor hos andra. Konsumentens syfte med besök för just detta tillfälle fastställer om de 

kommer att identifiera sig med varandra och se sig själva som en del av en större grupp (McColl-

Kennedy & Tombs, 2003). 
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2.1.2 Social density 

Hög social densitet associeras positivt med uppvisandet av känslor hos andra konsumenter. 

Social densitet påverkar andras känslor och social densitet kan påverka negativt om det till 

exempel anländer någon till servicescapet som inkräktar. Det har även observerats att grupper av 

människor på caféer stannar längre än individer, vilket tyder på att ett köptillfälle som är frivilligt 

delat har en positiv effekt (McColl-Kennedy & Tombs, 2003). Människors uppfattning av ett 

servicescape är inte enbart förhållet till själva företaget utan även till personerna som vistas inom 

servicescapet. I en konceptaffär blir det blandningen av människorna och produkterna som du 

finner där. Därmed sker det en sorts association mellan konsumenterna (Bitner, 1992). 
 

2.1.3 Displayed emotions of others 

Affärer kan arbeta med ljussättning, färger och designen av golv för att skapa intresse och 

dragningskraft för konsumenten (Hultén, 2011). Konsumenter som är känsligare än andra 

konsumenter kommer att påverkas starkare. I sin tur påverkas konsumenten som är mer 

medvetna om andra konsumenters känslor mer än de som inte är det, dock influeras de flesta av 

stämningen inom servicescapet på något vis (McColl-Kennedy & Tombs, 2003). 
 

2.1.4 Customer’s affective responses 

Emotionella svar är högre när den sociala densiteten är hög. Social densitet kan påverka 

konsumentens kognitiva svar, som exempelvis ytterligare köp. I vissa situationer kan detta spela 

en stor roll på konsumtionsupplevelsen och detta kallas för emotional cognition i modellen, det 

vill säga, emotionell kognition, som visas i boxen under (McColl-Kennedy & Tombs, 2003). 
  

2.1.5 Customer’s cognitive responses 

Konsumenten upplever hela modellen från början med hjälp av kognitiv tolkning, genom varje 

steg i modellen görs val och till sist genomförs förhoppningsvis ett köp eller nyttjande av tjänst. 

Ett möjligt och önskvärt kognitivt svar är att konsumenten fortsätter att handla hos dig (McColl-

Kennedy & Tombs, 2003). 
  
För att summera figur 3: första delen av modellen berättar att företag bör locka konsumenten in 

till servicescapet, öka konsumentens önskan om att stanna längre och för att generera viljan om 

att återvända till affären igen. Andra delen av modellen relaterar till kommunikationsavsikterna. 

Konsumentens önskan om att bli associerad med de andra konsumenterna inom servicescapet 

och att de är villiga att rekommendera etableringen för andra. Tredje och sista delen av modellen 

är delad i två olika avsikter. Customers goal, det vill säga, konsumentens mål, som handlar om 

tillfredsställelse, njutning, glädje och service upplevelse. Den andra avsikten utgörs av: 

Organisational goals, alltså företagsmålen. Organisationen som även är tjänsteleverantör har 

som mål att ge en serviceupplevelse som kommer att generera positiv kognitiv respons och 

tillföra nytta för organisationen, som exempelvis resulterar i en lojal konsument. Organisationen 

bör vara högst intresserad av att förhöja konsumentens njutning för att förbättra företagsmålen 

(McColl-Kennedy & Tombs, 2003). 
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Figur 3 

 
(McColl-Kennedy & Tombs, 2003). 

2.2 Sinnesmarknadsföring 

De fem mänskliga sinnena är idag ofta försummade i marknadslitteratur, trots deras betydelse för 

att generera kundvärde, sinnesupplevelse och skapa en image för varumärket. Hultén är en av de 

få som har gjort forskning inom området. Han menar att forskare har fastställt att konsumenter 

inte längre bara köper produkten, utan också genomför köpet för den emotionella upplevelsen 

som kretsar kring investeringen. Företagen har möjligheten att skapa både fysisk- och 

relationskontext. Fysisk stimulans för den mänskliga hjärnan sker via syn, smak, ljud, textur och 

doft av miljön. Relationskontexten skapar stimuli genom andra människor och deras uppträdande 

(Hultén, 2011). 
  
Nedan är de fem mänskliga sinnena representerade, syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Som en 

sammanfattande rubrik i slutet används konkurrensfördelar, vilket innebär hur sinnena kan 

användas strategiskt i butiken och därmed på vilket sätt det kan ge både kunder och företag 

mervärde.   
 

2.2.1 Syn 

Det visuella sinnet är det mest effektiva och kraftfulla av de mänskliga sinnena (Kotler et al, 

2008) och även det som i dagsläget stimuleras mest i butiksmiljöer. Underhill (2006) menar att 

synen är det viktigaste sinnet för företaget att beröra eftersom det är med synen som kunden 

skapar sitt första intryck av en butik. Även Tsai (2008) menar att det visuella är det mest 

kraftfulla sinnet då 83 procent av all information som tas in, kommer via synen. 
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2.2.2 Hörsel 

Människans sinne av ljud är sammankopplat med emotion och känsla vilket har stor inverkan på 

varumärkesupplevelse och tolkningar (Hultén, 2011). Det här sinnet har inte lika stor inverkan 

som det visuella, men bör inte underskattas. I en undersökning över hela världen visade det sig 

att 56 procent av alla kunder kände igen jinglet för Intels “Inter Inside” (Tsai, 2008). 
 

2.2.3 Lukt 

Som sagt anses synen och det visuella vara det starkaste sinnet hos människan. På senare tid har 

psykologer och marknadsförare börjat inse att även lukten är en viktig stimuli för företag att 

arbeta med, stimuli som dessutom ofta påverkar det undermedvetna hos kunden (Kotler, et al, 

2008). 
  
En människa kan komma ihåg över 10’000 olika dofter och är linkat med nöje och 

välbefinnande, men även till emotion och känslor, på ett liknande sätt som ljud. Doft kan 

användas i kortsiktig marknadsföring men även i strategier med målet att differentiera, stärka och 

utveckla varumärket (Hultén, 2011). Det har utförts en studie angående hur mycket doften i en 

omgivning påverkar kunden till köp. Där kom forskaren fram till att 84 procent av kunderna 

hellre hade köpt produkten som befann sig i en väldoftande miljö än en identisk vara i en miljö 

utan doft (Tsai, 2008). 
 

Det kan vara mycket givande att använda sig av dofter som marknadsföring. Ett känt exempel är 

konditorier som pumpar ut doften av nybakta bullar på gatan eller affärscentret de är belägna i. 

Vilket i sin tur lockar in konsumenterna (Bitner, 1992). 
 

2.2.4 Smak 

Smak är jämfört med andra sinnen relativt distinkt och interagerar oftast med andra emotionella 

sinnen. En smakstrategi kan användas för att skapa uppmärksamhet men även för att skapa 

mervärde för kunden (Hultén, 2011). Smakstrategi är en mer komplicerad och kostsam strategi 

för företagen att beröra, då det involverar smakprover. Det kräver även att kunden involverar sig 

fysiskt, vilket endast har framgång om proverna är gratis. Dock kan det vara värt det för 

företagen eftersom 87 procent av de konsumenter som fått en positiv smakupplevelse köper 

produkten (Tsai, 2008). 
 

2.2.5 Känsel 

Textur handlar om beröring, då konsument känner på produkten. Det är det sinne som ger 

känslan av att produkten är sammanlänkad med informationen för den (Hultén, 2011). En studie 

visar att känseln är viktig för 81 procent av kunderna, då känseln av produkten förväntas ge en 

fingervisning av den förväntade kvaliteten (Tsai, 2008). 
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2.2.6 Konkurrensfördelar 

En konkurrensfördel är när ett företag vinner över konkurrenten genom att erbjuda större 

mervärde åt kunden, antingen genom lägre priser eller förse kunden med andra värdehöjande 

faktorer som inte har med priset att göra, men som gör produkten eller servicen mer värd. Det 

finns med andra ord många olika strategier för företag att skapa konkurrensfördelar (Kotler et al, 

2008). 
 

Sinnen och förnimmelser som kan användas vid sinnesstrategier illustreras i figur 4 nedan: 
  

Figur 4 

 
(Hultén, 2011) 
 

 

Ett företag kan använda sinnesstrategier via sensorer, sinnesintryck och förnimmelser i relation 

till de fem emotionella sinnena. Då blir det möjligt för företaget att lämna avtryck av en produkt 

eller service, vilket i sin tur skapar varumärkesimage (Hultén, 2011). 
  
Huvudändamålet med att applicera sinnesstrategier är att underlätta den multisensoriska 

varumärkesupplevelsen som uttrycks. Målet med att använda sinnesstrategi är att differentiera 

produkters identitet på en djupare nivå genom att påverka den mänskliga tankeverksamhet och 

de mänskliga sinnena. En sinnesstrategi definieras av Hultén (2011) som en strategi som 

påverkar ett specifikt sinne hos konsumenten. Den främsta anledningen för att ett företag ska ta 

fram en strategi som denna är för att differentiera varumärket från konkurrenterna. För att detta 

ska fungera som en konkurrensstrategi i kontrast till de vanligare differentieringsfaktorerna som 

pris och kvalitet, vilket ofta är samma sak, måste de harmoniseras (Hultén, 2011). 
 

För att förklara varför företag använder sig utav sinnesstrategier har Hultén skapat en SM 

modell, se figur 5 nedan. Modellen förklarar: sinnesstrategier uttryckta genom sinnen, 

förnimmelser och sinnesupplevelser. Modellen är ett försök till att förenkla processen och 

innehåller tre förklarande nivåer, där varje nivå inkluderar ett antal val för företaget. Nivåerna 

relaterar både till varandra samtidigt som de är självständiga. Ytterligare förklarat kan elementen 

inom varje nivå användas som faktorer/verktyg i marknadsprocessen till att differentiera och 

variera sig mot konkurrenterna (Hultén, 2011). 
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Figur 5 

 
(Hultén, 2011) 
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 3. Empirisk metod 

 

I den empiriska metoden presenteras hur författarna har gått tillväga för att samla in empirin. 

Här ges det bland annat en beskrivning av vilka metoder vi har använt, även kritik mot dess 

reliabilitet och validitet. 
 

 

3.1 Val av ansats 

Det finns två olika strategier att använda sig av vid en undersökning, kvalitativ och kvantitativ. 

Båda strategierna har för och nackdelar och lämpar sig bäst till olika typer av studier (Jacobsen, 

2010). I följande avsnitt redogörs för vilken strategi som använts i den här studien och varför. 
 

3.1.1 Den kvalitativa metoden 

Det här är en kvalitativ Case Study om Nespresso. Anledningen till att vi valt att genomföra en 

kvalitativ undersökning är för att vi vill göra en djupdykning i problemet och inte bara röra vid 

ytan, då vi anser att vi inte hade haft möjligheten att besvara frågan med en sådan metod. En 

kvantitativ undersökning fungerar endast vid de fall då det är ämnat för en ytlig studie (Jacobsen, 

2010). 
  
Genom att använda en kvalitativ metod skapas en hög intern validitet. Dock är det viktigt att inte 

ställa nyanserade frågor vid intervjutillfället. Den största nackdelen med att använda denna 

metod är att den är resurs- och tidskrävande, därför är det viktigt att enbart använda ett fåtal 

respondenter i intervjun. I gengäld finns det ofta generaliseringsproblem i denna typ av 

uppsatser. Tolkningssvårigheter är ännu en svaghet hos denna ansats i samband med nyanserade 

svar och komplex data. Insamlingsmetoden av data är även den bristfällig då 

undersökningseffekten infaller. Detta innebär att respondenten kan känna sig påverkad av 

intervjuaren, vilket är möjligt eftersom vi är fysiskt närvarande vid intervjun. Det har även tagits 

hänsyn till problemet kring flexibiliteten vid valet av denna metod. När ny information 

uppkommer är det vanligt för forskarna att fastna i en ond cirkel, där undersökningen aldrig blir 

klar (Jacobsen, 2010). Trots alla nackdelar med den kvalitativa metoden anser författarna att det 

är den bästa för den här studien, eftersom studien använder ett intensivt upplägg och ämnar gå på 

djupet och förklara fenomenet. 
  

3.1.2 Val av datainsamlingsmetod 

Eftersom en kvalitativ metod används, som är mer öppen för ny information än den kvantitativa, 

lämpar sig en induktiv ansats bäst. Ansatsen går ut på att forska från “empiri till teori”. Forskaren 

ska gå ut i verkligheten utan hypoteser och skygglappar, vilket anses vara svagheten i den här 

ansatsen, att ingen kan gå ut i verkligheten med ett helt öppet sinne. Motsatt ansats är deduktiv 

och går från “teori till empiri”. Då är forskaren påläst inom ämnet vilket kan medföra att studien 

blir snedvriden på grund av att forskaren vet vilken information som söks och kan därmed gå 

miste om relevant oförberedd data (Jacobsen, 2010). I den här studien har det använts en 

abduktiv datainsamlingsmetod som definieras som en kombination av induktiv och deduktiv 
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metod. Författarna var inte tillräckligt insatta i ämnet för att genomföra en induktiv 

datainsamling, vilket enligt Jacobsen (2010) hade lett till många irrelevanta frågor och irrelevant 

information. Dock är inga hypoteser satta eftersom vi inte vill begränsa datainsamlingen med 

skygglappar. Den här typen av kombinerad datainsamlingsmetod blir enligt Jacobsen (2010) 

alltmer vanlig. Först söktes det upp artiklar med modeller och teorier kring ämnet, där ett antal 

valdes ut beroende på hur väl de förklarade det ämne som skulle undersökas. För att sedan basera 

guidernas teman efter teorierna och sedan i analysen jämföra om teorierna stämmer in på 

verkligheten. 
 

3.2 Sekundärdata 

För att på ett bra sätt skapa en relevant intervjuguide med lämpliga frågor var författarna tvungna 

att läsa igenom ett flertal artiklar för att bli insatta i ämnet. Nedan följer en närmare presentation 

om tillvägagångssättet vid insamling av sekundärdata. 
 

3.2.1 Datainsamling 

Kotler et al (2008) menar att det finns många fördelar med att använda sig utav sekundär data i 

en undersökning, framförallt kan datan samlas in snabbare och till en lägre kostnad än 

primärdata. 
 

Vid insamling av sekundärdata har Halmstad Högskolas artikeldatabas och Google scholar 

använts till att i första hand söka efter artiklar, men även böcker. Sökorden har varit: 
 

Sinnesmarknadsföring (Sensory Marketing), Konceptbutik (Concept Store), Butikskoncept (Store 

Concept), Varumärke (Brand), Varumärkesimage (Brand Image) Butiksupplevelse (Store 

Experience), Konsumentbeteende (Customer Behavior). 
 

När något intressant fanns genom de här sökorden gjordes ytterligare en sökning på 

författaren/författarna för att undersöka om det fanns mer givande information. Till exempel när 

författarna kom i kontakt med Gilmore & Pine och kom fram till att det var författare som kunde 

tillföra mycket till undersökningen, gjordes det ytterligare en sökning på deras namn vilket 

resulterade i mer passande information för studien. 
  
Kotler et al, Hultén, Jacobsen och Wärneryd är alla författare som använts under åren på 

högskolan och ansågs vara trovärdiga och relevanta för den här forskningen. 
 

Vid användning av sekundärdata finns risken att informationen har använts och tagits fram för 

annat syfte än i den här rapporten (Jacobsen, 2010). Det är något som alltid funnits i åtanke vid 

användning av de sekundära källorna. Det finns enligt Kotler et al (2008) även en risk att inte 

finna den data som studien kräver, men det är inget som vi i den här underökningen har haft 

något problem med. 
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3.2.2 Källkritik 

Strävan har genomgående i studien varit att använda sig ut av de senaste teorierna inom ämnet. 

För att med förståelse använda och möjligheten att applicera McColl-Kennedy & Tombs (2003) 

artikel rätt var det tvunget att även inkludera Bitners (1992) teori. Författarna är väl medvetna 

om att McColl-Kennedy & Tombs teori bygger på Bitners modell. Trots att det endast är tio års 

skillnad på dessa två teorier har forskning kring servicescape utökat och det var därför även ett 

medvetet val att använda sig ut av dessa teorier och källor för att studien skulle kännas 

sammanhängande och enkel för läsaren. Det är även av den anledningen, att göra det enkelt för 

läsaren som endast en teori kring sinnesmarknadsföring har används. Hultén valdes för att 

modellen var enkel att förstå och innehöll det som krävdes för att besvara frågan.  
  
Genomgående i teorin används de engelska och ursprungliga definition på fenomen för att 

förenkla förståelsen i modellen och för att minska risken för feltolkningar på grund av 

översättningen. 
 

3.2.3 Avgränsning i sekundärdata 

För att besvara frågan: “Hur skapar konceptbutiken i Malmö mervärde åt Nespresso och deras 

konsumenter?” behövs teorier som behandlar de mest typiska egenskaperna hos en konceptbutik, 

för att ha möjligheten att mäta effekten. Teorierna har blivit valda för att de kompletterar 

varandra på ett bra sätt och gör det enkelt att förstå kopplingen om hur och varför konceptbutiker 

fungerar. Första teorin handlar om servicescapes som ursprungligen var Mary Jo Bitners 

upptäckt. Sedan presenteras en modell som är byggd på hennes term av McColl-Kennedy & 

Tombs. För att kunna förklara varför den modellen verkligen fungerar presenteras en teori av 

Hultén om sensorisk marknadsföring, som visar hur och varför människan blir påverkad av 

omgivningen. Tillsammans förklarar detta varför konceptbutiker har en stor fördel och hur det 

går att skapa mervärde både till konsument och till företaget. 
 

3.3 Primärdata 

Wärneryd (1990) menar att det finns många olika insamlingsmetoder av primärdata att välja 

mellan i en kvalitativ studie, till exempel besöksintervjuer eller telefonintervjuer. Val av metod 

diskuteras närmare nedan. 
 

3.3.1 Observation som datainsamlingsmetod 

Observation är enligt Kotler et al (2008) en undersökningsform där forskarna kan få reda på 

information om respondenten som respondenten inte hade kunnat svara på vid en enkel intervju 

eller enkät undersökning. Men Kotler et al (2008) menar även att observation som 

datainsamlingsmetod har sina gränser då det inte på en observation går att se respondentens 

känsla, attityder eller motiv. Det är av den anledningen som observation inte bör användas som 

den enda datainsamlingsmetoden. Därför har vi i den här studien valt att komplettera med både 

kundintervjuer och personalintervjuer till empiriinsamlingen. 
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Vid användning av observation som en primär datainsamlingsmetod finns det aspekter som bör 

diskuteras. Först och främst om observationen ska vara öppen eller dold, vilket handlar om ifall 

den som undersöks är medveten om att han eller hon blir undersökt. Den dolda observationen har 

den viktiga fördelen, nämligen att den som blir undersökt inte har någon anledning till att 

uppträda onormalt vilket annars kan vara en risk. Dock finns det ett etiskt problem med den 

dolda observationen, är det rätt att undersöka någon som inte vet om det? Många anser att det är 

fel att observera utan samtycke och att öppenhet och frivillighet ska eftersträvas (Jacobsen, 

2010). Observationen i den här studien är dold men till viss del även öppen. Eftersom 

personalens agerande inte ingår i observationen togs beslutet att presentera oss och uppsatsen för 

butikschefen och med andra ord få tillåtelse att observera och intervjua kunder i butiken. Att inte 

göra observationen öppen för konsumenter var medvetet då vi anser det finns fördelar med att 

hålla den dold för dem, som till exempel att konsument inte beter sig normalt. 
 

Andra beslutet som måste tas är om observationen ska vara deltagande eller icke deltagande. Om 

observationen är deltagande deltar undersökaren på samma villkor som den undersökta, något 

som kan vara bra när en grupp ska studeras under en viss tid, exempelvis hur studenter anser att 

undervisningen är och kan då delta i informella diskussioner bland studenter och låtsas vara en 

av dem. Det största problemet med en deltagande observation är att den som undersöker med stor 

sannolikhet påverkar resultatet, vilket medför lägre reliabilitet av resultatet. Vid en 

ickedeltagande observation kan de som blir undersökta istället undra vad den personen gör där 

och kan därför leda till onormalt beteende (Jacobsen, 2010). I den här studien kommer vi att 

agera deltagande, det vill säga agera som kunder för att ha möjligheten att behandlas på samma 

sätt som en “vanlig” kund. Hade en ickedeltagande observation genomförts skulle människor 

med all sannolikhet undra vad vi gjorde där eftersom butiken är lättöverskådlig med mycket 

personal. 
 

Observationen ägde rum i en naturlig miljö, det vill säga att vi som undersökare förflyttar oss till 

den miljö som det som ska undersökas finns i, rent konkret: Nespressobutiken i Malmö. När 

observationen äger rum kan påverka resultatet mycket, hög/låg säsong, antalet kunder, olika 

kunder vid olika tidpunkter osv. (Jacobsen, 2010) i det här fallet kommer den att utföras en 

veckodag, då det inte är lika högt tryck i butiken och det blir enklare att observera de kunder som 

kommer in. Gällande hur länge observationen ska pågå ska det ske under en dag, 

eftermiddagstid. 
  
Vid observationen bör undersökaren ha tillstånd för det, vanligaste sättet att skaffa det är genom 

den ett formellt godkännande från till exempel chefen (Jacobsen, 2010). I den här studien har 

tillstånd skaffas genom en formell förfrågan till butikschefen. Utan ett godkännande kan 

trovärdigheten i undersökningen skadas, dessutom kan de som observeras dra sig undan 

(Jacobsen, 2010). 
 

Fördelarna med att använda en videokamera är att all information och beteende med säkerhet blir 

tillgängligt vid senare tillfällen som till exempel vid analysdelen. Den mänskliga faktorn kan 

medföra att information blir utebliven. Dock finns alltid risken att ett tekniskt hjälpmedel kan 

utlösa onormalt beteende hos dem som ska undersökas (Jacobsen, 2010) och det är utav den 

anledningen som det inte kommer användas någon videokamera vid observationen. 
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3.3.2 Intervju som datainsamlingsmetod 

I den här studien har en öppen individuell intervjuteknik används, som likt andra metoder har 

sina för- och nackdelar. Metoden lämpar sig bäst när få enheter ska undersökas eftersom den 

individuella intervjun enligt Kotler et al (2008) är mycket tidskrävande och tar mycket längre tid 

än till exempel en telefonintervju, men en stor fördel är att metoden är flexibel (Kotler et al, 

2008). Risken finns dock att det blir för mycket information som vi inte kan hantera vid dessa 

typer av intervju (Jacobsen, 2010). Det är på grund av denna risk med för mycket information 

som det endast kommer att intervjuas tre anställda på Nespresso och två konsumenter i butiken. 
 

Det finns ett antal olika intervjutekniker som undersökare medvetet måste ta ställning. För det 

första om intervjun ska vara ansikte mot ansikte eller via telefon. Ofta rekommenderas den 

förstnämnda då det blir mer personligt och respondenten får svårare för att ljuga. 

Telefonintervjun har emellertid de stora fördelarna med minskad risk för intervjuareffekten och 

att den inte är lika resurskrävande. Intervjuareffetkten innebär att undersökarens fysiska närvaro 

påverkar den som intervjuas och kan medverka till inkorrekt datainsamling (Jacobsen, 2010). 

Trots riskerna med en intervju ansikte mot ansikte är det detta som används i den här studien 

eftersom vi anser att fördelarna överväger nackdelarna. Författarna är dock medvetna om 

intervjuareffekten och kommer ha det i åtanke. 
 

En intervju kan vara antingen öppen eller strukturerad. Vid en öppen intervju används endast 

vägledande stödord av intervjuaren medan en strukturerad endast utgår ifrån klara frågor där alla 

bör bevaras. Vid en kvalitativ studie är en helt öppen intervju det optimala, då tanken med 

ansatsen är att vara öppen för ny information (Jacobsen, 2010). Dock kan detta bli svårt eftersom 

det kan resultera i mycket överflödig data som blir svår att hantera, dessutom menar Jacobsen 

(2010) att forskare alltid går ut och undersöker verkligheten med en undermedveten struktur. 

Jacobsen (2010) rekommendera att i en kvalitativ studie använda en väl utarbetad 

intervjuhandledning, med öppna svarsalternativ. I den här studien kommer författarna att följa 

Jacobsens (2010) rekommendation med en bra intervjuhandledning uppdelat efter teman med 

frågor att prata kring. 
 

Valet av miljö för intervjuerna var ett enkelt val eftersom det var konsumenter i butiken som 

skulle intervjuas och personal som arbetar i butiken. Det finns både för- och nackdelar med att 

intervjua i en naturlig miljö vilket är viktigt att känna till då miljön kan påverka hur respondenten 

agerar. Det kallas med andra ord för kontexteffekten. Det brukar sägas att en konstlad och okänd 

miljö medför konstlat agerande och svar från den som blir intervjuad och att en naturlig miljö är 

att föredra. Dock kan även en naturlig kontext medföra problem som intervjuaren bör vara 

uppmärksam på. I en naturlig miljö förekommer ofta störande moment för intervjun, till exempel 

kunder, annan personal etc. (Jacobsen, 2010). På grund av detta såg författarna till att vara 

mycket observanta på de störande moment som förekom under intervjun, vilka redovisas i 

intervjuguiden, men anser ändå att en naturlig kontext var det enda relevanta för den här studien. 
 

I valet om bandspelare skiljer sig vårt val i de olika intervjuerna. När personalen i butiken 

intervjuades användes inte bandspelare då vi ansåg att eftersom vi var två som antecknade gick 

ingen information till spillo. När intervjun med cheferna hölls användes bandspelare eftersom det 

är lätt att gå miste om information när endast en undersökare är delaktig. Det finns risker med att 

använda bandspelare, respondenten kan uppträda obekvämt och därmed påverka svaren negativt 

(Jacobsen, 2010). Cheferna som intervjuades ansågs inte påverkas i någon större utsträckning av 
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att intervjun spelades in tack vare deras höga position i företaget och att de då är vana vid att bli 

inspelade. 
 

McColl-Kennedy & Tombs (2003) modell beskriver fem fenomen som summerar upp deras 

modell om servicescapes. I intervjuguiden har vi valt att använda några av dessa som teman för 

att sedan enkelt kunna jämföra teorin och empirin. Dock finns inte emotionella och kognitiva 

svar med i någon av intervjuguiderna, då det blir svårt att fråga om, för att konsumenten själv 

inte kan svara på det utan att vara mer insatt. Något som i sin tur hade kunnat ge mycket låg 

validitet i svaren. Därför valdes det att utesluta dessa två faktorer trots att de får stå kvar i teorin 

då de tillför förståelse av modellen för läsaren. 
 

3.3.3 Intervjuguide 

Vid undersökningen har det använts två stycken intervjuguider. Enligt Wärneryd (1990) är det 

viktigt att konstruera frågorna olika beroende på vem de ställs till och vad de har för 

kunskapsbas. Det skapades därför en intervjuguide till konsumenterna som frågade mycket om 

vad de tänkte på i butiken och hur de uppfattade servicescapet. Till butikspersonalen skapades en 

intervjuguide som var mer inriktad på hur de medvetet arbetade med servicescapes. 

Intervjuguiden har mestadels öppna frågor, då det enligt Wärneryd (1990) kan vara svårt att 

använda sig av exempelvis ja- och nejfrågor eftersom respondenter ofta har en tendens att hålla 

med om särskilda påståenden, exempelvis “är du nöjd med...”. Wärneryd (1990) påpekar även att 

det är viktigt att inte fråga om två saker i en fråga, där respondenten kan hålla med om en del 

men inte den andra, detta togs hänsyn till vid konstruerandet av frågorna. Kotler et al (2008) 

påpekar även vikten av att använda simpla och direkta ordval vid en intervju. Vilket vi hade i 

åtanke vid skapandet och redigeringen av intervjuguiden.   
 

Intervjuerna genomfördes vid två olika tillfällen, då intervjun med en av Nespressos 

Sverigeansvariga och butikschefen var vid ett bokat möte. 
 

Vid första intervjutillfället presenterade vi oss för butikschefen på Nespresso Malmö, dels för att 

fråga om vi fick intervjua deras konsumenter och anställda och även om de hade något emot 

observationen av butiken. Butikschefen ansåg att det var ett spännande uppdrag och var glad 

över att kunna hjälpa till, de serverade oss kaffe först av allt, vilket fortsatte med en intervju av 

en anställd på Nespresso. Den anställde som intervjuades, vid namn Adam, hade mycket kunskap 

om företaget och deras koncept. Under en liten del av intervjun deltog butikschefen, det vill säga, 

tog en kaffe bredvid oss. Kontexteffekten av att butikschefen lyssnade på intervjun kan ha 

påverkat svaren. Att det påverkat Adams svar till att stämma överens med företagspolitiken, 

något som vi har tagit hänsyn till, dock verkade det inte som att han blev påverkad av sin chefs 

närvaro, det var glad och trevlig stämning. Under intervjun ställde vi våra frågor och Adam 

svarade på dem väl men eftersom det var öppna frågor gav han oss även mycket information runt 

omkring frågorna. Intervjuguiden kändes mycket relevant och det fanns inget som han inte kunde 

besvara eller inte förstod. Datan av denna intervju var till väldigt stor hjälp. 
 

Sist den dagen intervjuades två konsumenter på Nespresso. Intervjun tog plats utanför butiken, 

men på grund av det kalla vädret som blev ett störande moment, flyttades intervjuer inne för att 

inte respondenterna skulle stressa av den orsaken att de frös för mycket. Trots öppna frågor blev 

svaren mycket kortare än vid intervjun med Adam. Ändå anses svaren på frågorna var 
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uttömmande, då det var tur att våra respondenter var insatta i Nespresso sedan innan på ett eller 

annat sätt. Det ledde i sin tur till att de inte var tveksamma till några utav frågorna utan förstod 

dem och hade en klar uppfattning av deras egna åsikter kring frågorna. 
 

Vid intervjuerna togs det hänsyn till att vad konsumenten noterar och kommer ihåg av miljön 

och hur de känner för servicescapet beror helt på syftet med besöket (Bitner, 1992). 
 

Intervjun med Stefan och Ola hölls i lunchrummet, i lokalens källare, och pågick i ungefär en 

timme. Då intervjun inte hölls under lunchtid var det lugnt, utan störningar av personal eller 

telefonsamtal. Under intervjun deltog båda respondenterna hela tiden.   
 

3.3.4 Urval 

Först av allt var det viktigt att göra en begränsning till konceptaffärer och att då ha en definition 

av vad en koncept affär innebär. Efter att ha undersökt vilket utbud av konceptaffärer det fanns i 

vår omnejd valde ett par ut som verkade intressanta på olika sätt. För att göra ytterligare bortfall 

av företag, granskades hur väl de lyckats fullfölja konceptet, med våra mått. Till sist handlade det 

om hur tillgängligt företaget var för oss och hur stor chans vi hade att komma i kontakt med 

någon där. Självfallet var den fysiska butikens plats lika viktigt då ett fysiskt besök av oss måste 

vara genomförbart, för att skapa en undersökning av deras servicescapes. För att kunna fullfölja 

undersökningen behövs företagets perspektiv och därför skulle det vara meningslöst att välja ett 

företag som inte går med på en intervju. Lyckligtvis mottogs förslaget med god respons från 

Nespresso, vilka har fullföljt konceptet, dessutom har de en annan och mycket intressant historia 

eftersom de enbart sålde över Internet från början. 
 

Valet av respondenter gjordes med stor baktanke. Det var viktigt att samla in data till studien 

från olika vinklar och ur olika perspektiv. Därför valdes det att intervjua både internt i företaget 

och externt bland konsumenterna i Malmöbutiken. För att öka trovärdigheten på undersökningar 

har den ansvarige för Nespressos Sverige, Stefan Persson, inkluderats i undersökingen. De här 

respondenterna fick vi kontakt med via ett personligt nätverk. 
 

Respondenter: 

Två kunder/besökare från Nespressobutiken i Malmö: Första respondenten var Tomas, en 45-årig 

man som tidigare besökt butiken och är bosatt i Malmö, han köpte kaffe för sitt hemmabruk. 

Andra respondenten var en yngre man vid namnet Håkan, i 30-årsåldern, bosatt i Borås. Det var 

hans första besök i butiken och syftet med hans besök var att köpa kaffe för att bjuda sina kunder 

på under en mässa. 
 

Stefan Persson: som har jobbat för Nespresso i fem år vilket, enligt honom, är lång tid för att 

vara i företaget. Nu har han titeln Senior Business Controller. Studerade ekonomiprogrammet på 

Högskolan i Halmstad. 
  
Ola Secher: Boutique Manager i Malmö butiken, var med i uppstarten, byggandet och 

utvecklandet av butiken. 
 

Adam: Anställd på Nespressobutiken i Malmö 
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3.4 Analysmetod 

Positivismen och hermeneutiken är de två olika forskningstraditionerna att se på och förstå 

verkligheten. Positivism som synsätt härstammar från naturvetenskapen och den empiriska 

världen, här strävas det efter att studera och förklara världen genom siffror och mått (Jacobsen, 

2010, s. 34-40). Med en hermeneutisk attityd är strävan att förstå och tolka andras uppfattningar i 

ord. Ett positivistisk synsätt och metod används ofta vid kvantitativa studier med en deduktiv 

anats, medan en hermeneutisk brukas vid kvalitativa studier med induktiv ansats (Jacobsen, 

2010). I den här studien används en hermeneutisk syn på verkligheten. I analysen kommer det att 

beskrivas, förklaras och redogöras hur Nespresso konceptbutik skapar mervärde åt Nespresso 

och deras konsumenter. 
 

3.5 Validitet 

Validitet kan enligt Jacobsen (2010) delas in i intern och extern giltighet. Den interna handlar om 

resultatens giltighet, det vill säga hur pass väl vi faktiskt har undersökt det som sägs i rapporten. 
 

Det finns olika metoder till att kontrollera den interna validiteten, där det framförallt är två 

metoder som dominerar. Det första är att kontrollera undersökningen och slutsatserna mot andra 

och det andra att kritiskt granska resultaten på egen hand (Jacobsen, 2010). Studien har blivit 

hårt kritiskt granskad av författarna och utomstående personer, som studenter och handledare. 

Även tack vare de olika respondenterna som ger studien möjlighet till en hög giltighet enligt 

Jacobsen (2010). Under tre av fyra intervjuer deltog båda författarna för att minska risken för en 

vinklad intervju, vilket annars är vanligt. Detta fanns alltid i baktanken på den intervju där endast 

en undersökare kunde medverka. 
 

För att öka validiteten ytterligare utfördes en observation i butiken. Vid intervjuer finns risken att 

respondenten svarar det som anses vara det “riktiga” svaret istället för vad han eller hon 

verkligen tycker. Därför är en observation ett bra komplement (Jacobsen, 2010). Då fanns 

möjligheten att registrera konsumenternas verkliga beteende i butiken, inte vad de säger att de 

gör. 
 

En undersökning med hög extern giltighet medför en studie vars resultat och slutsatser är 

generaliserbara, och det går att föra över slutsatserna till ett större sammanhang (Jacobsen, 

2010). Avsikten med den här studien är inte att ta fram ett enda definitivt rätt svar, vilket gör det 

svårt att spekulera kring den externa giltigheten. I en kvalitativ studie är inte målet, generellt sett, 

att generalisera från det urval som gjorts till hela populationen. Den kvalitativa metodens styrka 

ligger i att generalisera data från ett mindre antal undersökningsenheter till en mer teoretisk nivå, 

om sedan den teorin som tas fram går att generalisera till ett större sammanhang är osäkert 

(Jacobsen, 2010). När det undersöks hur en konceptbutik ger mervärde åt ett företag kommer 

resultatet att kunna appliceras på andra konceptbutiker och företag. Självklart kommer resultatet 

behöva anpassas till det andra företaget som har andra styrkor, men konceptbutikens 

huvudsakliga påverkan kommer vara densamma. 
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3.6 Reliabilitet 

Reliabilitet innebär datas tillförlitlighet (Jacobsen, 2010). Det finns moment i den kvalitativa 

metoden som bör kännas till för att stärka reliabiliteten i en studie. Då intervjuer utförs är det av 

stor vikt att vara medveten om fenomenet intervjuareffekten. För att minska risken för detta har 

båda författarna deltagit i tre av fyra intervjuer. Att båda deltar minskar även risken för 

otillfredsställande registrering av data (Jacobsen, 2010). 
 

Valet av respondenter har skett med stor omsorg och baktanke, personer som har tillräcklig och 

relevant kunskap och erfarenhet. 
 

3.7 Metodkritik 

Upplägget i studien följer varandra med samma rubriker för att göra det enkelt för läsaren att läsa 

och förstå studien. Dock är emotionella- och kognitiva svar endast med i den teoretiska delen av 

uppsatsen, på grund av att det inte gick att ställa intervjufrågor på detta. Rubrikerna valdes att ha 

kvar i teorin för att förklara modellen på ett enhetligt vis. Det hade självklart varit optimalt att 

även undersökt de två områdena på samma sätt som de andra. 
  
Något som hade kunnat göras bättre i undersökningsdelen i studien var att båda författarna 

deltagit på intervjun med Stefan och Ola, vilket det tyvärr inte fanns möjlighet till. Självklart 

hade intervjun blivit enklare och bandspelare hade inte behövt vara tillgänglig. Dessutom hade 

risken för intervjuareffekten minskat, trots att den alltid fanns i baktanken under intervjun och 

vid sammanställningen av data. 
 

Ytterligare en faktor som kan påpekas är att ifall fler besök hade gjorts i butiken, för observation 

och intervju av konsumenten, då hade det kunnat leda till mer generaliserbara slutsatser. I det här 

fallet besöktes butiken en gång, på grund av att det för en av oss hade många timmars pendling.  

Fler tidpunkter hade medfört att det funnits möjligheten att samla in mer data och dessutom 

möjligheten att jämföra kunder och butiken olika dagar och tider under veckan. Efter det att 

intervjuerna var genomförda lades det märke till att det endast var män som intervjuats. Män och 

kvinnor kan se fenomen ur olika perspektiv och lägga märke till olika saker, därför hade det 

optimala varit om någon av respondenterna varit kvinna. Dock utfördes observationen av oss 

författare som båda två är kvinnor, förhoppningsvis kan observationen täcka de luckor som 

annars hade blivit. 
 

Eftersom kunderna deltog under tiden som de handlade, märkte vi att det var något svårt att få 

respondenterna till att svara utförligt på vissa frågor. Det krävdes flera följdfrågor än väntat för 

att få uttömmande svar. Då det var relativt många områden/teman i intervjuguiden kändes det 

emellanåt något rörigt under intervjuerna de gånger övergången från ett tema till ett annat inte 

gick smidigt. 
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 4. Empiri 

 

Sammansättningen av undersökningens primärdata finner ni i detta kapitel. Den har samlats in 

genom utförandet av observations- och intervjuguider. 
 

 

4.1 Servicescapes 

Nespresso är en organisation som faller in under interpersonal services. De är även en elaborate 

organisation, alltså en organisation som är komplex. 
  

4.1.1 Purchase occasion 

Observation 

I butiken är det mycket personal som kontaktar konsumenten direkt vid entrén. Det tog inte mer 

än en sekund att skapa ögonkontakt. Vid den här observationen var det lugnt, med få 

konsumenter i butiken, men ett kölappssystem användes ändå. Som mest var det en person i kö. 

Kölappssystemet var unikt i den bemärkelsen då kundnumret visades på en tv-skärm, där det 

även stod vilket nummer som hänvisades till vilken kassa, vilket uppfattades som väldigt 

effektivt. Runt om i butiken fanns det tre stycken tv-skärmar och det hördes ett ljust plingande 

när det var dags för en ny konsument att träda fram till kassan. Det är mycket personal i butiken 

och det finns totalt sex stycken kassor i form av tre öar, två kassor per ö. 
  

Konsumentintervjuer 

Tomas 

Hur mycket tid jag spenderar inne i butiken beror på när jag besöker den. Om det är på en vardag 

spenderar jag gärna lite mer tid i den, men på helgen brukar det vara otroligt mycket folk och då 

vill jag helst inte stanna länge. Jag handlar hellre här än på Internet då butiken ligger i Malmö 

och jag bor här. 
  
Håkan 

Eftersom det är mitt första besök i butiken går det inte att säga hur mina besök brukar vara, men i 

det här fallet är jag inte stressad. Jag har valt att köpa kaffet här i butiken för att det är för 

komplicerat att göra det via Internet. 
 

Personalintervjuer 

Nespresso Sverige, Ola och Stefan 

Självklart vill vi att kunden ska stanna längre i butiken än att bara gå in och köpa sitt kaffe. Det 

är dock inte så att vi håller kvar eller skyndar på en kund. Alla får ta den tid de behöver och vi 

föredrar hellre att kön växer än att slarva med servicen till kunden. 
 

Butiksanställd: Adam 

När en konsument kommer in i butiken är det viktigt för oss att de känner att det inte finns någon 

press. Vi vill inte stressa konsumenten och det är viktigt för oss att det görs en utförlig 

behovsanalys så att konsumenten går härifrån nöjd med sitt köp. Oftast stannar konsumenten 
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relativt länge. De provsmakar ofta någon ny sorts kaffe i vår bar eller kollar på nya produkter. 
 

4.1.2 Social density 

Observation 

Gemensamt för alla kunder är att de ser väldigt avslappnade ut, det förekom ingen stress. En del 

kunder verkar komma in för att köpa sitt vanliga kaffe medan andra går runt och njuter av 

upplevelsen och tar en kaffe i baren. Vid observeringstillfället befann det sig många kvinnor i 

butiken, några med deras barn där majoriteten var nyblivna föräldrar. Många konsumenter 

upplevs vara i medelåldern, det vill säga 30-60. 
 

Konsumentintervjuer 

Tomas 

Jag rekommenderar butiken för mina vänner och kollegor. Dock anser jag att det är lite för fullt 

på helgen för att det ska vara komfortabelt att spendera mycket tid här. Jag skulle definitivt säga 

att jag är deras idealkund och jag förknippas gärna med deras livsstil. Det Nespresso förmedlar 

genom marknadsföring är väldigt önskvärt. Jag tror jag har mycket gemensamt med andra 

kunder, då många av mina kollegor köper kaffe här. 
 

Håkan 

Jag skulle absolut rekommendera butiken till mina vänner, jag anser att den är väldigt snygg. 

Nespresso förmedlar George Clooney som en livsstil, lyxigt, smidigt och det är helt klart en 

önskvärd livsstil. Självklart tycker jag om att förknippas med den livsstilen och varumärket. Jag 

vet inte om alla konsumenter har något gemensamt, uppskattningen av gott kaffe kanske. Jag 

känner absolut att jag kan identifiera mig med Nespressos produkter. 
 

Personalintervjuer 

Nespresso Sverige, Ola och Stefan 

Vi vill förknippa varumärket med bland annat ungdomlighet och ett storstadfenomen. I nuläget 

riktar vi oss till personer mellan 25-50, dock försöker vi utveckla och förstora det 

åldersintervallet, vilket har visat sig inte är helt enkelt att göra utan att förlora nuvarande kunder. 

Det är där som butikerna kommer in som det bästa sättet att värva nya kunder, att övertyga och 

förklara varför de ska välja just Nespresso. I nuläget når vi främst ut till personer i storstaden, för 

att även nå ut till de som bor utanför säljs även Nespresso på diverse elkedjor. Detta har sina 

nackdelar eftersom det är svårt att skapa samma varumärkesimage och service där, det är svårare 

att hålla koll på kvalitén på kaffet och självklart blir det dyrare då det blir en mellanhand, men 

det är ett bra sätt att nå ut till en bredare kundkrets. 

Idealkunden är svår att säga. Hög kaffeförbrukning är såklart önskvärt, men det finns två grupper 

av kunder som använder Nespresso, de som köper en maskin för inredning till köket och den 

andra gruppen som älskar kaffet. Vi har till exempel stamkunder från Hässleholm som många 

skulle kalla lite “bonniga” som fullkomligt älskar butiken och konceptet, men till våra 

konsumenter hör även den lite “finare” stadsbon som kommer hit i kostym. 
 

Butiksanställd: Adam 

Butiken ligger på high end stråket i Malmö, om man nu kan säga att det finns ett sådant. Alla 

Nespressobutiker ligger på finare gator för att associationen ska göras till det finaste som staden 

har att erbjuda. Speciellt flaggskeppsbutikernas placering är viktig. Nespresso Club är ett 
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hjälpmedel för att skapa en länk mellan konsumenten och varumärket, där de kan associera sig 

med oss. Vår förhoppning är att konsumenterna sedan förknippar oss med den lyxiga livsstil som 

vi själva gör. Vår idealkund är en kund som har stort intresse för smak och kaffe. Som gärna 

provar våra nyheter men även som känner till sina egna favoriter. De har inte heller bråttom utan 

låter oss visa dem saker när de kommer på besök hos oss. 
 

4.1.3 Displayed emotions of others 

Observation 

Alla butiksanställda bär samma klädsel, förutom butikschefen. Anställda bär en grå kavaj, svart 

tröja och svarta byxor, medan butikschefen hade på sig svarta kostymbyxor och en vit skjorta. På 

kavajen bär de en namnbricka med namn och titeln kaffespecialist på. Detta gav intrycket av en 

enad professionell front med en chef som urskiljer sig något från sina anställda. 
 

Väggarna där kaffemaskinerna är på display är specialbyggda för att vara anpassade för 

ändamålet. Väggarna har infällda utrymmen där produkterna får plats, dessa utrymmen är 

formade som boxar med runda hörn och ofta i klara färger, just nu går accentfärgerna i rött och 

rosa. Det finns även lådor med enklare tillbehörsprodukter tillgängliga längre ner på denna vägg, 

antagligen för att det ska vara lättillgängligt. 
 

Butiken har ljust klinkersgolv på hela golvytan, det finns en matta vid ingången i en grå ton, den 

ger känslan av att vara en dörrmatta fast i ett mycket större format. Vid smakprovningen fanns en 

bardisk i ståhöjd där kaffet serveras, det finns inga stolar i butiken. Det känns som om mycket av 

kaffetraditionen är hämtad från Italien, där de har en helt annan kaffetradition än Sverige som har 

en mer inbiten fikakultur. 
 

Ljussättningen i butiken består främst av spotlights och lampor ovanför kassadiskarna. De större 

lamporna över kassorna har ljus som lyser in i själva lampan, alltså inget riktat ljus, vilket skapar 

en rymd av dovt ljus. Bakom planscherna finns det ljus som framhäver produktbilden. Ljuset 

upplevs som lagom ljust. Det ligger fokus på produkterna och de “viktiga” områdena i butiken, 

exempelvis kassorna, bakom kaffeväggen och vid smakprovningen osv. Inga lampor upplevs 

som störande eller trasiga. 
 

Konsumentintervjuer 

Tomas 

Atmosfären i butiken upplever jag som mycket trevlig. Jag har inte lagt märke till ljussättningen. 
 

Håkan 

Butiken är riktigt snygg, image är viktigt. Den känns lyxig precis som den borde göra eftersom 

kaffet som säljs kostar ca 600kr per kilo. Ljuset är inget jag lägger märke till när jag är i butiken. 
 

Personalintervjuer 

Nespresso Sverige, Ola och Stefan 

Atmosfären ska vara ett exklusivt varumärke för alla. Det ska kännas familjärt och avslappnat i 

butiken så att kunderna vill stanna, vilket även många gör. Här i Malmö fungerar konceptet 

väldigt bra, det är många som stannar kvar en stund och tar en kaffe. Om vi jämför med 

Stockholm som har en dubbelt så stor butik är det fler här som tar god tid på sig. 
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Tanken bakom ljuset är att visa produkterna som de verkligen ser ut. Användes ett gult ljus kan 

det vara missvisande, det är därför vi i alla butiker använder vitt ljus i spotlightsen för att inte 

lura kunden. 
 

Butiksanställd: Adam 

Den atmosfär som vi vill förmedla i butiken är en atmosfär präglad av den bästa servicen och en 

härlig upplevelse. I butiken har vi tänkt mycket på belysningen. Vi har fokusbelysning på det 

som är det “viktiga”, exempelvis bakom produkterna. I Italien används ofta speciell belysning 

över kaffebarerna, det är ofta lägre tak just över baren och högre tak runt omkring där det oftast 

sitter spotlights. Vi har arbetat på samma sätt med ljussättningen här. I ramen av själva 

kassaboxen finns också ljussättning som helt enkelt indikerar på att det är en viktig plats. Även 

kapslarna som pryder väggarna har belysning bakom sig. När vi stänger butiken stängs alla de 

större lamporna av helt, dock dimmas bara alla spotlights ner till en nattbelysning. Detta är för att 

konsumenterna ska kunna passera butiken och fortfarande se inredningen fastän att det blivit 

mörkt. Detta är även en anledning till att vi valt att arbeta med spotlights som belysning i större 

delen av affären. 
  

4.1.4 Syn 

Observation 

Om man kommer gående på gatan som sträcker sig förbi Nespressobutiken syns en liten 

utstickande skylt med Nespressos logga på. Framför butiken fångas blicken av ett väl designat 

skyltfönster, i glas, där det för tillfället gjordes reklam för de två nya special edition smakerna. 

Fönstret är flera meter brett och mycket högre än ett ordinärt skyltfönster. På glasdörrarna finns 

öppettider, men även telefonnummer till deras kundservice som är öppen tjugofyra timmar om 

dygnet sju dagar i veckan. Fönstret är förvånansvärt tomt. Upptill ser man in i butiken och nedtill 

står två stycken koffertar fyllda med en maskin och kaffekopp. 
  
När man stiger in i butiken läggs fokus på den stora väggen bakom kassorna till höger som är 

fyllda med färgglada kaffepods i härliga symmetriska mönster. Mörkbrunt och vitt är de två 

grundfärgerna i butiken, alla produkter är sedan väldigt färgstarka och sticker ut från 

basfärgerna. Det finns även accentfärger inbyggda i väggar och i form av tavlor. 
 

Konsumentintervjuer 

Tomas 

Det första jag lägger märke till när jag kommer in i butiken är att den är stor. Är dock osäker på 

om de har förändrat något sen sist jag var här. 
  
Håkan 

Det första jag ser när jag kommer in i butiken är det fräcka designen, det tycker jag är viktig. 
 

Personalintervjuer 

Nespresso Sverige, Ola och Stefan 

När man kommer in i butiken har vi inte inriktat oss på att kunden ska se på något speciellt, det 

ska enbart vara en upplevelse att komma in i butiken. Vi strävar mot att kunden ska känna sig 

som en i familjen, inte stelt som det ofta blir i “finare” konceptbutiker. Samtidigt som kunden 
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ska känna sig familjär är det även viktigt att de känner av den exklusiva delen som Nespresso 

också står för. 
  
I grundkonceptet i butikerna ingår en Welcome desk, som då är placerad precis innanför dörren 

och välkomnar kunden. Här i Malmö valde vi att inte använda en sådan eftersom det i Sverige 

inte var uppskattat, konsumenter vill istället gå omkring själva. Från början hade 

Stockholmsbutiken en sådan disk, men den har vi fått ta bort vilket har gett positiv respons bland 

kunderna. Om man däremot jämför med butiken i Paris så kan den franska kunden inte tänka sig 

något annat än att få den servicen. Istället för den här disken får vi vara noga med att hjälpa 

kunder när de kommer in, många är till exempel inte vana vid det kösystemet vi har med 

nummerlappar som annars bara finns i branscher som apotek och systembolag. 
 

Butiksanställd: Adam 

Det första vi vill att konsumenten ska lägga märke till när de kommer in i butiken är själva 

upplevelsen och att vi har service utöver det vanliga. Rent designmässigt ger våra väggar stor 

effekt och skapar förhoppningsvis en wow-känsla för konsument. Det är viktigt att konsumenten 

anser att inredningen är tilltalande. Vi har mycket färger fast de är uppbyggda på ett enhetligt vis. 

Utanför butiken hoppas vi på att konsumenterna ser vårt stora glasfönster och att de tycker att det 

känns välkomnande att stiga in butiken. 
  

4.1.5 Hörsel 

Observation 

Det spelas lugn och avslappnande musik, i en mix av lounge och jazz. Alla ljud i butiken blir 

tydliga eftersom de inte finns några textilier som dämpar, vilket kan medföra att musiken 

försvinner bland ljudet från kunderna. Högst blir ljudnivån vid kassan och kan uppfattas som ett 

negativt och störande brus i resterande delen av butiken. 
 

Konsumentintervjuer 

Tomas 

Jag tänkte inte på musiken mer än att det är vanlig bakgrundsmusik. Musiken påverkar mig inte 

mycket, i så fall negativt om musiken tar över. 
 

Håkan 

Musiken var inget som jag tänkte på när jag kom in i eller vistades i butiken. 
 

Personalintervjuer 

Nespresso Sverige, Ola och Stefan 

Det är centralbestämd musik som spelas i butiken, den är alltid på som bakgrundsmusik. Tanken 

är inte att den ska märkas av kunden, de är i så fall när de tar en kopp kaffe som de kan märka 

och reflektera över musiken. Den är ganska blandad, men aldrig så hög att den stör, och byts ut 

ungefär varje månad. Alla butiker har samma musik för att skapa samma känsla oavsett vilken 

butik kunden går in i. 
 

Butiksanställd: Adam 

I butiken spelas en blandning av jazz- och loungemusik. Nespresso skickar ut en uppdaterad CD 

till oss som vi sedan spelar på loop tills vi får en ny. Dock känns det inte som om man lyssnar på 
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samma hela tiden eftersom det inte är någon sång i musiken utan den fungerar mer som 

bakgrundston. I kaffebaren kan man höja och sänka musiken efter behov. Är det mycket folk i 

butiken får vi oftast sänka, då det är dålig resonans och det ofta blir mycket brus. 
 

4.1.6 Lukt 

Observation 

Utanför butiken känns ingen doft, inne i butiken träder doften av kaffe fram, främst längst bak i 

butiken där kaffe serveras i kaffebaren. 
 

Konsumentintervjuer 

Tomas 

Doften av butiken känns inte utanför men inne i butiken tycker jag att det doftar fantastiskt! Det 

är lycka! 
 

Håkan 

Jag lägger inte märke till någon speciell doft i butiken. 
 

Personalintervjuer 

Nespresso Sverige, Ola och Stefan 

Det finns ingen doftstrategi i företaget. Ibland har vi i och för sig satt ljus precis vid ingången 

vilket har lett till mer försäljning av ljus. 
 

Butiksanställd: Adam 

Vid ingången brukar det stå två ljus tända som doftar av kaffeblommor eller liknande. Det är vår 

egen serie av ljus, med speciella dofter som ska förstärka kaffekänslan. I kaffebaren doftar det 

ofta av kaffe, då vi bjuder konsumenterna på det. Ju fler som vill smaka desto mer doftar det 

såklart. Vi har dock ingen strategi för att sprida doften utanför butiken för att locka konsumenter 

in i butiken. Vi låter istället vårt skyltfönster tala för sig själv, då vi lägger en del energi på att 

skylta om det. Omskyltning görs oftast med två månaders intervall. 
 

4.1.7 Smak 

Observation 

När det gäller smakprovningen av kaffet fick vi prova det kaffet som var av intresse. I det här 

fallet provades nyheterna för våren, med annan sorts rostning av bönan. Hade vi velat prova fler 

sorter kändes det inte som att personalen skulle motsäga det, det viktiga var att vi var nöjda. 

Smakproverna serverades i espressoglas med tillhörande assietter, även en mandelkaka erbjöds 

för att framhäva undertonen av mandelsmak i kaffebönan. Väldigt informerande guidning vid 

smakprovningen, personalen kunde berätta allt om de olika smakerna på kaffet och 

rekommendera vilka som passar bäst till mjölk. Kaffet associeras med njutning och egen tid. 

Känslan av lyx uppfattades av oss båda som mycket framträdande där vi stod och fick höra 

historien bakom det kaffet som blivit serverat. 
 

Konsumentintervjuer 

Tomas 
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Jag är bekant med deras smaker då jag dricker Nespresso både på jobbet och hemma. En av de 

två gångerna jag varit här har jag smakat på kaffe i deras kaffebar, vi får se om det kanske blir 

lite provsmakning idag också. Jag associerar smaken med att det är lättillgängligt, eftersom det är 

enkelt att göra en god kopp kaffe, men även med att de har många varierande smaker att välja på. 
 

Håkan 

Idag kommer jag inte smaka på något kaffe eftersom jag vet vad jag ska köpa att bjuda mina 

kunder på. Kaffesmaken associerar jag med reklam de sänder på TV med George Clooney. 
 

Personalintervjuer 

Nespresso Sverige, Ola och Stefan 

Jag skulle nog våga säga att alla som kommer in i butiken smakar på kaffet. Det är ett bra sätt för 

oss att introducera nya smaker för kunden och även att övertyga osäkra kunder på att det är ett 

gott kaffe. Många äldre män som kommer in för första gången och har druckit bryggkaffe i hela 

sitt liv är en utmaning för oss att övertyga men tack vare att vi har kunnat bevisa att det blir gott 

kaffe har vi lyckats. Det gör även att det blir lönsamt med smakprover eftersom det leder till att 

kunder köper något annat än vad de brukar också. 
 

Butiksanställd: Adam 

Vi försöker ständigt att finna morgondagens smak. Vi har ofta en limited edition som på något 

sätt är innovativ, antingen vid framställningen av den eller vid smaken. 
 

4.1.8 Känsel 

Observation 

Maskinerna känns stabila med blandad kvalitet eftersom det finns både stora maskiner för 

företag och mindre maskiner för lätt hemmabruk. Alla maskiner är gjorda av plast och rostfritt 

stål, ju mer stål desto större maskin. Många av dem känns väldigt råa och maskulina i designen. I 

visningsområdet finns även tillbehör som mjölk skummare, shakers, kaffekoppar för visning och 

olika tillbehörskit. 
  

Konsumentintervjuer 

Tomas 

Jag anser att materialvalet som Nespresso använder sig utav i sina maskiner är attraktivt och jag 

associerar det med rena fräscha designer. Jag tycker dock inte att det är viktigt att få komma in 

här och känna på maskinerna i butiken, jag fick min maskin i present. 
  
Håkan 

Maskinerna är snygga, jag föredrar de med mer rostfritt stål på men de med plasten är också 

väldigt snygga och känns hållbara. Jag arbetar själv inom materialbranschen och skulle aldrig 

köpa en maskin utan att ha sett och känt på den i verkligheten. 
 

Personalintervjuer 

Nespresso Sverige, Ola och Stefan 

Våra maskiner ser olika ut och har olika material för att kunna rikta sig till alla våra olika kunder, 

det finns en maskin för alla. En av maskinerna är lite mer miljövänligare och andelen maskiner 
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som är framställda av gamla återvunna kapslar ökar, främst för att följa med i utvecklingen i 

samhället men även för att fler och fler kunder frågar efter en mer miljövänlig kaffemaskin. 
 

Butiksanställd: Adam 

Att ha en butik tillåter konsumenten att komma hit och känna på hela vårt sortiment, vilket är 

viktigt. Dock är det främsta syftet med butiken att branda Nespresso. Materialvalen i vår butik är 

valda med tanken om att det ska vara enhetligt. Nespresso äger konceptet och har samma i alla 

butiker. Detta i sin tur betyder att om en Nespressokund från Paris kommer till Malmö ska han 

eller hon känna igen sig i vår butik och vårt koncept. Det blir på något sätt som att komma hem. 

Sedan den första butiken startade har konceptet uppdaterats, det vi har i vår butik är det nyaste 

konceptet. 
 

4.1.9 Konkurrensfördelar 

Observation 

Konfektbutiker är visuellt väldigt genomtänkt, förmedlar varumärket trovärdigt, god kundservice 

med mycket personal. Butiken frodas verkligen av service, på alla sätt och vis märks det att det 

är ett av dem största ändamålen för butikens existens. Hela förmedlingen av varumärket och 

deras känsla är en ren konkurrensfördel. 
 

Konsumentintervjuer 

Tomas 

Nespresso är lättillgängligt för mig och därför kommer jag fortsätta med deras produkter. Det går 

snabbt att få en god kopp kaffe och jag har nära till den fysiska butiken. 
 

Håkan 

Nespresso var det självklara valet eftersom de är originalet och först med att introducera 

kaffepods på marknaden, jag kommer aldrig byta till något annat märke. 
 

Personalintervjuer 

Nespresso Sverige, Ola och Stefan 

Placeringen är A och O för att butiken ska lyckas, det finns många butiker i kedjan som inte 

hamnat på perfekt placering och det visar sig i sifforna. Vi vill vara placerade på de fina gatorna 

där gärna andra mat/dryck och andra konceptbutiker finns. 55 procent av våra klubbmedlemmar i 

Sverige bor i Stockholm och det var därför första butiken hamnade där, butiken är ett 

storstadsfenomen. 
 

En fördel med butiken är att vi kan garantera kvalitén på kaffet, något vi inte kan om den säljs 

hos någon återförsäljare. Vi vill helst sälja allt vårt kaffe själva eftersom vi vill ge den speciella 

servicen och dessutom är det mer lönsamt för oss. Butiken ger oss ett bra sätt att skapa rykte och 

gratis public relations, vilket var väldigt givande här i Malmö eftersom det är den första butiken i 

sitt slag. Butiken är även en stor försäljningskanal, cirka 40 procent av försäljningsintäkterna 

kommer från butikerna. 
  
Alla butiker i Sverige räknas som konceptbutiker, möjligtvis kan den i Stockholm räknas som en 

flaggskepsbutik. Där finns även en hörna i butiken speciellt för klubbmedlemmar, det används 

inte mycket men det ser snyggt ut. 
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Butiksanställd: Adam 

Att ha en butik är väldigt kostsamt och speciellt med vårt koncept. Eftersom vi bjuder på kaffe 

blir det en stor extrakostnad. Dock ligger den allra största kostnaden på personal. Vi är tio 

stycken heltidsanställda i butiken och tio stycken deltidsanställda. Detta för att vi alltid är många 

som arbetar i butiken samtidigt för att kunna erbjuda service snabbt och länge. 
 

Placeringen av butiken är ofta kostsam den också, eftersom de alltid ska befinna sig på high end. 

Egentligen är vi nog den enda high end butiken i Malmö men förhoppningsvis startar vi en trend 

här och då kanske fler tar efter. Vår butik sätter även Malmö på kartan, alla våra utländska 

medlemmar ser att det finns en butik här och därför lägger de märke till Malmö. 
  
En av de största konkurrensfördelarna som butiken medför är att vi får en chans att berätta om 

våra fördelar. Eftersom vi säljer en högkvalitativ produkt behöver vi sällan sälja in den i den 

bemärkelsen. Istället lägger vi extra fokus på att göra en bra behovsanalys så att konsumenten 

köper rätt maskin. Om en konsument blir pålurad en maskin med för mycket specialfunktioner 

utan att han eller hon egentligen behöver det kommer den konsumenten troligen inte bli nöjd 

utan istället känna att det blev ett onödigt eller misslyckat köp och inte heller ser fram emot nästa 

köp av kaffe hos oss. 
  
Vi är bekanta med benämningen konceptbutik, dock kallar vi nog inte denna för konceptbutik då 

vi har våra flaggskeppsbutiker som är mycket större och exklusivare. Dock har inte Sverige 

särskilt många butiker som kan kallas för konceptbutiker då det är relativt nytt här, så självklart 

är det en konceptbutik detta också bara inte lika anmärkningsbar som våra andra. 
 

4.2 Empirikritik 

Under den här rubriken kommer all insamlad data från kunder och anställda att ifrågasättas, 

ytterligare och djupare genomgång följer i analysen. 
 

Under intervjun med Ola och Stefan kom det fram att de föredrog lång kö framför dålig service, 

vilket kan ifrågasättas. Många konsumenter anser att lång kö innebär att servicen är ineffektiv 

och därmed dålig. Ofta kan detta bilda ett irritationsmoment för konsumenten. Butiken har i och 

för sig optimal möjlighet att göra kötiden till något positivt med tanke på smakproverna. Under 

intervjun kom det fram att de föredrog att sälja sina produkter själva framför via diverse elkedjor. 

Ett av argumenten till det var att det blev dyrare med en mellanhand. Efter intervjuerna gjordes 

en ytlig undersökning angående priset, om det verkligen stämde att maskinerna blev dyrare vid 

försäljning av andra kedjor. Då kom det fram att den billigaste maskinen kostade på elkedjan 990 

kr medan den billigaste maskinen via Nespresso gick på 1199 kr. Dock är vi inte medvetna om 

hur hög lönsamhet Nespresso får via elkedjan, möjligheten finns att det är lägre vinstmarginal än 

om de säljer själva, vilket då ger sämre lönsamhet. Det är känt att Nespresso anses som ett 

exklusivt varumärke, vilket både Ola, Stefan och Adam bekräftar. De även att kaffet är för alla 

och är familjärt. Detta är något som inte klingar rätt i våra öron då vi inte förknippar ett exklusivt 

varumärke som tillgängligt och familjärt. 
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Till sist är det självklart viktigt att ha i åtanke att de personer som intervjuats i företaget 

självklart talar positivt som företaget, vilket har märkts på grund av att ingen kritik har kommit 

fram. En bidragande faktor till att Håkan anser att materialvalet och möjligheten att känna på 

dem är viktigt kan vara att han arbetar inom branschen. 
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 5. Analys 

 

Kapitlets innehåll utgörs av en jämförelse mellan teori och empiri som redovisats tidigare i 

undersökningen. 
 

 

5.1 Servicescapes 

Nespresso är en organisation som faller in under interpersonal services. Det är även en elaborate 

organisation, alltså en organisation som är komplex, där designen av servicescapet ska underlätta 

och hjälpa till att skapa välmående. Nespresso kan påverka organisations- och marknadsobjektiv 

via en väl genomtänkt design av servicescapet. Även relationsbyggande mål kan influeras av rätt 

design. Det är viktigt att förstå vilka beteenden man som organisation vill framkalla och vilka 

känslor som kan frambringa de önskvärda beteenden som ligger i fokus (Bitner, 1992). 
 

Bitners (1992) modell redovisas i teorikapitlet och har används som en grundpelare i 

undersökningen, där viktiga miljöfaktorer och en generell holistisk bild av ett servicescapet 

bildas. I den genomförda observationen samt de genomförda intervjuerna var det tydligt hur alla 

olika fenomen gick samman och hur företaget fokuserade på dem. 
 

Nespresso har arbetat med många av de undersökta faktorerna. Jämfört med Bitners modell, som 

benämns som figur 2 i teorin syns det företaget inte arbetat med alla delar från början till slut. 

Det vill säga, det finns inga specifika objektiv som butiken ska förfylla, det framgick inte heller 

om Nespresso valt ut beteenden som de vill framkalla, förutom det självkara köpbeteendet. 
 

Alastair Tombs och Janet R. McColl-Kennedys modell, som i undersökningen benämns som 

figur 3, koncentrerar sig på att mäta den emotionella aspekten inom ett servicescape och hur 

människorna som befinner sig inom servicescapet påverkar varandra (McColl-Kennedy & 

Tombs, 2003). Utifrån teorin framkom följande underrubriker som är representerade nedan, dock 

finns inte emotionella och kognitiva svar med i vare sig empiri eller analys, anledningen till det 

beslutet återges i metodkapitlet. 
  

5.1.1 Purchase occasion 

Teorin säger att köptillfället påverkas av människorna runt omkring dig, den sociala densiteten 

och konsumentens syfte med besöket i butiken (McColl-Kennedy & Tombs, 2003). De 

konsumenter som intervjuades påstod att de inte kände sig stressade och gärna tog en kaffe i 

butiken, om det inte var helg, då det oftast var lite stressigare atmosfär. Respondenterna ansåg 

även kunna identifiera sig med varandra eller med varumärket. Vid frågan om de själva trodde 

att de hade något gemensamt med de andra kunderna på Nespresso blev svaret ja. I detta fall 

stämmer teorin överens med den insamlade datan. Eftersom konsumenterna känner sig lugna nog 

att slappna av vid sitt besök på Nespresso på vardagar, förutom på helgerna, då de blir påverkade 

av andra konsumenterna som är mer stressade än vanligt. 
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5.1.2 Social density 

Ett köptillfälle som frivilligt delas, exempelvis ett kafébesök har visat ha positiv effekt. Om 

servicescapet har hög social densitet innebär det att uppvisandet av andras känslor är positivt 

(McColl-Kennedy & Tombs, 2003). Det är viktigt att ta hänsyn till att människor uppfattar inte 

enbart produkterna inom ett servicescape utan även personerna som befinner sig inom 

servicescapet (Bitner, 1992). 
 

Under observationen var det tydligt att kunderna njöt och tog sig tiden att dricka en kopp kaffe. 

Respondenter rekommenderade gärna butiken för sina bekanta och de kunde associera sig med 

andra kunder. Livsstilen som Nespresso förmedlar tyckte de också var mycket tilltalande och de 

gärna ville se sig själva som Nespressos idealkunder. Intervjuerna med anställda på Nespresso 

avslöjade att de gärna vill förknippa varumärket med ett storstadsfenomen. Dock fick det inte 

glömmas bort att det finns två generella grupper som köper Nespresso, de som köper maskinen 

för inredningen hemma och de som köper Nespresso för att de älskar kaffet. Butiken ligger på 

“high end” stråket i Malmö och de vill gärna associeras med den lyxigare livsstilen.   
 

Ifall Nespresso lyckats med sitt servicescape bör deras kunder vilja associera sig med dem. Våra 

respondenter tyckte att det Nespresso förmedlade och betydde för dem var önskvärt och de skulle 

rekommendera butiken för deras bekanta, vilket tyder på att de fattat tycke för butiken. Däremot 

delas inte köptillfället på samma sätt som på ett kafé. Trots att de serverar kaffe betyder inte det 

att köptillfället delas på samma sätt som en fika, då många kommer själva in i butiken. De som 

däremot delar kaffe med någon kan få den positiva effekten av att köptillfället frivilligt delas 

med någon och då bidrar positivt inför köptillfället.   
 

5.1.3 Displayed emotions of others 

Affärer kan arbeta med ljussättning, färger och designen av golv för att skapa intresse och 

dragningskraft för konsumenten (Hultén, 2011). De flesta konsumenter påverkas av stämningen i 

servicescapet. Vissa är känsligare än andra och reagerar mer på andras känslor. Rent generellt 

påverkas dock humöret hos konsumenten av varandra (McColl-Kennedy & Tombs, 2003). De 

anställda i butiken använder enhetlig klädsel vilket utmärker dem från konsumenten. 

Omgivningen i butiken är specialutformad för att rymma Nespressos produkter och allt i butiken 

följer ett strikt koncept. Det finns inga stolar i butiken förutom en bardisk där kaffet serveras och 

avnjuts, vilket är inspirerad efter italiensk kaffekultur. Ljuset är dovt med punktbelysning och 

uppfattas som behagligt. Konsumenterna anser att butiken upplevs som lyxig och enligt Håkan 

bör den göra det med tanke på kaffets pris. Respondenterna lägger inte märke till ljussättningen. 
 

Enligt personalintervjuerna på Nespresso ska atmosfären kännas exklusiv, men samtidigt 

familjär. Framförallt ska upplevelsen vara präglad av den bästa servicen. Ljussättningen är noga 

utvald och ett vitt ljus är att föredra då en gul lampa ger en missvisande bild. När butiken stänger 

dimmas alla spotlights ner och passerande framtida konsumenten kan se produkterna på 

väggarna inne på Nespresso. 
 

Ingen av konsumenterna lade märke till ljussättningen, det betyder att företaget har lyckats, 

eftersom det sällan läggs märke till en behaglig ljussättning. En för ljus ljussättning uppfattas 

oftast negativt. Nespresso strävar efter en elegant miljö, vilket motsvarar konsumenternas åsikt. 
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Designen av hela butiksytan är välutnyttjad och anpassad, vilket visar att de försökt skapa en 

dragningskraft, ett mervärde, till konsumenten. 
 

5.2 Sinnesmarknadsföring 

Nedan är de fem mänskliga sinnena representerade, syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Som en 

sammanfattande rubrik i slutet används konkurrensfördelar, vilket innebär hur sinnena kan 

användas strategiskt i butiken och därmed på vilket sätt det kan ge både kunder och företag 

mervärde.   
 

5.2.1 Syn 

Synen är det viktigaste sinnet för företag att beröra, då det är det sinne som står för största 

intrycket av en butik (Underhill, 2006). Även Tsai (2008) menar att det visuella är det mest 

kraftfulla sinnet då 83 procent av all information som tas in, kommer via synen. Hos människor 

är synen det mest effektiva och kraftfulla sinnet (Kotler et al, 2008). 
 

Vid tillfället av observationen lades det märke till att skylten utanför butiken var liten och inte 

syntes från långt håll. Skyltfönstret däremot är stort och ger även en inblick in i butiken. Väl inne 

i butiken lades det märke till de subtila basfärgerna som butiken präglas av, blandat med de 

starka accentfärgerna. Väggen som ögat automatiskt fångar i butiken är den bakom kassorna, 

fylld av kaffepods i symmetriska mönster. De tillfrågade konsumenterna lade märke till butikens 

storlek och design, något som var viktigt för dem. Personalen på Nespresso berättade under 

intervjun att de vill att konsumenten ska känna sig som en i familjen när de kommer in. Företaget 

har med andra ord försökt frångå den stelheten som de hävdar är vanligt i en del konceptbutiker. 

I grundkonceptet finns en Welcome desk, som är placerad vid ingången, där en i personalen ska 

välkomna kunderna. I Malmö finns dock ingen sådan eftersom det visat sig vara mindre 

uppskattat i Sverige. Istället för disken försöker de att hjälpa kunder direkt när de kommer in, 

bland annat genom att introducera kösystemet. Adam berättar att det är viktigt för konsumenten 

att känna upplevelsen som butiken finns där för att ge. De effektfulla väggarna finns där för att 

ge en wow-känsla. Utifrån butiken låter de deras stora fönster tala, ge en välkomnande känsla 

och få konsumenten att vilja stiga in. 
 

Nespresso har arbetat med det visuella i sin butik. Det ska vara en fröjd för ögat att observera 

deras omsorgsfullt planerade väggar. Det är också det sinnet som de har arbetat mest med att 

påverka vilket enligt Tsai (2008) är bra. De har spelat på att väggarna ska vara effektfulla, vilket 

är helt rätt, de utvalda accentfärgerna vägleder konsumenten var fokusen ska läggas och styr på 

ett sätt ögat. Konsumentrespondenterna gav ingen information om vad som var extra bra eller 

dåligt rent visuellt utan pratade om affären i helhet, vilket kan ses som positivt. Om de varit 

missnöjda med en specifik del av butiken hade de troligtvis fokuserat på detta och kommuniserat 

det vid intervjun. Om som i det här fallet hela butiken är tilltalande talars det ofta om den i 

helhet. 
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5.2.2 Hörsel 

Hörseln är ett sinne som inte bör underskattas. Det är inte lika starkt som det visuella (Tsai, 

2008) men människan sammankopplar ljud med emotion. Vilket innebär att ljudet påverkar 

varumärkesupplevelsen och tolkningar av varumärket (Hultén, 2011). 
 

I butiken spelas avslappnande musik som är en mix av lounge och jazz. Det finns inga textilier i 

butiken. Musiken försvinner lite bland pratande konsumenter, som högst blir ljudnivån vid 

kassan. 
 

Konsumentrespondenterna tänkte inte på musiken, förutom att det spelades någon sorts vanlig 

bakgrundsmusik. Så länge inte musiken överröstar och blir jobbig tyckte de inte att musiken 

påverkade särskilt mycket. 
 

Personalen på Nespresso kommuniserar att musiken är centralbaserad och finns alltid med i 

bakgrunden. Tanken är att kunden inte ska lägga märke till den, eventuellt bara höra den lite vid 

baren när de avnjuter en kopp kaffe. Det är även från baren som musikens volym styrs, dock 

håller de volymen relativt låg då det är dålig resonans i butiken och det ofta blir mycket brus när 

det är mycket folk.   
 

Nespresso vill inte att deras musik ska uppfattas, utan bara vara en del av helheten. Det framkom 

i undersökningen att det stämde överens med konsumenternas uppfattning. De påstod att ljudet 

inte hade särskilt stor inverkan på dem, vilket troligen inte stämmer. Nespresso hade kunnat 

förbättre ljudet i butiken genom textilier. Resonans är när ljudet förstärks, har man dålig 

resonans, som Nespressos personal hävdar att de har, betyder det att musiken håller sig i 

bakgrunden. Hade det funnits textilier inom servicescapet hade det orsakat ännu sämre resonans 

då textilier äter upp ljud. Textilierna hade då ätit upp bullret från alla konsumenter, vilket hade 

kunnat resultera i en lugnare miljö på helgerna. 

 

5.2.3 Lukt 

Dofter påverkar människan ofta mer på det omedvetna planet, något som är en viktig stimuli för 

företag att arbeta med (Kotler, et al, 2008). Dofter kan länkas ihop med känslor på ett liknande 

sätt som ljud. Dofter kan användas som kortsiktig marknadsföring men även för att utveckla 

varumärket. Människor kan komma ihåg över 10 000 olika dofter (Hultén, 2011). Det har utförts 

en studie angående hur mycket doften i en omgivning påverkar kunden till köp. Där kom 

forskaren fram till att 84 procent av kunderna hellre hade köpt produkten som befann sig i en 

väldoftande miljö än en identisk vara i en miljö utan doft (Tsai, 2008). 
 

Att använda doft som marknadsföring är därför inte helt främmande. Ett exempel är konditorier 

som pumpar ut doften av nybakta bullar på gatan eller affärscentret de är belägna i. Vilket i sin 

tur lockar in konsumenterna (Bitner, 1992) och doften har därmed lett till ett köp. Detsamma 

hade fungerat med kaffe, då kaffedoften är attraktiv och för kaféälskare näst intill oemotståndlig. 
 

Utanför butiken kändes ingen lukt av kaffe. Inne i butiken träder kaffedoften fram, den blir mer 

och mer markant desto längre in i butiken, då kaffebaren ligger längst in i butiken. 
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Konsumenterna svarade olika, Tomas tyckte att det doftade fantastiskt i butiken medan Håkan 

inte tyckte att han kände någon doft alls. Personalen på Nespresso säger att de inte har någon 

doftstrategi. Ibland tänder de ljus med doft av kaffebönor vid ingången, men förutom detta gör 

de inget för att det ska lukta kaffe i eller utanför butiken. Adam menar att de lägger mer energi 

på att skylta om i skyltfönstret för att locka kunder.   
 

Att konsumenterna hade olika uppfattning om dofterna kan bero på att det inte doftar kaffe 

förutom när de precis serverat det. Kanske var det kunder i kaffebaren när vi frågade Tomas men 

inga kaffedrickande kunder när vi frågade Håkan. Vilket innebär att det inte alltid doftar av 

nybryggt kaffe inne på Nespresso. Att inte använda sig utav en doftstrategi när det säljs 

produkter med en väldigt distinkt doft är att inte utnyttja sina fördelar till fullo. Då teorin säger 

att en doftstrategi kan påverka det undermedvetna hos kunden. 
 

5.2.4 Smak 

En smakstrategi är bra att användavid skapandet av mervärde för konsumenten eller viljan att dra 

extra uppmärksamhet till en produkt. Smaksinnet interagerar ofta med andra emotionella sinnen 

(Hultén, 2011). Att ha en smakstrategi är komplicerat och kostsamt för företag. Konsumenten 

måste engagera sig i produkten och för att det ska fungera måste proverna vara gratis. Dock har 

detta en hög framgångsfaktor, då hela 87 procent av de konsumenter som tagit del av en positiv 

smakupplevelse köper produkten (Tsai, 2008).    
 

På Nespresso är det fritt fram att gratis prova de sorter av intresse i kaffebaren. Personalen 

rekommenderar oftast nyheterna, i vissa fall utgörs de av exklusiva limited edition smaker, något 

som vi fick smaka på vid besöket på Nespresso. Smakprovningen kändes påkostad, då kaffet 

serverades i muggar av glas med assietter och mandelkaka. Vid smakprovningen stod personalen 

och berättade om alla olika kvalitéer och egenskaper som just den bönan kännetecknades av. Vid 

observation kändes det lyxigt att stå vid kaffebaren. Konsumentrespondenterna var bekanta med 

Nespressos produkter, men provsmakade ändå ibland på kaffet inne på Nespresso. De 

associerade smaken och kaffet med antingen George Clooney eller lättillgänglighet. Vid 

personalintervjuerna påstod de att de flesta, om inte alla, provsmakar kaffe vid sina besök på 

Nespresso och de använder provsmakningen för att introducera nya smaker och för att övertyga 

osäkra konsumenter. Personalen säger också att eftersom smakproverna leder till köp, eller köp 

av en ny sorts kaffe, blir det lönsamt för dem att fortsätta med smakprover.    
  
Precis som teorin säger är det kostsamt för Nespresso att ha denna smakstrategi, dock påstår de 

att det lönar sig då konsumeten köper något de smakat på. Vilket stämmer överens med teorin 

som säger att 87 procent kommer att köpa det de provat om det varit en lyckad smakprovning. 

Smaksinnet integrerar med andra sinnen, för en av våra konsumenter var det lättillgängligheten 

och för vår andra tillfrågade konsument var det just George Clooney, som är med på TV 

reklamen för Nespresso. 
 

5.2.5 Känsel 

Känseln är liksom många av de andra sinnena viktiga för konsumenten. Tsai (2003) 
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kom i sin studie fram till att ungefär 81 procent av konsumenterna ansåg att genom att känna på 

produkten kunde de avgöra om produktens kvalitet. Hultén (2011) menar även han att känslan på 

produkten är viktig eftersom konsumenten då har möjligheten att sammankoppla informationen 

kring varan. I butiken kan kunden känna på alla produkter och tillbehör, vilket visade sig extra 

viktigt för Håkan som aldrig skulle köpt en maskin utan att känna på den i verkligheten. Tomas 

tyckte inte det hade någon betydelse att det fanns visning av produkterna i butiken. Det är tydligt 

att även företaget tänker mycket på materialvalet eftersom de anpassar valet efter konsumenten. 

Vissa kunder attraheras till stora maskiner med mycket stål och andra till mindre med mer 

hårdplast. Utan visning av produkterna hade det blivit svårt att branda varumärket som Adam 

menar att butiken har ett stort syfte till att göra. Utan visning hade Nespresso dessutom förlorat 

kunder som Håkan som ser ett mervärde i att känna på produkterna, och ur brandingsynpunkt 

hade det blivit svårt.        
 

5.2.6 Konkurrensfördelar 

En konkurrensfördel är en strategi som ger kunden mervärde till skillnad från konkurrenterna, 

något som gör att kunden väljer ditt företag istället för någon annan (Kotler, et al, 2008) 

  
Enligt Hultén (2011) kan företag skapa konkurrensfördelar genom att använda sig av olika 

sinnesstrategier vilket i slutändan ger mervärde åt kunden och därmed åt företaget. Ovan har det 

framgått att Nespresso påverkar konsumenter på alla sinnen, mer eller mindre, omedvetet eller 

medvetet. Till exempel menade Ola och Stefan att det inte fanns någon känselstrategi, där har de 

fel enligt teorin då de har visning av produkter, vilket var väldigt viktig för vissa kunder. I 

Hulténs (2011) SM modell ska företag som använder sig av sinnesstrategier för att skapa 

mervärde kunna appliceras. Nespresso kan i de flesta fall appliceras till denna modell. De 

använder till exempel en tydlig smakstrategi genom Hulténs (2011) modell, där smaksensorerna 

aktiveras hos kunden genom smakprover, vilket ger en gastronomisk sensation. I sin tur får 

kunden då ett sinnesuttryck via smaken och hela upplevelsen gör att kunden får en 

varumärkesupplevelse, känner mervärde för produkten/företaget och konsumerar kaffet.      
 

Tomas är den kund som tydligast kommunicerar mervärdet med butiken, närheten och 

smakupplevelsen. Även Håkan talar om att han aldrig kommer byta, eftersom Nespresso är 

originalet, vilket han ansåg gav honom mervärde. All personal var noga med att påpeka 

placeringens betydels, vilket Tomas bekräftar att de lyckats med i Malmö. Men att driva en butik 

är kostsamt, speciellt på det sätt Nespresso gör det, menar Adam. Ola och Stefan bekräftar dock 

att det är lönsamt både ekonomisk sätt, 40 procent av försäljningen sker här, och möjligheteren 

att påverka servicen i samband med varumärket. Ytterligare ett tecken på att de har lyckats skapa 

mervärde genom butiken är att det kommer kunder från Hässleholm (ca 2 timmars resväg) bara 

för att handla sitt kaffe i butiken. 
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 6. Slutsatser 

 

I följande avsnitt redovisas författarnas egna slutsatser baserade på uppsatsens innehåll. Det 

redovisas även resultatet av vår studie genom att besvara problemformuleringen, som 

presenterades i inledningskapitlet samt lämnas det förslag på fortsatt forskning. 
 

 

6.1 Servicescapes 

Det märks tydligt att Nespresso har arbetat med många av de faktorer vi valt att se till. Dock 

fattas den röda tråden. De har berättat vilket företagsobjektiv som Nespresso valt att förverkliga 

genom butiken när de istället borde valt ut vissa känslor att fokusera på som i sin tur kunnat leda 

till ett visst beteende och förfyllt företagsobjektivet. 
  
Däremot kan vi inte helt medge att de misslyckats med detta, då de hade ett starkt mål med 

butiken att den skulle erbjuda den bästa servicen för konsumenten, vilket i sin tur främjar 

försäljningen. Det som fattades var vilken känsla det strävas efter att konsumenten ska få. 
  
Det är viktigt att betona att effekten som alla ambient conditions har på den holistiska 

uppfattningen är mer påtagliga då de är extrema, det vill säga extremt hög musik eller bländande 

ljussättning (Bitner, 1992). I många av fallen har konsumenten inte lagt märke till små detaljer i 

butiken som det frågats om, exempelvis ljussättningen. I dessa fall anser vi att det är bra, då det 

är detaljer som konsumenter sällan ser såvida de inte är personligt intresserade, eller har speciell 

anledning att lägga märke till det. I de fall där konsumenten lägger märke till ambient conditions 

är det oftast för att det är ett störande moment, att sinnet stimuleras extremt mycket jämtemot de 

andra sinnena, helt enligt teorin. I Nespressos fall anser vi att de har lyckats mycket väl då inga 

av de ambient conditions varit för extrema att konsumenterna reagerat på dem. 
 

Undersökningen visar att servicescapet skapar ett mervärde för konsument och för Nespresso. 

Det är inom servicescapet företaget har störst chans att påverka konsumenterna. Hur väl de 

lyckas visar sig i deras intäkter. Om de lyckas innebär det att konceptbutiken skapar ett mervärde 

för Nespresso. Vi anser att de har lyckats, konsumentrespondenterna föredrog att gå till butiken 

och ansåg att det fanns ett värde för dem i den. 

 

6.1.1 Purchase occasion 

Enligt undersökningen speglades köptillfället ofta av människorna runt omkring, vilket 

överenstämde med teorin. Det som bör lyftas fram vid upptäckten är att ha en fin stämning i 

butiken, vilket även verkar vara något som personalen arbeta hårt med, speciellt med att ha 

utmärkt service och att få det att kännas familjärt i butiken. Problemet de har är dock att 

konsumenterna upplever sig stressade på helgen. Personalen svarade i intervjuerna att de inte 

hade något emot långa köer så länge konsumenterna fick rätt hjälp, vilket vi anser att de borde 

minska köerna på helgtid. Detta skulle kunna göras genom att sätta in extra personal på helgen 

eller möjligtvis installera fler kassor i butiken. De hade även kunnat uppmana konsumenter till 
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att använda sig utav The Pick-Up Area på helgtid för att spara tid i kassan. Med stressfria helger 

kan konsumenterna uppleva butiken och därmed känna mervärdet från den och uppskatta den på 

ett annat plan. 
 

6.1.2 Social density 

Undersökningen tyder på att den sociala densiteten på Nespresso är relativt hög. Det som hade 

höjt den sociala densiteten ytterligare skulle varit ifall konceptet ändrats till skandinaviskt 

fikakultur, möjligtvis haft bord och stolar, där kaffet kunde njutas av ännu längre. Dock hade 

detta gått mot Nespressos kultur och är därför inget att förespråka. Ifall konceptet ändrats hade 

även varumärkesimagen blivit annorlunda, vilket medfört att konsumenterna efterfrågat annat 

mervärde från butiken och företaget hade då blivit tvungna att tänka om. 
  

6.1.3 Displayed emotions of others 

Omgivningen i butiken är väl genomtänkt och designad utifrån Nespressos egna koncept. Det är 

en miljö som i sin simpelhet skapar ett mervärde för konsumenten. Ibland är det simpla och 

enkla det som skapar mervärde. Det är lätt att se vilka som arbetar på Nespresso, tack vare 

arbetsuniformen. Maskinerna är lätta att se och prova. Ljuset är i form av punktbelysning och 

leder konsumentens öga till det som ska vara i fokus. Vi väljer att kalla miljön simpel, då en väl 

genomarbetad omgivning kan vara konstruerad för att konsumenten ska behöva göra minsta 

möjliga. Det är en omgivning gjord för att få service i. I form av mervärde tillför omgivningen 

mycket mervärde för konsumenten, och vi anser att det är omgivningen som är den bidragande 

faktorn till att en konceptbutik faktiskt skapar ett mervärde. 

 

6.2 Sinnesmarknadsföring 

Nedan är de fem mänskliga sinnena representerade, syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Som en 

sammanfattande rubrik i slutet används konkurrensfördelar, vilket innebär hur sinnena kan 

användas strategiskt i butiken och därmed på vilket sätt det kan ge både kunder och företag 

mervärde.     

 

6.2.1 Syn 

Butiken är välgenomtänkt ur ett visuellt perspektiv. De arbetar med en tydlig visuell strategi 

eftersom både observation och konsument påpekade och observerade att butiken var snygg. Den 

är genomtänkt med en dämpad bakgrund som lyfter fram det som enligt oss ska lyftas fram i en 

butik, nämligen produkterna. Det framgår tydligt att det är den visuella strategin som är starkast 

etablerad i butiken, vilket inte är konstigt då det är det visuella som fokuserats på i forskningen 

kring sinnesmarknadsföring. Eftersom det läggs stort fokus på att butiken är visuellt attraktiv, 

skapas mervärde genom att kunderna tar sig tid att titta på produkterna, vilket i de flesta fall leder 

till köp. Utifrån butiken skapas även ett mervärde då den sticker ut bland de “vanliga” butikerna 
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och kan på så sätt locka nya konsumenter att besöka butiken.      
 

6.2.2 Hörsel 

Musiken bidrar till att skapa det enhetliga upplevelseintrycket i butiken och skapa en lugn 

atmosfär för konsumenten. Nespresso har lyckats med den strategi som de strävar efter, att 

musiken inte ska märkas. 
  
De har dålig resonans i butiken, vilket är bra i det här fallet. Dock hade de kunnat arbeta mer 

med textilier för att reducera allt buller som blir av konsumenterna. Eftersom våra intervjuer 

visade på att butiken var full och stressig under helgen antar vi att den också fylls av mer buller, 

vilket skapar oro hos konsumenten. Något som enkelt hade kunnat reduceras med textilier. Ett 

eventuellt tips till Nespresso är att skapa exempelvis gardiner eller kuddar som ingår i konceptet, 

så att butikerna kan välja till detta vid behov. Nespresso skulle även kunna spela musik utanför 

butiken. Om företaget hade satsat mer på en officiell ljudstrategi och lyckats med den hade det 

genererat ytterligare mervärde åt företaget, eftersom ljud i kundens öron förknippas med 

varumärket. Då Nespresso använder sig av en speciell låt i sin TV-reklam skulle denna även 

kunna reflekteras vid butiken. Ifall en tydligare ljudstrategi genomförts hade de även spela 

musiken utanför butiken för att påverka kunder och på så vis ge mervärde både hos 

konsumenterna och hos företaget.    
 

6.2.3 Lukt 

Ett tydligt exempel på varför en doftstrategi bör användas är alla bageri. Kunden går förbi, 

känner den goda doften av nybakta bullar och måste gå in för att det doftar gudomligt. Där leder 

doften till ett köp. Detsamma tror vi hade fungerat med kaffe, eftersom kaffedoften är mycket 

attraktiv och för kaffeälskare näst intill oemotståndlig. Nespresso arbetar i dagsläget inte med 

någon tydlig doftstrategi, vilket hade kunnat ge dem mycket mervärde om kaffedoften till 

exempel spreds utanför butiken, precis som bagerier gör. Då hade kunder lockats in tack vare det 

undermedvetna och butiken hade gett företaget mervärde i form av fler konsumenter. Vi skulle 

gärna vilja uppmana Nespresso att tänka över denna strategi då det kan locka många kaffeälskare 

som i dagsläget brygger sitt egna kaffe och inte besökt butiken innan. Alla sinnen fungerar ihop 

och genom att försöka tillfredsställa alla sinnen blir mervärdet större för Nespresso och deras 

konsumenter.     
 

6.2.4 Smak 

Att Nespresso investerar otroliga mängder pengar på sin smakstrategi visar sig vara givande. Det 

är en relativt säker investering, då det endast är 13 procent som inte köper det de smakat. 

Självklart är det dyrt, men det håller även ihop med den ultimata servicen som de vill ge 

konsumenten. En guidad smakprovning av nyheterna anser vi definitivt klassas som bra service. 

Kunderna känner mervärde av att få den servicen och möjligheten till smakprover, vilket i sin tur 

ger Nespresso mervärdet genom köp från konsumenten. Precis som alla i personalen menar är 

detta den absolut mest effektiva sinnesstrategin som används. 
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6.2.5 Känsel 

Även om det under intervjuerna inte framkom att Nespresso arbetar med en känselstrategi, anser 

vi att de gör det. Eftersom de visar upp sina produkter i butiken får kunderna möjlighet att känna 

på dem vilket kan leda till ett köp. Håkan hade inte köpt produkten om han inte fått känna på 

den. Genom butiken skapas med andra ord mervärde åt företaget då kunder kan bli övertygade 

att konsumera. Som redovisat i tidigare kapitel tänker företaget mycket på vilka material som 

används för att kunna tillfredsställa alla sorters kunder. I relation till de andra sinnena är 

känselsinnet ett av de sinnen som butiken faktiskt bidrar med mest anser vi, då det är en fysisk 

miljö, som till skillnad från Internet, gör det möjligt att känna produkten. Ett ytterligare sätt för 

Nespresso att utnyttja detta skulle kunna vara att låta konsumenten prova en maskin, att lära sig 

hur simpelt det är att göra gott kaffe.    
 

6.2.6 Konkurrensfördelar 

Hulténs SM modell är applicerbar på flera av de mänskliga sinnena, vilket medför att kunderna 

känner mervärde för butiken, genom just de sensoriska strategierna. Nespresso hade kunnat, som 

nämnt ovan, utnyttja kundernas luktsinne mycket mer effektivt utanför butiken. Utifrån 

intervjuerna med båda konsumenterna får de mervärde genom butiken. Den ena hade aldrig köpt 

en maskin utan att känna på den och den andra konsumenten menar att smakupplevelsen och 

närheten är det som ger honom mervärde. När en konsument känner mervärde av butiken kan 

detta göra honom till en lojal kund, vilket i sin tur skapar ett mervärde för Nespresso, skapat av 

butikens tillgänglighet. Gentemot Nespressos konkurrenter är butik en stor fördel, Nespresso är 

fysiskt närvarande och lättillgängliga och de erbjuder den bästa möjliga service på plats. Även 

om Internet är enklare att handla från kan de än så länge inte konkurrera med en konceptbutik 

och det skapar den allra starkaste konkurrensfördelen!  
  

6.3 Teoriernas samverkan 

Vi vill slutligen poängtera att de teorier vi valt kompletterat varandra väl. Exempelvis uppfattas 

omgivningen, som varit en av undersökningspunkterna, av alla sinnen, som var för sig 

undersökts. Teorierna har hjälpt oss att verkligen komma till botten av vad de olika faktorerna i 

butiken tillför. Vad som gör butiken framgångsrik och vad som hade hjälp dem att komma ännu 

längre. Teorierna vi valt skulle mycket väl kunna användas för att skapa en konceptbutiksmall. 

Vad nya konceptbutiker bör tänka på och vilka sinnen de har att arbeta med och påverka. För 

företag att ändra sitt koncept och skapa en konceptbutik är en mycket kostsam aktivitet och 

därför är det bra att det finns kärnvärden, som man som företag kan fokusera på för att skapa ett 

mervärde. Vi anser att teorierna har hjälpt oss skapa en helhetsbild av Nespressos konceptbutik 

och att vi kunnat mäta vilka faktorer som genererat mervärde. Vi är fullt överens om att 

Nespressos konceptbutik skapar ett stort mervärde, för både konsument och Nespresso. Vi tror 

också på att konceptbutiken kan vara framtidens butik, den som får vara kvar medan 

internethandeln växer och sakta men säker utplånar de ordinära produktbutikerna. 
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6.4 Förslag till fortsatt forskning 

Under arbetet med studien har det dykt upp nya idéer som hade varit intressant att göra en 

undersökning kring. Förhoppningsvis är dessa rekommendationer till hjälp och framförallt 

inspiration. Nedan följer en sammanfattning av dessa rekommendationer: 
  
– Undersöka hur man ser på konceptbutiker i olika länder, det är till exempel mycket vanligare 

med konceptbutiker i Italien. Är det då en självklarhet för företag som öppnar en fysik butik att 

det ska vara en konceptbutik. 
 

– Att undersöka hur ett lands kultur påverkar vilket koncept företaget väljer att arbeta med i en 

butik. Tanken kom då Nespresso anpassat sig efter kulturen i Skandinavien och valt bort 

welcome desk. 
  
– Välj en butik som inte är en konceptbutik men har kvalitéerna för att bli en och gör en 

undersökning huruvida en förändring till konceptbutik skulle gynna butiken. 
 

– Skapa en modell eller mall för vad företagare bör tänka på vid konvertering till konceptbutik. 
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Bilaga 1 – Observationsguide 

– fylls i vid butiksbesök på Nespresso i Malmö 

 

 

1. Problemställning 

Hur skapar konceptbutiken i Malmö mervärde åt Nespresso? 

  

2. Arbetsgång 

För att få en ytterligare grundlig beskrivning av butiken i Malmö kommer en observation av båda 

författare att genomföras. Detta är mallen, som skapats för att inte missa tydliga element vid 

besök. 
  

3. Tema 

Då vår problemställning syftar till ett påstått mervärde har vi valt att formulera teman utifrån 

modellerna i teorikapitlet. 
  
Utifrån mänskliga sinnen har vi skapat teman: lukt, hörsel, smak, känsel och syn. Dock tar 

modellerna upp mer än bara sinnen och därför skapades även teman som purchase occasion, 

social density, displayed emotions of others och konkurrensfördel. 
  

4. Observationsguide 

  

Purchase occasion 

Hur snabbt får du kontakt med personalen? 

Är det kö i butiken, hur många? 

Hur ser kösystemet ut? (Lappar, led m.m.) 

Ser konsumenter stressade eller avslappnande ut? 

  

Social density 

Finns det synbara likheter bland konsumenterna? 

 

Displayed emotions of others 

Hur ser personalen ut? 

Vad för golv har butiken? 

Finns det mattor? 

Finns det stolar? 

Om ja, är de bekväma? Armstöd, sittdyna, höjd? 

Finns det bord? 

Vad använder Nespresso för lampor i butiken? 

Upplever du det som ljust? 

Är det olika ljus på olika områden? 

Finns det trasiga lampor? 

Är ljuset behagligt eller irriterande? 

 

Syn 

Vad är det första man ser av butiken utifrån? 

Beskriv skylfönstren: 
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Vad är det första du lägger märke till i butiken? 

Vilka färger är mest dominanta? 

Mer: 
 

Hörsel 

Hörs musik utanför butiken? 

Spelas musik? 

Vad spelas det för musik i butiken? 

Är det mycket brus? 

Finns det något som förhindrar brus, ex textilier? 

 

Lukt 

Känner man någon doft utanför butiken? 

Hur långt ifrån butiken? 

Vad är det för doft? 

Finns det någon odör? 

 

Smak 

Smaka på kaffet - hur mycket får man? 

Får man smaka på många olika? 

Vad får man det i för kopp? (papp/plast) 

Får man guidning vid kaffeapparaten? 

Vad associerar du smaken med? 

 

Känsel 

Känn på maskinerna, hur känns stabilitet och kvalitet? 

Vad är det för material som används? 

Vad mer kan man känna på i butiken? 

Känn och beskriv: 
  

Konkurrensfördel 

Finns det några konkurrensfördelar som är synliga i butik? 
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Bilaga 2 – Intervjuguide för konsumenterna 

 

1. Problemställning 

Hur skapar konceptbutiken i Malmö mervärde åt Nespresso? 

Bakgrunden till vår problemställning fick vi från Mary Jo Bitner och hennes vetenskapliga 

artikel: Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees. För 

att kunna relatera till denna artikel beslutade vi oss för att skriva en Case Study där vi ser 

närmare på företaget Nespresso och deras konceptbutik i Malmö. 
 

2. Arbetsgång 

Vi påbörjade vårt arbete genom att forska efter befintliga teorier kring servicescapes och sinnes-

marknadsföring. För att få data att tillämpa för att se hur Nespresso har arbetat kring deras 

konceptaffär bör vi därför göra kvalitativa intervjuer med Nespressos konsumenter. Om det är 

någon som vet om Nespressos arbete med butiken fungerar är det konsumenten. Intervjuguiden 

är dock inte upplagd kring att fråga direkt om värden, utan den kommer att kringgå detta så att vi 

får insamlad data som indirekt påtalar ett visst mervärde på olika sätt. 
 

3. Tema & Frågeställning 

Då vår problemställning syftar till ett påstått mervärde har vi valt att formulera teman utifrån 

modellerna i teorikapitlet. Frågorna kommer att vara relativt enkla, men i helheten förklara om 

butiken skapar ett mervärde eller om anledningen till att konsumenten kommer till butiken är av 

ren slump. 
 

Utifrån mänskliga sinnen och teman ur Bitners servicescape modell har vi skapat teman: 

purchase occasion, social density, displayed emotions of others, konkurrensfördel, syn, hörsel, 

lukt, smak och känsel. Nedan finner ni frågorna, källan till uppkomsten av frågan och i vissa fall 

inom parantes en lite guidning till intervjuaren. 
  
1. Vad är det första du lägger märke till när du kommer in i butiken? 

2. Har de förändrat något sedan du sist var här, och vad i så fall? 

“En syn strategi kräver att något ser annorlunda ut när alla visuella förändringar upptäcks 

av tittaren” (Hultén et al., 2009). Synen är ett kraftfullt sinne som även dem som bara går 

in snabbt i butiken påverkas av, därför börjar vi intervjuguiden med en fråga som 

påverkar syn-sinnet. 

3. När kände du doften av Nespresso-butiken? 

(utanför, när du kom in, en gata ner m.m.) 

4. Vad säger doften i affären dig? 

5. Hur påverkar det dig? 

(känsla: positivt, lugnande, stressande m.m.) 

“En lukt strategi uppmärksammar ett varumärke, skapar en god stämning och ökar 

kundernas välbefinnande” (Hultén, Broweus & Dijk, 2009). Eftersom Nespresso säljer 

kaffe och kaffe har en stark doft borde detta vara relativt lätt att utnyttja. 
  

6. Lade du märke till musiken i butiken? 

7. Om du med tre ord beskriver känslan som musiken fick dig att känna, vad skulle det 

vara då? 
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“Fler och fler företag inser att ljudet kan vara en strategi för att stärka bilden och identitet 

av varumärket“(Hultén et al., 2009). Ljud kan antingen störa konsumenten eller göra att 

han eller hon gärna stannar kvar längre. 
  

8. Brukar du ta en kopp kaffe när du besöker Nespresso? 

9. Vad associerar du smaken med? 

“En smak strategi differentierar ett varumärke och ger överskottet till kunderna”(Hultén 

et al., 2009). Jämfört med andra sinnen är smak relativt distinkt och interagerar oftast 

med andra emotionella sinnen. En smakstrategi kan användas för att attrahera 

konsumenterna och få deras uppmärksamhet, i och med detta skapar det även ett värde 

för konsumenten. 

10. Vad anser du att materialvalet och designen på Nespressos maskiner förmedlar? 

11. Hade du gjort ett köp om du inte hade fått se produkten i verkligheten först? 

“En känsel strategi gör det möjligt för kunder att verkligen känna och röra varumärket” 

(Hultén et al., 2009). Att känna är det sinne som lätt kombineras med många andra sinnen 

och associationer görs. Då Nespresso säljer mycket över internet är deras konceptaffär en 

av de platser där konsumenten verkligen kan känna produkten. 
 

 

12. Hur upplever du atmosfären inne i butiken? 

13. Har du lagt märke till ljussättningen? 

(Om svaret är ja: ställ fråga 12, om svar nej: ställ ej fråga 12.) 

14. Hur upplever du ljuset? 

(Ljust, mörkt, starkt, olika på olika avdelningar m.m.) 

“[...] the glare of lighting may decrease ability to see and cause physical pain. All of those 

physical responses may in turn directly influence whether or not people stay in and enjoy 

a particular environment” (Bitner, 1992). Undermedvetet påverkas sinnena och skapar 

känslor om servicescapet för konsumenterna, detta gäller som framgår i citatet alla 

sinnen, dock är ljus ofta svårare att identifiera som orsak till obehag än till exempel andra 

sinnen som lukt.   
 

15. Brukar dina vistelser vara snabba och präglade av stress när du besöker Nespresso-

butiken? 

16. Varför handlar du här istället för på internet? 

“[...] When they become uncomfortable (subconsciously or consciously) [...] most people 

leave within a predictable period of time.” (Bitner, 1992). Eftersom servicescape-

modellen visar på att desto längre tid konsumenter spenderar på etaberingen desto mer 

gynnar det företaget så måste prioriteten vara att öka lusten för konsumenterna att stanna 

och ta tid på sig vid köptillfället. 

17. Skulle du rekommendera affären för dina vänner? 

18.  Vad anser du att Nespresso förmedlar för livsstil och är den önskvärd? 

19. Tycker du det är ok att förknippas med Nespresso som varumärke? 

20. Tror du att du och Nespressos andra kunder har mycket gemensamt? 

21. Är du deras idealkund? 

“[...] people’s beliefs about a place and their beliefs about the people and products found 

in that place. In that sense, the environment can be viewed as a form of nonverbal 

communication” (Bitner, 1992). Frågorna kring detta tema är ja- och nejfrågor, vilket 



Nespresso – ett koncept att sträva efter 

50 
 

skiljer sig från resterande intervjuguide. Dock har vi valt att bortse från detta då svaren 

även i ja- och nejkaraktär berättar något väldigt viktigt. Nämligen om konsumenterna 

anser att dem vill associera sig med dem som är i butiken innebär det att Nespresso 

uppfyllt en del av Bitners modell kring hur ett önskvärt servicescape ser ut. 
 

22. Vad är den främsta anledningen till att du handlar hos Nespresso och inte deras 

konkurrenter? 

Ett företag kan använda sinnesstrategier via sensorer, sinnesintryck och förnimmelser i 

relation till de fem emotionella sinnena. Då blir det möjligt för företaget att lämna 

avtryck av en produkt eller service, vilket i sin tur skapar varumärkesimage (Hultén, 

2011). Genom att ställa dessa frågor kan vi få svar på om de använder 

sinnesmarknadsföring som en konkurrensfördel. 
 

 

4. Intervjuguide 

1. Vad är det första du lägger märke till när du kommer in i butiken? 

2. Har de förändrat något sedan du sist var här, och vad i så fall? 

3. När kände du doften av Nespresso-butiken? 

(utanför, när du kom in, en gata ner m.m.) 

4. Vad säger doften i affären dig? 

5. Hur påverkar det dig? 

6. Lade du märke till musiken i butiken? 

7. Om du med tre ord beskriver känslan som musiken fick dig att känna, vad skulle det vara då? 

8. Brukar du ta en kopp kaffe när du besöker Nespresso? 

9. Vad associerar du smaken med? 

10. Vad anser du att materialvalet och designen på Nespressos maskiner förmedlar? 

11. Hade du gjort ett köp om du inte hade fått se produkten i verkligheten först? 

12. Hur upplever du atmosfären inne i butiken? 

13. Har du lagt märke till ljussättningen? 

(Om svaret är ja: ställ fråga 13, om svar nej: ställ ej fråga 13) 

14. Hur upplever du ljuset? 

(Ljust, mörkt, starkt, olika på olika avdelningar m.m.) 

15. Brukar dina vistelser vara snabba och präglade av stress när du besöker Nespresso-butiken? 

16. Varför handlar du här istället för på internet? 

17. Skulle du rekommendera affären för dina vänner? 

18. Vad anser du att Nespresso förmedlar för livsstil och är den önskvärd? 

19. Tycker du det är ok att förknippas med Nespresso som varumärke? 

20. Tror du att du och Nespressos andra kunder har mycket gemensamt? 

21. Är du deras idealkund? 

22. Vad är den främsta anledningen till att du handlar hos Nespresso och inte deras 

konkurrenter? 
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 Bilaga 3 – Intervjuguide för anställda på Nespresso 

 

1. Problemställning 

Hur skapar konceptbutiken i Malmö mervärde åt Nespresso? 

Bakgrunden till vår problemställning fick vi från Mary Jo Bitner och hennes vetenskapliga 

artikel: Servicescapes: The Impact of Physical Surroundings on Customers and Employees. För 

att kunna relatera till denna artikel beslutade vi oss för att skriva en Case Study där vi ser 

närmare på företaget Nespresso och deras konceptbutik i Malmö. 
  

2. Arbetsgång 

Vi påbörjade vårt arbete genom att forska efter befintliga teorier kring servicescapes och sinnes-

marknadsföring. För att få data att tillämpa för att se hur Nespresso har arbetat kring deras 

konceptaffär bör vi därför göra kvalitativa intervjuer med Nespressos konsumenter. Om det är 

någon som vet om Nespressos arbete med butiken fungerar är det konsumenten. Intervjuguiden 

är dock inte upplagd kring att fråga direkt om värden, utan den kommer att kringgå detta så att vi 

får insamlad data som indirekt påtalar ett visst mervärde på olika sätt. 
 

Eftersom det kommer att vara en kvalitativ intervju, kommer vi att banda intervjuerna, vid 

behov, för att inte mista värdefull information eller att riskera att svaren nyanseras av oss själva.   
 

3. Tema & Frågeställning 

Då vår problemställning syftar till ett påstått mervärde har vi valt att formulera teman utifrån 

modellerna i teorikapitlet. Frågorna kommer att vara relativt enkla, men i helheten förklara om 

butiken skapar ett mervärde eller om anledningen till att konsumenten kommer till butiken är av 

ren slump. 
  
Utifrån mänskliga sinnen och teman ur Bitners servicescape modell har vi skapat teman: 

purchase occasion, social density, displayed emotions of others, konkurrensfördel, syn, hörsel, 

lukt, smak och känsel. Nedan finner ni frågorna ett citat som stöd för frågan. 
 

1. Vad är det första ni vill att konsumenten ska lägga märke till när de kommer in i 

butiken? 

“En syn strategi kräver att något ser annorlunda ut när alla visuella förändringar upptäcks 

av tittaren” (Hultén et al., 2009). Synen är ett kraftfullt sinne som även dem som bara går 

in snabbt i butiken påverkas av, därför börjar vi intervjuguiden med en fråga som 

påverkar syn-sinnet. 
  

2. Hur har ni tänkt kring doftstrategier? 

3. Luktar det kaffe utanför butiken, varför/varför inte? 

“En lukt strategi uppmärksammar ett varumärke, skapar en god stämning och ökar 

kundernas välbefinnande” (Hultén, Broweus & Dijk, 2009). Eftersom Nespresso säljer 

kaffe och kaffe har en stark doft borde detta vara relativt lätt att utnyttja. 
  

4. Varför starta en butik? 

5. Vad vill ni att materialvalen på era maskiner ska säga konsumenten? 

“En känsel strategi gör det möjligt för kunder att verkligen känna och röra varumärket” 

(Hultén et al., 2009). Att känna är det sinne som lätt kombineras med många andra sinnen 
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och associationer görs. Då Nespresso säljer mycket över internet är deras konceptaffär en 

av de platser där konsumenten verkligen kan känna produkten. 
  

6. Vad för atmosfär vill ni förmedla i er butik? 

7. Har ni en ljus strategi? 

“[...] the glare of lighting may decrease ability to see and cause physical pain. All of those 

physical responses may in turn directly influence whether or not people stay in and enjoy 

a particular environment” (Bitner, 1992). Undermedvetet påverkas sinnena och skapar 

känslor om servicescapet för konsumenterna, detta gäller som framgår i citatet alla 

sinnen, dock är ljus ofta svårare att identifiera som orsak till obehag än till exempel andra 

sinnen som lukt.   
  

8. Har ni en ljudstrategi? 

9. Vem väljer musiken? 

“Fler och fler företag inser att ljudet kan vara en strategi för att stärka bilden och identitet 

av varumärket“(Hultén et al., 2009). Ljud kan antingen störa konsumenten eller göra att 

han eller hon gärna stannar kvar längre.   
 

10. Hur länge vill ni att den genomsnittliga konsumenten ska stanna i butiken? 

“[...] When they become uncomfortable (subconsciously or consciously) [...] most people 

leave within a predictable period of time.” (Bitner, 1992). Eftersom servicescape-

modellen visar på att desto längre tid konsumenter spenderar på etaberingen desto mer 

gynnar det företaget så måste prioriteten vara att öka lusten för konsumenterna att stanna 

och ta tid på sig vid köptillfället. 
        

11. Vilken livsstil vill ni förknippa i samband med ert varumärke? 

12. Vem är er idealkund? 

“[...] people’s beliefs about a place and their beliefs about the people and products found 

in that place. In that sense, the environment can be viewed as a form of nonverbal 

communication” (Bitner, 1992). Om konsumenterna anser att dem vill associera sig med 

dem som är i butiken innebär det att Nespresso uppfyllt en del av Bitners modell kring 

hur ett önskvärt servicescape ser ut. 
 

13. Att ha en butik innebär en stor kostnad, finns butiken mest för att visa upp 

14. Vad medför denna butik för konkurrensfördelar för Nespresso? 

15. Är ni bekanta med begreppet “Konceptbutik”? 

16. Om svar: JA, arbetade ni utifrån att detta skulle bli en konceptbutik? 

Nespresso som varumärke eller bidar den väsentligt till intäkterna? 

Ett företag kan använda sinnesstrategier via sensorer, sinnesintryck och förnimmelser i 

relation till de fem emotionella sinnena. Då blir det möjligt för företaget att lämna 

avtryck av en produkt eller service, vilket i sin tur skapar varumärkesimage (Hultén, 

2011). Genom att ställa dessa frågor kan vi få svar på om de använder 

sinnesmarknadsföring som en konkurrensfördel. Då det även är svårt att identifiera en 

konceptbutik är det givande för oss att fråga om dem själva ser sig som en konceptbutik 

eller inte. 
 

17. Brukar kunder smaka på kaffet? 
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18. Vilken är den största fördelen med att bjuda kunder på smakprover? 

“En smak strategi differentierar ett varumärke och ger överskottet till kunderna”(Hultén 

et al., 2009). Jämfört med andra sinnen är smak relativt distinkt och interagerar oftast 

med andra emotionella sinnen. En smakstrategi kan användas för att attrahera 

konsumenterna och få deras uppmärksamhet, i och med detta skapar det även ett värde 

för konsumenten. 
  
  

4. Intervjuguide 

1. Vad är det första ni vill att konsumenten ska lägga märke till när de kommer in i butiken? 

2. Hur har ni tänkt kring doftstrategier? 

3. Luktar det kaffe utanför butiken, varför/varför inte? 

4. Varför starta en butik? 

5. Vad vill ni att materialvalen på era maskiner ska säga konsumenten? 

6. Vad för atmosfär vill ni förmedla i er butik? 

7. Har ni en ljusstrategi? 

8. Har ni en ljudstrategi? 

9. Vem väljer musiken? 

10. Hur länge vill ni att den genomsnittliga konsumenten ska stanna i butiken? 

11. Vilken livsstil vill ni förknippa i samband med ert varumärke? 

12. Vem är er idealkund? 

13. Att ha en butik innebär en stor kostnad, finns butiken mest för att visa upp Nespresso som 

varumärke eller bidar den väsentligt till intäkterna? 

14. Vad medför denna butik för konkurrensfördelar för Nespresso? 

15. Är ni bekanta med begreppet “Konceptbutik”? 

16. Om svar: JA, arbetade ni utifrån att detta skulle bli en konceptbutik? 

17. Brukar kunder smaka på kaffet? 

18. Vilken är den största fördelen med att bjuda kunder på smakprover? 
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