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Sammanfattning 
 
Det har blivit viktigare att kunna hävda sig på marknaden gentemot de nu många stormarknader 

och kedjor som expanderar och blir fler. Vi tänker beröra de ämnen som handlar om butikers 

miljöer. Förutom sortiment och pris kan butiker konkurrera på marknaden om de har och 

använder sig av en fungerande butiksmiljö. Om butikspersonalen arbetar aktivt och har en 

attraktiv och säljande miljö i sin butik kan butiken konkurrera trots att det är en lokal handlare 

med små resurser. Därför kommer denna rapport att handla om den exteriöra, interiöra och 

psykosociala miljö och hur den lokala handlaren använder sig av dessa miljöer. Vi har valt att 

fokusera på lokala leksakshandlare då det numera finns ont om renodlade leksaksbutiker. 

Stormarknader och kedjor som BR leksaker och Toys’R’us lockar många kunder med sitt breda 

sortiment och pressade priser, men var tog den genuina leksakbutiken vägen?  

 

Fem leksaksbutiker har observerats och dess butikschefer intervjuats om hur de har använt och 

använder sig av de exteriöra, interiöra och psykosociala miljöerna. Viktiga delar är bland annat 

skyltfönster, belysning, butikslayout och det personliga bemötandet. De tre olika butiksmiljöerna 

kan användas på olika sätt för att locka kunder till butiken men även att få dem att stanna kvar 

och till slut handla där. Vi har kommit fram till att det viktigaste för en liten butik för att kunna 

konkurrera med de stora varuhusen är kundservicen. Det är där de kan erbjuda något extra, varje 

kund känner sig sedd, hörd och behoven kan tillfredställas. Butikerna vi har arbetat med har alla 

aktivt arbetat med sina skyltfönster då det är något som inte stormarknader eller leksaksvaruhus 

använder sig av i lika stor utsträckning. De lokala leksakshandlarna har dock begränsade 

kunskaper om de olika miljöerna och hur de kan arbeta med dem, men tack vare erfarenhet och 

en bra magkänsla så lyckas de ändå bra och har alla skaffat sig en trogen kundkrets.  

 

När den lokala leksakshandlaren har en bra och väl fungerande butiksmiljö så är butiken bra 

differentierad på marknaden. Butiken har lyckats skapat sig en plats på marknaden bland de andra 

konkurrenterna. 

 

Nyckelord: Leksaksbutik, exteriör miljö, interiör miljö, psykosocial miljö, skyltfönster, 

butikslayout, belysning, färgsättning, exponering, ljud, doft och personligt bemötande. 
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1. INLEDNING 

 

Vi vill med denna uppsats ge en förståelse om hur en butikschef kan använda sig av en säljande 

butiksmiljö i en leksaksbutik. Vilket kan generera till återvändande och betalande kunder, vilket i 

sin tur leder till ökad lönsamhet. I detta avsnitt av uppsatsen beskriver vi vår problemformulering 

som ligger till grund för uppsatsen och även vårt syfte och avgränsningar vi gjort för att 

underlätta vår undersökning. 

 

1.1 Bakgrund 

 

Billighetstrenden och de stora internationella kedjornas expansion är två trender som skapar både 

hot och möjligheter för handeln.1 Fler och fler stormarknader kommer upp på marknaden och 

erbjuder ett brett sortiment av leksaker och leksakskedjorna har redan en stor andel av 

marknaden. I USA är det stormarknaden Wallmart som är den största leksaksåterförsäljaren i 

landet.2 De två stora kedjorna i Sverige är Toys’R’us och BR leksaker. Därför är det viktigt för de 

små leksaksbutikerna att kunna hävda sig mot de stora kedjorna på grund av det växande hotet 

från större aktörer som tar större och större andelar av marknaden. Hur gör de? Den lilla 

leksakshandlaren kan hitta möjligheter genom att differentiera sig på marknaden och därmed hitta 

en position där butiken kan konkurrera mot kedjorna. Vår hypotes är att genom att skapa 

attraktiva butiksmiljöer som gör att kunden stannar i butiken och eventuellt leder till ett köp, gör 

att de mindre leksaksbutikerna kan konkurrera med stormarknaderna och leksakskedjorna. 

Butiken måste kunna differentiera sig för att skapa en position på en idag väldigt tuff marknad 

med många detaljister som konkurrenter. I dagens samhälle är butiksmiljön ett viktigt 

konkurrensmedel då en butik har svårt att enbart konkurrera med ett lågt pris. Delar av butikens 

miljö är till exempel skyltfönster som kan locka kunderna till sig och även in i butiken. Där sedan 

hjälp av rätt belysning, färgsättning och en bra varuexponering får kunden att trivas. Faktorer 

som dofter, ljud och det personliga bemötandet från personalen är också viktiga för att få kunden 

att stanna i butiken och locka kunden till ett eventuellt köp. För den mindre lokala 

                                                           
1 Fölster, S & Bergström, F. ”Kampen om köpkraften, handeln i framtiden”, sid. 13 
2 http://www.leksakshandlarna.se/nyheter_visa.php?id=238 
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leksakshandlaren som inte har en kedjas fördelar såsom gemensamma inköpskanaler och 

marknadsföring, behöver de ha en väl fungerande butiksmiljö som lockar kunderna till sig. För 

att ha en chans i dagens konkurrerande handel med många stormarknader och leksaksgiganter. 

De olika butiksmiljöer leksakshandlarna kan arbeta med är den exteriöra miljön som innebär hur 

skyltfönster, entré och fasad ser ut. Man kollar även om byggnaden är en fristående lokal eller en 

butiksyta som är hyrd och kollar även på omgivningen ifall butiken ligger i ett köpcentrum eller 

kanske på en gågata eller på ett torg. Den interiöra miljön är det som finns inne i butiken såsom 

tak, golv, väggar, inredning, belysning, färgsättning, exponering av varor och butikslayout. Den 

tredje miljön är den psykosociala miljön som innebär trivseln i butiken och fräschören samt ljud 

och dofter och inte minst det personliga bemötandet som kunden får i butiken. Dessa tre miljöer 

skapar den totala butiksmiljön.  

 

1.2 Problemformulering 
 
Hur arbetar butikschefen för att skapa en attraktiv butiksmiljö för sin lokala leksaksaffär, för att 

differentiera sig utifrån konkurrensmedel som de exteriöra, interiöra och psykosociala miljöerna 

utgör? 

 

1.3 Syfte 
 
Vårt syfte med denna uppsats är att med hjälp av intervjuer och observationer i butik beskriva hur 

butikschefen använder sig av de olika butiksmiljöerna, för att differentiera sig på marknaden. 

Med de olika butiksmiljöerna menas de exteriöra, interiöra och psykosociala miljöerna. Vi vill se 

hur små aktörer gör för att hävda sig på en marknad med många stora etablerade konkurrenter, 

genom att använda de miljöer som vi tar upp i vår uppsats.  
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1.4 Perspektiv och avgränsningar  

Differentiering betyder att skilja ut sig och detta kan butiken göra genom att erbjuda fördelar som 

kunderna uppskattar och är villiga att betala för och som konkurrenterna saknar.3 Vi har valt att 

fokusera på butiksmiljöer för leksaksbutiker och då att fokusera på leksaksbutiker som inte tillhör 

någon kedja och som ligger på en mindre ort alternativt en stadsdel där butiken är belägen på ett 

torg eller en gågata. Denna inriktning har vi valt för att vi vill ha butiker där butikschefer kan 

påverka den externa, interna och den psykosociala miljön i viss mån utan att ha direktiv från en 

högre distans. I vårt arbete har vi avgränsat oss med att välja de delar ur de tre butiksmiljöerna, 

extern, intern och psykosocial miljö som en butikschef kan påverka utan större ekonomiska 

medel och begränsningar. Med det menar vi att de butikschefer som vi fokuserar på själva är 

ansvariga över butikens utformning och är de som ser till att butiksmiljön passar för dess 

verksamhet. I den externa miljön valde vi att fokusera på skyltfönster eftersom vi anser att det 

kan butikschefen påverka mycket i sin butik. En butikschef som har centrala lägen på gågator och 

torg och liknande, kan inte påverka faktorer såsom exempelvis parkeringsplatser, fasad och läge. 

I den interna miljön har vi lagt fokus på belysning, färgsättning, exponering och butikslayout och 

därmed uteslutit tak, golv och väggar och inredning för att avgränsa oss i vårt ämne. Slutligen i 

den psykosociala miljön har vi tagit bort trivsel och fräschör för att det är ett så svårdefinierat 

ämne och betydelsen skiljer sig från person till person. I den psykosociala miljön har vi med ljud, 

dofter och det personliga bemötandet.  

 
Vi ska i vår uppsats observera fem leksakbutiker och se hur de har använt sig av de exteriöra, 

interiöra och psykosociala miljöerna. Vi ska även intervjua butikscheferna från de fem 

leksaksbutikerna för att få en bild av hur de ser på butikens miljöer och vilka kunskaper de har 

och hur de använder sig av dem. Våra observationer i butiken och intervjuer med butikscheferna, 

tillsammans med våra teorier från den teoretiska referensramen är det som ligger till grund för vår 

analys.  

 

                                                           
3Albertsson, S & Lundqvist, O. ”Marknadsföring”, sid. 86 
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1.5 Uppsatsens disposition 

 

I vårt första kapitel, som är vår inledning, tar vi upp vår problemformulering samt 

problemställning och bakgrunden till detta och förtydligar även med vårt syfte. Vi har även tagit 

upp hur vi har valt att avgränsa oss i vår uppsats. Nästföljande kapitel är kapitel två, som är den 

teoretiska referensramen. Detta kapitel är den teori vi har för att kunna förklara våra 

undersökningar och ge stöd åt vår analys. Här förklarar och reder vi ut teorier om den exteriöra, 

interiöra och psykosociala miljön samt begrepp som differentiering. Den teoretiska referensramen 

ger läsaren god inblick om vårt mål som är att förklara en väl fungerande butiksmiljö. I kapitel 

tre, som rubriceras som metod, ger vi en redogörelse hur vi har gått tillväga med vår uppsats. Vi 

ger en beskrivning om varför vi har valt att göra observationer och intervjuer på det sätt som vi 

gjort, vilka enheter vi har valt ut och hur vi har arbetat med dessa metoder. Det fjärde kapitlet är 

vår undersökning, där presenterar vi resultatet av våra observationer och intervjuer som vi har 

gjort i butikerna och med butikscheferna från de fem leksaksbutikerna. I kapitel fem kommer vi 

att jämföra det material som våra undersökningar har gett oss gentemot den teori som återfinns i 

den teoretiska referensramen, detta är vår analys av resultatet. I det sista kapitlet i uppsatsen, som 

är vårt avslutningskapitel, kommer vi att svara på vår problemformulering och även dra slutsatser 

som vi har kommit fram till genom att återblicka på vår analys av det resultat som finns i kapitel 

fem. I kapitel sex finns kopplingen mellan vårt problem, metod, teori och resultat.  

 

Avslutningsvis i vår uppsats kommer vår referenslista av litteratur och Internetsidor som vi 

använt oss av i vårt arbete. Listan följs upp av två bilagor, innehållande observationsformulär och 

intervjufrågor som ligger till grund för de undersökningar som vi presenterat i kapitel fyra.  
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2. TEORETISK REFERENSRAM  

 

2.1 Butiksmiljön 

 

Pihlsgård (2007) beskriver butiksmiljön som den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön, 

dessa tre delar kan även kallas för säljmiljön. Butiksmiljöns tre delar ska passa ihop med 

varandra.4 

I denna figur som finns nedan finns listat vad Pihlsgård (2007) tar upp i sitt synsätt om 

butiksmiljön. Denna figur är en egen tolkning av det materialet. 5 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
Figur 2.1: Butiksmiljön, egen bearbetning.6 

 

                                                           
4Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 121 
5Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 121 
6Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 121 

Exteriör miljö: 
Det som finns utanför 
butiken. 
Entré 
Skyltfönster 
Fasad 
Byggnad  
Omgivning (köpcentrum, 
gågata, torg) 
P-platser  
Osv. 

Interiör miljö: 
Det som finns inne i 
butiken. 
Tak  
Golv  
Väggar 
Inredning 
Belysning 
Färgsättning 
Exponering  
Butikslayout 
Osv. 

Psykosocial miljö: 
De intryck eller känslor 
kunden får i butiken. 
Trivsel  
Fräschör  
Ljud  
Dofter  
Personligt bemötande 
Osv. 
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2.2 Exteriör miljö  

 

Exteriör miljö är det som finns utanför butiken. Upplevelsen av butiken kan börja flera hundra 

meter innan kunden kommer fram till butiken. Kunden skapar sig en uppfattning och får en 

känsla av butiken och dess omgivning. Känslan som kunden får ska stämma överens med vad 

butiken vill förmedla.7 

 

Skyltfönstret är den billigaste och effektivaste annonsen, den talar om vad butiken handlar om 

och vad som finns i butiken. De ultimata skyltfönstret tilltalar butikens målgrupp och får dem att 

ta sig in i butiken. Butikschefen ska med ett skyltfönster få en kund som kanske är på väg hem 

eller är på väg till någon annan butik, att stanna och bli lockad på att gå in.8 Ett skyltfönster som 

vätter ut mot en parkering måste ha ett budskap som syns på håll, det bör vara stort, tydligt, 

kortfattat och enkelt för att kunden ska stanna och uppmärksamma det. För ju närmare kunden 

kommer desto mer fokuserad är den på att komma in i butiken och har ingen större lust att stanna 

och titta.9 Ett skyltfönster ska också vara en bra säljare även när butiken är stängd, därför är det 

viktigt att ha skyltfönstret upplyst även efter butikens stängningstid. När butiken har en kampanj 

ska det också tydligt synas i skyltfönstret.10 

 

Pihlsgård (2007) och Thurow och Nilsson (2004) har listat normativ teori om hur butikspersonal 

kan skapa en lyckad skyltning och då bör de komma ihåg följande; följa butikens aktivitetsplan 

och utgå från butiksprofilen och de varor som ska skyltas.11 Det bör planeras noga innan en 

skyltning och gärna göra en skiss på hur den tänkta skyltningen ska se ut.12 När omskyltning ska 

göras så ska det finnas eventuell rekvisita och städas ordentligt när skyltningen byts.13 Det är 

viktigt att försöka väcka intresset i mitten av fönstret och bygga exponeringen utåt, det bör heller 

inte finnas för mycket saker i skyltningen då det kan ge ett oroligt intryck och förvirra kunden. I 

ett skyltfönster ska endast finnas rena och tydliga budskap och textade skyltar ska kunna läsas på 
                                                           
7Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 121-122 
8Ekberg, S & Lohmander, T. “1000 tips om att sälja mer i din butik”, sid. 24 
9Underhill, P. ”Why we buy”, sid. 35-36 
10Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 152 
11Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 153 
12Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 130 
13Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 153 
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avstånd.14 En grundregel är att använda högst tre färger i fönstret.15 Det ska finnas en tydlig 

prisinformation och belysningen ska riktas på varorna, slutligen kontrolleras allt hur det ser ut 

från gatan.16 

 

På konsumentverkets hemsida finns information om prisinformationslagen och där står att på en 

vara som du ser i en butik eller i ett skyltfönster ska priset anges antingen på förpackningen, på 

en hyllkantsetikett eller i en prislista.17 

 

2.3 Interiör miljö  
 

Interiör miljö är det som finns inne i en butik. Den interiöra miljön skapas av ett samspel mellan 

flera olika komponenter. Väl innanför dörrarna får kunden sitt första intryck av butiken. Den 

interiöra miljön ska få kunden att vilja stanna kvar i butiken och trivas.18 

 

Butikslayout är hur man använder butikens yta för att få lokalens förutsättningar att samverka 

med bland annat belysning, sortiment och inredning. Butikslayouten anses vara avgörande i 

kampen om kunderna och det läggs ner mycket tid och pengar på att få en fungerande 

butiksmiljö.19 De platser som i butiken besöks mest frekvent är de varma ytor och ytor som inte 

besöks eller passeras obemärkta är de kalla ytorna.20 Det gäller att få kunden att röra sig genom 

hela butiken så att han/hon kan ta del av och upptäcka hela sortimentet. Enligt Pihlsgård (2007) 

ska butikens layout läggas upp så att det skapas en gångslinga som kan ta kunderna runt i 

affären.21  

 

Nordfäldt (2007) har listat tre grundregler att ta hänsyn till för de som arbetar med butikslayout. 

Den första regeln är att kunder som handlar varor från hela butiksytan handlar mer än kunder som 

bara handlar ur valda regioner av butiken. Den andra regeln är att ju längre tid kunderna 
                                                           
14Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 130 
15Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 156 
16Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 153 
17http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=892&lngArticleId=3676 
18Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 126 
19Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 127 
20Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 132 
21Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 128 
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spenderar i butiken, desto mer handlar de. Och till sist så tenderar kundtrafiken att koncentreras 

längs butikens yttervarv om den inte styrs om av butikens layout. Detta kallas ibland för 

”väggshopping”.22 

 

Belysning är en av de viktigaste sakerna för att lyfta fram varorna i en butik. Om inte kunderna 

ser produkterna finns det risk att butiken går miste om ett köp. I Ekberg och Lohmander (2004) 

ges exempel på hur de i livsmedelsbutiker använder speciella glödlampor till grönsaker och frukt 

för att intensifiera färgerna. Spotlights bör användas för att visa kunden var du vill att de ska titta, 

för att belysa några speciella varor till exempel.23 Mossberg (2003) menar att svag belysning 

brukar skapa en mer avslappnad och behaglig miljö. Ett varmt ljus är mer fördelaktigt än ett kallt 

ljus som det oftast är från lysrör. Ett rums karaktär kan förändras då det gäller belysning med 

hjälp av att använda antingen kallt eller varmt ljus och vilken styrka det är på ljuset.24 

 

I Nordfäldt (2007) kan vi läsa om att färg har en mycket stark påverkan på oss människor utan att 

vi tänker på det. Forskning visar att försökspersoner agerade mer utåtriktat med öppna rörelser 

om de såg skyltar som var röda, medan de blev mer slutna och reserverade inför de blåa 

skyltarna.25 Evans, Jamal och Foxall (2008) menar på att varma färger som röd brukar göra att ett 

föremål verkar större än vad det egentligen är och kallare färger som blått gör att ett budskap 

upplevs som mindre än det är. I studier som finns har de kommit fram till att skalfärger som gult 

attraherar främst yngre barn.26 Skalfärger är de fyra färger som används vid fyrfärgstryck, vilka 

är gult, magenta, cyan och svart.27 Det första marknadsföringsexperimentet i färgval som 

genomfördes av Belizzi, Crowley och Hasty år 1983 och som presenteras i Nordfäldt (2007). 

Experimentet gjordes med färger i en studio för att se hur försökspersonerna lät färgerna påverka 

ett sortiment. I experimentet användes färger från hela färgskalan från varma färger som rött och 

gult till kalla färger som grönt och blått. Resultatet från detta visade att den röda färgen 

uppfattades som mer färgrik än de andra och den vita miljön uppfattades som mindre livlig än de 

andra. De varma miljöerna upplevdes dessutom som starkare än de kalla. Hur positiv 
                                                           
22Nordfäldt, J. ”Marknadsföring i butik”, sid. 150 
23Ekberg, S & Lohmander, T. ”1000 tips om att sälja mer i din butik”, sid. 30-31 
24Mossberg, L. ”Att skapa upplevelser – från OK till WOW”, sid. 136-137 
25Nordfäldt, J. ”Marknadsföring i butik”, sid. 163 
26Evans, M., Jamal, A & Foxall, G. “Konsumentbeteende”, sid. 45 
27http://ne.se.persefone.his.se/lang/fyrf%C3%A4rgstryck  
http://ne.se.persefone.his.se/skalf%C3%A4rg 
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butiksmiljön än upplevdes så angavs den röda färgen som mest negativ därefter kom gul, något 

bättre var den gröna färgen men den blåa ansågs mest positiv. Likadant bestämdes hur spänd eller 

avslappnad miljön kändes, där den röda miljön upplevdes som mest spänd och den blåa som mest 

avslappnad. Sammanfattningen av detta experiment var alltså att de varma färgerna kan användas 

för att dra kunderna till sig men samtidigt kommer kunderna tycka sämre om butiken och uppleva 

sortimentet som mindre tilltalande.28  

 

Mossberg (2003), Pihlsgård (2007), Thurow och Nilsson (2004) listar olika färgers betydelse i sin 

litteratur.  

Rött – den färg som ögat uppfattar snabbast. Bra när man ska arbeta med blickfång29, 

upphetsande30, förmår oss att fatta snabba beslut, handla impulsivt, effektivt vid rea31 

Gult – skapar ljus och ger ett hoppfullt intryck, bra bas att skylta på32 

Grönt – är en lugnande färg. Förknippas med miljövänliga produkter33, signalerar hälsa, 

naturlighet och färskhet34 

Blått – den mest omtyckta färgen, (kan förmedla kyla)35, lugnande, harmonisk36, moral, trygghet 

och välstånd, kvalitetsprodukter37 

Vitt – känsla av renhet, exklusivitet och enkelhet38, får oss att känna oss friska och lätta39 

Svart – kan bli dystert då färgen förknippas med sorg, passar bäst som accentfärg.40, eleganta och 

sofistikerade högkvalitetsprodukter, understryker lyx41 

 

                                                           
28Nordfäldt, J. ”Marknadsföring i butik”, sid. 163-165 
29Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 157 
30Mossberg, L. “Att skapa upplevelser – från OK till WOW”, sid. 137 
31Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 36-37 
32Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 157 
33Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 157 
34Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 36-37 
35Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 157 
36Mossberg, L. “Att skapa upplevelser – från OK till WOW”, sid. 137 
37Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 36-37 
38Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 157 
39Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 36-37 
40Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 157 
41Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 36-37 
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Exponering handlar om sättet att visa och synliggöra varorna i en butik för att få bästa möjliga 

försäljning.42 Pihlsgård (2007) menar att exponering av varor bör placeras och planeras efter hur 

mycket de säljer utifrån hur stor varugruppen är. Detta kan användas som grundregel då det gäller 

exponering i butik. Butiksytor är väldigt dyra så därför gäller det att utnyttja hyllorna i en butik 

och se till att det alltid är välfyllda. Varor i halvfyllda hyllor ger intryck av att varorna är gamla 

och har blivit över.43  

 

Kassan är ett väldigt viktigt säljområde där en ren och tydlig exponering är viktigt för att kunden 

ska bli inspirerad att handla mer. Kunden tittar ofta mot kassan under butiksbesöket, med en bra 

exponering vid kassan kan detta leda till att väntetiden i kön upplevs kortare och kan även ge 

köpimpulser.44 

 

Skyltar ska inte bara bidra till butikens image utan också sälja produkterna, professionella skyltar 

lockar kunderna att prova produkterna istället för motsatsen. Vanliga problem som finns i butiker 

är att det är för många skyltar, otydligheter i text och bild eller stavfel. Ekberg och Lohmander 

(2004) har listat fakta om vad olika skyltar kan informera om som till exempel prisinformation, 

produktinformation, de kan visa vägen för kunderna till olika erbjudande, produkter eller 

avdelningar, skyltar används också för att marknadsföra olika händelser i butiken. 45 

 

Enligt Underhill (2006) bör butiker tänka på att alla vill känna på produkterna och barn vill det 

ännu mer. Butikspersonal kan låta barn få känna på produkter som leksaker men det får inte gå 

till överdrift då föräldrarnas irritation och frustration över att inte få barnet därifrån ökar. Det 

måste finnas en jämvikt med hur mycket barnen får prova leksakerna/produkterna så att inte 

föräldrarna undviker butiken för att de vet att de kommer att behöva vara där alldeles för länge.46 

 

                                                           
42Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 216 
43Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 158-159 
44Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 160 
45Ekberg, S & Lohmander, T. ”1000 tips om att sälja mer i din butik”, sid. 31-32 
46Underhill, P. ”Why we buy”, sid. 119-120 
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2.4 Psykosocial miljö  

 

Psykosocial miljö är de uttryck eller känslor kunden får i butiken. Det handlar om att kunden ska 

stimulera sina fem sinnen såsom syn, känsel, lukt, smak och hörsel. Alla dessa sinnen används 

inte alltid lika mycket men butiken kan förstärka så att kunden måste använda dessa sinnen mera. 

Till exempel med nybakat bröd i en livsmedelsbutik, provsmakning eller stämningsfull 

bakgrundsmusik.47 

 

Wanger (2002) menar att musik i en butik säger något om det ställe som kunden befinner sig på. 

Musiken förändrar ofta graden av vakenhet hos kunden så ibland kan det användas musik för att 

få en stressad kund att slappna av eller att få en uttråkad eller trött kund att piggna till. En 

undersökning visar att snabb musik gör att kunden rör sig snabbare i butiken och tvärtom med 

långsam musik. Snabb musik kan tänkas sälja snabbare medan långsam musik tycks kunna sälja 

mer. Beroende på vad som säljs kan det vara lämpligt att använda antingen snabb eller långsam 

musik. Snabb musik kan användas på till exempel ett snabbmatsställe eller på Pressbyrån medan 

långsam musik kan spelas i boutiquen eller på en restaurang.48 Pihlsgård (2007) menar också att 

musik kan användas för att mota bort en ödslig tystnad eller för att ta bort störande 

bakgrundsljud.49 

 

Luktsinnet är det mest primitiva sinnet och kan därför påverka shoppare ganska obemärkt.50 

Enligt Wanger (2002) tycks goda dofter kunna få kunder att stanna längre i butiken men det 

shoppar inte mer för det. Om kunden känner en doft som anspelar på produkten som kunden 

tänker köpa är han/hon mer villig att överväga nyheter inom det produktområdet.51 Enligt 

Mossberg (2003) kan dofter även påverka kunders tidsuppfattning när de till exempel står i kö.52 

Empiriska studier visar att positiva dofter är dofter från kryddor, blommor, träslag, citrus och 

mint. I flera studier som Söderlund (2002) har gjort visar att lukter som svett eller urin har en 

                                                           
47Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 134-135 
48Wanger, P. ”Kundpsykologi”, sid. 174-175 
49Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 136 
50Dahlén, M & Lange, F. ”Optimal marknadskommunikation”, sid. 451 
51Wanger, P. ”Kundpsykologi”, sid. 174 
52Mossberg, L. ”Att skapa upplevelser – från OK till WOW”, sid. 138 
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negativ inverkan på konsumenters utvärdering av leverantören. Dessa negativa effekter är i regel 

mycket starkare än andra negativa upplevelser som till exempel otrevligt bemötande och långsam 

service.53 

 

Även om en butik är väl genomarbetad och prydlig så blir den kall och statisk utan människor i 

den. Ofta läggs det stora pengar och mycket tid på butikens design, och lika ofta glöms mötet 

med kunden bort. Det personliga mötet är det som kunden oftast minns mest av från ett besök.54 

 

Medarbetarna i butiken ska komplettera varandra och ha den kompetens som krävs för att få 

butiken att fungera på ett tillfredsställande sätt. Det är av stor vikt att medarbetarna trivs med 

varandra, arbetsplatsen och arbetsuppgifterna.55 

 

Att vara konsekvent i bemötandet av kunden är viktigt och stärker helheten. Medarbetarna 

representerar butiken och dess varumärke och bör se ut därefter, klädsel, attityd, 

försäljningsmetoder och servicenivån bör vara den samma vilken medarbetare kunden än möter.56 

Kundens förväntningar och upplevelser på butiken/varumärket måste matchas av medarbetarna.57 

 

Grunden för en framgångsrik butik är nöjda kunder och en av de främsta faktorerna är det 

personliga bemötandet. Förmågan att bemöta kundernas önskemål och behov är det som avgör 

om kunden blir nöjd eller inte. Det personliga mötet mellan kunden och medarbetaren skiljer sig 

från gång till gång. Olika kunder har olika behov och då krävs även olika bemötande. Att som 

medarbetare vara flexibel och lyhörd efter just den specifika kundens behov och erbjuda service 

efter detta höjer kundens totala upplevelse av besöket. Medarbetarna behöver därför förutom 

produktkunskap och säljteknik även kundkunskap. Kundservice blir viktigare och viktigare, och 

har stora möjligheter att förbättras utan stora investeringar. Undersökningar enligt Thurow och 

Nilsson (2004) visar på att den vanligaste orsaken till att en kund byter butik beror på ett dåligt 

bemötande från personalen.58 

                                                           
53Dahlén, M & Lange, F. ”Optimal marknadskommunikation”, sid. 451 
54Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 40 
55Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 41 
56Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 42 
57Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 194 
58Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 91-97 
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Enligt Söderlund (2000) bör en medarbetare vara hjälpsam, ställa intresserade frågor om kundens 

behov, vara förstående och uppmärksam på ett personligt och ärligt sätt, få kunden att känna sig 

bekväm och respekterad samt finnas tillgänglig vid behov. Att skrika till kunden, utsätta kunden 

för oönskad beröring eller att vara allmänt nonchalant skapar missnöje. Personalen bör även 

tänka på att en falsk och överdriven artighet kan uppfattas som väldigt störande.59 

 

En glad medarbetare har tendens att smitta av sig på kunden då både positiva och negativa 

ansiktsuttryck har en tendens att ge automatisk reaktion på den som ser ansiktsuttrycket. 

Dessutom producerar glada ansikten positiva känslor hos betraktaren medan ledsna ansikten 

producerar negativa känslor.60 

 

Trots att en butik har sortimentet, läget och prisnivån som kunden letat efter så kan ett snorkigt, 

okunnigt och/eller otrevligt bemötande från personalen ändå få kunden att aldrig mer vilja 

komma tillbaka enligt Pihlsgård (2007).61 Mossberg (2003) anser att det är väldigt viktigt att 

personalen i butiken kan göra kunden nöjd genom ansiktsuttryck och kroppsspråk. I 

ansiktsuttryck och kroppsspråk finns en hög grad av symmetri i observerat beteende, man 

efterliknar gärna den personen talar med.62 En stressad kund eller en kund som vill vara ifred kan 

erbjudas en effektiv och kortfattad service för att underlätta för kunden och göra denne nöjd. Om 

en kund verkar ha god tid på sig, är pratglad och intresserad kräver detta en helt annan service.63  

2.5 Differentiering  

 

Enligt Nationalencyklopedin är definitionen av differentiering ”uppdelning, skapande eller 

uppkomst av skillnader inom något som först varit enhetligt”.64 Differentiera betyder att skilja ut 

sig som butik eller tillexempel varumärke. Genom att erbjuda mervärden som de flesta kunderna 

är beredda att betala för och som konkurrenterna saknar. Att differentiera sig kan innebära högre 

kostnader men butiken kan ta igen de utgifterna genom att ta ut högre priser. För att lyckas måste 

                                                           
59Söderlund, M. ”Den nöjda kunden”, sid. 118 
60Söderlund, M. ”Den nöjda kunden”, sid. 120 
61Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 216 
62Mossberg, L. ”Att skapa upplevelser – från OK till WOW”, sid. 96-97 
63Mossberg, L. ”Att skapa upplevelser – från OK till WOW”, sid. 94-95 
64http://ne.se/artikel/1162011 
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butiken erbjuda något som verkligen är unikt och som konkurrenterna inte alltför lätt inte kan 

kopiera. Det är viktigt att hålla koll på sina konkurrenter för att kunna differentiera sig eftersom 

kostnaderna är så höga. 65 

 

3. METOD  

 

3.1 Val av undersökningsutformning 

 

Vi har arbetat med en intensiv uppläggning på vår studie och på det sättet fått fram det vi tycker 

är relevanta data. Data som stämmer överens med våra butiker och inte data som går att 

generalisera. Med en intensiv utformning menas att vi går på djupet med ett problem med så 

många variabler som möjligt i några få enheter.66 I vårt fall har vi undersökt aspekter inom de tre 

miljöerna exteriör, interiör och psykosocial miljö inom ett fåtal enheter, eftersom vi har gjort vår 

studie i fem butiker. Vår undersökning är beskrivande.  

 

3.2 Val av metodansats – kvalitativ eller kvantitativ 

 

Vi har arbetat med en kvalitativ metod. Den kvalitativa metoden var mest lämplig för oss 

eftersom vi har beskrivit de olika butiksmiljöerna genom observationer i butikerna och intervjuer 

med butikscheferna. Vi har arbetat med data där vi har haft en diskussion med våra respondenter 

för att kunna få ett resultat som gick att analysera utifrån vår teori. Den kvalitativa metoden är bra 

eftersom vi får mycket detaljer och nyanser i studien och den skapar en öppenhet som kan ge en 

hög intern giltighet. Detta innebär att undersökaren får en förståelse av ett förhållande hos 

respondenten, via den personens tolkningar och åsikter. Tack vare denna metod kommer den 

undersökaren närmare respondenterna än vid en kvantitativ metod.67 Undersökaren kan börja 

analysera data direkt efter att ha fått in den. En kvalitativ ansats kan dock vara negativ då det kan 

                                                           
65Albertsson, S & Lundqvist, O. ”Marknadsföring”, sid. 86-87 
66Jacobsen, D I. ”Vad, hur och varför?”, sid. 89 
67Jacobsen, D I. ”Vad, hur och varför?”, sid. 142 
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vara svårt att tolka allt material, den kan även vara mycket resurskrävande.68 I vårt arbete med 

undersökningen var det inte så svårt att tolka resultaten men det var tidskrävande men gav oss det 

resultat vi ville ha.  

 

3.3 Insamling av kvalitativa data 

 

3.3.1 Observation 

 

Vi har observerat de tre butiksmiljöerna i varje butik som vi besökt. Den öppna observationen 

innebär att vi enligt vår checklista kollar runt i butiken och granskar de faktorer som finns inom 

de exteriöra, interiöra och psykosociala miljöerna som vi valt att avgränsa oss till. Vi gjorde 

observationerna i samband med intervjuerna med butikschefen, vi har gjort observationerna 

huvudsakligen innan intervjun och vid behov även efter intervjun. Vi gjorde observationerna i 

butikerna huruvida vi ser hur belysning, färgsättning eller exponering med mera är. Efter det har 

vår intervju kompletterat det vi sett med tankar och åsikter från butikschefen. Genom att vi 

genomfört observationerna innan intervjun har vi kunnat föra en dialog om det vi sett med 

butikschefen och diskutera med butikschefen om han/hon har andra åsikter om det som vi har 

observerat. Till vår hjälp under observationerna har vi i varje butik haft en observationsguide (se 

bilaga 1) med punkter som vi undersökte i butiken, som ett underlag för att vi inte skulle glömma 

något. Våra observationer har tagit cirka 30 minuter att göra i varje butik.  

 

3.3.2 Öppen individuell intervju 

 

Vi har haft en öppen individuell intervju med butikscheferna i de fem butikerna vi har med i vår 

studie. Vi har använt denna metod eftersom den är bra när relativt få enheter undersöks, den 

lämpar sig även bra när vi är intresserade av vad den enskilda individen säger och hur han/hon 

tolkar vissa fenomen.69 Vi har utfört våra intervjuer ansikte mot ansikte, vi har alltså besökt 

                                                           
68Jacobsen, D I. ”Vad, hur och varför?”, sid. 143-144 
69Jacobsen, D I. ”Vad, hur och varför?”, sid. 160-161 



 

 16 (52) 

butikscheferna i deras butiker. Vi ville få en bra kontakt med butikscheferna och vi ville intervjua 

dem i deras butik eftersom det är butiksmiljön som står i fokus för våra intervjuer. Vi har inte 

använt oss av någon bandspelare när vi intervjuat butikscheferna eftersom vi ville ha en mer 

avslappnad intervju. Vi ville därför inte ha en telefonintervju och det är även svårare att föra en 

diskussion över telefon. Våra intervjuer med butikscheferna var relativt öppna, vi hade ett 

frågeformulär (se bilaga 2) som hjälpte oss att komma ihåg vad vi skulle fråga och så att vi hade 

ungefär samma dialog/diskussion med alla butikscheferna. Intervjuerna höll på i cirka 30 till 45 

minuter med varje butikschef.  

3.4 Val av enheter och respondenter 

 

De enheter vi valde är de butiker som vi har gjort våra observationer i, våra respondenter är de 

butikschefer som vi intervjuat i varje butik. Vi har bara intervjuat butikscheferna då det i de flesta 

fall är dem som bestämmer över butikens olika miljöer och sortiment. De fem butikerna är alla 

belägna på antingen en gågata eller ett torg. De är butiker som inte tillhör någon kedja och är alla 

lokala leksakshandlare. För att välja ut de fem butikerna sökte vi på Internet efter leksaksbutiker i 

vårt närområde. Efter att fått fram en lista med butiker sållade vi bort dem som tillhörde en kedja 

och de butiker som var för nischade i sitt sortiment, som till exempel sålde kläder eller hade 

mycket babyartiklar i sin butik. Detta fick vi reda på tack vare genom att flera av butikerna hade 

hemsidor som gav oss den information vi behövde. Vi hade exempel på butiker som bara sålde 

handgjorda träleksaker och butiker som sålde barnböcker. Tre av butikerna vi hade på vår lista 

visste vi hur de såg ut så de butikerna var redan givna. Utifrån vår lista åkte vi runt till de olika 

butikerna och undersökte butikernas sortiment och läge och de som passade in på vår beskrivning 

bokade vi en intervjudag med direkt. Vi fick två till butiker utöver våra tre vi redan hade. 

Sammanlagt besökte vi nio butiker och hade från början en lista på femton butiker.  

 

3.5 Observationsformulär och intervjufrågor 

 

Vårt observationsformulär innehåller en checklista över punkter som vi har observerat, så att vi 

hade en mall att ta hjälp ifrån när vi genomförde våra observationer i butikerna. Punkt 1-8 (se 
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bilaga 1) gick vi igenom den exteriöra miljön, där består alla åtta observationspunkter om 

skyltfönstren, punkt 9-28 (se bilaga 1) handlar om den interiöra miljön, fråga 9-13 om 

butikslayouten, fråga 14-19 om belysning, fråga 20-23 om färgsättningen och fråga 24-28 om 

exponeringen och de slutliga punkterna 29-37 (se bilaga 1) innefattar den psykosociala miljön där 

fråga 29-30 handlar om ljud, fråga 31 om dofter och fråga 32-37 berör det personliga bemötandet 

i butiken. Vår intervjuguide består av ett antal frågor som vi har haft till hjälp när vi genomförde 

våra intervjuer med butikscheferna. Fråga 1-5 (se bilaga 2) berör allmänna frågor om kunskap 

och användande om de olika miljöerna, kunder och upplevda hot. Därefter handlar fråga 6-8 (se 

bilaga 2) om den exteriöra miljön där alla handlar om skyltfönstret, fråga 9-18 (se bilaga 2) berör 

den interiöra miljön. Fråga 9-12 om butikslayouten, 13-14 om belysning, fråga 15-16 om 

färgsättning, 17-18 om exponeringen. De sista frågorna 19-24 (se bilaga 2) handlar om den 

psykosociala miljön där fråga 19 handlar om ljud, fråga 20 om dofter och till sist fråga 21-24 om 

det personliga bemötandet. Alla intervjufrågor och observationspunkter har vi tagit fram som 

underlag utifrån vår teoretiska referensram.  

3.6 Analys av datamaterialet 

 

1. Beskrivning – från rådata till nedskriven data 

Denna punkt handlar om att renskriva det material som vi fick fram från våra intervjuer och 

observationer.70 Efter detta har vi kommenterat och markerat det som vi tyckte var viktigast och 

som vi velat lägga fokus på i varje observation och enskild intervju. Slutligen gjorde vi en 

sammanfattning där vi sammanställde all data översiktligt och lättillgängligt.  

2. Kategorisering av data  

Från observationerna och de enskilda intervjuerna har datan blivit ämnen så att vi kunde skapa 

kategorier inom ämnet. Syftet var att förenkla all den data vi har och i den fortsatta analysen 

kunna hantera all data vi har på ett förenklat sätt. För att man även skulle kunna hitta likheter och 

skillnader på ett lätt sätt.71 

3. Kombination – att hitta samband i data 

Här sammankopplade vi kategorierna och enheterna och hittade ett samband mellan dem.72  

                                                           
70Jacobsen, D I. ”Vad, hur och varför?”, sid. 219 
71Jacobsen, D I. ”Vad, hur och varför?”, sid. 230 
7272Jacobsen, D I. ”Vad, hur och varför?”, sid. 240 
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3.7 Har våra slutsatser intern giltighet? 

 

Intern giltighet/validitet är om de data som vi samlat in och de slutsatser som vi dragit är 

riktiga.73 För att vi ska kunna kontrollera om våra slutsatser är korrekta har vi granskat dessa 

kritiskt med hjälp av några kontrollfrågor. Har vi påverkat utgången av svaren i intervjuerna? Har 

vi undersökt det vi ville undersöka? Har vi utfört allt systematiskt? Vi har även kontrollerat våra 

uppgifter i empirin med de svar som butikscheferna gett oss, ifall det stämde med vad som sagts. 

Vi anser med hjälp av våran kontroll med dessa frågor att vi har en hög intern giltighet på våra 

slutsatser. Vi har tagit bort frågor vi haft som varit för ledande för att just kunna skapa den 

interna giltigheten.  

 

3.8 Litteraturval 

 

Vi har mestadels valt att arbeta med litteratur som kommer från de kurser som vi läst i vår 

utbildning. Vi har även uppsökt ny litteratur genom kedjesökning och genom sökning på 

bibliotek. Vi har ställt oss kritisk till den litteratur vi mött och granskat den väl. Till exempel 

genom att välja bort äldre litteratur till förmån för nyare skrifter. När vi sökt på Internet har vi 

valt att använda oss av Nationalencyklopedin istället för exempelvis Wikipedia då detta är en 

otillförlitlig källa, för att få rätsida på vissa begrepp. Vi har använt oss av folkbiblioteken på 

Göteborgs hemsida (www.gotlib.goteborg.se) för att leta reda på den litteratur vi velat använda 

oss av då vi inte funnit detta på vårt lokala bibliotek. Vi har även stött på problem då alla faktorer 

inom de tre miljöerna exteriör, interiör och psykosocial miljö inte finns lika mycket fakta om. Vi 

har använt oss av databasen DiVA från Skövde Högskolas hemsida (www.his.se). Där har vi sökt 

på sökord som butiksmiljö, exteriör miljö, interiör miljö, psykosocial miljö, skyltfönster, entré, 

butikslayout, belysning, färgsättning, exponering, ljud, dofter, personligt bemötande, 

leksaksbutiker och leksaker. Vi har genom dessa sökningar fått fram uppsatser som behandlat 

något eller några av dessa ämnen. Genom dessa uppsatser har vi fått tips och idéer och även letat 

litteratur genom deras referenslistor.  

                                                           
73Jacobsen, D I. ”Vad, hur och varför?”, sid. 253 
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4. RESULTAT 

 

Butik A 

Butiken ligger på en vältrafikerad gata i en mindre ort strax norr om Göteborg. De samsas om 

lokalytan med den lokala fotoaffären som har samma ägare. Detta upplevdes dock rörigt och 

förvillande för kunderna så det finns nu en skiljevägg som delar lokalen i mitten. Personalen rör 

sig dock mellan de två butikerna bakom den gemensamma kassadisken, där tre anställda arbetar 

och sköter butikerna. Största delen av leksaksbutiken är en våning ner och dit kommer kunden 

endast via en trappa. Den 31 mars 2009 var vi där och gjorde vår observation och även en 

intervju med butikschefen. 

 

Butik B 

Denna butik ligger längs med den mest trafikerade gatan i en förort till Göteborg som i stort alla 

butiker ligger efter. I närheten har det för ett par år sedan öppnat ett stort köpcentrum som skapat 

konkurrens. Butiken ägs och drivs av två butikschefer samt en anställd. Butiken hade förut 

kedjetillhörighet, men har nu blivit fristående. Den 7 april 2009 var vi där för att göra vår 

observation och en intervju med butikscheferna. 

 

Butik C 

Butiken ligger på en central gata i Göteborg, en gata som kantas av mestadels restauranger, caféer 

och skobutiker. Butiken drivs idag av butikschefen och startades inom dennes familj och har 

funnits här länge. Det som skiljer butik C från de övriga butiker vi besökt är att de även säljer 

begagnade leksaker. Den 7 april 2009 var vi där för att göra vår observation och en intervju med 

butikschefen. 

 

Butik D 

Detta är en butik som ligger på gågatan centralt i en mindre ort strax norr om Göteborg. Butiken 

drivs av de två ägarna som tillika är butikschefer, samt en anställd. Butiken togs över strax innan 

årsskiftet från dess förra ägare. De nya ägarna har tidigare jobbat med läraryrket och som nu 

sadlat om och planerar sina förändringar i butiken för fullt. Den 8 april 2009 gjorde vi vår 

observation och den 20 april var vi på besök och intervjuade den ena butikschefen. 
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Butik E 

Butiken ligger centralt i en av Göteborgs stadsdelar. Butiken ligger längs med en gata med flera 

andra butiker. Butiken ägs och drivs av butikschefen samt en deltidsanställd. Butikens sortiment 

skiljer sig lite mot de andra butiker vi besökt då de har ett lite större fokus på exklusivare 

kvalitetsleksaker, samt att butiken är luftigare och ser mer designad ut. Den 6 april 2009 var vi 

där och gjorde en observation och den 14 april 2009 gjorde vi intervjun med butikschefen. 

 

4.1 Observation 

 

4.1.1 Exteriör miljö 

 

Butik A  

Butiken har två stora skyltfönster till leksaksbutiken. Varje fönster är uppdelat i två sektioner. 

Varje sektion har sitt eget tema med ett stort antal varor i, det finns inga skyltar om pris eller 

information på varorna i skyltfönstret utan endast små prislappar på vissa varor. Skyltfönstret ger 

dock ett bra intryck, det är städat och temana som de har i fönstren är bra. Belysningen i 

skyltfönstret är bra då fönstret lyses upp av spotlights. Det är även bra belysning utifrån då det 

finns belysning i taket som sticker ut cirka två meter från fasaden. Skyltfönstret är skyltat så att 

de syns bra från vilket håll på gatan personen än kommer ifrån. Varorna i varje fönster är 

vinklade längst ut så att exponeringen inte bara uppfattas som helt ”platt”. 

 

Butik B 

Butik B har inget direkt skyltfönster till sin butik. De har endast två fönster direkt vid entrén men 

använder inte dessa som skyltfönster. Där sitter istället affischer, det står saker framför och 

fönstren är försedda med grova galler. Butikens entré och fönster syns heller inte för 

förbipasserande kunder efter stängning då de ligger på ett inomhustorg. 
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Butik C 

De totalt tio skyltfönstren är fina men skyltningen i några av dem syns dåligt då det är en 

fastighet med bostadsrätter och gemensam gräsmatta mellan fönstren och trottoaren. De fönster 

som inte är på denna sida syns bra då de är i direkt anslutning till den trottoaren. Skyltfönstren 

ger ett bra intryck, det är välstädat och enhetligt dock saknas skyltar och prisinformation. 

Belysningen är god invändigt men det finns ingen på utsidan. Skyltningen syns bäst framifrån 

och då bäst i de fönster som finns i direkt anslutning till trottoaren. 

 

Butik D 

Butikens skyltfönster består av fyra stycken fönster som ligger på andra våningen. Vid starkt 

solljus kan det ibland vara svårt att se vad som finns i fönstren då solen reflekterar fönstren. 

Skyltfönstren stämmer bra överens med butikens image. Det finns inga tydliga skyltar eller 

prisinformation i fönstren. Det finns tydliga teman i de olika fönstren men i ett av fönstren syns 

inte alla saker på grund av fönstrens höjd. Det finns spotlights i varje fönster men det är väldigt 

stora glödlampor så de stjäl uppmärksamhet från varorna. Det spelar ingen roll ifall fönstret ses 

från olika håll eftersom det blir lite på avstånd då de är högt upp. 

 

Butik E 

Butiken har två stycken skyltfönster ut mot gatan, dessa stämmer bra med butikens image då stil 

och färgval går igen med butikens inredning. Det finns inga skyltar i fönstret och förbipasserande 

kan inte se priset på varorna som exponeras. Då skyltfönstren inte innehåller massa saker utan är 

stilrena så ger det ett bra intryck. Det är en bra belysning i fönstret med hjälp av spotlights, dock 

syns skyltningen bäst framifrån då den är lite svårare att uppfatta när folk kommer från sidan. 
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4.1.2 Interiör miljö 

 

Butik A 

Kunderna rör sig överallt i butiken med undantag för längst in på undervåningen. Det finns bara 

en huvudgång på undervåningen med små återvändsgränder in till vänster längs med hela gången. 

Övervåningen är luftig och öppen medan undervåningen inte alls är luftig då det är varor ända 

upp till taket och det är låg takhöjd. Har kunden med sig barnvagn i butiken så kan de bara vistas 

på övervåningen om kunden inte vill lämna sin vagn däruppe, detta eftersom det är en smal 

trappa ner till undervåningen. På övervåningen finns inte så mycket utrymme att gå runt på utan 

kunden ser allt om denne snurrar runt. Varorna känns som de finns på rätt ställe då de har de som 

är mest stöldbegärligt på övervåningen.  

 

På övervåningen är det bra belysning medan den på undervåningen är sämre, det finns ingen 

speciell punktbelysning i butiken utan bara lysrörsarmaturer. Belysning på övervåningen 

uppfattas som varm men det kan bero på väggarnas kulör. På undervåningen är det ett kallt ljus 

och det finns även några vrår som är lite mörka. Väggarna i butikens övervåning är varmt 

aprikosfärgade och det finns ljusa träpaneler som inredningen hänger på, annars är det mycket 

vitt som även är den dominerande färgen på undervåningen. De aprikosfärgade väggarna är den 

färg som uppmärksammas mest.  

 

Varorna i butiken är frontade så gott det går då alla hyllor och spjut inte är fulla. Hyllorna är 

hyfsat välfyllda, allt finns och det är inga tomma hål. På undervåningen består butiksinredningen 

av lagerhyllor och på övervåningen finns det hyllsektioner och exponeringsställ från leverantörer 

och där finns även korgar med varor i. Kassan används som exponeringsområde för lite 

småvaror. Det finns inga skyltar i butiken med information om produkterna eller priser utan varje 

produkt är prismärkt. Det finns bara lite större lappar på stora varor såsom på de stora bilarna 

Bobby Car och studsmattorna.  
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Butik B 

Det finns inget tydligt kundvarv i butiken, kunden går där den känner för det. Butiken är ganska 

luftig med undantag för några pelare och höga hyllsektioner som skymmer lite. Det finns plats att 

gå runt med en barnvagn överallt i butiken. De stöldbegärliga småsakerna finns i gången närmast 

kassan och även på disken. Till vänster om kassan finns dockor och till höger om entrén finns 

Lego och längst in i butiken har de säsongsleksaker, spel och pussel. 

 

Det är en bra allmänbelysning i lokalen, det är lysrörsarmaturer i taket och det finns inga 

spotlights. Det är bara Lego och Kärnan som är speciellt upplysta tack vare leverantörens 

exponeringsställ. Det är ett varmt ljus i butiken från vissa lysrör, det finns två gula och två vita 

lysrör i nästan vare lampa. Butiken använder sig i huvudsak av fyra olika färger och dessa går 

igen på väggar, pelare och kassadisk. Färgerna är röd, gul, grön och blå. Den röda färgen 

uppmärksammas mest då hela kassadisken och väggen bakom kassan är röd. Även den gula 

färgen uppmärksammas mer än de andra eftersom den gula också finns mycket på kassadisken.  

 

Butikens varor är bra frontade och hyllorna är välfyllda, det är bara något enstaka ställe som det 

inte finns några varor på. Det finns förutom vanliga hyllsystem och exponeringsställ från 

leverantörer även korgar, spjut och diverse snurrställ. Kassan används flitigt som 

exponeringsställe med småställ med småartiklar. Prislappar finns på alla varor men det finns inte 

så mycket lappar om annan information eller produktinformation. Det finns en lapp i början av 

butiken om att barn kan lämna in sin önskelista så att alla kan se vad födelsedagsbarnet önskar 

sig och så får barnet sen tio procent på valfri vara på sin födelsedag.  

 

Butik C  

Butiken består av fyra stora rum, rummen är luftiga och det finns gott om plats. Det finns inget 

tydligt kundvarv men kunderna kan gå överallt och det är inte trångt då det finns mycket golvyta i 

de olika rummen.  

 

Belysningen är lite svag och det saknas punktbelysning. Ett av rummen är bättre upplyst dock 

tack vare att kåporna på lysrörsarmaturerna saknas. Det finns belysning i vissa hyllor men dessa 

är inte tända. Trots lysrören så upplevs ljuset som varmt. Det finns inga spotlights i butiken utan 
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bara lysrörarmaturer. Varje rum har sin egen färg, babyblått, ljusgult, flammigt vinrött och 

vitt/omålat. Ingen av färgerna är direkt dominerande då rummen är ungefär i samma storlek. 

 

Varorna i butiken är inte direkt frontade men det är svårt också när det bara finns ett fåtal av varje 

vara. Hyllorna är inte välfyllda, det finns mycket tomma hål. Det finns förutom vanliga 

varuhyllor snurrställ med böcker och olika exponeringsställ från leverantörer. Disken används 

inte som exponeringsområde i någon större utsträckning men det finns en liten tillbyggnad till 

kassadisken som används för exponering av småsaker. Det finns inga skyltar eller 

produktinformation vid varorna men varje vara är prismärkt. 

 

Butik D  

Kunderna rör sig överallt men det finns inget tydligt kundvarv, kunden får en bra överblick på 

sortimentet. Butiken är luftig och ganska öppen men det är två hyllsektioner som är lite för höga. 

Kunderna kommer runt med barnvagn överallt men problemet är de två små trapporna som finns 

i början av butiken från entrén, men det finns dock skenor som barnvagnen kan köras på. I stort 

sett så finns allt på rätt ställe, stöldbegärliga varor finns inom synhåll från kassan.  

 

Det är en bra allmän belysning i lokalen, det är lysrörsarmaturer i taket och det finns äldre 

spotlights lite överallt men de skapar bara en bra allmänbelysning, de fungerar inte som 

punktbelysning. Det kalla ljuset dominerar i butiken men det finns i inget mörkt hörn. I butiken 

finns färgerna vit och grön och en svart fondvägg. Den vita färgen är dominerande, den svarta 

fondväggen syns tydligt då den är så avvikande.  

 

Varorna i butiken är frontade och hyllorna är välfyllda, det är bara lite glest med varor framför 

den svarta fondväggen. Det används snurrställ, korgar och exponeringsställ från leverantörer för 

att visa varor på. Kassan används inte som exponeringsområde i någon större utsträckning. Det 

finns några skyltar om produktinformation och det finns prislapp på varje vara. Det finns en liten 

lapp vid trappen om att när ett barn fyller år kan han/hon lämna in sin önskelista i butiken.  
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Butik E 

Alla kunder i butiken rör sig obehindrat överallt tack vare den öppna butikslayouten. Det finns 

inget tydligt kundvarv i butiken då det är en så öppen planlösning. Kunderna får plats med att gå 

runt med en barnvagn överallt i butiken.  

 

Det finns tillräcklig belysning i butiken men det är bara allmän belysning och inga spotlights mer 

än de i fönstren. Det är bara lysrörsarmaturer i taket men ljuset upplevs som varmt. Det finns 

heller inget mörkt hörn eller vrå i butiken. Vitt och grönt är butikens färger, alla väggar och 

hyllor har någon av dessa färger. Den gröna som är en limegrön färg uppmärksammas mest 

eftersom den sticker ut. Även den vita uppmärksammas tydligt eftersom allt är kritvitt och inte 

smutsvitt.  

 

Varorna i butiken är frontade och mycket är uppvisningsvaror som kunderna kan prova och 

känna på. Det finns bara hyllor och bord som varorna exponeras på. Kassan används som ett 

exponeringsområde med många roliga smågrejer. Det finns små skyltar vid vissa varor med 

köptips och information om produkterna och varje vara är även prismärkt.  
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4.1.3 Psykosocial miljö 

 

Butik A 

Det spelas ingen musik i butiken men trafik hörs svagt och även ljud från maskiner men det är 

inget som stör för kunden. Det finns heller ingen speciell doft i butiken. När kunden kommer in i 

butiken känner han/hon sig sedd och butiksbiträdet säger antingen hej eller ger en vänlig blick. 

Personalens kläder är vardagliga och avslappnade. Butikspersonalen pratar med kunderna både 

vid köp och i butiken. Alla får hjälp inom rimlig tid och det är inga problem med att ta kontakt 

med personalen vid funderingar. 

 

Butik B 

Det spelas ingen musik i butiken och här upplevs inga störande ljud. Det finns heller ingen 

speciell doft i butiken. Kunden får ett hej eller en välkomnande blick så fort personalen 

uppmärksammat dem i butiken. Klädseln på personalen är valfri och därmed avslappnad, 

personalen pratar med kunderna vid köp och även med de små barnen som är med. Alla kunder 

får hjälp inom rimlig tid och vi får känslan av att kunderna vågar fråga om hjälp i denna butik.  

 

Butik C  

Det finns ingen musik eller störande ljud i lokalen och det finns heller ingen speciell doft i 

butiken. När en kund kommer in i butiken får denne ett hej och känner sig sedd, personalen är 

ledigt klädd och har ett glatt humör. Personal pratar med kund både vid köp och följer med kund i 

butik vid frågor. Alla får hjälp inom rimlig tid och det känns som alla vågar fråga om hjälp om de 

behöver.  

 

Butik D  

Det finns en radio på låg volym vid kassan, den är knappt hörbar i resten av affären. Ingen trafik 

hörs och bara ett lågt surrande från vissa av lysrören. Butiken ligger ovanpå ett café och dessa har 

samma fläktsystem vilket gör att det vid vissa tider luktar mat i butiken. De båda butikscheferna 

hälsar glatt när kunder kommer in. All personal har ledig klädsel och kunderna vågar fråga om 
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hjälp om de behöver i butiken. Alla får hjälp inom rimlig tid och personalen pratar med kunden 

under köp. 

 

Butik E  

Det spelas ingen musik i butiken men det kan höras från den hårt trafikerade vägen när dörren är 

öppen men det är inget som verkar störa kunderna. Det finns ingen speciell doft i butiken. 

Kunden får ett hej och känner sig sedd när han/hon kommer in i butiken. Personalen har ledig 

klädsel, alla kunder får hjälp inom rimlig tid och folk frågar om hjälp när de behöver.  

 

4.2 Intervju 

 

Butik A  

Butikschefen arbetar med vissa av dessa miljöer regelbundet genom att byta skyltningen var 

tredje vecka. De arbetar även med bemötande av kunder hela tiden eftersom de anser att det är så 

extremt viktigt. Butikschefen berättar att det gäller att vara trevlig hela tiden och personalen 

måste ta ett ansvar så att kunden blir nöjd. Butikslokalen de har går inte att göra så mycket med 

för det är en gammal byggnad. Det finns inte någon värme på undervåningen och det är för dyrt 

för dem att värma upp därnere. Butiken har en del stamkunder, de har inget knep för att profilera 

sin butik gentemot andra eftersom det är den enda leksaksbutiken i sin kommun. De känner av ett 

stort hot från stormarknader och kedjor som till exempel Toys'R'us och BR leksaker som köper 

upp licens på vissa leksaker. De varor de köper licens på är de varor de sedan kan locka med 

eftersom de bara finns att köpa hos dem. Men butik A tycker att deras styrka är att de inte är rädd 

för att skicka kunderna till konkurrenter. Det som kunderna får hos Butik A är service och tips 

om var de kan hitta varorna som butiken inte har. De tycker också att det är viktigt att inte ta ett 

för dyrt pris på vissa saker utan att pressa priserna på vissa leksaker.  

 

Butik B  

De två butikscheferna arbetar mycket med den interiöra miljön och även mycket med service. I 

den lokal som butiken ligger i får det göra precis vad de vill. Butiken har många stamkunder och 

det senaste året har det kommit väldigt mycket folk som är nyinflyttade på orten. För att skilja ut 
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sig som leksaksbutik försöker de ha ett stort och annorlunda sortiment och de kan beställa hem 

varor efter kunders behov som inte kedjorna kan. De känner inte något större hot från 

stormarknader. När ett stort köpcentrum öppnade i närheten kände det av det i början då där 

ligger en leksaksbutik med kedjeanknytning där men nu märker de inte längre av att finns ett 

köpcentrum så mycket. Det viktiga för dem är att de nya barnfamiljerna som flyttar dit att det 

uppmärksammar att butiken finns.  

 

Butik C 

Det butikschefen försöker att jobba med är skyltfönster, exponeringar och det personliga 

bemötandet. Inne i butiken får de ändra som de vill men får stå för alla kostnader själv. Medan de 

utvändigt inte får göra något på grund av det centrala läget och den vältrafikerade trottoaren. De 

försöker skilja sig från de andra genom att ha bra service, hög kvalitet och alltid ha ett glatt 

humör. Det är de trogna stamkunderna som dominerar kundkretsen. De känner inget hot från 

stormarknader eller de stora leksakskedjorna då deras kunder föredrar det koncept butiken har 

framför de andras. 

 

Butik D  

De båda butikscheferna jobbar aktivt med alla miljöer eftersom de nyss tagit över butiken är det 

mycket som de vill göra om och ändra på. Brist på pengar och tid gör att det får ske små 

ändringar i taget. I butikslokalen kan de göra vad det vill. Det vill till exempel ändra skenorna 

som kunden kör barnvagnen uppför trappan på för nyare vagnar är för breda för skenorna. För att 

differentiera sig på marknaden vill de erbjuda ett sortiment med mycket pedagogiska leksaker, ett 

brett sortiment och en god service. Det har redan en trogen kundkrets, främst bestående av 

mormödrar och småbarnsföräldrar som ofta kollar in om det finns något nytt. De känner ett hot 

ifrån de stormarknader som ligger i närheten eftersom kunder ibland påpekar att vissa leksaker 

kostar mindre på andra ställen.  

 

Butik E  

Butikschefen försöker att medvetet jobba med åtminstone några av dessa miljöer och då främst 

skyltfönstret. De kan själv påverka i stort sett allt i lokalen men får själv stå för alla kostnader 

som en förändring skulle innebära. Butikens kundkrets består av många trogna stamkunder, då 
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butiken försöker skilja sig från sina större konkurrenter genom en hög servicenivå och 

kvalitetsleksaker. De känner av ett ökat hot från de stora kedjorna och stormarknaderna då folk 

har börjat köpa billigare saker nu på grund av den ekonomiska situationen. 

 

4.2.1 Exteriör miljö 

 

Butik A  

De skyltar om ungefär var tredje vecka ungefär och då tar de ofta hjälp av en praktikant. Det är 

alltid butikschefen som är ansvarig för omskyltningen. Butikschefen har av en tidigare 

arbetskamrat fått böcker och anteckningar om skyltning då denne gått en sådan utbildning. De 

skyltar efter vad som tilltalar ögat och tänker på att blicken ska fästas på olika saker. De byter 

skyltfönster efter säsong, nyheter eller om det är något som inte säljer bra så exponeras det i 

skyltfönstret för att få fart på försäljningen. Butiken har lamporna i skyltfönstret tända dygnet 

runt. De tycker att det känns trevligare för förbipasserande att kunna kika lite på vägen, även efter 

stängningsdags. Dessutom känns det avskräckande för eventuella inbrottstjuvar att det lyser och 

syns ut mot gatan. 

 

Butik B 

De har inga riktiga skyltfönster på grund av att de ligger på ett inomhustorg men det hade gärna 

velat ha riktiga skyltfönster ut mot gatan. 

 

Butik C  

Butiken har totalt tio fönster som de försöker skylta om tre till fyra gånger per år. Vid 

omskyltning så går de på sin egen känsla och väljer det de själva vill visa upp lite mer då de inte 

har någon mer djupgående kunskap om ämnet. Butiken har belysningen tänd i skyltfönstren även 

efter stängning.  
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Butik D  

De försöker byta utseende i skyltfönstret varje månad och försöker ha det säsongsbetonat i två av 

de fyra fönstren. Det är bara en av de två butikscheferna som skyltar om i fönstren. Butiken har 

belysning i samtliga skyltfönster. Belysningen tänds tack vare en timer, klockan sju varje kväll 

och lyser fram till halv åtta på morgonen. 

 

Butik E 

Skyltfönstret har butikschefen som mål att förändra minst en gång varannan månad och oftare då 

det kommer in nyheter. Det är butikschefen själv som skyltar om och går då efter sin personliga 

smak och känsla då denne inte har någon mer djupgående kunskap i ämnet. Butiken har 

spotlights som alltid lyser i båda fönster. En tredjedel av lamporna i butiken är också alltid tända, 

för att förbipasserande skall kunna spana in i butiken även när det är stängt. 

 

4.2.2 Interiör miljö 

 

Butik A  

Butikslokalen går inte att göra så mycket åt och nu byggde även grannbutiken som ligger runt 

hörnet ut, så då kan de inte bygga ut butiken. Butikshyllorna på undervåningen är vanliga 

lagerhyllor men ska bytas ut. De har inget tydligt kundvarv i butiken men de vill att de mest 

lockande leksakerna ska finnas längst in så att kunden måste gå förbi allt för att komma dit. De 

platser i butiken som kunder inte besöker så mycket är musikavdelningen för att det är en så smal 

gång som är svår att göra något åt. Den mest besöka platsen i butiken är övervåningen eftersom 

alla kunder inte orkar gå ner på undervåningen.  

 

Butikschefen vill ha fler spotlights på undervåningen och även förbättra allmänljuset där. Det får 

dock inte kosta för mycket, allt handlar om pengar och det finns det inte så mycket av över till 

sådana ändringar. Butikschefen tycker själv att den aprikosa färgen är gräslig men det går inte 

göra så mycket åt eftersom det är ett så stort projekt att måla om, sen ger ju faktiskt den aprikosa 

färgen en varm ljussättning. Butikschefen har ingen kunskap om vad olika färger kan ha för 

betydelse eller vilken påverkan dessa kan ha på kunderna. Det finns inga regler för hur de ska 
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exponera i butiken utan de går på magkänsla och det som är möjligt. Nya produkter brukar hamna 

på väggen vid kassan och i trappan. Det krävs mycket planering när det kommer in nya grejer 

eftersom de gamla varorna också måste få plats i hyllorna.  

 

Butik B 

De försöker bygga om varje vecka utifrån de nya varor de får. Leksakerna har inga speciella 

platser så därför använder de inte hyllkantsetiketter utan prismärker varje vara istället. Det finns 

inget speciellt kundvarv i butiken utan de hoppas på att kunderna strosar runt själva i hela 

butiken. De ytor i butiken som inte besöks så mycket är nere i säsongshörnan för där är det oftast 

så rörigt eftersom det är så stora och otympliga artiklar som finns där. De mest besökta platserna 

är hyllan där de har Pet Shops och hyllorna där småplocket finns såsom suddgummin, pennor, 

studsbollar, slajm, nyckelringar med mera och även bordet där alla glaskulor i lösvikt finns är 

väldigt populärt.  

 

De håller just nu på att byta ut lysrören i armaturerna till vita lysrör för att få ett bättre ljus. De 

funderar även på att sätta upp spotlights eftersom det tycker att det är mycket viktigt med bra ljus 

i affären. Butikscheferna vill måla om i butiken och ta bort lite grönt och blått eftersom det kan 

kännas lite mörkt på vissa ställen. Färgerna i butiken har nu funnits i sju år så det tycker båda att 

det är dags med lite förändring. Färgerna har inte valts utifrån kunskap om färgers betydelse. De 

har inga regler eller riktlinjer när de exponerar i butiken. Alla tre i butiken gör lika mycket när det 

gäller att plocka upp varor och liknande. Det tycker dock att det är viktigt med samexponering så 

att artiklarna hör ihop med varandra.  

 

Butik C 

Butiken har ingen speciellt uttänkt layout mer än att det som är mest stöldbegärligt är placerat 

närmare kassan. Det rum som ligger längst in i butiken kan ibland misstas av kunderna som 

lagerutrymme och det är därför den minst besökta ytan i butiken. Den mest besökta ytan är det 

första rummet där bland annat Legot finns. 

 

Den belysning som finns har funnits länge och där finns ingen planering bakom. Butikschefen 

vill och planerar att ändra belysningen i fönstren. De fyra rummen som butiken består av har alla 
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olika färg, så att välja någon som dominerar är svårt. Det fanns dock ingen speciell tanke bakom 

valet av färger mer än att det skulle vara lugnare färger. Färgvalet har inte styrts utifrån vad 

färgerna symboliserar. Varornas exponering är tänkt så att det inte är en uppdelning mellan 

pojkar och flickor, de vill heller inte visa hyllor med massvis av samma artiklar, utan hellre några 

enstaka av varje. Vidare är de noga med att alla leksaker visar sin framsida och inte staplas på 

hög. 

 

Butik D  

De har Lego alldeles i början av butiken eftersom det är en riktig dragare. De tycker det är viktigt 

med genusfrågor så har därför blandat kill- och tjejgrejer i butiken medvetet. Till exempel så 

hittar kunderna prinsesskläder bredvid leksaksvapnen, verktygen finns bredvid köksleksakerna 

och dockorna finns bredvid bilarna. Det ställe i butiken som inte besöks så jättemycket är 

mittensektionerna och det tyckte de var lite konstigt eftersom de trodde att kunderna skulle gå 

där. Istället tar kunderna yttervarvet runt och missar mitten. Det är heller inte så välbesökt vid 

den svarta fondväggen där doppresenterna finns och i de små utrymmen där dockvagnar och 

gosedjur finns. De mest besökta platserna i butiken är Lego, Schleich och glaskulorna.  

 

Den belysning som finns i lokalen fanns där när de tog över butiken. Butikscheferna vill ändra på 

spotlightsen i butiken och även ändra ljuset över kassan eftersom det gör att det blänker i 

kortterminalen så kunderna ser inte när de ska slå in koden. Butikscheferna har planer på att måla 

om i gången upp till butiken, där ska målas rött närmast dörren sen kommer en pelare som ska 

dela av så att efter det ska det bli en vit vägg med röda cirklar på. Kassadisken ska målas om i 

svart och pelaren som står vid disken ska bli samma röda färg. I hallen ska även ett rött tyg finnas 

i taket som ska göra att det blir lite mysigare och mer ombonat att komma in i butiken. Färgvalen 

har inte gjorts med någon grund i hur de påverkar eller vad de betyder, färgvalen har gjorts 

genom kompromisser om vad de två gillar. Det har inga regler huruvida de ska exponera men de 

gillar inte att ha massa stora röda lappar om extrapris eller rea. De brukar lyfta fram och trycka på 

vissa enskilda varor och specialexponera dessa. Det är de två butikscheferna som gör alla 

exponeringar.  
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Butik E  

Butikschefen har fått hjälp med butikslayouten av en bekant som jobbar som dekoratör, tanken är 

att butiken ska vara öppen och luftig. Det finns inget uttänkt kundvarv utan den öppenhet som 

finns gör att kunden får en bra överblick redan i entrén och går sedan runt utan att behöva missa 

något. Därför finns heller inga ytor i butiken som är bättre eller sämre. 

 

Den belysning som finns i butiken är lysrörsarmatur som fanns befintlig när butiken startade, de 

har dock kompletterat med spotlights i skyltfönstren. De planerar ingen förändring eller 

ytterligare komplettering i dagsläget. Den gröna utmärkande färgen som drar till sig 

uppmärksamheten i butiken fanns det ingen speciell anledning till att det blev. Butikschefen har 

inte valt färg efter vad den symboliserar, utan tycker själv att den är behaglig och det var vår när 

det planerades. Varornas exponeringar håller butikschefen väldigt strukturerat och prydligt, 

kunden behöver inte leta i hela butiken efter den vara som söks utan går bara till den avdelningen. 

4.2.3 Psykosocial miljö 

 

Butik A  

Ingen musik spelas i butiken och det tycker alla anställda är skönt eftersom det är lugnare utan, 

det är så mycket vanliga ljud såsom telefoner som ringer, kunder, barn och oljud från vägen, det 

hörs även lite väsljud från alla fotomaskiner där kunderna framkallar sina bilder. Det finns ingen 

doft i butiken men butikschefen hade i så fall kunnat tänka sig apelsindoft men inser att det är 

många som är känsliga och tycker inte att det är nödvändigt. Det viktigaste är att det inte luktar 

illa.  

 

Enligt butikschefen har de två som jobbar mest i butiken skinn på näsan om hur de arbetar i 

butik. Personalen ska inte pressa kunden för mycket med ”Hej, kan jag hjälpa till med något?” 

eftersom det kan upplevas som framfusigt och påträngande. Det viktiga är att söka ögonkontakt 

och heja om kunden gör det. Butikschefen tycker även det är viktigt att personalen slutar prata 

med varandra om en kund kommer in i butiken. Det är även väldigt viktigt att personalen lämnar 

sina problem hemma när de kommer till jobbet. Personalen ska kunna vara flexibel och kunna ha 

en professionell attityd. Alla anställda i butiken trivs mycket bra ihop. 
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Butik B  

Det spelas ingen musik i butiken och de båda butikscheferna tycker att det är skönt då det oftast 

är så mycket stoj och stim i butiken och leksaker som låter. Det doftar inget i butiken och de vill 

inte att det ska göra det eftersom att alla ska kunna vistas inne i butiken utan problem, även 

människor med allergi eller astma. Det finns inga regler i butiken hur personalen ska bete sig, de 

tre som jobbar i butiken är väldigt lika och vet att de ska vara trevliga och glada, att de inte ska 

”ta med sina problem till jobbet”. Personalen ska vara glad, trevlig och kunna erbjuda en bra 

service. Alla i personalen trivs mycket bra med varandra.  

 

Butik C  

I butiken spelas ingen musik, dels för att de inte gillar det själva och dels för att det lätt blir 

stojigt ändå. Butikschefen använder sig inte av några tillsatta dofter i butiken. Det finns regler 

och riktlinjer för både personal och praktikanter för hur de anställda ska agera mot kunderna. Att 

personalen engagerar sig och alltid har ett leende på läpparna är det viktigaste egenskaperna och 

att de inte låter privatlivet påverka ens jobb på ett negativt sätt.  

 

Butik D  

De har på radio på låg volym i butiken och ibland sätter de på barnmusik men oftast bara på 

lördagar. De har ingen barnmusik på vardagar eftersom det kändes lite fånigt då det är mest 

vuxna som handlar. Ibland hörs även ”vardagsljud” från grannarna och från caféet som är under 

dem. De skulle gärna vilja ha en ringklocka igen så att de vet när någon kommer in i butiken men 

det var ett barn som gjorde sönder den så just nu har de ingen klocka. Eftersom butiken och 

caféet under delar samma fläktsystem så luktar det ibland mat i butiken. Annars vill de inte att de 

ska lukta något, många leksaker luktar ju ändå.  

 

Båda butikscheferna är hårda med hur personalen ska vara, personalen måste vara trevlig. De 

tycker det är viktigt med god service eftersom det sprider sig så därför tar det tillbaka alla 

reklamationer även ifall kunden bara är missnöjd med varan. De prutar även ner priset ifall 

kunden vill det. De tycker det är mycket viktigt att personalen inte pratar om vad de till exempel 

gjorde i helgen eftersom det är en leksaksbutik de jobbar i, barn hör allt. Det har även regler i 

butiken om att de inte får vara tre stycken bakom disken på samma gång, personalen ska också ta 
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föräldrarnas parti. Eftersom det är ansträngande att gå in i en leksaksbutik med sina barn för att 

föräldrarna vet att det blir tjat om att vilja få saker. Det är även mycket viktigt att lämna alla 

problemen hemma och vara en god kamrat på jobbet. 

 

Butik E  

Ibland låter butikschefen radion vara på i butiken och då på låg volym. Det blir lätt stojigt i en 

butik för barn ändå så oftast är det ingen musik i butiken. Några extra tillsatta dofter använder de 

sig inte av då många idag är överkänsliga för det. Det finns tydliga regler och riktlinjer till 

personalen när det gäller bemötande och hantering av kunderna. De allra viktigaste egenskaperna 

tycker butikschefen är ärlighet och att personalen är trevlig och att privata problem lämnas 

hemma.  
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5. ANALYS AV RESULTAT 

 

Här gör vi en sammankoppling mellan vår teoretiska referensram och vårt resultat från våra 

observationer och intervjuer. Vi har utgått ifrån vad Pihlsgård (2007) kallar butiksmiljö och dess 

innehåll som är den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön.74 Från dessa tre miljöer har vi 

valt att arbeta med endast vissa delar enligt vår avgränsning. 

 

5.1 Exteriör miljö 

 

Enligt Ekberg och Lohmander (2004) är skyltfönstret den billigaste och effektivaste annonsen, 

den talar om vad din butik handlar om och vad som finns i din butik.75 Butikerna (förutom butik 

B, som inte har skyltfönster) använder sig av de varor som finns i butiken för sin skyltning, och 

försöker skapa olika teman i sina fönster. På tre av de fyra butikernas skyltfönster ses direkt att 

det är leksaksbutiker som det handlar om medan den fjärde butiken, butik E har ett mer stilrent 

intryck. Detta gör att tankarna inte direkt eller helt självklart går mot att det är en leksaksaffär, 

den kan misstas för att vara en inrednings- eller presentbutik. Butiks E:s skyltfönster stämmer 

ändå bra överens med vad som finns inne i butiken. Butik A har tänt lamporna i skyltfönstret 

dygnet runt. De tycker att det känns trevligare för förbipasserande att kunna kika lite på vägen, 

även efter stängningsdags. Dessutom tycker det att det känns avskräckande för eventuella 

inbrottstjuvar om det lyser i butiken efter stängning. Butik C har också tänt sina spotlights i 

skyltfönstren efter stängning. Butik D har belysning i samtliga skyltfönster, belysningen tänds 

med hjälp av en timer klockan sju på kvällen och lyser fram till halv åtta på morgonen. Butik E 

har både sina spotlights i skyltfönstren tända och även en tredjedel av lamporna i butiken så att 

kunderna kan kika in i butiken även efter stängning. Enligt Pihlsgård (2007) ska ett skyltfönster 

också vara en bra säljare även om butiken är stängd, därför är det viktigt att ha skyltfönstret 

upplyst även efter butikens stängningstid.76  

 

                                                           
74Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 121 
75Ekberg, S & Lohmander, T. “1000 tips om att sälja mer i din butik”, sid. 24 
76Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 152 
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I de fyra butikerna har butik A lyckats att skapa ett bra intryck med olika teman, i alla fönster, det 

har dock mycket saker i sina fönster som kan skapa ett förvirrande intryck. Det har inga skyltar 

och heller ingen tydlig prisinformation på sina varor. Butik C följer också en enhetlig stil i sina 

fönster, de har inga skyltar eller någon prisinformation om varorna. Butik D har ett tydligt 

budskap och följer olika teman dock finns det inte någon prisinformation på varorna. I den fjärde 

butiken butik E finns ett tydligt och stilrent budskap och även här som i de andra butikerna finns 

ingen prisinformation. För att skapa en lyckad skyltning ska man enligt Pihlsgård (2007) och 

Thurow och Nilsson (2004) inte ha för mycket saker i skyltningen, det ger ett oroligt intryck och 

förvirrar kunden, skyltfönstret ska endast ha rena och tydliga budskap, textade skyltar ska synas 

på avstånd, det ska även finnas en tydlig prisinformation på varorna och det är viktigt att rikta 

belysningen på det som skyltas.77 Samtliga fyra butiker med skyltfönster bryter mot 

prisinformationslagen. I prisinformationslagen står att på en vara som du ser i ett skyltfönster ska 

priset anges antingen på förpackningen eller i en prislista.78  

 

5.2 Interiör miljö 

 

Ingen av de fem butikerna har ett tydligt kundvarv som gör att kunderna rör sig i hela butiken. 

Pihlsgård (2007) menar att det gäller att få kunden att röra sig genom hela butiken så att han/hon 

kan ta del och upptäcker hela sortimentet som finns i butiken.79 En annan teori framförd av 

Nordfäldt (2007) är att kundtrafiken tenderar att koncentreras längs butikens yttervarv om den 

inte styrs om av butikens layout.80 Detta är exakt vad som hänt hos butik D. Deras intentioner var 

att kunderna skulle gå mer runt vid mittsektionerna av butiken men de har observerat att det inte 

gör så, utan att kunderna ofta tenderar istället att ta yttervarvet i butiken.  

 

De platser som i butiken besöks mest frekvent kallas varma ytor och ytor som inte besöks eller 

passeras obemärkta är de kalla ytorna.81 I butik A är den varma ytan, övervåningen medan den 

                                                           
77Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 153 
Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 130 
78http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=892&lngArticleId=3676 
79Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 128 
80Nordfäldt, J. ”Marknadsföring i butik”, sid. 150 
81Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 132 



 

 38 (52) 

kalla ytan är på undervåningen då inte alla kunder går ner dit. Hos butik B är hyllan med Pet 

Shops och hyllorna där småplock som suddgummin, pennor och studsbollar finns det mest 

besökta ytorna, även vid entrén där det nu har glaskulor i lösvikt är en varm yta. Deras kalla yta 

är hörnet där de har säsongsartiklar eftersom det är så rörigt där nere. Butik C:s varma ytor är det 

första rummet där kassan finns eftersom där har butikschefen Legot som är väldigt populärt. 

Butik C:s kalla yta i butiken är det rum som ligger längst in i butiken, kunderna misstar ibland det 

utrymmet som lagerutrymme. Hos butik D är den varma ytan i butiken hyllorna med Lego, 

Schleich och glaskulorna i lösvikt. De kalla ytorna i butiken är den svarta fondväggen med 

doppresenter och de utrymmen som gosedjuren och dockvagnarna finns i. Det verkar som om 

kunder inte vill gå in i de separata rummen där gosedjur och vagnar finns eller heller vågar sig 

runt kassan för att komma till doppresenterna. Butik E som har den mest öppna planlösningen av 

butikerna och butikschefen tycker att där inte finns några kalla eller varma ytor eftersom 

kunderna tenderar att röra sig överallt i butiken.  

 

Butik A och Butik D är de enda butikerna som använder sig av spotlights i butiken förutom de 

som används i skyltfönstren. Dock används inte de två butikernas spotlights för att rikta ljus på 

några speciella varor eller exponeringar utan förstärker bara den allmänna belysningen. 

Belysningen är en av de viktigaste sakerna i en butik för att lyfta fram varorna i en butik. Ekberg 

och Lohmander (2004) menar att spotlights bör användas för att visa kunden var du vill att de ska 

titta, för att belysa några speciella varor till exempel.82 I alla de fem butikerna används det 

lysrörsarmaturer som enligt teorin från Mossberg (2003) menar att det ofta skapar ett kallt ljus. 

Men i butikerna upplevs det som varmt och ger en bra allmänbelysning. Mossberg (2003) menar 

även att ett rums karaktär kan ändras då det gäller belysning med hjälp av att använda antingen 

kallt eller varmt ljus och vilken styrka det är på ljuset, kallt ljus är det oftast från lysrör.83 

 

Ingen av butikscheferna som vi intervjuade visste något om färgernas betydelse och påverkan. I 

Nordfäldt (2007) kan vi läsa om att färg har en mycket stark påverkan på oss människor utan att 

vi tänker på det.84 I studier som finns har det kommit fram att gult attraherar främst yngre barn85 

                                                           
82Ekberg, S & Lohmander, T. ”1000 tips om att sälja mer i din butik”, sid. 30-31 
83Mossberg, L. ”Att skapa upplevelser – från OK till WOW”, sid. 136-137 
84Nordfäldt, J. ”Marknadsföring i butik”, sid. 163 
85Evans, M., Jamal, A & Foxall, G. “Konsumentbeteende”, sid. 45 
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De är två av butikerna som använder gult i sina lokaler och det är butik B och butik C. Butik B 

har en stark gul färg runt kassaområdet och butik C har ett rum som är en ljusare gul ton. Butik B 

har en kassadisk och vägg som är röd bakom kassan och väcker uppmärksamhet men som ändå 

passar in i butiken och butik C har en babyblå nyans på sina väggar i det första rummet där 

kassan är som ger ett lugnt och behagligt välkomnande. I ett experiment som Belizzi, Crowley 

och Hasty gjorde kom de fram till bland annat att röd färg upplevs som mer färgrik, att den är 

starkare och upplevs som mest spänd och kan även uppfattas som negativ medan den blå färgen 

upplevs som mest positiv och avslappnad.86 Butik E använder sig av vitt i sin butik vilket enligt 

Pihlsgård (2007) är en färg som ger en känsla av renhet, exklusivitet och enkelhet,87 vilket butik 

E har lyckats att matcha in genom att vilja differentiera sig med att sälja kvalitetsleksaker som 

matchar sin stilrena och luftiga butikslokal.  

 

De fem butikerna använder sig alla av olika hyllsystem med hyllor och spjut att ställa och hänga 

sina varor för exponering. Butik B, C och D använder sig av snurrställ där de hänger varor på, 

korgar finns hos butik A, B och D, butik E är den enda butiken som använder sig av bord som 

exponering. Samtliga butiker förutom butik E har exponeringsställ från leverantörer. Thurow och 

Nilsson (2004) menar att exponering handlar om sättet att visa och synliggöra varorna i en butik 

för att få bästa möjliga försäljning.88 Pihlsgård (2007) förklarar att butiksytor är väldigt dyra så 

därför gäller det att utnyttja hyllorna och se till att det alltid är välfyllda, då varor i halvfyllda 

hyllor ger intryck av att vara gamla och/eller har blivit över.89 Ett tydligt exempel på detta är 

butik C som har ett väldigt glest sortiment på sina hyllor. Butik E:s hyllor har inte många varor 

av samma artikel i sina hyllor men detta passar deras butiksimage. De övriga tre butikerna har 

överlag välfyllda hyllor. Butik A, B och E använder alla tre sina kassaområden som 

exponeringsytor där de säljer småsaker. Butik C däremot har en trappformad tillbyggnad i 

anslutning till disken där de exponerade småsaker i nivå med barnen. Butik D däremot använder 

knappt sin disk som exponeringsområde max en artikel åt gången exponeras. Kassan är ett 

väldigt viktigt säljområde, tydlig exponering är viktigt för att kunden ska bli inspirerad att handla 

                                                           
86Nordfäldt, J. ”Marknadsföring i butik”, sid. 163-165 
87Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 157 
88Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 216 
89Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 158-159 
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mer. Med en bra exponering vid kassan kan detta leda till att väntetiden i kön tycks kortare och 

det kan ge kunden köpimpulser.90  

 

Ingen av de fem butikerna använder sig av skyltar i sin butik förutom butik E som använder små 

informationslappar vid vissa av sina varor. Skyltar ska inte bara bidra till butikens image utan 

också sälja produkterna menar Ekberg och Lohmander (2004), professionella skyltar lockar 

kunderna att prova produkterna istället för motsatsen. Vanliga problem som finns i butiker är att 

det är för många skyltar, otydligheter i text och bild eller stavfel.91 Personalen kan låta barn få 

känna på produkter och leksaker men det får inte gå till överdrift då föräldrarnas irritation och 

frustration över att inte få barnet ur butiken kan bli stor. Det måste finnas en jämvikt med hur 

mycket barnen får prova leksakerna/produkterna så att inte föräldrarna undviker butiken för att de 

vet att de kommer att behöva vara där alldeles för länge.92 Detta poängterar butikschefen i butik 

D att det är viktigt att ta föräldrarnas parti när barnen börjar gnälla för att för många, är det en 

ansträngning att gå med sitt barn in i en leksaksbutik. I butik E kan kunderna lätt prova vissa 

leksaker för de är uppackade och med i olika exponeringar. Samtliga fem butiker använder sig av 

prislappar som finns på varje vara. Butik B förklarar detta genom att de ofta ändrar om i hyllorna 

och då hade det varit för krångligt med hyllkantsetiketter. I prisinformationslagen står det att på 

en vara som du ser i en butik ska priset anges antingen på förpackningen, på en hyllkantsetikett 

eller i en prislista.93 

 

                                                           
90Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 160 
91Ekberg, S & Lohmander, T. ”1000 tips om att sälja mer i din butik”, sid. 31-32 
92Underhill, P. ”Why we buy”, sid. 119-120 
93http://www.konsumentverket.se/mallar/sv/artikel.asp?lngCategoryId=892&lngArticleId=3676 
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5.3 Psykosocial miljö  

 

Butik D är den enda butiken som använder sig av någon form av musik, de brukar ha radion på i 

kassan för att de tycker det är trevligt. I leksaksbutiker behövs det inte motas bort en tystnad då 

alla intygar att det brukar vara tillräckligt med stoj och stim ändå. Den trafik som hörs i vissa 

butiker behöver inte heller tas bort av musik då den inte uppfattas som störande. Pihlsgård (2007) 

menar att musik kan användas för att mota bort en ödslig tystnad eller för att ta bort störande 

bakgrundljud.94 Wagner skriver i boken Kundpsykologi (2002) att musiken förändrar ofta graden 

av vakenhet hos kunden, så ibland kan det användas musik för att få en stressad kund att slappna 

av eller att få en uttråkad eller trött kund att piggna till.95 På lördagar spelas det ibland barnmusik 

i butik D för att skapa en glad och lättsam stämning.  

 

I fyra av butikerna finns ingen speciellt eller tillsatt doft men i butik D så doftar det ibland från 

caféet under dem eftersom de delar samma fläktsystem. Luktsinnet är det mest primitiva sinnet 

och kan därför påverka shoppare ganska obemärkt.96 Alla personer i våra intervjuer tycker att det 

är viktigt att det inte luktar illa i butiken. Men de vill heller inte doftsätta sin butik då många barn 

och vuxna nuförtiden är allergiska och överkänsliga för starka dofter. I flera studier som 

Söderlund (2002) har gjort visar att negativa dofter som svett eller urin har en negativ inverkan 

på konsumenters utvärdering av leverantören. Dessa negativa effekter är i regel mycket starkare 

än andra negativa upplevelser som otrevligt bemötande, långsam service och så vidare.97  

 

Alla de fem butikerna trycker mycket på att det är den personliga servicen som är väldigt viktig. 

Att det är där de kan erbjuda något extra utöver sitt sortiment. Grunden för en framgångsrik butik 

är nöjda kunder och en av de främsta faktorerna är det personliga bemötandet.98 Det personliga 

mötet är det som kunden oftast minns mest av från ett besök.99 Alla upplever att de som arbetar i 

butiken trivs bra med varandra. Det är av stor vikt att medarbetarna trivs med varandra, 

                                                           
94Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 136 
95Wanger, P. ”Kundpsykologi”, sid. 174-175 
96Dahlén, M & Lange, F. ”Optimal marknadskommunikation”, sid. 451 
97Dahlén, M & Lange, F. ”Optimal marknadskommunikation”, sid. 451 
98Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 91-97 
99Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 40 
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arbetsplatsen och arbetsuppgifterna.100 Butik B och D nämner att de tycker att det är viktigt att 

kunna få fram varor till kunderna om det efterfrågas något speciellt. Kundservice blir viktigare 

och viktigare, och har stora möjligheter att förbättras utan stora investeringar. Undersökningar 

enligt Thurow och Nilsson (2004) visar på att den vanligaste orsaken till att en kund byter butik 

beror på ett dåligt bemötande från personalen.101 Alla butikerna poängterar vikten med service 

och nämner också att det är viktigt att personalen lämnar sina problem hemma och inte tar med 

dessa till jobbet. Trots att en butik har sortimentet, läget och prisnivån som kunden letat efter så 

kan ett snorkigt, okunnigt och/eller otrevligt bemötande från personalen ändå få kunden att aldrig 

mer vilja komma tillbaka.102 

 

Butikschefen i butik A har inga metoder för att differentiera sig eftersom de är den enda 

leksaksbutiken i kommunen. Men de satsar mycket på den personliga kundservicen. I butik B 

försöker de ha ett stort och annorlunda sortiment för att differentiera sig och de kan även ta hem 

varor efter kunders behov. Butikschefen i butik C vill skilja ut sig genom att erbjuda en bra 

service, ha en hög kvalitet på sina varor och att alltid ha ett glatt humör. Butikscheferna i butik D 

vill differentiera sig genom att erbjuda många leksaker med ett pedagogiskt tänkande. Att barnen 

ska kunna leka och lära samtidigt. De försöker även ha ett brett sortiment och erbjuda en god 

service till kunderna. Butik E vill skilja sig från sina konkurrenter genom att erbjuda en hög 

servicenivå och kvalitetsleksaker. Differentiering betyder att skilja ut sig, det kan butiken göra 

genom att erbjuda fördelar som kunderna uppskattar och är villiga att betala för och som 

konkurrenterna saknar.103 

 

                                                           
100Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 41 
101Thurow, H, Nilsson, A. ”Butiksboken”, sid. 91-97 
102Pihlsgård, A. ”Praktisk marknadsföring B – Kommunicera säljande”, sid. 216 
103Albertsson, S & Lundqvist, O. ”Marknadsföring”, sid. 86 
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6. AVSLUTNING/DISKUSSION 

 

Vi ställde oss frågan; ”Hur arbetar butikschefen för att skapa en attraktiv butiksmiljö för sin 

lokala leksaksaffär, för att differentiera sig utifrån konkurrensmedel som de exteriöra, interiöra 

och psykosociala miljöerna utgör?” 

 

Vår problemformulering för detta arbete har varit att undersöka hur butikschefer i en lokal 

leksaksaffär gör för att skapa en attraktiv butiksmiljö för att kunna differentiera sig på marknaden 

utifrån den exteriöra interiöra och psykosociala miljön.  

 

I den exteriöra miljön arbetar alla butiker aktivt med sina skyltfönster och byter ut eller ändrar 

om skyltningen regelbundet. Alla butikers skyltfönster innehåller olika teman och är enhetliga i 

sin stil. Samtliga butiker har alla brister med prisinformation i sina fönster och har heller inga 

upplysande skyltar om varorna. Ingen av butikscheferna har någon djupare kunskap om skyltning 

men gör det bra ändå. Men om de hade utökade kunskaper skulle de kunna göra det ännu bättre. 

Alla butiker bryter mot prisinformationslagen huruvida det gäller att ha priser på varorna i 

skyltfönstret.  

 

Ingen av butikerna har ett tydligt kundvarv och kunder i butik D går i butikens yttervarv istället 

för att besöka mittsektionerna. Butik E har lyckats få kunderna att röra sig överallt tack vare sin 

öppna butikslayout med översikt över alla hyllor. Alla butikerna har lyckats skapa ett bra 

allmänljus men använder sig inte av spotlights för att punktbelysa vissa varor eller exponeringar. 

Alla butiker använder sig av lysrörsarmaturer i taken och det passar branschens karaktär då 

hängande lampor inte är lika passande i dessa slags butiker. Inga av butikscheferna har någon 

kunskap om de färger som finns i butiken. De färger som de har valt har varit slumpmässiga val, 

val av eget tyckande eller är färger som funnits där sedan butikens ursprungliga öppnande. Det 

kan vara svårt för en liten företagare att ta in för mycket varor om det inte omsätts men butik E 

har använt sig av hyllor som inte ger så mycket utrymme till varorna så då ser inte sortimentet 

glest ut trots en vara av varje sort. Butik C har stora hyllor som sortimentet därför ser glest ut på 

grund av att de inte kan fylla upp hyllorna helt. Butik A, B och D har dock mycket varor som 
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passar deras hyllexponeringar och butikerna ser välfyllda ut. Vi blev förvånade då butikerna inte 

använde sig märkbart av skyltar för produktinformation eller information om händelser, var varor 

finns eller kundservicetjänster som garanti, öppet köp med mera i sin butik.  

 

Ingen spelar musik i sin butik men detta behövs heller inte då de flesta leksaksbutiker brukar 

innehålla mycket ljud från barn och leksaker. Det finns heller ingen avvikande eller tillsatt doft i 

butikerna förutom hos butik D där det ibland doftade från caféet som är beläget under butiken. 

Ingen butikschef vill heller tillsätta någon doft då många poängterar att det finns många 

överkänsliga och allergiker som butikscheferna inte vill stänga ute från butiken. Alla butikschefer 

tycker det är väldigt viktigt med kundservice och att kunna erbjuda något extra för kunden. I de 

fem butikerna finns det ingen som inte trivs enligt butikscheferna och detta är såklart viktigt för 

att personalen ska kunna erbjuda en bra kundservice. De fem butikerna har olika sätt att 

differentiera sig mot stormarknader och leksakskedjor men alla vet att det är god service som får 

kunderna att stanna kvar eftersom det är inte lika lätt för stormarknaderna eller kedjorna att 

erbjuda detta. De har även lättare att specialbeställa varor efter kunders behov. Butikerna kan 

även differentiera sig genom att erbjuda något speciellt såsom butik D erbjuder ett bra sortiment 

av pedagogiska leksaker eller butik E som erbjuder kvalitetsleksaker.  

 

Vi ställer oss lite observerande till vår teoretiska referensram eftersom våra teorier inte är 

utformade efter leksaksbutiker utan för andra sorts butiker. Därför blev vi förvånade när det till 

exempel inte spelades någon musik i butikerna eller att man inte använde sig av några 

dofttillsatser i butikerna.  

 

Vi tycker att det hade varit intressant att forska vidare och göra en jämförelse mellan fristående 

leksaksbutiker och leksakkedjor utifrån lönsamhet och butiksmiljöerna. Det hade även vart 

intressant att fördjupa sig i det personliga bemötandet eftersom vi kom fram till att det var så 

viktigt och lätt att arbeta med för fristående leksaksbutiker.  
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BILAGOR  

 

Bilaga 1 Observationsformulär: 

 

SKYLTFÖNSTER 

1. Stämmer skyltfönstret ihop med butikens image? 

2. Finns det tydligt pris och tydliga skyltar? 

3. Kan skyltarna läsas på avstånd? 

4. Ger skyltfönstret ett bra intryck? 

5. Städat i och på fönstret? 

6. Är det för mycket artiklar, färger som ger ett rörigt intryck? 

7. Är belysningen bra? 

8. Hur ser det ut om man kommer gående ifrån olika håll? 

 

BUTIKSLAYOUT 

9. Rör sig de kunder som är inne i butiken i hela butiken? 

10. Finns det ett tydligt kundvarv? 

11. Är butiken luftig och öppen? 

12. Får man plats med barnvagn överallt? 

13. Finns rätt varor på rätt ställe? 

 

BELYSNING 

14. Är belysningen bra? Tillräcklig? 

15. Belyser man vissa varor för att man vill att kunderna ska uppmärksamma dessa? 

16. Används det kall eller varm belysning? 

17. Finns där spotlights? 

18. Vilka slags lampor/armaturer finns? 

19. Finns det något mörkt hörn/vrå? 

 



 

  

FÄRGSÄTTNING 

20. Vilka färger finns i butiken? Vilka dominerar? 

21. Uppmärksammas någon färg mer än de andra? 

22. Vilken färg är butikens färg? 

23. Loggans färg? 

 

EXPONERING 

24. Är butikens varor frontade? 

25. Är hyllorna välfyllda? 

26. Vilka olika typer av exponeringar finns? Snurrställ, hyllor med mera? 

27. Hur används kassan som exponeringsområde? 

28. Finns det tydliga skyltar vid varorna? Som visar prisinformation? Produktinformation? 

Eller hänvisar om andra händelser? 

 

LJUD 

29. Spelas det musik i butiken? 

30. Finns det några störande ljud i butiken? Till exempel trafik eller luftkonditionering? 

 

DOFTER 

31. Finns det någon speciell doft i butiken? 

 

PERSONLIGT BEMÖTANDE  

32. Får man ett hej när man kommer in i butiken? 

33. Känner man sig sedd? 

34. Matchar personalen butikens image? Till exempel med klädsel? 

35. Pratar personalen med kunderna? Vid köp? I butiken? 

36. Får alla kunder hjälp inom rimlig tid? 

37. Känns det som man kan få kontakt med personalen och våga fråga något? 

 



 

  

Bilaga 2 Intervjufrågor: 

 

1. Jobbar ni med dessa miljöer medvetet? 

2. Hur mycket har du kunnat påverka i denna lokal? 

3. Har ni stamkunder eller en trogen kundkrets? 

4. På vilket sätt försöker ni skilja er från andra leksaksbutiker? 

5. Känner ni ett hot från stormarknader och leksakskedjor? Om ja, hur stort? 

 

SKYLTFÖNSTER 

6. Hur ofta skyltar ni om? 

7. Vem gör skyltningen? 

8. Har den som gör skyltningen någon kunskap/utbildning om detta? 

 

BUTIKSLAYOUT 

9. Varför ser det ut som det gör? 

10. Har ni tänkt på hur ni vill att kunden ska gå i er butik? Ett kundvarv? 

11. Har ni några ytor i butiken där ni vet att kunderna inte går så mycket? 

12. Vilka ytor är mest besökta, varför? 

 

BELYSNING 

13. Har ni tänkt något om er belysning? 

14. Planer på ändring? 

 

FÄRGSÄTTNING 

15. Varför dominerar den färgen som finns i butiken? 

16. Vet ni något om färgers betydelse? 

 

EXPONERING 

17. Har ni olika regler för hur ni ska exponera? 

18. Brukar alla i butiken syssla med specialexponeringar/exponeringar? 



 

  

LJUD 

19. Spelar ni någon musik i butiken? Varför? 

 

DOFTER  

20. Om det luktar något avvikande, varför? 

 

PERSONLIGT BEMÖTANDE 

21. Upplyses personalen/praktikanter om hur de ska agera mot kunderna? 

22. Finns det regler och riktlinjer om hur personalen ska bete sig? 

23. Vad tycker du är viktigast hos dina medarbetare? 

24. Trivs personalen med varandra? 

 
 


