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Förord 
 

 

Denna uppsats har utarbetats på Högskolan i Skövde under institutet teknik och samhälle; 

Butikschefsprogrammet. 

 

Vi vill ägna ett stort tack åt vår handledare Margareta Boström som stöttat oss genom hela 

vårt arbete. Vi vill också tacka Cina Karlsson Appelkvist (Butikskommunikatör) för visat 

intresse och engagemang, samt butikscheferna Anna Lönnberg, Madeleine Bobin och Cecilia 

Dannborg Wilson.  Ett stort tack även till alla de respondenter som ställt upp i vår 

undersökning.  

 



Sammanfattning 

Konkurrensen om kunderna blir allt hårdare och numera konsumerar vi inte bara det som är 

nödvändigt utan även ur ett nöjesperspektiv,
1
 shopping har blivit en fritidsysselsättning och ett 

sätt att umgås för många. När det gäller nöjesshopping så blir själva upplevelsen och 

intrycken i butiken en avgörande faktor för om kunden väljer att handla i butiken,
2
 

butikskommunikationen är där med ett viktigt konkurrensmedel vid kampen om kunderna.  

Uppsatsens undersökning grundar sig på att vi har besökt fyra stycken butiker som ingår i en 

specifik franchisekedja inom heminredningsbranschen. Vi ville med detta granska hur kedjan 

jobbar med att ge samma intryck till kunderna oavsett läge och placering samt hur kunderna 

uppfattar butiksatmosfären och därifrån komma fram till vad som kan förbättras. Vi 

intervjuade ett antal besökande kunder från vardera butik för att få fram hur de uppfattade 

butiksmiljön. Vi har även intervjuat butikernas respektive butikschefer samt kedjans 

butikskommunikations ansvarige, detta för att få fram hur de tänker och arbetar kring ämnet 

butikskommunikation.  

Vår uppsatts bygger både på kvalitativ samt kvantitativ undersökningsmetod, detta anser vi 

har varit en fördel eftersom detta säkrade upp att vi fick med alla delar.  

De centrala slutsatser vi har dragit efter vår undersökning är att alla delar i butikens atmosfär 

är viktiga element att arbeta med. Kunderna påverkas av de intryck den får i butiken och 

svarar upp emot dem på ett eller annat sätt. Som butik är det viktigt att man förstår vilken 

betydelse dessa delar har. Vi kunde av vår undersökning se att de butikerna som upplevdes 

som störst var de som fick bäst genomsnittsvärden på många frågor som vi ställde till 

kunderna. De största skillnaderna kunde vi se när det gällde hur bekväma kunderna kände sig 

i butikerna samt hur inspirerande de ansåg att butikerna var. Av detta kunde vi dra 

slutsatserna att de butiker som hade störst butiksyta också hade mer rum att arbeta med 

utställningsmiljöer, specialexponeringar och andra inspirerande åtgärder som hjälper till att 

skapa den ultimata butiksatmosfären. De butikerna som kunderna upplevde som varmast och 

mest välkomnande var de butikerna som hade centrumläge med gamla gedigna butikslokaler. 

Något som stämmer väl in på det koncept som kedjan vill sända ut till kunden.  

                                                 

1
 Thurow & Nilsson., (2004)  S 68.  

2
 Thurow & Nilsson., (2004)  S 69.  
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1. Inledning 

På en marknad där konkurrensen om kunderna blir allt hårdare gäller det för butikerna att ta 

till alla hjälpmedel för att få kunderna att handla och återkomma till just deras butik. Ett 

slagkraftigt konkurrensmedel är att satsa på exponeringen av varorna i butiken samt den 

atmosfär som butiken utger, detta för att öka kundernas vilja att handla i butiken samt för att 

få dem att trivas och spendera mer tid i butiken. Vi kommer i denna uppsatts att  behandla 

butiker som ingår i en specifik franchisekedja inom heminredningsbranschen för att jämföra 

butikskommunikationen i mellan dessa butiker, detta för att se hur den optimala 

butikskommunikationen skall se ut för att skapa den butiksatmosfär som kedjan eftersträvar. 

Vi har i denna uppsats valt att utgå ifrån en modell som är utvecklad av Lena Mossberg och 

kallas SOR - modellen,
3
 denna visar på ett tydligt sätt vilka delar som påverkar konsumenten 

vid ett butiksbesök.  

1.1 Bakgrund och problemställning 

Bakgrunden till denna uppsats grundar sig i att konkurrensen om kunderna blir allt hårdare på 

marknaden. Den ekonomiska utvecklingen det senaste århundradet har gjort att vi konsumerar 

mer än vad som är nödvändigt för överlevnad,
4
 shopping har för många blivit en 

fritidsysselsättning och ett sätt att umgås med vänner och söka nya upplevelser. När det gäller 

nöjesshopping blir upplevelsen i butiken allt mer betydelsefull, själva upplevelsen vid 

köptillfället kan vara minst lika viktig som sortimentet.
5
  Även i en mindre stad är det inte 

ovanligt att samma sortiment och likartade produkter erbjuds i flera butiker och då är 

butikskommunikationen ett viktigt konkurrensmedel i kampen om kunderna. Butikens 

atmosfär är också betydelsefull när det gäller att generera impulsköp och merförsäljning, det 

finns uppgifter om att så mycket som 65 procent av köpbesluten till någon del fattas i 

butiken,
6
 så därmed kan säljmiljön ha en stor betydelse för hur butikens lönsamhet utvecklar 

sig.  

 

Butiksatmosfären är mycket betydelsefull då den förmedlar butikens allmänna känsla till 

konsumenten. Vidare spelar butiksatmosfären också en stor roll för konsumentens dragning 

till att handla i butiken. De centrala delarna i en butiksatmosfär är vanligtvis butikens layout 

                                                 

3
 Mossberg., (2003)  S 131-141 

4
 Thurow & Nilsson., (2004)  S 68. 

5
 Thurow & Nilsson., (2004)  S 69. 

6
 Nordfält., (2007) S 25. 
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samt personalen. Man kan även förstärka butiksatmosfären med bland annat lukt
7
 och musik.

8
 

Men detta begrepp är brett och med layout menar man också hur produkterna presenteras, det 

vill säga hur exponeringen av varor ser ut i butiken. Enligt forskning så kommer 83 procent av 

informationen som når våra hjärnor från ögonen.
9
 Detta ger en viss förståelse för hur vikigt 

det är att varorna presenteras på ett tilltalande sätt.  

 

För många kedjor har det uppstått problem då det gäller att skapa samma atmosfär i butikerna, 

problemet ligger i att kedjan har svårt att skapa samma känsla för kunden oberoende på vilken 

av kedjans butiker denne besöker.  Som kund är det vikigt att man känner igen kedjans 

koncept och att kunden upplever samma känsla i vilken av kedjans butiker denne än besöker. 

Butikens atmosfär är en central del av kedjans varumärke och det är då viktigt att butikerna, 

oberoende på vart de är placerade, ger samma känsla till konsumenterna. Detta gör därför att 

problemet är oerhört intressant att undersöka inom en franchisekedja.  

1.2 Problemformulering 

Hur uppfattar kunderna butiksatmosfären i en heminredningsbutik inom en specifik 

franchisekedja och hur arbetar kedjan med kundens upplevelse?  

1.3 Syfte 

Syftet med vår uppsats är att undersöka hur kunden uppfattar butiksatmosfären i en 

heminredningsbutik som ingår i en specifik franchisekedja. Hur upplever konsumenterna de 

intryck som finns i en butik? Det vill säga inte bara exponeringarna i butiken, utan även de 

åtgärder butiken har vidtagit för att påverka kunderna känslomässigt exempelvis via lukt och 

musik. Genom att granska en franchisekedjas butiker inom hem och inredningsbranschen ska 

vi genom våra undersökningar se hur butikens atmosfär och dess kommunikation påverkar 

kundens uppfattning samt hur kedjans butiker skiljer sig åt från butik till butik. Vi vill efter 

undersökningarna i butikerna komma fram till hur man kan förbättra butiksatmosfären samt 

hur franchisekedjans koncept bör kommuniceras.   

 

                                                 

7
 Dahlén & Lange., (2003)  S 451 

8
 Wanger., (2002) S 174 – 175  

9
 Nordfält., (2007)S 149. 
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Syftet med denna uppsats är alltså att ge rekommendationer om hur kedjan kan förbättra och 

vidareutveckla sin butiksatmosfär och kommunikation för att kundens uppfattning ska vara 

den som kedjan vill uppnå. 

1.4 Ämnesval, perspektiv och avgränsningar 

Vi har valt att fördjupa oss i ämnena butikskommunikation och butiksatmosfär och vilken 

påverkan dessa faktorer har för kundens uppfattning av butiken. Ämnet är intressant och högst 

aktuellt att undersöka eftersom konkurrensen blir allt hårdare mellan butikerna på marknaden, 

därmed blir butikskommunikationen ett allt viktigare konkurrensmedel för att tillfredställa 

konsumenternas behov. Många butiker lägger stor vikt vid att ha ett så kallat A-läge, bästa 

priserna eller bästa utbudet av produkter men glömmer ofta bort vikten av en inspirerande 

butiksmiljö som konkurrensmedel. Vi vill i denna uppsats ge ett perspektiv på hur stor 

påverkan butikskommunikationen har på konsumenten och hur atmosfären påverkar kundens 

uppfattning av butiken. Butikens atmosfär samt kommunikation är något som blir allt 

viktigare men ändå är det ännu ett relativt outforskat område. 

 

Vi har valt att koncentrera vår uppsats kring en specifik franchisekedja inom hem och 

inredningsbranschen, dels för att jämföra olika butiker inom samma kedja, samt för att hem 

och inredning är en bransch som växer snabbt och som är väldigt aktuell i dagsläget. Vi har 

valt att avgränsa uppsatsen till att titta på butikskommunikationen och atmosfären i butiken, 

detta för att vi vill koncentrera oss på kundernas känsla och upplevelse av butiken.   

1.5 Undersökningen (teori och metod) 

Uppsatsens undersökning kommer att bestå av observationer av slumpvis valda kunder i fyra 

olika butiker inom franchisekedjan. Vi kommer även att intervjua slumpvis utvalda besökande 

kunder, detta gör vi för att se hur de uppfattar butikens atmosfär. Vi ska även intervjua 

samtliga butikschefer i de fyra butikerna, detta för att se hur deras tankar och arbetssätt kring 

butikskommunikation och butiksatmosfär fungerar. Vi skall även intervjua kedjans 

butikskommunikationsansvarige. Vi tror att hon kommer att ge oss mycket viktig information 

som kommer att påverka vårt arbete. 

 

Vi hoppas kunna få information om hur kedjan arbetar med sin butikskommunikation samt 

hur de jobbar för att skapa en atmosfär i butikerna som leder till kundtillfredställelse. I 

kundundersökningen har vi använt oss utav standardiserade enkäter med ett antal förskrivna 
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svarsalternativ som vi efter kundens svar har fyllt i. Detta gav oss en kvantitativ 

undersökningsmetod.  

1.6 Begrepp 

Nedan kommer vi att kort beskriva nyckelord och viktiga begrepp som kommer att 

återkomma i uppsatsen. Detta för att läsaren på ett snabbt och enkelt sätt skall få en överblick 

över vad dessa innefattar och även för att säkra upp att inga missförstånd föranleds på grund 

av osäkerhet i vad begreppen innebär.  

 

Butikskommunikation – dess uppgift är visa varorna på ett optimalt sätt, informera om 

varornas egenskaper, stödja samt följa upp marknadsföringen, skapa ett helhetsintryck som 

stämmer överens med konceptet och varumärket men framför allt inspirera och överraska 

kunden.
10

  

 

Franchisekedja – Med ett franchisesystem avses att man har ett fast samarbete mellan 

franchisetagare och –givaren. Givaren tar ut en avgift för att tagaren får bruka företagets namn 

eller använda en produkt. Vanligt är också att givaren erbjuder reklam, finansiering, 

utbildning och administrativa system. Det vanligaste är dock att givaren säljer ett helt paket 

som innefattas av en handbok med regler. 
11

 

 

Konsument – med konsument menas i detta avseende den som förbrukar en vara eller en 

tjänst, används synonymt med kund. 
12

 

 

Konkurrensmedel – diverse åtgärder som används för att uppnå marknadsföringsmål. 
13

 

 

Bransch – med detta begrepp menas en grupp av företag som säljer samma typ av varor.
14

  

 

Exponering – med exponering menas hur produkterna visas för kunderna i butiken. 
15

  

 

                                                 

10
 Thurow & Nilsson., (2004) S 125-127 

11
 Thurow & Nilsson., (2004) S 217 

12
 Gillgren.,(1993) S 71 

13
 Gillgren., (1993) S 70 

14
 Gillgren., (1993) S 18 

15
 Dahlen & Lange., (2003) S 90 
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Observation – man samlar in information genom att betrakta vad till exempelvis kunder gör i 

en viss situation. Undersökaren noterar på ett eller annat sätt vad som händer.
16

  

1.7 Uppsatsens disposition 

För att kunna svara på problemformuleringen har vi utformat denna rapport i olika delar. I 

första kapitlet kommer vi att motivera valet av ämne samt vilka undersökningar vi har valt att 

arbeta med. I andra kapitlet kommer vi att förklara våra metoder för att utföra undersökningen 

samt vilka teorier som vi valt att använda oss av i uppsatsen, här framgår också den kritik på 

vår undersökningsmetod som finns. Inledningsvis i tredje kapitlet, det vill säga teorikapitlet, 

tar vi upp vad som ingår i begreppet butikskommunikation. Detta för att ge läsaren en 

förståelse för vad begreppet innebär, då främst inom heminredningsbranschen. Vi kommer 

också att ta upp vad begreppet butiksatmosfär samt upplevelserummet innebär samt vad 

tidigare undersökningar och forskare har för erfarenheter inom detta område. Denna teori 

kommer sedan att ge relevans till de undersökningar vi gjort. Intervjuer med kunder och 

butikschefer, samt observationer kommer att sammanfattas i empirin. Denna empiri 

tillsammans med teori kommer att analyseras i ett följande kapitel. Slutsatsen kommer att 

besvara vår problemformulering som ställer frågan hur kunderna upplever butikernas 

butiksatmosfär.  I våra rekommendationer kommer vi att beskriva hur kedjan kan arbeta för 

att förbättra och vidareutveckla sin butiksatmosfär. 

                                                 

16
 Jacobsen., (2002)  S 154 
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2. Metod 

I vår undersökning ingår tre olika typer av intervjuer samt observationer. Vi kommer att 

använda sig av både kvalitativ och kvantitativ undersökningsmetod för att få fram det bästa 

resultatet. Nedan följer en mer ingående beskrivning av de olika datainsamlingsmetoderna 

samt motivering till de metodval som gjorts. Nedan följer också en beskrivning över hur vi 

har gått tillväga med avseende på insamlingen av informationen som har varit nödvändig för 

att besvara vår problemformulering. 

2.1 Datainsamling 

Vi har valt att använda oss av intervjuer och observationer som datainsamlingsmetod. 

Intervjuerna med butikscheferna samt kedjans butikskommunikatör består utav öppna 

individuella intervjuer för att ge ett djup. Medan intervjuerna med kunderna är mer brett 

utformade för att ge oss möjlighet att fråga ett större antal respondenter.  

2.1.1 Litteraturstudie  

En stor del av den litteratur som vi har valt att använda oss av i vår uppsatts har sökts upp 

genom den så kallade systematiska sökmetoden,
17

 detta innebär att vi har sökt i olika 

databaser efter litteratur, då främst databasen Libris. Viss del av den litteratur som är hämtad 

från Libris är lånad via fjärrlån. När man söker via Libris gäller det att använda sig utav 

genomtänkta sökord för att hitta böcker och tidskrifter som är relevanta för ämnesområdet. 

Fördelen med denna metod är att man kan få exakta träffar utefter det man söker på. Eftersom 

ämnet butikskommunikation och butiksatmosfär är relativt outforskat så har uppsökandet av 

relevant litteratur tagit mycket tid i anspråk för oss.  

2.1.2 Intervjuer och observationer 

Vi valde att dels utföra enkät intervjuer med givna svarsalternativ med ett 20 tal kunder till 

vardera av de fyra butikerna som vi har undersökt, vilket sammanlagt medförde cirka 80 

intervjuer. Antalet valde vi för att få fram nyanser i svaren samt för att få fram ett resultat som 

går att generalisera inom franchisekedjan. Kunderna behövde dock inte vara handlande 

kunder utan det räckte med att de hade besökt någon av de respektive butikerna och tagit del 

av deras butikskommunikation och upplevt butikens atmosfär. Respondenterna plockades ut 

slumpvis utanför butikerna. Det kan vara svårt att få svar på hur kunden känner och upplever 

                                                 

17
 Rienecker & Jörgensen., (2002) S 119 
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butiken, därför lade vi stor vikt vid frågornas utformning. Eftersom många kunder i dag är 

stressade så räknade vi med att varje intervju fick maximalt ta mellan 5 till 10 minuter i 

anspråk från kunden. Med facit i hand tog en enskild kundintervju ca 5 minuter, vilket 

upplevdes som en rimlig tid för att få fram ett bra resultat. Men att ta längre tid från kunderna 

hade efter vår upplevelse inte accepterats av många kunder.  

 

Uppsatsens syfte är att få fram hur kunderna påverkas av butikkommunikationen samt den 

atmosfär som butikerna utger, då anser vi att intervjuer av kunderna var ett bra alternativ för 

att få svar på denna fråga. I detta avseende har vi använt oss av kvantitativ
18

 metod eftersom 

vi ska kunna generalisera resultatet för hur butikerna upplevs. 

 

Intervjuerna gick tillväga på så vis att vi i förväg hade utformat ett frågeformulär med 

tjugofem frågor och ett antal svarsalternativ som respondenterna hade att välja emellan samt 

svaret ”vet ej” för att respondenten skulle ha möjlighet att avböja att svara på frågor som 

denne inte hade kunskap inom eller inte ville ta ställning till. 

 

Vi ställde frågorna till respondenterna och fyllde i de svarsalternativ som respondenten i fråga 

angav, detta för att det skulle finnas möjlighet att vidareutveckla och förklara frågor som 

respondenterna inte förstår. Vi valde detta tillvägagångssätt därför att vi är medvetna om att 

det är svårt att beskriva hur man känner och upplever något och vi tror därmed att vi kommer 

att få fram ett bättre och mer tillförlitligt resultat med hjälp av detta tillvägagångssätt. 

  

Vi valde även att observera kunder för att se hur de rörde sig i de respektive butikerna, detta 

genomfördes genom så kallade dolda observationer
19

 vilket innebär att kunderna inte var 

medvetna om att de observerades. Detta för att få en så verklig bild som möjligt över hur 

kunderna rörde sig och betedde sig i butikerna. Vid en synlig observation är risken att 

kunderna ändrar sitt beteende eftersom de är medvetna om att de betraktas.
20

 Vi valde att 

observera kunderna för att få en bild av hur de tycks påverkas av de intryck som butikens 

atmosfär och kommunikation sänder ut och på så vis eventuellt komma fram till slutsatser om 

vad som kan behöva förändras eller utvecklas i butikerna. Denna del av vår undersökning är 

                                                 

18
 Jacobsen., (2002) S 146 

19
 Jacobsen., ( 2002) S 181 

20
 Jacobsen., (2002)  S 181 
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kvalitativ
21

 då den är öppen som insamlingsmetod och undersökarna försöker inte på något vis 

påverka personerna som observeras.
22

  

 

Utöver detta har vi utfört öppna individuella intervjuer med butikscheferna i de fyra 

butikerna. Eftersom två av butikerna har samma butikschef medförde detta sammanlagt tre 

stycken intervjuer. Tillsist bestod vår datainsamling av en öppen individuell intervju med 

butikskommunikationsansvarige inom franchisekedjan. Tanken med intervjuerna av 

butikscheferna samt butikskommunikationsansvarige var att få fram deras syn på hur kedjan 

och den enskilda butiken arbetar med butikernas atmosfär och hur de tror att kunden uppfattar 

butikerna och påverkas av atmosfären. En nackdel med att intervjua dessa personer kan vara 

att de finns en risk att de tendera att prata mer om positiva egenskaper än de negativa, men 

under intervjuerna upplevde vi som undersökare inte någon tendens till detta utan 

butikscheferna samt butikskommunikationsansvarig tycktes förstå att undersökningen och 

denna uppsats ligger till deras fördel då de kan dra nya lärdomar utifrån detta.  

 

Denna del av undersökningen är också kvalitativ eftersom vi här har gått mer på djupet för att 

få fram respondenternas åsikter och syn på franchisekedjans arbete med butiksatmosfären, vi 

som intervjuare hade ha en öppen ställning och vara beredda på lämpliga följdfrågor. Vi valde 

denna metod för att få fram förståelsen för hur butikscheferna samt 

butikskommunikationsansvarige ser på fenomenet butiksatmosfär och hur deras tankar går 

kring detta fenomen. Våra förhoppningar var att den data som uppgiftslämnarna gav oss 

skulle vara nyanserade, det vill säga att den respektive uppgiftslämnarens åsikter och 

värderingar kommer fram,
23

 detta tycker vi att vi fick fram eftersom varje enskild butikschef 

upplevde sin verksamhet på ett unikt sätt.  

2.2 Val av organisation och respondenter 

Vi har valt att undersöka en specifik franchisekedjas butikskommunikation och atmosfär, 

detta valde vi därför att vi upplever att många kedjor har svårt att bygga upp samma känsla 

och utseende på de olika butikerna inom kedjan. Butikens atmosfär är en stor och viktig del i 

kedjans varumärke och därför är det vikigt att kunden känner igen kedjans koncept och 

utseende oavsett vilken av butikerna hon eller han besöker. En kund som känner till kedjan 
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skall inte gå innanför dörrarna på butiken och undra vilken butik hon eller han besöker, utan 

det skall tydligt synas i butikens layout, färgsättning, exponeringar med mera vart man har 

gått in. Vi valde att inrikta oss på en specifik franchisekedja även för att kunna få fram ett 

jämförbart material, där inriktning, sortiment, pris med mera är lika så att skillnad i 

uppfattning av butikerna bara kan förklaras med butikskommunikationen.  

 

 Vi valde att utföra vår undersökning i fyra av kedjans butiker, detta för att se hur butikerna 

skiljer sig åt samt för att hitta fördelar och nackdelar hos respektive butik och därifrån komma 

fram till hur den optimala butikskommunikationen bör se ut för kedjan. Vi har dels utfört 

undersökningarna i två av kedjans butiker i Jönköping där en av butikerna ligger i ett 

köpcenter och en av butikerna har ett centrumläge. De andra två butikerna är belägna i 

Göteborgsområdet, här är indelningen likartad, det vill säga att en av butikerna har ett 

centrumläge och en av dem ligger något utanför stadskärnan i ett köpcentrum. Vi är medvetna 

om att dessa olika lägen kan locka olika segment av kunder men detta anser vi gör 

slutsatserna än mer intressanta. 

2.3 Källkritik och metodproblem 

Eftersom vi valde att intervjua slumpvis valda kunder utanför butikerna var vi rädda att det 

skulle uppstå vissa svårigheter i att få tag i representativa kunder som vill delta i 

undersökningen. Risken ligger i att det är samma typ av kunder som tar sig tid att delta i 

undersökningen, vilket ger samma typ av svar på frågorna och nyanserna hos de olika 

kunderna kommer då inte fram. Efter genomförd undersökning kan vi konstatera att de kunder 

som valde att delta i undersökningen var i väldigt blandade åldrar, och vi fick relativt 

varierande svar. Vi tror även att det ligger en svårighet i att få svar på hur kunderna känner 

och upplever butikerna. Detta ställde krav på oss som undersökare, framförallt när det gällde 

utformningen av frågorna, därför lade vi ned stor möda på att få fram de frågor som vi trodde 

skulle ge oss bästa möjliga svar från kunderna. Det kan också vara en svårighet i att intervjua 

Butikscheferna samt kedjans butikskommunikatör, detta eftersom man riskerar att endast få 

svar som är positivt inställda och som ligger till deras fördel.  
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3. Teoretisk referensram 

I detta kapitel tar vi upp och förklarar den teori som vi sedan kommer att jämföra vårt 

studieresultat tillsammans med i analysen för att sedan komma fram till en slutsats. Detta 

kapitel innehåller bland annat teori kring området butikens atmosfär, tankarna bakom en 

franchisekedja samt om kundernas tankar i butiksmiljöer. 

3.1 Butikens atmosfär 

Butiksatmosfären är väldigt viktig, detta eftersom den allmänna känsla som butikens lyckas 

förmedla, formar de upplevelser en kund får och tar intryck av i butiken. Vidare innebär detta 

att butiksatmosfären påverkar kundens benägenhet att handla, hur länge kunden stannar i 

butiken samt påverkar kundens dragning till att besöka butiken på nytt. Butikens atmosfär är 

ett område som omfattar många olika delar, det vanligaste och mest centrala delarna är 

butikens layout, musik, ljus, färg och personal.
24

  

3.1.1 Butikens layout  

Med begreppet butikslayout menar man bland annat hur produkterna i en butik presenteras det 

vill säga hur produkterna placeras och kombineras med varandra. Ett annat yttryck för detta är 

också produktexponering. Butikslayout förklarar också hur detaljisten ska inreda, utifrån hur 

kunderna ska röra sig, i butiken. Det är också viktigt att butikslayouten ska uppfattas i butiken 

som estetisk samt att man gärna har med utrymme där kunden kan vara för sig själv med den 

produkt som är intressant för att ge kunden tid att tänka i lugn och ro, detta ska vara ett 

utrymme utöver provrum. Städningen av denna miljö är också oerhört viktig eftersom detta 

påverkar kundens uppfattning av butiken samt utvärdering av denne.
25

 

 

”Det har visat sig att uppfattningar om hur trevlig en butik är spelar större roll för 

konsumenternas utvärdering av butikens prisvärdighet, än produkternas kvalitet och butikens 

prisnivå.”
26

  

 

Det finns olika sätt att exponera i en butik, dels genom hyllexponering och dels genom 

specialexponering. Med hyllexponering menar man varumärkets ordinarie plats där kunden 
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 Dahlén & Lange., (2003) S 449 

26
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lätt ser produkten i en hylla eller liknande. Specialexponering är den extra plats i butiken där 

produkten presenteras för kunderna.
27

 

 

När det gäller hyllexponeringar bör man tänka på att placera varor i ögonhöjd, vilket är 80 

procent bättre än att placera varor nere vid golvet. Den bättre nivån har visat sig vara från 

kundens knän till axlarna men som sagt är ögonhöjd den absolut bästa. Det har också visat sig 

att varor som har en bra omsättning och som är ett känt varumärke kräver mindre yta i 

hyllorna än ett mindre känt varumärke.
28

 

 

Specialexponeringar har visat sig ha mycket starka effekter. Man har visat på att genom att 

flytta en produkt från hyllan ut på golvet kan det åstadkomma en volymökning upp till 400 

procent, detta även om man exponerar varorna utan prissänkning. Att specialexponera utan 

prissänkningar är dock inte att rekommendera att man gör hela tiden då kunderna snart lär sig 

detta, dock räcker det med en liten prissänkning då specialexponeringen har en så stor effekt i 

sig.
29

 

 

”Specialexponering är otvetydigt den mest effektiva promotionåtgärden för ökad 

försäljning.”
30

 

 

Skyltningen i butiken är inte bara ett sätt att stärka sin image, det handlar främst om att sälja 

sina produkter. Professionellt gjorda skyltar gör att kunden lockas att testa ett erbjudande, en 

sämre skyt får morsat effekt.  Något som också kan vara bra att uppmärksamma vid skyltning, 

exempelvis prisskyltning, i en butik är att inte ha för mycket på varje skylt, enkla 

meddelanden, max två till tre färger och gärna en bra höjd så att kunden lätt kan se.
31

  

3.1.2 Färgsättning i butiken  

Färger används idag av butiker för att påverka den intensitet butiken innehåller. Exempelvis 

varma färger så som röd och gult attraherar kunder mer än svala färger så som blått och grönt. 

Däremot upplever konsumenterna svalare färger som mer positiva, lugnande. En slutsats av 

detta är att om man vill att butiken utifrån sett ska få uppmärksamhet bör man med fördel ha 

                                                 

27
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 Dahlén & Lange., (2003) S 452 

29
 Dahlén & Lange, (2003) S 452 

30
 Dahlén & Lange., (2003) S 452 

31
 Ekberg & Lohmander., (2006) S 31, 33-34 
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varma färger på utsidan. Vill man dessutom att kunden ska stanna längre i butiken bör man ha 

svalare färger inne i butiken. Liksom musiken leder kunder som stannar längre i en butik, med 

svala färger, till mer köp.
32

 

3.1.3 Musik, en del av butiksatmosfären 

Många olika butiker använder sig av musik för att locka in kunder in i sin butik. Musiken ska 

då på ett sätt visa den potentiella kunden vilken butik denna är på väg till. Det finns till och 

med kunder som går in till en butik enbart för att lyssna på musiken, och passar då även att 

titta på de erbjudanden, samt produkter som butiken har. Det beskrivs att kundens vakenhet 

förändras beroende på vilken typ av musik man spelar. Undersökningar har visat att en 

stressad kund blir mer avslappnad av låg och lugn musik och en lugn och trött kund blir mer 

uppiggad av snabb musik. Det är till och med bevisat att dessa kunder rör sig snabbare genom 

butiken och tvärtom. En långsam och låg musik påverkar till en ökad försäljning då kunden 

stannar längre i butiken. Slutsatsen av detta är att långsam och lugn musik säljer mer och att 

snabb musik säljer snabbare.
33

 Det finns till och med siffror på att långsam musik leder till att 

konsumenten i genomsnitt stannar i butiken 17 procent längre samt handlar 38 procent mer. 
34

 

3.1.4 Lukten i butiken 

Lukten är det sinnet som har en förmåga att påverka konsumenten utan att de själva lägger 

märke till det. Empiriska studier har visat att dofter butikens omgivning så som kryddor, 

träslag, citrus och blommor har en positiv effekt på konsumenternas attityd till butiken. Det 

vill säga att konsumenten tycker bättre om atmosfären generellt i butiken tack vare dofterna i 

butiken. Man tycker bättre om både sortimentsvariation och produktkvalitet samt att chansen 

till att de återkommer till butiken ökar. Försäljningsökningar har bevisats i butiker som 

framhäver det dom säljer så som bagerier, parfymaffärer med flera. 
35

 

 

Forskaren Magnus Söderlund menar att negativa lukter så som svettlukt hos personalen 

påverkar konsumenten på ett mycket negativt sätt samt att dessa egenskaper påverkar de 

negativa effekterna på attityden på butiken mer an vad andra egenskaper så som långsam 

service samt otrevligt bemötande gör.
36
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3.1.5 Personalen, en viktig del av butiksatmosfären 

Allt fler marknadsförare och forskare har insett vikten av mötet mellan personalen och 

kunderna samt vilka möjligheter och utmaningar detta kan ge butiken. Ett annat ord för mötet 

mellan kund och personal är servicemöte. I ett sådant möte är båda parterna ömsesidigt 

beroende av varandra, detta eftersom den ena partens beteende påverkar den andre partens 

uppfattning. Med andra ord påverkar personalen i hög grad vilken uppfattning kunden får av 

upplevelsen i butiken. 
37

 

 

Det är också av stor vikt att personalen kan läsa av kunderna och se vad just den kunden 

behöver för typ av service, en kund som ger intrycket av att vara stressad och ha bråttom 

behöver effektiv och kortfattad service från personalen medan en annan kund som i lugn och 

ro strosar omkring i butiken kräver en helt annan typ av service från personalen.
38

 Det kan till 

exempelvis röra sig om noggrann beskriven produkt information eller inslagning av fina 

paket.  

 

För att ge konsumenten ett positivt intryck av servicen i butiken måste man först och främst se 

till att personalen är tillgänglig, man kan placera ut personal i butiken så att kunderna lätt kan 

fråga om viken hylla i butiken som helst.  Detta kräver dock att personalen också verkar 

tillgänglig. Detta är viktigt att tänka vid de produkter där det krävs en högre omsättning. 

Exempel på detta är en färskvarudisk i en livsmedelsbutik.
39

 Även personal som är motiverad 

kan vara minst lika mycket värd som dyra annonser
40

 

 

En viktig del för att påverka kundens nöjdhet i butiken är personalens bemötande i butiken.
41

 

Detta möte kallar man ibland för ”sanningens ögonblick”. 
42

  Winsted (2000) menar att det 

finns ett antal faktorer som spelar stor roll för hur kundens nöjdhet påverkas av detta möte. 

Detta handlar bland annat om hur personalen ska vara gentemot kunden i butiken. Bland annat 

tas det upp att den såkallade medhjälparen ska vara hjälpsam samt på ett uppmärksamt och 

ärligt sätt ställa frågor till kunden om dennes behov. Detta får kunden att känna sig bekväm 
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samt respekterad. Ett oartigt beteende får helt motsatt effekt och kan vara en stark orsak till 

kundens missnöje.
43

 

 

Det är också viktigt att tänka på att inte vara för artig som medarbetare gentemot kunden, 

detta kan uppfattas som mycket störande då artigheten känns påklistrad.
44

 

 

En medarbetare som använder sig av sympati för att bidra till kundens nöjdhet bör vara glada 

varma och entusiastiska.
45

 

 

En glad personal har tendens att smitta av sig på konsumenten då empiriska studier visar att 

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, tvärtom vid ledsna ansiktsuttryck.
46

 

3.2 Image & identitet  

Ett företags image kan kort förklaras som hur kunderna och andra personer uppfattar 

företaget, det handlar om dessa personers övergripande bild av företaget.
47

  

 

En butiks image kan ha mycket stor inverkan igenom hela kundens köpprocess men även vid 

spridningen av word-of-mouth. Imagen har ett flertal viktiga uppgifter för butiken, för det 

första kommunicerar imagen förväntningar. En butiks image samspelar tillsammans med 

externa marknadsföringskampanjer, personlig försäljning och ibland även tidigare 

erfarenheter och med utgångspunkt från allt detta skapas förväntningar om vad man skall få 

uppleva i butiken.
48

 

 

Imagen kan också användas som ett slags filter där man utvärderar kvaliteten på butiksbesöket 

utifrån hur butikens image tolkas. Med hjälp av den övergripande bild som kunden har av 

företaget det vill säga den image som kunden har av butiken utvärderas butiken efter besöket, 

imagen kan både försämras, förbättras eller förbli den samma beroende på hur kunden i fråga 

upplever verkligheten i butiken. Imagen påverkar inte bara kunderna utan även dem som 
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arbetar i butiken, det är viktigt att företagets image är tydlig, om personalen inte har en klar 

bild av företagets image kan deras attityder gentemot arbetsplatsen bli negativ som sedan 

smittar av sig på kunderna.
49

 

 

För att ett företag skall kunna fatta kloka marknadsföringsbeslut krävs att de har en klar och 

sann bild över företagets image, med detta menas hur kunderna och andra intressenter 

uppfattar företaget. Att förändra ett företags image tar lång tid, främst på grund av att kunden 

inte uppfattar förändringen utan håller kvar vid den gamla bilden. Att förändra en butiks 

image kräver tålamod, konsekvens och kommunikation. 
50

 

 

En butiks identitet är hur personalen och dess ägare uppfattar butiken och sig själva. Varje 

butik har en unik identitet som skapas av butikens historia, dess tro och värderingar samt av 

dess ägarskap och personalen som arbetar i butiken. Identiteten är kärnan i företagets existens 

och därför är en butiks identitet mycket svår att förändra. Att förändra ett företags identitet 

kräver långsiktighet, förändringen är inget som sker över en natt. 
51

 

3.3 Upplevelserummet 

Alla dessa parametrar ovan kan sammantaget kallas upplevelserummet. Begreppet 

upplevelserum brukar utgå ifrån nedanstående modell som beskriver hur olika interaktioner 

påverkar kundens upplevelse i butiken.
52

 

 

Modell 1: Upplevelserummet, Mossberg 2003 

 

Som modellen ovan visar så spelar social gemenskap och tillhörighet en viktig roll vid olika 

upplevelser, för att upplevelsen ska bli optimal krävs det att det är lagom mycket människor 
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på platts men också att det är rätt typ av människor. Andra människor i butiken kan både 

förstärka och minska den enskilde kundens tillfredställelse. Om butiken är full med folk och 

köerna är långa så undviker vi i allmänhet att besöka och handla i där. Men att vara enda 

kunden i en butik kan medföra att man känner sig utsatt som kund och därmed stressad.
53

  

 

Mossberg har utvecklat begreppet upplevelserummet utifrån den amerikanska forskaren 

Bitner´s begrepp servicescape. Bitner´s begrepp omfattar faktorer som påverkar både 

kunderna och de anställdas trivsel och beteende. Båda påverkas av hur det ser ut i och runt om 

butiken, för kundernas del kan en trivsam och tilltalande miljö leda till större inköp medan de 

anställda trivs bättre med sitt arbete om miljön de arbetar i är attraktiv. Begreppet innefattar 

både inre och yttre faktorer där de yttre kan vara sådant som tillgänglighet och parkering 

medan de inre faktorerna innefattar sådant som layout, design, utrustning och dekor. Kort sagt 

kan man säga att upplevelserummet är: 
54

 

 

”Den fysiska omgivningen, vilket tjänsten produceras, levereras och konsumeras inom”
55
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3.4 SOR – modellen 

Alla delar som hittills har presenterats i den teoretiska referensramen hör på ett eller annat sätt 

samman med SOR – modellen. Denna modell skall även hjälpa oss att besvara uppsatsens 

syfte. Vi kommer att utgå från denna modell i vår analys och slutsatts för att på ett tydligt sätt 

visa på jämförelsen mellan teorin och vårt resultat samt vilka slutsatser vi har kunnat dra 

utifrån detta.  

 

Fysikska    Holistisk   Interna  Beteende 

omgivnings-  omgivning  reaktioner   

dimensioner       

       

          

Atmosfäriska    Kognitiva  Individuella  

förhållande    Känslomässiga  beteende 

t.ex. temperatur,    Fysiologiska  t.ex. att stanna 

ljud, musik, lukt       längre, göra som  

        planerat, undvika 

Utrymmen/       att gå dit, 

funktionalitet       spendera mer 

t.ex. layout,       pengar (kunden), 

utrustning,        återkomma  

möbler   Uppfattat      (kunden) 

   upplevelserum        

Tecken, 

Symboler     Kunder och    Sociala 

och artifekter    anställdas  interaktioner 

t.ex. skyltar, stil    reaktioner  mellan och bland 

på dekor       kunder och 

       anställda 

         

Modell 1 SOR- modellen som här är en något förenklad version som är framtagen av Lotta Mossberg (2003) 

Här nedan följer en förklaring av den modell som vi kommer att ha som utgångspunkt för vår 

undersökning.  

 

Modellen är framtagen av Bitner, M.J. (1992) men den modell vi har valt att utgå ifrån är en 

något förenklad version som Lena Mossberg (2003) har tagit fram. Modellen visar på 

relationen mellan upplevelserummet och konsumenten. Hela modellen baseras på att 

konsumenten utsätts för olika stimuli som denne påverkas av på ett eller annat sätt och som i 
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sin tur skapar en viss reaktion. Upplevelserummets olika stimulis, det vill säga intryck som 

man tar in via sina sinnen
56

, delas i modellen in i tre olika områden:
57

  

 

Atmosfäriska förhållanden: består av exempelvis temperatur, lukt, ljud & musik 

Utrymmen & funktionalitet: består av exempelvis layouten, möbler och utrustning 

Tecken & symboler: består av exempelvis stil på dekorer, skyltar med mera. 
58

 

 

Alla dessa faktorer gör intryck på personalen och kunderna, antingen direkt eller indirekt. Hur 

upplevelserummet uppfattas av kunderna är väldigt individuellt, många påverkansfaktorer 

spelar in och har en avgörande roll över hur upplevelsen analyseras. Faktorer som påverkar 

individen kan till exempel vara dennes värderingar, humöret för tillfället, och välbefinnandet i 

omgivningen. Hur kunden eller den anställde reagerar beror mycket på dennes sinnesstämning 

och känslor. Individens individuella reaktion på upplevelserummet delas i modellen in i 

följande tre delar:
59

 

 Kognitiva reaktioner  

 Känslomässiga reaktioner  

 Fysiologiska reaktioner  

3.3.1 Kognitiva reaktioner 

Kognitiva reaktioner innefattar dels rumsliga situationer men även arkitekturen på lokalen 

som butiken återfinns i. Upplevelserummet påverkar människor i den mån att deras 

uppfattning om butiken samt de personer och produkter som finns där påverkas. Den 

generella uppfattningen om butiken stödjer kunderna att mentalt placera företaget i en viss 

kategori. För att vi människor ska kunna relatera oss till vår omgivning krävs det att vi har 

klarhet i vilken rumslig situation vi befinner oss i, när vi har det känner vi en säkerhet. 

Arkitekturen på butikslokalen har blivit allt viktigare del när det gäller att kommunicera ett 

budskap till kunden och dels för själva upplevelsen i butiken.
60
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3.3.2 Känslomässiga reaktioner 

Utformningen på upplevelserummet bidrar till att skapa en känsla hos besökaren. Vissa 

upplevelserummet kan skapa glädje och upprymdhet hos besökaren medan andra kan skapa 

en känsla av och ledsamhet. En omgivning såsom en butik som framkallar känslor av 

välbehag bidrar sannolikt till att människor söker sig dit. Detta påverkar även enligt Mowen 

(1990) hur mycket pengar och tid som spenderas där. Kundernas känslomässiga 

sinnesstämning påverkas till stor grad av atmosfären, antingen leder den till ökad eller 

minskad tillfredställelse hos kunden. 
61

 

 

Musik är något som är vanligt förekommande för att påverka besökarens känslor, 

undersökningar har visat att även om kunden inte är medveten om att den påverkas av 

musiken så går, talar och tuggar vi i takt med musiken. Ljus och färg är också något som 

skapar känslomässiga reaktioner. Undersökningar har visat att miljöer med kalla färger gör 

människor lugna och harmoniska medan varma färger ökar graden av upphetsning. Färger är 

ett bra redskap för att skapa uppmärksamhet, olika färger skapar känslor som ökar eller 

minskar vår dragning till att köpa en vara. 
62

 

3.3.3 Fysiologiska reaktioner 

Upplevelserummet skapar inte bara olika känslor hos besökaren, vi påverkas även rent fysiskt. 

Det kan till exempel ta sig i uttryck att det är dålig ventilation så att besökaren blir varm och 

svettig, den höga musiken skapar huvudvärk och långa köer gör oss trötta. Dessa fysiska 

reaktioner påverkar hur länge besökaren väljer att stanna i upplevelserummet. Lukt kan 

påverka besökarens tidsuppfattning. Vissa butiker använder sig av en specifik doft för att 

differentiera sig gentemot konkurrenterna. Bekvämlighet har också en stor påverkan på hur 

länge besökaren väljer att stanna i upplevelserummet som tillexempel butiken. 
63

 

 

Alla dessa påverkansfaktorer gör att besökaren reagerar på ett eller annat sätt, det kan handla 

om att besökaren stannar längre i butiken eller rent av undviker att gå dit igen.
64

 Det kan dock 

ibland vara svårt att avgöra vilken reaktion då vissa reaktioner kan omfatta flera reaktioner, 

exempelvis både känslomässig och kognitiv reaktion.
65
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Samtliga rubriker ovan innehåller både individuella beteenden och sociala interaktioner. Med 

individuella beteende menar man exempelvis tiden man spenderar i butiken, att man gör som 

man planerat samt om detta påverkar att man som kund spenderar mer och även vill 

återkomma till butiken. De sociala interaktionerna handlar främst om relationen mellan 

kunder och anställda.
66

     

3.4 Internkommunikation inom en organisation 

Inom alla företag, stora som små, är den interna kommunikationen en viktig del för att arbetet 

i butiken skall fungera. Inom en franchisekedja blir det än mer viktigt eftersom kundens 

uppfattning av butiken och dess utseende och diverse säljaktiviteter skall vara likartade i alla 

butiker inom kedjan. Därmed blir den interna kommunikationen inom kedjan en viktig del av 

verksamheten.  

 

Butiken kan arbeta med två typer av information som skall delges till de anställda, dels finns 

det periodisk information och sedan finns det även händelsestyrd information. Den periodiska 

informationen är sådant som ges ut regelbundet, det kan till exempelvis röra sig om veckobrev 

eller månadsmöten. Den händelsestyrda informationen är däremot sådan information som ges 

ut inför olika säljaktiviteter och evenemang, vid årsskiftet eller vid andra förändringar som rör 

verksamheten. Alla som arbetar i butiken eller runt om och möter butikens kunder skall 

informeras om den information som är väsentlig för den respektive individen. Det är viktigt 

att alla som är butikens ansikte utåt känner till alla aktiviteter med mera som berör butiken. 
67

   

 

Beroende på vilken anställning man har behöver man få information olika tidigt, den som 

ansvarar för en aktivitet i butiken behöver få information om detta i ett så tidigt stadium som 

möjligt, de övriga behöver kanske inte få informationen förens några dagar innan aktiviteten 

startar.
68

 

 

I en liten butik kan det bästa sättet att informera alla berörda vara att samlas till ett möte och 

samtala samt svara på frågor som dyker upp, andra alternativ som fungerar i en liten butik är 

manualer och checklistor som beskriver hur aktiviteten skall gå tillväga och genomföras, 
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skriftliga beskrivningar av aktiviteten eller en anslagstavla som presenterar aktuella 

kampanjer, företagets ekonomiska utveckling med mera.
69

  

 

I större butikskedjor och företag är det i stort sett omöjligt att ordna regelbundna träffar med 

hela personalstyrkan, man måste hitta andra vägar att sprida informationen på. Några 

alternativ är videokonferenser, veckobrev eller ett eget intranät där information regelbundet 

läggs upp. 
70
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4. Empiri  

I detta kapitel sammanfattar vi den information som vi fått fram, genom våra intervjuer, 

frågor till besökande kunder samt observationer i samtliga fyra butiker som vi besök. 

Inledningsvis kommer vi att beskriva den heminredningskedja som vi arbetat med, denna 

beskrivning grundar sig på intervjuer som vi har haft med butikskommunikatör samt tre 

butikschefer.  

4.1 Franchisekedjan Village  

Village är ett familjeägt grossistföretag som riktar sig inom heminredning, textil samt 

presentartiklar. Företaget har sitt ursprung i orten Horred utanför Varberg och har idag 

tjugoåtta franchisebutiker, den första butiken öppnade år 1996.  

 

Village står för den lilla byn som växer, och detta är en del av det helhetskonceptet som man 

vill ska finnas med i samtliga butiker. I butikerna vill man att kunden ska finna en helhet till 

sitt hem, man erbjuder en helhetslösning med möbler, textil och presentartiklar. Känslan som 

man vill ska finna sig hos kunderna är det lantliga, mysiga och lugna, samt att man vill att 

kunderna ska finna vackra designade ting som är i tiden, till ett bra pris. Det är viktigt att 

kunderna känner sig inspirerade i butikerna. Village har sitt eget varumärke som heter Serholt 

och det är detta som större delen av sortimentet i butikerna består av. Dessa produkter 

designas i Horred och produceras i länder över hela världen.  

 

Ett tydligt koncept som identifierar en Village butik är att de jobbar mycket med 

färgkoordination i butikerna.  Kedjan har ett väldigt starkt koncept för hur deras butiker ska se 

ut och det finns manualer för allt från hur butiken skall färgkoordineras, pyntas och så vidare. 

I denna manual som varje butik får vid nystart har man bland annat bilder på hur produkter 

ska stå uppställda. 

 

Vid en nyöppning utbildar man bland annat personal i hur man dekorerar i butiken. Kedjan 

bygger upp butiken samt har egna dekoratörer som dekorerar butiken, sedan är det upp till den 

nya personalen att dekorera butiken själva allt eftersom förändringar i sortimentet sker. Då 

byggs oftast butikerna om och kedjan skickar även ut bildmanualer på hur detta ska se ut. 

Behöver butikerna övrig support vad det gäller dekoration så hjälper butikskommunikatören 

till. Butikskommunikatören gör också ett såkallat konceptbevakningsbesök per år i varje 
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butik, för att kolla att butikerna följer manual och direktiv från kedjan. 

Butikskommunikatören i kedjan ritar upp alla butiker samt butikslayouten för alla butiker. 

Sedan har man två obligatoriska träffar inom kedjan där två från varje butik besöker Horred, 

detta för att kedjan då visar upp framtida exponeringar och miljöer som ska finnas i butikerna 

samt nya produkter. Detta visas då upp via ett uppbyggt ”showroom”.   

4.2 Intervju med kedjans butikskommunikatör samt butikschefer 

Efter att ha intervjuat de fyra butikernas butikschefer samt kedjans butikskommunikatör har vi 

här nedan sammanställt den information som vi har samlat in utifrån intervjuerna.  

 

Kedjan arbetar mycket med butikskommunikationen och att den lantliga, mysiga miljön skall 

kännas välkomnande i varje enskild butik. Kedjans butikskommunikatör påpekar att det är 

svårt att ge alla produkter givna platser eftersom de olika butikernas lokaler är så pass olika. 

Vanligtvis finns en så kallad ”öppna plånboken yta” i början av butiken, där exponeras varor 

som det just nu är erbjudanden på eller varor som har ett bra pris från början. Butikschefen i 

Göteborg har en tvåplans butik och hon förklarar att de jobbar med två heta ytor på varje 

butiksplan där kampanjprodukter och erbjudanden presenteras och där exponerar man om och 

byter varor ofta för att skapa variation. Kedjan arbetar just nu med ett företag som ska hjälpa 

dem att utveckla sin kommunikation ytterligare, grundtanken är att stärka känslan av vad 

Village är och kommer ifrån ytterligare.  

 

Village jobbar mycket med att 

samexponera i färger. Detta skapar ett 

lugnare intryck samt att gör det lättare 

för kunden att hitta produkterna i 

butiken. Village blandar alltid olika 

produktkategorier för att skapa mer 

intresseveckande exponeringar. De 

blandar porslin med glas, textiler och 

olika smiden och så vidare. 

Butikschefen i Jönköping berättar att de 

försöker exponera om så ofta som 

möjligt för att butiken skall hållas aktiv 

och för att kunder som går in i butiken ofta skall känna att det händer något mellan 

Bild 1 Village i Frölunda har samexponerat gröna 

kulörer. 
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butiksbesöken. Varor som kunden inte uppmärksammade på en yta kan få ett helt annat fokus 

på en annan placering i butiken. Butikschefen i Frölunda påpekar att Village´s textilkollektion 

styr mycket av hur den resterande exponeringen i butiken kommer att se ut och vad som 

passar med vad och så vidare.  

 

Vad det gäller färgsättningen av interiören i 

butikerna så jobbar man främst med vita väggar, 

detta för att man lättare ska kunna framhäva 

produkterna och på så vis också lugna ner 

miljöerna då produkterna är färgstarka i sig. 

Butikerna har ljusa golv och just nu även en grå 

fondvägg där man har vita småmöbler upphängda 

samt klockor. Detta tema går igenom alla butiker. 

Man jobbar också med hyllor i trä för att få en mer 

lantlig känsla. Kedjans logga är nyligen ändrad 

från en gammaldags lantlig logga till en mer 

modern, grafisk men fortfarande lantlig logga 

enligt butikskommunikatören. Man har också 

likadana prisskyltar i butiken med en viss bestämd 

dekor på för att dessa ska kännas som om de går i 

samma stil som övriga butiken.  

 

Butikschefen i Jönköpingsbutikerna berättar att de arbetar med att kunderna skall gå direkt till 

höger i butiken och följa ett givet kundvarv, de liksom de andra butikerna arbetar med den grå 

fondvägg långt ned i butiken så att kunderna blir lockade att gå längre ned i butiken. 

Butikschefen i Göteborg har som sagt en tvåplans butik och hon menar att hon får arbeta ännu 

hårdare för att få kunderna att gå upp och titta på andra planet i butiken, men hon menar att 

det går att styra kunden ganska mycket genom skyltning och exponering. Butikerna har god 

hjälp av kedjans butikskommunikatör som ritar upp butikerna vid större förändringar eller när 

enskild butik vill ha extra hjälp 

 

Personalen är väldigt betydelsefull inom kedjan och samtliga franchisetagarna handplockas av 

kedjan, det är ju trots allt kedjans sida utåt. Village driver utbildningar i säljstyrning i 

samarbete med Handelsakademin i Göteborg.  Detta är oerhört viktigt då man har en 

Bild 2 Village i Göteborg har samexponerat  

produkter. 
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kundgrupp som kräver god service.  Samtliga butikschefer som vi varit i kontakt med påpekar 

att en viktig egenskap hos deras personal är att de är lugna som personer, de ska ha tålamod 

och ta sig tid till varje enskild kund. Butikschefen på butiken i Frölunda påpekar att 

personalen är en av de viktigaste delarna i butiken, om personalen inte fullföljer de 

förväntningar kunderna har så faller allt som ett korthus menar hon. Butikschefen i butiken på 

A6 köpcenter menar att det är viktigt att personalen har roligt och trevligt tillsammans, många 

kunder känner av vilken stämning som råder i butiken. 

 

Ingen av butikerna arbetar aktivt med 

diverse bekvämlighetsåtgärder som 

sittplatser och liknande men samtliga 

butikschefer påpekar att många kunder 

sätter sig på stolar i butiksmiljöerna. 

Butiken i Jönköping har tidigare lånat ut 

sin personaltoalett till kunder men efter 

flera olyckliga incidenter så lånas nu bara 

denna ut till barn. Denna butik har också 

en liten lekhörna för att sysselsätta barnen 

medan mamma och pappa kikar i butiken 

i lugn och ro. Däremot arbetar samtliga 

butiker med att det skall vara barnvagns 

och rullstolsvänligt i butikerna, 

butikskommunikatören berättar att 

butiksgångarna är testkörda för att 

gångutrymmena skall vara lagom breda. 

Tvåplansbutiken i Göteborg har ingen hiss så för rullstolsbundna finns det ingen möjlighet att 

ta sig upp på övre plan, föräldrar med barnvagn brukar de däremot erbjuda att de passa barnet 

i vagnen så att föräldrarna kan gå upp på övre plan och kika.  

 

Musiken spelar en stor roll i butikerna och kedjan har valt att använda sig av lugn, mjuk 

musik som ska kännas behaglig för kunden. Däremot påpekar butikschefen i Jönköping att allt 

för lugn musik kan bidra till att kunderna blir så lugna att de tappar sin köpkraft, att det då blir 

mer SPA känsla av det hela, det är då viktigt att ha lugn musik fast med lagom tempo så att 

Bild 3 En av Jönköpingsbutikens utställningsmiljöer. 
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kunderna fortfarande får igång känslan att vilja handla. Doften i butikerna stärks av teer, 

kaffesorter och skorpor, sedan tänder man alltid ljus (doftfria) för att ge ett lugnare och 

mysigare intryck. Village är noga med att inte ha för starka dofter i butiken, de dofter som 

finns i butiken skall komma från butikens produkter som till exempelvis från teerna och 

kaffesorterna.  

 

Village slår alltid in fina paket till de kunder som 

önskar det och använder alltid fina påsar till varorna, 

detta tror butikscheferna samt butikskommunikatören 

ökar känslan av god service samt ökar den positiva 

helhetskänslan av butiksbesöket. Kunden skall känna 

att den har fått god service genom hela köpet hela 

vägen hem. 

 

Butikskommunikatören berättar att det är ytterst 

viktigt att samma utseende och känsla går igenom i 

alla butikerna. Därav är butikerna relativt hårt styrda 

av kedjans direktiv. Butikerna skall följa den manual 

som kedjan ger ut, kedjan arbetar också med en 

aktivitetskalender där man på ett överskådligt sätt kan 

se vad som kommer att hända inom kedjan och vilka säljaktiviteter som är inplanerade. Varje 

butik får en gång i månaden ut ett nyhetsbrev där kedjan berättar vad som händer och vad som 

planeras. Det händer även att kedjan skickar ut diverse manualer för hur vissa aktiviteter skall 

exponeras, detta sker då via mail. 

 

En gång om året besöker huvudkontoret butikerna för ett så kallad konceptbevakningsbesök, 

då kollar de upp att varje enskild butik följer kedjans direktiv och de avtal som gäller för att få 

vara franchisetagare för Village. Butikskommunikatören påpekar dock att de inte vill styra 

sina butiker med järnhand utan de försöker vara lyhörda när de fattar sina beslut. 

Butikscheferna i samtliga butiker som vi har varit i kontakt med menar att de är relativt hårt 

styrda men att detta är ett måste för att kedjans koncept skall gå igenom i alla butikerna så att 

kunden får samma känsla oavsett vilken av Village butikerna denne besöker. 

 

Bild 4 Village säljer fina presentartiklar. 
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Inspiration var den främsta orsaken till att många besökte butikerna. 

När man tittar efter nya lokaler så är det främst grundaren till företaget, Jörgen Serholt, som 

tar besluten. I detta läge tar man inte så stor hänsyn till att lokalerna måste följa ett visst 

utseende, utan främst att man får ett bra läge på lokalen samt hyreskostnader. Men man ser 

också att lokalen passar kedjan i stort. Butikskommunikatören tilläger också att kedjan har 

stora variationer från butik till butik på hur lokalerna ser ut, de butiker som ligger i ett 

köpcentrum får jobba mer för att få fram den lantliga, mysiga känslan medan de butiker som 

ligger i gamla byggnader får mycket på köpet när det gäller själva känslan vid butiksbesöket.  

4.3 Kundintervjuer  

Efter att ha intervjuat ca 20 kunder vid vardera av de fyra butikerna har vi sedan sammanställt 

detta till olika diagram, detta för att resultatet av datainsamlingen skulle bli så tydlig som 

möjligt. Vi började med att bocka av vilket kön samt ålderskategori kunderna vi intervjuade 

tillhörde, resultatet visade att det var övervägande kvinnor som besökte samtliga butiker. 

Åldrarna på kunderna varierade däremot mera från butik till butik. Göteborgsbutiken hade 

mest kunder i ålderskategorin 

25-34 år, butiken i Frölunda 

köpcenter hade däremot flest 

kunder i åldersgruppen 65 år och 

uppåt. Åldrarna varierade också 

mellan de två butikerna i 

Jönköping, Centrumbutiken hade 

flest kunder i åldrarna 45-54 år 

medan de flesta av A6 kunder 

tillhörde ålderskategorin 25-34 år.  

När vi frågade kunderna vad som 

fick dem att gå in i just denna 

butik så var resultatet relativt 

entydigt, de flesta av kunderna 

gick in i den respektive Village 

butiken för att finna inspiration.  

Butiken i Göteborg var den butik 

som hade flest handlande 
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Hur städad/välorganiserad kändes butiken på en 

skala mellan 1-5?
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Göteborg Frölunda Jönköping A6 

Frölunda och Jönköpingsbutikerna var de butiker som uppfattades 

mest städade/välorganiserade. 

Hur varm kändes butiksatmosfären på en skala 

mellan 1-5?
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Göteborg Frölunda Jönköping A6 

De båda centrum butikerna upplevdes varmare än, de butiker som 

låg i ett köpcenter. 

kunder, större andelen av dessa handlande kunder angav att de fattade sitt köpbeslut i butiken. 

Av de kunder som inte handlade i de fyra butikerna så var den största anledningen till detta att 

de bara tittade. Den näst största orsaken till att kunderna inte handlade var att de inte fann de 

som de letade efter. Däremot var det väldigt få som hade några in vändningar på prisnivån. 

Vi ställde sedan en rad frågor om 

hur positiv kunderna upplevde 

butiksmiljön, samtliga butiker fick 

höga genomsnittsvärden på dessa 

frågor. Butikerna i Jönköping 

centrum och Frölunda fick något 

högre genomsnitts värde på dessa 

frågor, dessa butiker är också de 

som upplevdes som störst. Det var 

också dessa två butiker som 

kunderna uppfattade som mest 

välstädade och välorganiserade.  

När vi däremot frågade kunderna 

om hur varm de upplevde 

butiksatmosfären så var det de 

båda centrumbutikerna som ligger 

i gamla gedigna lokaler som fick 

högst värden.  

 

 

 

När det gäller servicen från personalen så är det något som samtliga butikschefer och 

butikskommunikatören påtryckte vikten av. Samtliga butiker fick mycket höga värden på 

frågan om hur de upplevde servicen och personalens tillgänglighet. På en skala mellan 1-5 
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Hur viktigt på en skala mellan 1-5 är diverse 

bekvämlighetsåtgärder så som toalett, sittplatts och 

barnvagnsvänligt etc?
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Göteborg Frölunda Jönköping A6 

Bekvämligheter var det som kunderna satte lägst på skalan, det vill 

säga att behovet av bekvämligheter i butiken var låg. 

Hur lättillgängliga var varorna i butiken på en skala 

mellan 1-5?
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Göteborg Frölunda Jönköping A6 

Göteborgsbutiken bar den som upplevdes trängst och fick lägst 

betyg, medan Jönköping som var den rymligaste butiken fick högst 

betyg på skalan. 

fick ingen av butikerna värden under 4. Bästa resultatet fick Göteborgsbutiken som fick hela 

4,7 på skalan. 

Den fråga som fick lägst värden var 

den om hur viktigt kunderna ansåg 

tillgången till bekvämlighets 

åtgärder, så som toalett, lekhörna till 

barnen och att butiken är rullstols- 

samt barnvagnsanpassad. Kunderna 

ansåg alltså inte denna fråga som så 

viktig. Man kan dock se att 

kunderna ansåg detta som något 

viktigare när butikerna inte låg i ett 

köpcenter som ofta erbjuder toaletter 

och liknande i själva köpcentret. 

Vi frågade även kunderna om de 

ansåg att varorna i butiken var 

lättillgängliga eller om de ansåg att 

de var tvungna om fråga om hjälp 

för att nå eller få tag på vissa varor. 

De flesta kunderna tyckte att varorna 

var lättillgängliga men man kan av 

diagrammet se att den minsta 

butiken fick lägst värde medan den 

största och rymligaste butiken fick 

högst värde. 

Vi ställde också kunderna frågan om de lade märke till någon speciell produkt i butiken, ca 70 

– 90 procent av de tillfrågade kunderna svarade ja på denna fråga. Av dessa kunder så angav 

den största andelen att produkten som de lade extra märke till hade placerats på ett 

exponeringsbord. 
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Hur många minuter uppfattar du att du just 

tillbringade i butiken? 
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I de butikerna som låg i ett köpcenter var besökstiden i butiken 

lägre än de butiker som låg i centrum. 

En av de sista frågorna angående butiksmiljön var hur kunderna upplevde butiksmiljön i stort 

på en skala mellan 1-5. Samtliga butiker fick höga värden på denna fråga, Jönköpingsbutiken 

fick något högre än resterande butiker.  

Vi bad även kunderna att ange ungefär hur lång tid de uppskattade att de besökte den 

respektive butiken, resultatet visade 

på tider mellan 5-8 minuter. Det vi 

kunde se av resultatet var att 

köpcentrumsbutikerna hade en 

kortare snittid än resterande 

centrumbelägna butiker. 

De allra flesta av de tillfrågade 

kunderna kände till butiken innan de 

besökte den vid tillfrågningstillfället.  

4.4 Observationer  

Här nedan kommer vi att sammanställa den information som vi fick fram efter att ha 

observerat hur kunderna rörde sig i de respektive butikerna, vi kommer även att beskriva hur 

vi som undersökare upplevde butikerna. 

 

Den exteriöra miljöerna skiljer sig mycket åt 

mellan samtliga butiker, störst skillnad kan man 

se mellan de butiker som är belägna i 

stadskärnan och de som ligger i ett köpcenter. 

Butiken i Göteborg ligger på en mindre gågata 

och har en gammal fasad och en gedigen 

trädörr. Utanför butiken står det korgar med 

varor i för att få kunderna att stanna till. Vid 

butiken i Frölunda köpcenter ser det helt annorlunda ut, kunden går in vid butikens kortsida 

som består av skyltfönster hela vägen och är helt i glas. Butiken ger ett ljust och luftigt 

intryck.   

 

Bild 5 Ingången till Village, Frölunda köpcenter. 
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Butiken i Jönköpings centrum ligger även den på 

en mindre gågata, butiken ligger i en gammal 

byggnad med trä fasad. Ingången ligger under tak 

och där exponeras krukor och andra utomhus 

produkter, ingången utger ett välkomnande och 

lantligt intryck helt i stil med Village koncept.  

  

Den interiöra miljön är relativt likartad i alla 

butikerna, kedjan har arbetat mycket med att 

kunden skall känna igen kedjans koncept vilken 

Village butik denne än besöker. Vissa skillnader 

finns ändå, detta beror främst på att butikernas 

lokaler är så pass olika, därmed blir även 

butikslayouten olika från butik till butik. I och med 

att all butiksinredning, skyltar med mera är lika i 

alla butiker känner kunden lätt igen sig i en Village 

butik. Skyltningen sitter främst på exponeringsbord, utställningsmiljöer samt hyllexponering 

där de enkelt uppmärksammas. 

 

Samtliga butiker är uppbyggda så att kunden skall följa ett givet kundvarv och ta höger direkt 

efter ingången, vilket de allra flesta kunderna gjorde. I Göteborgsbutiken var det mycket få 

kunder som tog till vänster utan gick helt förbi den hyllsektionen för att i stället fortsätta 

längre ned i butiken. Vid vår observation kunde vi se att långt ifrån alla kunder gick upp till 

det övre planet. De kunder som gick upp dit tittade mest på små inredningsprylar, men vi 

uppmärksammade även att få kunder gick in i rummet där ett bord stod dukat samt alla tavlor 

var uppställda mot väggarna.   

 

I Frölunda butiken gick de flesta kunderna även här direkt till höger men gick därefter runt 

exponeringsborden till vänster och tittade. Kunderna gick därefter nedåt i butiken, här 

observerade vi att många kunder undvek att gå emellan de utställda exponeringsborden utan 

stod kvar i den lite större gången och tittade sig omkring. 

  

I butiken i Jönköping är kundvarvet något mer tvingande, vilket fick kunderna att gå runt hela 

butiken. Butikens lokal är relativt avlång men ändå ganska bred, detta har de utnyttjat genom 

Bild 6 Ingången till Village i Jönköping 

centrum. 
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att de i mitten har ställt upp exponeringsbord vilket gör att kunderna inte kan ta en genväg 

rakt över butiken. Eftersom Jönköpingsbutiken är relativt stor så fanns där fler 

utställningsmiljöer där ett möbel arrangemang hade ställts ut. Här stannade en stor del av 

kunderna för att titta närmre på varorna.  

Butiken i A6 köpcentrum är också avlång men har inte samma yta som butiken i stadskärnan. 

Många kunder gick direkt till höger i butiken och utforskade produkterna i början av butiken 

noggrant, men ett större delen av kunderna gick aldrig längst ned i butiken. De kunderna som 

ändå gick till butikens nedre del stannade för att titta närmre vid den grå fondväggen. Vid 

denna fondvägg stannade många kunder till för att titta närmre i samtliga butiker.   

Bild 7 En av Jönköpingsbutikens utställningsmiljöer. 
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5. Analys  

I vår analys kommer vi härmed att utgå från den tidigare nämnda SOR-modellen. Detta för 

att tydligare svara på problemformuleringen och syftet samt också för att hela teorikapitlet 

kan sammanfattas av denna modell. Vi kommer i detta kapitel att jämföra vår teoretiska del 

med det empirikapitel som tidigare sammanfattat det resultat vi fått fram med hjälp av våra 

undersökningar i de fyra olika butikerna. 

5.1 Village identitet och image 

Village står för den lilla byn och detta är ett koncept som kedjan väljer att ha i samtliga 

butiker. Deras identitet är att de vill att kunden ska finna en helhet till sitt hem, känslan av det 

lantliga, lugna, mysiga ska infinna sig hos kunderna menar butikskommunikatören på Village. 

Ett tydligt koncept som kedjan jobbar med är att färgkoordinera sina varor i butiken. Kedjan 

är tydlig med vad den står för till samtliga franchisetagare vilket teorier menar är viktigt då 

okunnig personal om kedjans image kan leda till negativ attityd som sedan kan smitta av sig 

till kunderna.
71

 Just nu jobbar kedjan med ett företag som ska hjälpa dom att förstärka deras 

koncept ytterligare.  

5.2 Fysiska omgivningsdimensioner 

SOR-modellen handlar om relationen mellan upplevelserummet och konsumenten, denna 

modell grundar sig hur olika stimulus som uppfattas av konsumentens olika sinnen påverkar 

reaktionen i upplevelserummet.  Dessa olika stimulis delas in i olika grupper, atmosfäriska 

förhållande; till exempel ljud, musik och lukt, utrymmen/funktionalitet; exempelvis layout, 

utrustning och möbler, tecken, symboler och artifakter; exempelvis skyltar och stil på dekor.
72

  

 

Samtliga delar kommer att sammanfattas med den tidigare teorin samt jämföras med vårt 

undersökningsresultat det vill säga empiri.  

5.2.1 Atmosfäriska förhållanden 

I denna del av SOR-modellen ingår bland annat musik och lukt.
73

 Många butiker använder sig 

av musik för att stärka sitt sortiment, det vill säga visa för kunden innan denne går in i butiken 
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vilken slags butik det är
74

, och detta är något som Village använder sig mycket av. I deras 

manual som samtliga butiker får vid uppstart, står det beskrivet vilken typ av musik som man, 

utifrån kedjans perspektiv vill att man ska spela i butikerna. I denna manual vill man att det 

ska spelas lugn, låg och mjuk musik. Detta för att kunderna ska känna ett visst lugn i butiken 

och stanna länge. Butikschefen i Jönköping menar dock att alltför lugn musik kan bidra till att 

kunden får en så kallad SPA känsla i butiken och blir för lugn och därmed tappar köplusten. 

Därför har man också kommit fram till att det inte får vara för lugn musik i butikerna. Att 

lugnare musik får kunderna att stanna längre i butiken finns det dock dokumenterat. Kunden 

stannar upp till 17 procent längre i butiken samt handlar 38 procent mer. Snabb musik 

däremot, gör att kunden tar snabbare köpbeslut. 
75

  

 

Lukten i butiken påverkar oftast kunden omedvetet
76

 och Village jobbar enligt 

butikskommunikatören mycket med dofterna i butikerna, just nu så har man skorpor och te i 

sitt sortiment för att förstärka den lantliga känslan samt doft i butiksatmosfären. Teorin visar 

att sådana dofter, så som kryddor, träslag och citrus, har enligt empiriska studier en positiv 

effekt på kunderna i butiken.
77

 Positiva dofter kan också enligt studier leda till att kunden får 

en generellt mer positiv attityd till butiken samt att chansen till att hon/han återkommer till 

butiken ökar. Det har också visat sig att butiker som framhäver det dom säljer har en ökad 

försäljning.
78

 

5.2.2 Utrymmen/funktionalitet 

Denna del i SOR-modellen beskriver främst butikens layout, utrustning och möbler.
79

 Med 

layout menar man dels hur produkterna i en butik presenteras, det vill säga exponeras 

tillsammans i butiken och dels hur detaljisten ska inreda sin butik utifrån hur man vill att 

kunden ska röra sig i butiken. 
80

 Village butiker är inredda i samma stil och material, det vill 

säga ljusa golv och tak. Samtliga hyllplan och butiksinredning ska vara i vitmålat trä. Den 

ljusa interiören har man för att framhäva de färgstarka produkterna bättre. Ljus inredning 

lugnar, enligt teorin, kunden samt gör att kunden stannar längre i butiken
81

. Färgsättningen på 
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golv och tak kan dock skilja sig från butik till butik inom kedjan på grund av olika 

omständigheter. Exempelvis i Jönköpings butik, som ligger i köpcentret A6, så fanns nylagda 

golv i butikslokalen vid inflyttning, då menade butikschefen att det var onödigt att byta golv.    

 

I och med att butikslokalernas yta och planering ser olika ut leder detta till att layouten 

varierar i de olika butikerna.  Man väljer ändå att färgkoordinera och exponera varorna på 

samma sätt i butikerna för att hjälpa kunden att hitta samt känna igen butikskonceptet i de 

olika butikerna. Alla fyra butikerna tänker ändå butikens layout efter ett specifikt kundvarv 

som går åt höger. 

 

Kedjan jobbar mycket med specialexponering, med det menar man de platser som är utöver 

bland annat hyllexponeringar. Genom att flytta en produkt från en hyllexponering till en 

specialexponering kan man åstadkomma en ökad försäljningsvolym med 400 procent.
82

 Dessa 

exponeringar är bestämt den mest effektiva åtgärden för en ökad försäljning i butiken.
83

   

 

Village jobbar mycket med sina exponeringsbord som är en typ av specialexponering. Här ser 

man också ett tydligt mönster av kundströmmar, även att kunderna här tar upp och tittar på 

produkterna.  Dessa ytor ligger bland annat i början av butikerna och butikschefen i Göteborg 

förklarar att det ska vara en så kallad ”öppna plånboken yta”, där man erbjuder ett billigare 

sortiment för att locka in kunderna i butiken.  

 

Ännu en specialexponering för att locka in kunderna längre in i butikerna är den grå vägg där 

man exponerar klockor samt ljusa detaljer. Vid denna vägg stannade många av kunderna till i 

samtliga butiker.  

 

När det kommer till hyllexponeringarna så uppmärksammades främst de produkter som fanns 

i ögonhöjd, detta ska enligt teorin vara 80 procent bättre än vid golvplacering.
84

  

5.1.3 Tecken, symboler och artifakter 

Detta är den sista av de tre delar som liggen under rubriken Fysiska omgivningsfaktorer i 

SOR-modellen och handlar om exempelvis skyltar samt stil på dekor i butiken
85

.  
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Franchisekedjan Village, har nyligen ändrat sin logga, från gammaldags, lantlig logga till en 

logga som enligt butikskommunikatören ger en mer modern lantlig känsla, den är mer grafisk 

än den förra logga som kedjan hade. Dekoren är som tidigare nämnts vitt trä. Samtliga 

prisskyltar går i samma stil och med samma grafiska mönster så att kunden lätt ska känna igen 

en prisskylt. Detta såg likadant ut i samtliga fyra butiker som undersökts. Skyltarna är 

dessutom enkla, och med lite information på varje skylt. Dessutom är de placerade på 

exponeringsbord, hyllexponering och i utställningar. Enligt teorierna ska skyltar gärna vara 

placerade i ögonhöjd eller liknande samt hålla en viss enkelhet.
86

 

5.2 Uppfattat upplevelserum, interna reaktioner och beteende  

Med upplevelserummet menar man de faktorer som påverkar kundens och även de anställdas 

trivsel och beteende i butiken.
87

  Village jobbar mycket på sin butiksatmosfär för att påverka 

kundernas trivsel samt för att de ska känna den mysiga, lantliga känsla som kedjan 

eftersträvar. 

 

Under kommande rubriker kommer en förklaring för det upplevelserum som finns i de fyra 

butiker som vi granskat även om hur de tillfrågade kunderna upplevt butikerna i jämförelse 

med hur butikskedjan vill att man ska uppleva butikerna, samt hur teorin beskriver detta. 

Detta är ytterligare en del av den såkallade SOR-modellen, och är under den del som kallas 

interna reaktioner, med detta menar man de olika reaktioner som kunderna får i butiken. 

Dessa individuella reaktioner kan delas in i tre delar; Känslomässiga, känslomässiga samt 

fysiologiska reaktioner. Dessa innehåller också både det individuella beteendet samt sociala 

interaktioner. 
88

 

5.2.1 Upplevelserummet och kognitiva, känslomässiga och fysiologiska reaktioner  

Kundens kognitiva, känslomässiga och fysiologiska reaktion påverkar alla exempelvis hur 

lång tid kunden stannar i butiken.
89

 Då det kommer till den kognitiva reaktionen så vill 

Village att kunderna ska, i den rumsliga situationen, känna en lantlig, mysig, varm känsla i 

butikerna. Dessa fyra butiker skiljer sig avsevärt vad det gäller arkitektur och av resultatet 
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från kunderna att bedöma så fick de butiker som hade centrumlägen de högsta betygen på hur 

varm de ansåg att miljön kändes.  

 

Angående layouten av butikerna ansåg kunderna att det var lätt att hitta i samtliga butiker, att 

varorna var lättillgängliga samt att butiksmiljön kändes städad och välorganiserad. 

Jönköpingsbutiken var den butik som fick bäst omdömen av de besökande kunderna. 

Eftersom Village jobbar med noga organiserad färgsättning i butikerna så menar kedjans 

butikskommunikatör att det leder till en lugnare butiksmiljö som underlättar för kundernas 

navigering i butikerna. En lugn butiksmiljö lugnar också kunderna och många teorier visar att 

en lugn butiksatmosfär leder till att kunderna stannar längre i butikerna samt att det leder till 

större inköp, bland annat en teori av Dahlén och Lange.
90

 Av de kunder som handlat i 

butikerna så hade flertalet av kunderna tagit sitt köpbeslut just i butiken, även om många 

kunder, framförallt i Jönköpingsbutiken, hade planerat sitt inköp innan besöket.  

 

När det handlar om den känslomässiga aspekten så gick flertalet av kunderna in i butikerna 

för att få inspiration och butikerna fick mycket bra omdömen på skalan 1-5 på hur 

inspirerande miljön i butikerna var. Jönköping och Frölunda fick bästa omdömet med 4.4 på 

skalan. Village organiserar miljöerna på ett sätt som ska inspirera kunderna samt ge kunderna 

en helhetsbild av olika varugrupper som på så vis ska leda till merköp.  

 

Musiken i butiken är en viktig del av butiksatmosfären och har en stor påverkan på den 

känslomässiga reaktionen hos kunden.
91

 De tillfrågade kunderna i de fyra butikerna upplevde 

musiken i butikerna som mycket positiv samt att den stämde bra överens med butikens 

sortiment. På en skala mellan 1-5 så fick butikerna i snitt 4,1.  

 

Även här är färgsättningen viktig, då färg är ett ypperligt verktyg för att skapa 

uppmärksamhet, dessutom så skapar färger olika känslor som gör att vi lättare kan avgöra vad 

kunden drar sig till att köpa och inte köpa.
92

 Eftersom färgsättningen är en reaktion som 

innefattar både kognitiv samt känslomässig rektion hos kunderna blir resultatet även här att 

kunderna upplever att det är lätt att hitta det man söker i butikerna.  
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När det kommer till lukten i butiken så jobbade butiken mycket med dofterna i butiken, detta 

för att förstärka den lantliga mysiga känsla som kedjan eftersträvade. Övervägande delen av 

kunderna som blev tillfrågade angående lukten i butiken hade dock inte känt någon lukt alls, 

de ytterst fåtal kunder som känt någon doft hade dock upplevt denna som mycket positiv och 

detta är något som leder till ett generellt bättre intryck av hela butiksatmosfären.
93

 Butikernas 

butiksatmosfär fick som helhet, mellan 1-5 på skalan, frän 3.9 till 4.6.  

 

Personalen är en viktig påverkansfaktor för vad kunden får för uppfattning av butiken. 
94

 

Detta påverkar också kundens beteende i butiken.
95

 Detta är viktigt för kedjan då kunderna i 

butiken är kunder som kräver service på högre nivå. Det är också väldigt viktigt att personalen 

i det fallet är tillgänglig samt känns tillgänglig för kunden. 
96

 Kunderna upplevde 

tillgängligheten av personalen även här högt på skalan 1-5 och fick från 4 till 4.4. 

 

När butikscheferna rekryterar ny personal så vill man bland annat ha personal som är trevliga, 

glada samt entusiastiska. Detta menar författaren Söderlund framhäver sympati hos kunden. 

En glad personal har en tendens att smitta av sig på kunderna då man framkallar positiva 

känslor hos betraktaren det vill säga kunden i detta fall.
97

 Butikschefen i Jönköping styrker 

detta argument och menar att har man roligt på jobbet så smittar det av sig på kunderna. 

Servicen hos samtliga butiker betraktades som mycket bra och Göteborg var den som fick 

högst betyg av kunderna, 4.7 på skalan 1-5.  

 

Bekvämligheter så som kundtoalett, sittplatser, plats för rullstol och så vidare visade sig inte 

vara av väsentlighet för kunderna i någon av butikerna. Detta kan dock vara en faktor som 

påverkar kundens beteende i butiken vilken är den sista delen i SOR-modellen.
98

  Detta menar 

också teoretiker påverkar tiden som kunden är inne i butiken
99

 och butikskommunikatören 

samt butikscheferna i butikerna hävdar att kunderna har både sittplatser i miljöerna i butiken 

samt att det finns gott om plats för rullstol samt barnvagnar i butikerna. Jönköpingsbutiken 

har till och med en lekhörna för barn och hade tidigare kundtoalett men har av olika händelser 
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slutat med att låna ut denna till kunder.  Denna del påverkar kundens fysiologiska reaktion 

menar författaren Mossberg.
100

 

5.3 Interkommunikationen mellan kedjan och butikerna 

För kedjan är det väldigt viktigt att butikerna har klara riktlinjer för vad kedjan står för, därför 

får dom redan vid uppstart hjälp med uppbyggnad av butik samt utbildningar i hur varor ska 

exponeras i butiken. Man få också en tydlig manual för hur allt ska vara i butiken, allt från hur 

personalen ska klä sig, hur produkter ska exponeras till vilken musik som ska spelas i 

butikerna. För att kolla så att detta sköts gör man ett besök per butik och år. 

 

Village använder sig främst händelsestyrd information då de har en såkallad aktivitetskalender 

där man som butik ser på en kalender vad som komma skall samt att kedjan skickar ut 

information om olika kampanjer och hur förberedelser och förändringar i utställningen finns 

med. Detta är viktigt för kedjan och teorin stöder detta. Man menar att det är väldigt viktigt att 

butiken som är kedjans ansikte utåt känner till alla aktiviteter med mera som berör butiken 

framförallt butiksansvarig.
101

  

 

Två gånger om året har man obligatoriska träffar inom kedjan där man dels visar upp nyheter 

i ett såkallat ”showroom”, där man även visar och ger tips på hur man ska ställa upp dessa 

produkter i butik sedan. Dessa träffar är i Horred som är den ort där kedjan startade. Detta är 

det bästa sättet att kommunicera med sina butiker menar teorin. 
102

 Man skickar även ut mail 

inför olika förändringar eller events. Större kedjor använder sig av såkallade intranät
103

 men 

det är inget som Village jobbar med i nuläget.  
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6. Slutsats 

Här nedan kommer de slutsatser som vi har kommit fram till genom vår undersökning att 

presenteras. 

 

I denna uppsats har vi ställt oss frågan hur kunderna uppfattar butiksatmosfären i en 

heminredningsbutik inom en specifik franchisekedja samt hur kedjan arbetar med kundens 

upplevelse. 

 

De slutsatser som vi kan se efter vår undersökning i fyra av kedjans butiker är att majoriteten 

av kunderna uppfattar Villages butiksatmosfär precis så som kedjan anger att de vill bli 

uppfattade; nämligen som lantliga, mysiga, inspirerande butiker med fina inredningsprylar 

som ligger i tiden. På frågan om hur kedjan arbetar med kundernas upplevelser har vi efter 

intervjuer med kedjans butikskommunikatör samt butikscheferna för de fyra butikerna 

kommit fram till att de utnyttjar de flesta av kundernas sinnen för att bygga upp den atmosfär i 

butikerna som kedjan eftersträvar. Allt i kedjans butiker är noga genomtänkt för att ge kunden 

lantliga och mysiga känslan. Det kan röra sig om allt från hyllplanen i vitmålat trä, den lugna 

musiken och de diskreta dofterna av kaffe och te. Man jobbar också mycket med att inspirera 

sina kunder genom färgkoordination samt specialexponeringar och gör detta på samma sätt 

genom alla butiker. Detta leder också till att kunderna lättare kan hitta och se alla produkter i 

butikerna. 

 

I vår undersökning frågade vi kunderna hur de uppfattade butiksmiljöerna i de respektive 

butikerna, de butikerna som fick högst värden på denna fråga var butiken i Frölunda 

köpcenter samt butiken i Jönköping centrum. Dessa butiker är båda relativt stora och 

uppfattas som luftigare än de andra två butikerna. De har också mer plats för 

utställningsmiljöer där de visar upp möbler ur sortimentet samt visar upp små 

inredningsprylar i ett sammanhang i utställningsmiljön. De slutsatser vi har kunnat dra av 

detta är att om man vill skapa en inspirerande butik krävs relativt stor butiksyta så att man har 

plats att arbeta med utställningsmiljöer och på så vis kan visa produkter ur sortimentet i ett 

sammanhang och ge kunden tips och idéer om användningsområden och på så vis skapa 

inspiration 
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Vi kan konstatera att kunderna i mycket hög grad påverkas av de intryck som Villages 

butiksatmosfär sänder ut. Allt från butikens layout, exponeringar, färgsättning, musiken med 

mera skapar intryck som påverkar kundens syn på butiken och kedjan i stort. Alla dessa delar 

är genomtänkta för att skapa en lantlig, mysig och hemtrevlig butiksatmosfär. 

 

Village butiker är relativt hårt styrda från kedjan, vilket vi anser är ett måste för att butikerna 

skall skapa samma enhetliga känsla och för att kunden därmed skall känna igen sig i en 

Village butik vart den än är placerad. De undersökta butikerna har mycket olika 

förutsättningar i och med att butikslokalerna skiljer sig så mycket åt men vi anser ändå att 

kedjan har lyckats med att skapa samma budskap ut till kunden i alla butikerna. Man kan som 

kund lätt se att det är en Village butik man är inne i. Mycket på grund av att allt från skyltar, 

exponeringar och upplägg är likartade i samtliga butiker. Vi anser dock att den känsla som 

kunden får i de olika butikerna är relativt olika från butik till butik. Detta beror också mycket 

på att butikernas lokaler är så pass olika, butikerna med centrumläge är i mångt och mycket 

mer passande för det budskap som butikerna vill sända ut till kunden. Dessa butiker får som 

sagt mycket av den gemytliga och mysiga atmosfären på köpet. Denna atmosfär tror vi är näst 

intill omöjlig att skapa i en köpcenters butik där butikslokalerna saknar den gamla charm som 

finns i många centrums lokaler. 
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7. Diskussion och rekommendationer   

Här nedan framför vi den diskussion som vi har fört under arbetets gång tillsammans med de 

rekommendationer som vi vill ge till Village kedja, detta för att kedjan på bästa sätt skall 

kunna vidareutveckla butiksatmosfären i kedjans butiker. 

 

När det gäller butikernas layout anser vi att kedjan har gjort helt rätt i att ha ljusa enfärgade 

väggar för att ge ett lugnare intryck, mycket av kedjans sortiment är färgstarkt i sig självt och 

med färgade väggar hade intrycket blivit mycket rörigt. Butikerna har däremot satt upp 

gardiner på flera ställen i butikerna för att ge väggarna en färgklick som passar in med den 

exponering som råder på just det stället i butiken. Att arbeta med tyger som färg givare på 

väggarna ger ett ombonat och mysigt intryck som är lätt att variera och byta ut. Detta är något 

som vi anser att butikerna bör fortsätta arbeta med.  

 

Butikerna har väldigt mycket produkter exponerade, både på exponeringsbord och på 

vägghyllorna. Detta kan göra att många kunder känner sig obekväma i avseende att de är 

rädda att putta ned saker och förstöra något. Den butik där kunderna kände sig mest 

avslappnade var butiken i Jönköping centrum. Detta är också den butik som upplevs som 

störst av oss undersökare, där är inte produkterna lika ihop tryckta och butiken ger ett mer 

luftigt intryck. Detta tror vi är anledningen till att kunderna kan slappna av och känns sig 

trygga med att de inte ska välta eller putta ned några produkter. Den butik där kunderna kände 

sig minst bekväma var butiken i Göteborgs centrum. Denna butik upplevs som minst av de 

fyra undersökta butikerna, detta kan beror på att butiken är i två plan och när kunden kommer 

in i butiken ser man endast den lilla nedervåningen där väldigt mycket varor trängs om 

utrymmet. Här finns inte heller någon utställningsmiljö med möbler från sortimentet vilket 

kan lugna intrycket något. 

 

Likartade resultat kan vi se på frågan om hur tillgängliga kunderna ansåg att varorna var. 

Jönköpingsbutiken fick på denna fråga högst betyg medan Göteborgsbutiken fick lägst. Vi 

menar att detta beror på att kunderna inte vågar sträcka sig eller ta varor själva där det står allt 

för mycket varor tätt på exponeringsbord och vägghyllor, detta på grund av att de är rädda att 

ha sönder något. Vi anser att samtliga butiker är mycket duktiga på att exponera varorna på ett 

tilltalande och trevligt sätt, detta tycks också kunderna hålla med om. Vår undersökning 

visade att de flesta kunderna besökte de respektive butikerna för att få inspiration. Problemet 
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ligger snarare i att butikerna har för liten butiksyta att röra sig med. Resultatet blir att mycket 

produkter trängs på små ytor och kunderna får svårt att röra sig i de smala butiksgångarna. 

Detta anser vi är ett av de största problemen inom kedjan, de har helt enkelt för liten yta och 

för mycket produkter. Vi anser att de butiker som har minst butiksyta bör dra ned sortimentet 

en aning. Att utesluta vissa produkter ur butikens sortiment behöver inte betyda förlorade 

intäkter, många gånger tror vi att luft och utrymme säljer bättre än ihop tryckta varor. Detta 

tror vi även gör att kunderna känner sig lugnare och mer avslappnade i butiksmiljön eftersom 

rädslan för att putta ned saker då reduceras.  

  

Vi frågade även kunderna om de lade märke till någon speciell produkt i sortimentet, av de 

kunderna som svarade ja på denna fråga så svarande den största andelen att varan som de 

hade iakttaget var placerad på ett exponeringsbord. Detta tyder på att exponeringsbord är ett 

ypperligt sätt att visa sina varor på.  

 

Vid våra observationer av kunderna i de respektive butikerna kunder vi se att ett stort antal av 

kunderna stannade till och tittade extra noga just vid denna fondvägg. Om detta berodde på att 

färgen upplevdes tilldragande och skapade uppmärksamhet eller om det är så att många 

kunder är intresserade av den produktkategori som presenteras på dessa väggar är svårt att 

avgöra. På den grå fondväggen exponeras små vita möbler samt klockor, den mörka färgen 

mot de vita småmöblerna gör att möblerna kommer fram på ett helt annat sätt än vad de hade 

gjort mot de övriga vita väggarna. Detta i sig tror vi skapar uppmärksamhet och gör att 

produkterna känns mer tilldragande.  

 

Village arbetar med i stort sett alla människans sinnen för att förstärka butiksatmosfären. Ett 

av dessa är musiken som spelas i butikerna, vår åsikt är att musik är ett enkelt hjälpmedel för 

att få kunderna i den sinnesstämning som butikskedjan eftersträvar. Vi håller dock med 

butikschefen på A6 köpcenter som påpekade att allt för lugn musik kan göra att kunderna 

tappar sin köpkraft. Varje butiksverksamhet är unik och det som passar i en butik behöver inte 

vara det optimala för en annan. Det gäller för varje enskild butik att vara observant på hur 

kunderna beter sig och svarar upp mot olika stimulis som butiken sänder ut, detta för att se 

vad som passar just den respektive butikens kundsegment. I ett köpcenter är tempot betydligt 

högre än på en lite sidogata i stadskärnan, därav kan det behövas olika musik typer vid de 

olika butikslägena. Lugn musik får enligt teorin kunderna att stanna längre i butiken medan 
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snabb musik leder till snabbare köpbeslut.
104

 I ett köpcenter där tempot är högre kan det 

eventuellt vara effektivare att spela musik med något högre tempo för att få kunderna att 

handla. Eftersom mycket av Villages kunder är runt 40-65 år så tror vi inte att allt för snabb 

och popig musik skulle uppskattas, däremot lugn och harmonisk musik som ändå har en 

tydlig rytm och lagom tempo tror vi kan vara något att satsa på för butikerna med 

köpcentrumsläge. Butikerna med centrumläge kan däremot fortsätta med den musiklinje som 

de nu arbetar med.  

 

Village anger att de även arbetar med luktsinnet för att förstärka butiksatmosfären men i stort 

sett ingen av de tillfrågade kunderna upplevde någon lukt alls i de respektive butikerna. Vi 

tror att det är en god tanke från kedjans sida att det endast skall förekomma lukter från 

butikens sortiment i butiken. Men vi som undersökare menar att om butikerna skall få något 

resultat av detta måste dofterna förstärkas på ett eller annat sätt. För att kunderna 

överhuvudtaget skall uppfatta någon doft kan butikerna behöva förstärka detta något. Det kan 

tillexempel vis handla om att öppna upp några förpackningar av teerna och kaffesorterna så 

att doften sprider sig mera. Produkterna ger i stort sett ingen doft alls ifrån sig i nuläget 

eftersom de är väl förpackade. Lukter från produkterna i butiken har bevisats öka 

försäljningen samt ge kunderna en mera positiv attityd till butiken,
105

 lukten är alltså helt klart 

värd att jobba med för att förstärka butikens atmosfär.  

Village är en kedja som vill upplevas som lantlig, mysig och välkomnande. Denna känsla 

upplevde vi som undersökare mer eller mindre i samtliga butiker, men de butiker som fick 

högst värden av kunderna var de som var belägna i stadskärnan i Jönköping och Göteborg, 

detta är ett resultat som vi undersökare helt är beredda att hålla med om. Dessa butikslokaler 

ligger i gamla gedigna byggnader med bland annat trä fasader, K-märkta innertak och 

kakelugnar vilket ger mycket av den mysiga och hemtrevliga känslan på köpet. Av detta kan 

vi se att det optimala läget för en Village butik är i en gammal gedigen lokal som är relativt 

stor där det finns plats för inspirerande miljöer. Många gamla lokaler har helt andra och mer 

mysiga planlösningar med vinklar och vrår, vilket ger chansen till spännande exponeringar 

och utställningar i butiken, något som passar Villages butikskoncept mycket bra.     
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När det gäller bekvämlighetsåtgärder i butikerna så ansåg varken butikskommunikatören eller 

butikscheferna att detta var så viktigt att arbeta med. Flera av butikscheferna samt 

butikskommunikatören berättade att butiksgångarna var testkörda för att barnvagnar och 

rullstolar skulle få plats i gångarna, men vi tror att man eventuellt kan komma i mellan 

gångarna med en nättare typ av barnvagn men med rullstol finns det ingen möjlighet att ta sig 

igenom vissa av butikernas gångar. Detta beror mycket på att man i många utav gångarna 

hade placerat ut korgar med diverse produkter i vilket gör gångarna än mer oframkomliga. 

Denna bit anser vi är viktig och något som butikerna borde arbeta betydligt mer med. 

Bekvämlighetsåtgärder och framkomligheten i butiken tyder på kundservice och att man bryr 

sig om och tänker på sina kunder. Något som dock förvånade oss var att få kunder tycket att 

det var viktigt med bekvämlighetsåtgärder. De kunder som tyckte detta var minst viktigt var 

de kunder som blev tillfrågade vid köpcentersbutikerna. Detta tror vi beror mycket på att både 

kundtoaletter och bänkar att sitta på finns nära till hand. Tvåplansbutiken i Göteborg har ingen 

hiss vilket vi tror att de förlorar en hel del kunder på. Många av Villages kunder är äldre 

människor, för dem kan trappan kännas avskräckande och för vissa kanske rent omöjlig att ta 

sig upp för.  

 

Vi har blivit positivt överraskade i flera av butikerna när det gäller personalens bemötande 

både mot oss och mot kunderna, personalen tog sig tid till alla kunderna och bemötte dem och 

oss på ett mycket trevligt sätt. Den butik som fick högst värden i denna fråga var 

Göteborgsbutiken, ett resultat som vi undersökare är helt beredda att instämma med. Vi 

liksom samtliga butikschefer anser att personalen är en mycket viktig del i butiken. Inte minst 

när det gäller arbetet med atmosfären i butiken. Nu för tiden blir kunderna allt mer kräsna, 

mycket på grund utav det stora utbudet som finns för dem och därmed gäller det att ha 

engagerad och bemötande personal. Denna bit verkar Village ha tagit på största alvar och 

enligt oss har de lyckats mycket bra.  
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Intervjuer  

 

Respondent Titel Datum Plats     

Cina Karlsson 

Appelkvist 

Butikskommunikatör, 

Village 

2008-04-01 Café  

Anna Lönnberg Butikschef, Village 

Göteborg 

2008-04-01 I butiken  

Cecilia  Butikschef, Village 

Frölunda 

2008-04-01 Per telefon  

Madeleine Bobin Butikschef Village, A6 

köpcenter och Jönköping 

Centrum. 

2008-04-09 I butiken, A6 

köpcenter  

 

Kunder 1-20 Besökande & handlande  2008-04-01 Utanför Village 

Göteborg                                      

 

Kunder 20-40 Besökande & handlande 2008-04-01 Utanför Village 

Frölunda 

 

Kunder 40-60 Besökande & handlande  2008-04-09 Utanför Village 

Jönköping  

 

Kunder 60-80 Besökande & handlande  2008-04-09 Utanför Village A6   

       

Fotografier tagna av: 

Josefin Berggren och Malin Fröberg 
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Bilagor  

 

Intervju med Butikskommunikatören på Village; Cina Karlsson Appelkvist: 

 

 Vad står kedjan Village för? Vad är Village identitet?  

Village står för byn, som det betyder på engelska, detta för att grundarna kommer från 

den lilla byn i Horred och är uppväxta där.  Den lilla byn är vad Village står för och 

är ett koncept som man vill ska finnas med genom alla butikerna. Man började med 

den lilla butiken i Horred och sedan har detta vuxit.  Eva och Jörgen Serholt är 

grundare. I butikerna vill man framföra och att kunderna ska känna det mysiga, 

lugna, lantliga och att man kan hitta trevliga små vackra ting som är i tiden. 

 

 Vad är grundtanken med Village´s butikskommunikation?  

Vi jobbar just nu med ett företag som ska hjälpa oss med ett nytt 

kommunikationsbudskap i butikerna och tanken är att framhäva känslan av det som 

Village står för ännu mer än vad det är idag. Det ska vara känslan av vad Village är 

och kommer ifrån och detta är något som vi jobbar väldigt hårt med just nu. Vi har ett 

jättestarkt koncept för hur våra butiker ska se ut när man dekorerar, det finns tydliga 

manualer för hur allt ska se ut. Exempel på detta är att butikerna färgkoordinerar 

likadant. Just när det kommer till dekoration så finns det färdiga bildmanualer för hur 

man ställer produkterna och så vidare. Vi utbildar alltid de nya franchisetagarna eller 

butikscheferna i detta för att det ska underlätta till det fortsatta arbetet. Är det någon 

butik som känner att de behöver hjälp utöver detta hjälper alltid jag till. Vid en 

nyöppnad butik så bygger vi upp butiken och dekorerar upp butiken med hjälp av våra 

egna dekoratörer, samtidigt utbildas personalen.   

 

 Hur arbetar kedjan med att samma koncept skall synas i alla butiker? Även 

känslomässigt?  

Man utbildar alla som startar i kedjan, bygger upp butikerna har egna som dekorerar 

sedan utbildar den nya franchisetagaren samt att man får den manual där man har 

med alla instruktioner för hur butiken ska se ut och drivas. Bland annat när det 

kommer nya kollektioner, då byggs butikerna om. Då skickar man också ut en 

bildmanual på hur detta ska se ut. Antingen jag eller min kollega gör ett besök varje 

år för i varje butik för att granska så att butikerna följer manualen och om de behöver 
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någon hjälp med tips för hur man ska dekorera. Vi finns alltid till förfogande övriga 

året om man vill ha hjälp inför en nyorganisation. I manualen finns också hjälp för 

allt från hur man ställer upp produkter till personalfrågor. Följer man inte denna 

manual så tar man ett separat samtal, sedan finns det personer som är väldigt 

drivande och som man får hålla tillbaka och en del får man stötta lit extra, det är en 

balansgång. 

 

 Vad finns det för tankesätt bakom butikernas layout?  

Jag ritar alla butiker och gör butikslayouten, även layouten på mässor som vi är med 

på. Jag hjälper till i alla butiker med att rita upp butiken när de behöver hjälp med en 

förändring. Vi har två träffar om året som är obligatoriska för kedjan och då är alla 

ägare och butikschefer med. I regel brukar två från varje butik vara med, då går vi 

igenom viktig information samt har visning i vårt ”showroom” där vi visar upp 

miljöer till kommande sortiment.  

 

 Vilken roll spelar musiken i butikens atmosfär?  

Musiken spelar en stor roll och det finns även med i vår manual om vilken sorts musik 

som ska spelas och hur. Vi vill att butikerna helst ska ha musik utan sång, lugn och 

låg musik. Nora Jones är något vi förespråkar. Vi är övertygade om att kunderna 

påverkas av musiken och blir lugna och att det tillför lugn hos kunderna vilket leder 

till att kunden vill stanna längre i butiken.  

 

 Hur tänker ni när det gäller färgsättningen i butikerna? (Village loggan)  

Loggan är precis ändrad och är för sig. Vi har gått från en mysig lantlig gammaldags 

bondmiljöstil på loggan, till en modern lantlig känsla, men den har inget att göra med 

kollektionen i övrigt men ger ändå en helhet åt butiken. Det är viktigt att känslan 

finnas kvar i loggan. I butikerna har vi vita väggar, neutralt, lugnt för att produkterna 

ska få sin egen plats också för att produkterna ska framhävas då man har färgstarka 

produkter.  Detta går igenom alla butiker, på huvudkontoret jobbar man mycket på att 

skapa en helhet när man tar sina beslut om hur butikerna ser ut. 

 

 Vad tittar ni efter när ni ser ut lokal till ny etablerade butiker?  
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Jörgen är den person som bestämmer vilken lokal som passar bäst och för honom är 

läget A & O. Jag har inget med urval av lokal att göra. Det finns inga direkta 

bestämmelser på hur en lokal ska se ut utan den ska ligga bra, hyran spelar in på 

detta givetvis och att lokalen är bra för vår verksamhet. Vi har en väldigt stor mix på 

hur våra lokaler ser ut.  

 

 Vad har personalen för roll i Village butiken?  

Vi handplockar butikschefer och franchisetagare för att personerna ska passa in i 

kedjan, det är ju trots allt kedjans ansikte utåt. Vi vill ha personer som är drivande 

och företagsamma. Vi har en utbildning i personlig säljstyrning där vi samarbetar 

med Handelsakademin i Göteborg som är en KY utbildning, detta är oerhört viktigt 

för oss då vi har en kundgrupp som kräver bra service. Dessa kunder är oftast ute 

efter något speciellt och kan betala för detta och då vill de ha en god service och det 

ska vi ha i våra butiker. 

  

 Hur tänker ni när det gäller olika typer av exponerings ytor? Har vissa 

produktkategorier givna platser?  

Vissa olika områden har givna platser och finns också i vårt koncept och står tydligt i 

den manual som varje butik har. Sedan handlar det mycket om känsla. Det kan vara 

svårt att ge alla produkter givna platser då lokalerna är så olika.  

 

 Hur vill ni att kunderna skall uppfatta kedjan?  

Vi vill att man ska känna en behaglig och mysig butik och att man alltid hittar 

någonting. I butikerna hittar man allt från det lilla billiga till det lite exklusivare 

produkter, samtidigt kan man köpa designade produkter till ett bra pris. Vi vill att 

kunderna ska känna sig inspirerade i butikerna. 

 

 Hur förstärker man upplevelserummet för kunden? 

Dofter förstärks genom te-dofter och skorpor, vi är noga med att de inte får vara för 

starka dofter så som doftljus, utan det ska vara diskreta dofter som ska tillföra 

sortimentet. Vi jobbar också mycket med tända ljus, fina paketinslagningar och påsar. 

Även musiken som vi tidigare tog upp. 
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Hur tänker ni när det gäller diverse bekvämlighetsåtgärder? Som tex. Kundtoalett, 

sittplatts, barnvagnsvänlighet osv.  

Detta är mycket beroende på vad vi har för lokal men kundtoalett är inget vi jobbar 

med däremot har vi anpassat våra lokaler för rullstolar och barnvagnar, vi brukar till 

och med testköra butikerna.  

 

 Hur kommunicerar kedjan sitt tankesätt med butikerna?  

Dels genom manualerna, sedan jobbar vi med en slags aktivitetskalender där man ser 

vad som kommer att hända samt att vi skickar ut pyntmanualer till butikerna på 

mailen när det är något speciellt.  Vi har ett ”showroom” på huvudkontoret som vi 

dekorerar och tar foto på. Sedan har varje butik ett eget schema för när de bygger om 

sin butik, detta gör inte butikerna samtidigt däremot. 

  

 Hur följs detta upp?  

Vi besöker butikerna en gång om året, ett såkallat konceptbevakningsbesök, då man 

kollar hur butikerna sköter sig. 

 

 Vad händer när butikerna inte följer direktiven?  

Man har ett avtal som ägare och då krävs det att man håller detta annars kan man 

inte få tillhöra kedjan. Man betalar ju en avgift för att vara med och då brukar det 

finnas en förståelse för vårt sortiment och hur vi jobbar. Sedan är det ju inte alltid 

som det passar alla i smaken men vi tittar ju hela tiden på kedjans bästa. Men vi är 

inte ett företag som vill styra butikerna med järnhand utan vi försöker vara lyhörda 

innan vi tar beslut. 

  

 Hur hårt styrda är butikerna av kedjan?  

Vi har ett varumärke som heter Serholt och detta måsta man ha i butikerna, sedan har 

vi vissa externa leverantörer där man fritt kan välja ur deras sortiment med 

observation för att det måste gå i stil med det övriga sortimentet. Sedan har vi vissa 

externa leverantörer där vi på huvudkontoret bestämmer helt vilka produkter som 

butikerna får köpa in. Man måste ha en viss procent Serholtprodukter. En del varor 

bestämmer vi att alla butiker ska ha och skickar ut olika stora partier beroende på 
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storleken på butikerna men det är främst när det gäller möbler för vi vill helst inte att 

butikerna ska hålla ett för stort lager.  
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Intervju med butikschef Anna Lönnberg; Village Göteborg 

 

 Vad anser du att kedjan Village står för? Vad är Village identitet?  

Ett bra koncept för att det finns en helhet, många butiker satsar antingen på bara saker 

eller bara möbler men här kan en kund hitta både gardiner, löpare och en stol. Sedan är 

det väldigt bra att jobba inom en kedja då man kan hjälpa varandra från stad till stad. 

Sedan är varje stad olik den andre men det är en fördel att kunna erbjuda kunden den 

servicen att skulle den vilja byta så går det bra att göra i en annan stad. Village står för 

en mysig liten heminredningsbutik som har produkter som man inte ser överallt eftersom 

de designar det mesta själva. Man kan lätt känna igen en Village produkt som Serholt har 

gjort.   

 Hur vill ni att kunderna skall uppfatta kedjan 

Att man kan hitta en bredd på det man söker och inte gå till flera butiker för att hitta det 

man söker. 

 Vilken grundtanke har ni när ni exponerar varorna i butiken?  

Grundidén är att man jobbar mycket färgkoordinerat i butikerna, at göra det lätt för 

kunden att hitta det den söker. Sedan jobbar vi mycket med miljöer och lite tips och råd ut 

till kunden. Att man kombinerar flera produkter som passar ihop för att inspirera kunden 

till att köpa till en vas som passar till just ett visst tyg som kunden har tittat på. Samtidigt 

då vi ligger på en gata så måste vi jobba mycket med skyltningen för att locka in kunderna 

från gatan, då också gärna med öppen dörr. Då känner också kunden igen sig i alla 

butiker eftersom alla butiker jobbar på samma sätt. 

 Vad finns det för tankesätt bakom butikernas layout? 

Vi har ännu inte gjort någon kundflödesanalys i butiken men man ser ju ändå den röda 

tråden, har man då två våningar som vi så måste man jobba ännu hårdare på att få 

kunderna att gå upp och titta. Man märker att det går att styra kunden med hjälp av 

skyltar och olika exponeringar, alla skyltar ser likadana ut i alla butiker. Sedan är det bra 

att ha lite billigare produkter i början av butiken för att locka in kunden, man tänker även 

på vilka förger som lockar och det som känns lite nytt och fräscht att det kommer i början 

av butiken. Sedan finns det alltid döda ytor i en butik och dom måste man jobba jättehårt 

med, och man får testa sig fram mycket. Sedan måste detta tema finnas på flera ställen i 

butiken så att det blir en röd tråd, samtidigt som det inte får se rörigt ut. Om vi inte skulle 

ha färgkoordinerat skulle det se väldigt rörigt ut då alla vaser står på ett ställe osv.  
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 Vilken roll spelar musiken i butikens atmosfär?  

Om jag ser till mig själv så tycker jag att fel musik i en butik kan vara stressande, Village 

har en manual som alla ska gå efter och då ska vi spela lite lugnare och dovare musik så 

att kunden ska känna att man kan gå och titta i lugn och ro.     

 Hur tänker ni när det gäller färgsättningen i butikerna? (Village loggan)  

Loggan är precis ändrad och sitter på samma sätt i alla butiker, när det gäller 

färgsättningen i butiken så anpassar man sig till de kollektioner som kommer in, som nu 

kommer sommar kollektionen och då måste man sätta dom färgerna tidigt i butiken för att 

kunderna ska känna av att det blir nytt inredningen är väldigt säsongsbetonad. Alla 

butiker har vita väggar och som nu har vi en grå fondvägg där alla klockor och vita 

detaljer ska hänga. Butikerna ska se likadana ut.  

 Vad har personalen för roll i Village butiken? 

Här vill kunden ha hjälp med helheten i sitt hem och därför måste personalen kunna visa 

kunden runt och erbjuda en helhetslösning. Det är en rolig butik då man kan jobba mycket 

med merförsäljning. Det handlar då inte bara om att stå i kassan utan kunderna kräver 

hög service.  

 Vilka huvudegenskaper bör personalen ha? 

Man vill ha en person som har lite sinne för inredning givetvis, sedan något som jag såg 

som positivt hos personer när jag anställde var att de var lugna, och ha tålamod att ta sig 

tid till kunderna.   

 Hur tänker ni när det gäller olika typer av exponerings ytor? Har vissa 

produktkategorier givna plats? 

I början av butiken har vi alltid en såkallad öppna plånboken yta, sedan jobbar vi mycket 

med kampanjer på vissa produkter, tanken är att man ska ha två heta ytor med kampanjer 

på varje plan av butiken och på dessa platser byter man ofta.  

  Vad är det viktigaste att tänka på när man skall förmedla sortimentet ut till kunden? 

Hur gör man detta på bästa sätt? 

Jobba mycket med miljöer, sedan mycket med att kunderna ska kunna se på allt i butiken. 

Man kan exempelvis inte lägga tygerna i en hylla där de inte syns utan, man måste visa 

upp dem och visa tydligt vart det finns. Sedan jobbar vi också mycket med att prismärka 

tydligt där jobbar man hela tiden med att vara tydlig gentemot kunden. 

 Vidtar ni några speciella åtgärder för att bygga på butikens atmosfär? (Lukt, musik, 

ljus..) 
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Vi är väldigt trevliga, ett hej till varje kund är viktigt, vi erbjuder alltid att slå in paket, 

man får det i fina påsar och så vidare. Det är alla dessa småsaker som kunderna 

uppskattar. 

 Hur tänker ni när det gäller diverse bekvämlighetsåtgärder? Som tex. Kundtoalett, 

sittplatts, barnvagnsvänlighet osv… 

Vi har många mammor som kommer in med sina barn i butiken med barnvagnar och det 

är ju jättetrevligt, nackdelen är att man inte ha någon hiss. Men dom ställer gärna sina 

barnvagnar och vi erbjuder alltid att vi kan passa och sedan även springa upp och hämta 

saker om det skulle vara så. Vi har heller ingen kundtoalett men det ligger et café vägg i 

vägg med butiken som vi hänvisar till. 

 Hur kommunicerar kedjan sitt tankesätt med butikerna?  

Vi har en manual där det står allt, alltså allt från hur personalen ska klä sig, vilken musik 

man ska spela till vilken exakt väggfärg man ska ha i butiken och så vidare. Den 

uppdateras ständigt. Uppdateringar skicka via mail och varje butik har en sådan manual. 

Är det vissa kampanjer som går ut i tidningar som Elle och så vidare så får vi tips om hur 

vi kan skylta om och så. I Horred finns också ett visningsrum där man får gå in och kolla 

på olika uppställningar och få mycket tips på hur man kan göra, sedan är Cina en 

jättebra hjälp.   

 Hur hårt styrda är ni av kedjan?  

Inköp är man väldigt hårt styrd med, nu är Serholt väldigt duktiga med att förmedla 

mycket produkter vilket gör att det är väldigt få externa leverantörer, då kommer det 

oftast kataloger med ringar runt det man får köpa in. Samma gäller också när man åker 

på mässan så vet man av vilka man får köpa av och vad. Det är nog den delen man kan 

känna sig styrd på. Sedan har man friheter när det gäller själva butiken. Från vissa 

externa leverantörer får man välja helt fritt. Men då måste man ta in saker som passar till 

det övriga sortimentet.  

 



56 

Intervju med Cecilia i Frölunda butiken 

 

 Vad anser du att kedjan Village står för? Vad identifierar Dem?  

Om man pratar om känslor så har de ju från början varit en lantlig, familjär butik.  

Kunden skall få en känsla av att butiken är personlig, trevlig, varm och lantlig, det är det 

som kedjan fortfarande står för. Vi har ju lite udda inredningsprylar som inte finns i de 

större varuhusen och kedjorna. 

 

 Hur vill ni att kunderna skall uppfatta kedjan 

Se ovan… 

 

 Vilken grundtanke har ni när ni exponerar varorna i butiken? 

Grundtanken är alltid att sälja! Det är det vi lever av. Exponerar gör man alltid för att 

skapa en känsla hos kunden och locka till köp, det är ju därför man jobbar med 

exponering och skyltning. Vi vill inspirera folk så att de handlar.  

 

När det gäller riktlinjer för hur själva exponeringen ska se ut så har vi ju riktlinjer för 

Hur det skall se ut så att alla butiker ska se lika dana ut, kunden skall känna igen sig när 

den kommer in i en village butik. Vi jobbar med att det skall kännas varmt, ombonat och 

hemtrevligt  

 

 Vad finns det för tankesätt bakom butikernas layout?  

Om man tänker till lokalen så är ju inte den byggd för just denna butiken utan den ingår i 

ett köpcenter. Vissa Village butiker ligger ju i gamla byggnader för att förstärka det där 

lantliga men vi har inget sådant. Vår lokal är helt rektangulär, med en utbyggnad där det 

är ett inbyggt trapphus. När det gäller inredning så har vi ljust trägolv sen så har alla 

butiker samma typ utav inredning 

 

 Vilken roll spelar musiken i butikens atmosfär?  

Jag tror absolut att musiken spelar en viktig roll i atmosfären, därför är det av största vikt 

vad man spelar för musik. Vi vill ju spela sådan musik som förstärker känslan av själva 

butiksandan, det där lantliga, trevliga ljusa… nästan en blommig känsla. Vi är ju väldigt 

restriktiva med vad vi spelar för musik också.  
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 Hur tänker ni när det gäller färgsättningen i butikerna? (Village loggan) 

Helt styrt ifrån huvudkontoret.  

 

 Vad har personalen för roll i Village butiken? 

Oavsett vilken butik det än är så har personalen nästan den viktigaste rollen i butiken. Det 

ena är vad du ser på utsidan av butiken och när du kommer in, men om du inte har 

personal som fullföljer konceptet så faller hela alltet som ett korthus. Personalen är 

extremt viktig, det gäller inte bara för Village. Hos oss är det så att man skall vara 

bemötande, trevlig, lugn men ändå glatt… man skall erbjuda sig snabbt att hjälpa 

kunden… ett lugnt men trevligt bemötande kan man väl säga. Detta är jätte viktigt! 

Försäljningen hänger också samman med vad du har för personal. 

 

 Vilka huvudegenskaper bör personalen ha?  

Det är inte som många tror att man tittar på personer som säger att de tycker om färg och 

form å sådant utan det är det sista man egentligen tittar på. Egentligen är det vad 

personen har för sociala egenskaper som man tittar på, man skall vara utåtriktad, ha lätt 

för att prata ha ett trevligt sätt å så vidare. Helst vill man ju ha det trevliga, öppna sociala 

personligheterna i kombination med att de har arbetat i butik innan så de vet vad det 

handlar om. 

 

 Hur tänker ni när det gäller olika typer av exponerings ytor? Har vissa 

produktkategorier givna plats? 

Det är ju så att butikslokalen i sig gör ju att det är lämpligt att exponera vissa varutyper 

på vissa ställen. Småmöbler som tavellister å små byråer å liknande samlas ju lämpligast 

på en vägg eftersom sådant inte går att hänga upp var som helst. Naturligt så grupperna 

vi vissa varor på vissa ställen som till exempelvis tavlor på ett ställe sedan gör man ju 

naturligtvis miljöer där tavlor kan ingå. Men annars när det gäller övriga varor  

 

  Vad är det viktigaste att tänka på när man skall förmedla sortimentet ut till kunden? 

Hur gör man detta på bästa sätt? 

Inom Village så har vi färgkoncept som vi arbetar inom, vi indelar ju vårt sortiment i färg. 

Det vill säga att de olika borden där vi exponerar består utav en färgskala med produkter 

i den färgen oavsett om det är köks eller badrums produkter. Vi tänker mycket på att 

kombinera olika produkter, så man blandar textiler med porslinsvaser och så vidare. Vår 

textilkollektion styr mycket av inredningen, färgerna på dessa styr mycket resten av 

inredningen hur det kan passa ihop osv. 
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 Vidtar ni några speciella åtgärder för att bygga på butikens atmosfär? (Lukt, musik, 

ljus..) 

Village som kedja har ju valt att arbeta med flera sinnen, de har ju kompleterat sitt 

serholt sortiment med andra leverantörer. Vi har ju till exempelvis teer och kaffesorter i 

sortimentet som sprider en doft, vi har även ett jordgubbssocker som luktar jätte mycket 

jordgubb som skapar en doft i butiken. Vi arbetar även med belysning att vi skall 

punktbelysa vissa produkter. 

 

 Hur tänker ni när det gäller diverse bekvämlighetsåtgärder? Som tex. Kundtoalett, 

sittplatts, barnvagnsvänlighet osv… 

Vi ligger ju i ett köpcenter så vi behöver ju inte tänka på detta med kundtoalett eftersom 

det finns i köpcentrat. Många utav våra möbler som vi exponerar används också som 

sittplatser av kunder. Sen är det ju alltid så i en butik att gångarna skall ha en viss bredd, 

å det är ju lagstiftat vad gäller brandskydd å sådär sedan är det ju självklart också 

anpassat för att mans kall komma in med rullstol eller barnvagn.  

 

 Hur kommunicerar kedjan sitt tankesätt med butikerna?  

Vi har intern mejl kommunikation samt interna nyhetsbrev en gång i månaden. Ofta 

kommer det ju korenspondenter från huvudkontoret till butiken någon gång i veckan. 

Sedan så träffas ju vi inom kedjan tre gånger per år, två gånger per år på formex mässan 

å en gång på huvudkontoret. 

 

 Hur hårt styrda är ni av kedjan?  

Vi är hårtstyrda… 
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Intervju med butikschef Madelene Bobin; Village Jönköping centrum & A6 

 

 Vad anser du att kedjan Village står för? Vad är Village identitet?  

Att sälja inredningsprodukter till den breda massan, dels till de inredningsintresserade 

som tittar på Simon och Thomas och även till dem som inte är lika intresserade men som 

ändå tycker att det är roligt att gå och titta. Jag tycker att Village har en väldigt klar och 

tydlig identitet, för när Village startade så var det den enda butiken som jobbade med 

färgkoordination. Idag finns det många butiker som jobbar på liknande sätt som vi gör. 

Även om det är så känns det som att Village identitet är stark då der kommer till 

färgkoordination och att vi har den vita träinredningen och så vidare.      

 Hur vill ni att kunderna skall uppfatta kedjan 

Vi har ju att man får väldigt mycket för pengarna hos oss, vi vill ju att kunden ska hitta 

designade produkter som ligger i tiden till ett bra pris, att när du väl har tröttnat på en 

produkt så kan du lätt byta ut den. Jag tror också att vi uppfattas så.  Ett plus är ju också 

att vi alltid slår in paketer, är väldigt serviceminded och tar hand om våra kunder. 

 Vilken grundtanke har ni när ni exponerar varorna i butiken?  

Vi har en grundtanke, dels att vi jobbar med färgkoordineringen sedan finns det ju alltid 

varma och kalla ytor i butiken och de varma ytorna försöker vi byta ofta, där kan vi sälja 

nästan vad som helst. Sådana ytor lär man sig under tiden, men man måste även jobba 

med de kalla ytorna. Sedan jobbar vi mycket med exponeringsbord och även några slags 

trappor. På dessa jobbar man främst med en viss huvudprodukt sedan lägger man till 

mindre produkter som ska passa till.  

 Vad finns det för tankesätt bakom butikernas layout? 

Lätt att hitta samt att man alltid ska få kunden att gå det kända högervarvet i butiken. 

Sedan lägger vi fondväggar längst in i butiken för att det ska vara något som lockar 

längst in i butiken.   

 Vilken roll spelar musiken i butikens atmosfär?  

Påverkar jättemycket, vi får ofta kunder som frågar vad det är för musik vi spelar, vi har 

en Ipod som har cirka 400 låtar som spelas, mest för att vi som jobbar i butiken inte ska 

tröttna. I början när jag öppnade butiken så hade jag väldigt lugn musik, vilket jag märkte 

var nästan för lugn. Det blev mer spakänsla över det hela vilket gjorde att kunderna 

glömde att handla, därför har vi nu lite mer tempo i musiken samtidigt som det är lugn 
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och mjuk musik. Det finns ju statistik på detta att köpbeteendet kommer igång av snabbare 

musik.     

 Hur tänker ni när det gäller färgsättningen i butikerna? (Village loggan)  

När jag bygger i butiken tänker jag att det som är mest aktuellt kommer först, sedan måste 

färgerna passa ihop som kommer efter varandra. Jag ritar ofta upp butiken innan varje 

säsongsbyte. Där jag ritar upp med alla färger, även väggarna vita den nya grå 

fondväggen finns i alla butiker, golven ska vara ljusa osv. Nu är vårt golv i denna lokal 

mörkt eftersom det var ett nytt golv när vi flyttade in i lokalen.      

 Vad har personalen för roll i Village butiken? 

Den spelar en jättestor roll, det är ju det första och förhoppningsvis det sista som kunden 

har med sig. Vi försöker alltid säga hej till kunderna, det svåra är när en butik ligger i ett 

köpcentrum blir det ett stort flöde av kunder, det är en bred ingång, så det blir kanske 

ibland att man nickar lite eller så bara för att visa att man ändå uppmärksammat kunden. 

Sedan ska vi alltid säga ”ha en trevlig dag” till de kunder som handlar och inte springa 

ifrån kassan förrän kunden gått och så vidare så att man får med sig något positivt i 

slutet.    

 Vilka huvudegenskaper bör personalen ha? 

Jag tittar mycket på personligheten, jag tycker ibland att det kan vara viktigare än vad 

personen har gjort innan. Till exempel om du har jobbat mycket inom 

restaurangbranschen innan så kan personen ha jättemycket positiva egenskaper därifrån 

som. Att man är glad och trevlig är viktigt och att man tar för sig och inte är blyg och inte 

rädd för att hugga i. Många tror att butiksarbete bara är att stå i kassan men det är ju 

väldigt mycket med att plocka upp varor samt mycket att plocka om på lagret och så 

vidare.    

 Hur tänker ni när det gäller olika typer av exponerings ytor? Har vissa 

produktkategorier givna plats? 

Man vill alltid blanda porslin, med glas, textil och så vidare. Sedan kan jag inte påstå att 

sakerna ha sina givna platser att där står den och där står den utan, men på ett ungefär 

vet man hur man ska ställa produkterna med varandra. Sedan finns det varor som kräver 

en viss plats, du kan till exempel inte sätta ett matbord på så många platser i butiken utan 

det får sin plats. Man försöker göra om så ofta som möjligt för att butiken ska hållas aktiv 

och för att kunder som går i butiken ofta ska känna att det händer något mellan gångerna. 
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  Vad är det viktigaste att tänka på när man skall förmedla sortimentet ut till kunden? 

Hur gör man detta på bästa sätt? 

Vill ju dra kundernas ögon till vissa punkter som man vill at de ska se, sedan kan man 

även säljstyra med skyltar och så. Antingen kan man fokusera på priset eller så kan man 

fokusera på merförsäljning, att man bygger upp miljöer som inspirerar till merköp. Det är 

också viktigt hur det ser ut utifrån butiken, men vill ju ha något som även lockar folk in 

butiken antingen ett bra pris eller en snygg klocka som hänger på väggen och så vidare. 

 Vidtar ni några speciella åtgärder för att bygga på butikens atmosfär? (Lukt, musik, 

ljus..) 

Vi har ju dels musiken sedan har vi the som ger lite svag arom sedan försöker vi ha kul på 

jobbet själva. Ibland kan man verkligen känna i vissa butiker att det är spänt bland 

personalen vilket är väldigt jobbigt som kund. Har vi en god känsla i butiken så smittar 

det av sig när kunderna kommer in i butiken också.  

 Hur tänker ni när det gäller diverse bekvämlighetsåtgärder? Som tex. Kundtoalett, 

sittplatts, barnvagnsvänlighet osv… 

På A6 så ligger butiken precis intill toaletterna men som i centrum så hade vi en 

kundtoalett innan men på grund av lite olyckliga incidenter så används den nu bara av 

personal och av barn i nöd. Så nu hänvisar vi till restauranger nere på stan och så. Vad 

det gäller sittplatser så sätter sig många i miljöerna, på stan har vi även en lekhörna för 

barnen vilket lugnar föräldrarna.  

 Hur kommunicerar kedjan sitt tankesätt med butikerna?  

 Dels har vi en Villagemanual en pärm där det står hur allt ska vara uppbyggt och sånt, 

ibland kan det vara en butik som vill visa upp något som har varit väldigt bra och då 

skickar man ut en bild till alla butiker. Annars är det väldigt mycket tips om kampanjer 

osv. som skickas ut. Sedan har vi mycket kommunikation butiker emellan, vissa mer än 

andra. 

 Hur hårt styrda är ni av kedjan?  

Jag skulle säga att 90% styrs av kedjan, vi har ju våra fasta leverantörer vilka vi får 

handla av och vi får inte at in någon annan leverantör utöver dom, däremot så har vi 

vissa leverantörer där vi kan få köpa fritt av och det är dom som är dom här 10% som blir 

över. Jag har ju två butiker en i centrum och en i ett köpcentrum och i dessa butiker är det 

väldigt olika kundgrupper, och detta gör att det säljs väldigt olika produkter. I centrum 
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känns det som att priset har mindre betydelse an vid A6. I centrum så frågar dom mer och 

kräver lite mer service.  
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Frågor samt resultat från besökande kunder: 
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Fråga 2 

Ålder på besökande Kunder
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Fråga 3 

Vad fick dig att besöka just denna butik? 
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Fråga 4 

Har du handlat något i butiken i dag? 
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Fråga 5 

Om Nej - Varför? 
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Fråga 6 

Om Ja - Vart togs köpbeslutet?
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Fråga 7. 

Hur inspirerande upplevde du butiken på en skala 

mellan 1-5 ?
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Fråga 8 

Hur städad/välorganiserad kändes butiken på en 

skala mellan 1-5?
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Fråga 9 

Hur väl stämde musiken i butiken överens med 

sortimentet på en skala mellan 1-5?
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Fråga 10 

 

Hur varm kändes butiksatmosfären på en skala 
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Fråga 11 

Hur avslappnad kändes miljön på en skala 

mellan 1-5?
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Fråga 12 

Borttagen eftersom större delen av respondenterna inte upplevde någon lukt i butiken. 
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Fråga 13 

Hur bra upplevde du servicen från personalen på en 

skala mellan 1-5?
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Fråga 14 

Hur tillgänglig anser du att personalen var på en 

skala mellan 1-5?

4,1
4,4 4,4

4

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5

Göteborg Frölunda Jönköping A6 

 

 

Fråga 15 

Hur lätt var det att hitta & se alla produkter i butiken 

på en skala mellan 1-5?
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Fråga 16 

Hur bra anser du att prisnivån är på en skala mellan 

1-5?
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Fråga 17 

Hur viktigt på en skala mellan 1-5 är diverse 

bekvämlighetsåtgärder så som toalett, sittplatts och 

barnvagnsvänligt etc?
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Fråga 18 

Hur lättillgängliga var varorna i butiken på en skala 

mellan 1-5?
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Fråga 19 
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Fråga 20 

Om Ja - Vilken typ av placering hade produkten? 
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Fråga 21 

Hur bra upplevde du butiksmiljön i stort på en skala 

mellan 1-5?
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Fråga 22 

Kände du till butiken innan du besökte den idag?
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Fråga 23 

Hur många minuter uppfattar du att du just 

tillbringade i butiken? 
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Fråga 24 

Kommer du att besöka butiken igen?
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