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Sammanfattning 
 
Uppsatsens titel: Hur påverkar den exteriöra, interiöra och psykosociala butiksmiljön 

konsumenternas val av livsmedelsbutik. 

Kurs: Examensarbete i butiksledning B 

Författare: Alexandra Carlsson  

Handledare: Margareta Boström 

Nyckelord: Val av butik, exteriöra butiksmiljön, interiöra butiksmiljön och psykosociala 

butiksmiljön. 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva vilken sorts påverkan butiksmiljön i 

livsmedelsbutiken har på konsumenterna i deras val av livsmedelsbutik. Är butiksmiljöerna alls av 

betydelse i deras val av livsmedelsbutik? Vilka delar i butiksmiljö som påverkar konsumenterna på 

ett positivt respektive negativt sätt? Hur väl anpassar butikerna och butikscheferna sina butiker efter 

teorier som finns om ämnet och sina kunder? 

Metod: Kvalitativ metod med öppna gruppintervjuer, observationer samt personliga intervjuer 

Teori: Teorin i denna uppsats tar upp fyra delar; val av livsmedelsbutik, den exteriöra butiksmiljön, den 

interiöra butiksmiljön och den psykosociala butiksmiljön. Under dessa huvudrubriker återfinns även 

ytterligare relevanta teorier om till exempel de fem sinnenas påverkan på val av livsmedelsbutik. 

Slutsatser: Undersökningen har visat tydliga resultat på att konsumenter påverkas av butiksmiljön i 

valet av livsmedelsbutik. Det har dess värre inte visats tydliga mönster på i vilken grad 

konsumenterna påverkas beroende på vilken konsument de ansåg sig vara. Där jag hade en tanke 

med undersökningen att konsumenters grad av påverkan av butiksmiljöerna skulle påverkas 

beroende på vilken konsument de var. Till exempel trodde jag att en pris och ”värde för pengarna 

medveten” konsument skulle påverkas mindre av butiksmiljöerna i valet av livsmedelsbutik.  

 

Butiksmiljöerna har alltså en betydelse för konsumenterna i deras val av livsmedelsbutik, men andra 

områden är av större betydelse, och vissa faktorer påverkas konsumenterna positivt respektive 

negativt av. En slutsats som kan urskiljas tydligt är att graden av renhet och fräschhet är en faktor i 

butiksmiljön som påverkar kunderna i valet av livsmedelsbutik. Denna faktor har ansetts som en av 

de viktigaste faktorerna i valet av livsmedelsbutik. 
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1 Inledning  

En del av den forskning som gjorts kring livsmedelsbranschen berör främst hur livsmedelsbutikerna 

tillfredsställelser kunderna och de egenskaper en viss produkt eller en butik bör ha för att 

konsumenterna skall bli nöjda.1 Denna uppsats kommer att behandla hur den exteriöra, interiöra och 

psykosociala butiksmiljöns påverkan på konsumenter i deras val av livsmedelsbutik. Uppsatsen 

kommer att bygga kring dessa tre butiksmiljöer. Läsaren kommer även att bli insatt i vad teorin 

beskriver kring varför konsumenter väljer vissa butiker framför andra och över vad konsumenters 

val av butik har för grunder. Det empiriska kapitlet kommer att inrikta sig på ett antal 

livsmedelsbutiker i en medelstor stad i Sverige. Läsaren kommer där få en inblick hur dessa butikers 

butiksmiljö är och vad butikernas butikschefer anser om detta ämne. Sedan kommer läsaren få en 

inblick i hur konsumenter påverkas av dessa butiksmiljöer och hur/om de påverkas av dessa i deras 

val av livsmedelsbutik. Jag kommer sedan att analysera den teoretiska referensramen med det 

empiriska resultatet och slutligen dra mina slutsatser och ge rekommendationer till butikscheferna i 

de valda butikerna.  

1.1 Bakgrund och problemställning 

Uppsatsen utreder om de tre butiksmiljöerna påverkar konsumenternas val av livsmedelsbutik eller 

om en kunds val av butik beror främst på butikens pris, läge och sortiment.2 Livsmedelsbutikerna är 

hårt konkurrensutsatta och där ett av de främsta konkurrensmedel är pris. Påverkar butiksmiljön 

konsumenten i deras val av livsmedelsbutik eller saknar butiksmiljön över huvud taget betydelse?  

 

Det är viktigt för en livsmedelsbutik att välja kundsegment att riktar sig till med tanke på att 

människor har olika behov. Det handlar om att identifiera de segment som kan vara lönsamt och 

sedan rikta sig till dem.3 Segment är grunden för att kunna utforma butikskommunikation, som 

består av exteriör-, interiör- och psykosocial butiksmiljö, för att på så sätt anpassa sin 

butikskommunikation efter valt segment.   

                                                 
1 Holmberg, U & Nilsson, G (1992) s. 1 
2 Cardell, J & Forsberg, S. (2009) 
3 Schmidt Thurow H & Nilsson Sköld A (2004) s. 147 
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Enligt författaren Jens Nordfält, när en kund är ute och handlar eftersom något tagit slut hemma 

eller alternativt ute efter nöjesshopping, då är det mest sannolikt att kunden upplever hög glädje av 

butiksbesöket om butiken ger kunden en bra butiksmiljö. Om kunden är inne i butiken på grund av 

”måste-ha-shopping”, då det är viktigt att kunden inte blir missnöjd, men det är inte nödvändigt att 

kunden blir översvallande nöjd.4 För en livsmedelsbutik är det då viktigt att kunna tillfredställa 

kundens butiksbesök, beroende på vilket sorts kundbesök det rör sig om. 

Dagens samhälle har förändrats det senaste decenniet. Enpersonshushållen har ökat, utbudet av 

varor har förändrats och konsumenter fokuserar i en större utsträckning på det egna jaget. De här 

förändringarna påverkar livsmedelsbranschen mycket med tanke på att konsumenters 

konsumtionsmönster och deras matvanor har förändrats. Måltiderna i hemmet har minskat, lika så 

de traditionella måltiderna. Konsumenterna vill ha något ”snabbt” på väg till något, många ser även 

vardagsmat som en aktivitet. Dessa nya konsumtionsmönster har medfört att konsumenterna har nya 

behov på produkterna, de vill bland annat ha mer information om produkternas innehåll och 

kvalitet.5 Med anledning av att konsumenterna har nya behov på produkter, och kanske även på 

livsmedelsbutikerna, finns det då en möjlighet att en livsmedelsbutiks butiksmiljö kommer att 

kunna bli ett starkt konkurrensmedel för att kunna locka sina kunder? Detta resonemang leder till 

problemformuleringen som ligger i grunden för denna uppsats.  

1.2 Problemformulering  

Hur påverkar den exteriöra, interiöra och psykosociala butiksmiljön konsumenternas val av 

livsmedelsbutik?  

1.3 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att beskriva vilken sorts påverkan butiksmiljön i livsmedelsbutiken har 

på konsumenterna i deras val av livsmedelsbutik. Är butiksmiljöerna alls av betydelse i deras val av 

livsmedelsbutik? Vilka delar i butiksmiljö som påverkar konsumenterna på ett positivt respektive 

negativt sätt? Hur väl anpassar butikerna och butikscheferna sina butiker efter teorier som finns om 

ämnet och sina kunder?  

                                                 
4 Nordfält, J., (2007) sid. 131 
5 Forskningsrådet Formas (2004) 
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1.4 Undersökningen 

Undersökningen kommer att genomföras med hjälp av den kvalitativa metoden och kommer att 

omfatta tre undersökningar. Första undersökningen omfattar dolda observationer av de fyra utvalda 

livsmedelsbutikerna. Därefter kommer jag att genomföra två öppna intervjuer, så kallad fokusgrupp, 

med tio personer i varje fokusgrupptillfälle, totalt tjugo fokusgruppsmedlemmar. Dessa personer 

kommer vara personer som gör sina inköp i livsmedelsbutiker. Jag kommer inte att ta hänsyn till 

kön och ålder på dem som deltar i fokusgrupperna utan kommer endast att fokusera på om de 

påverkas av butiksmiljön i val av livsmedelsbutik och i så fall hur. Sista undersökningen kommer att 

omfatta personliga intervjuer med butikschef på respektive vald butik. De fyra butiker jag 

undersöker kommer att vara utvalda livsmedelsbutiker i en medelstor stad i Sverige. Dessa fyra 

butikerna tillhör olika kedjor och har olika affärsidéer, detta för att se om det finns några likheter 

alternativt skillnader i hur dessa butikers butiksmiljö är uppbyggd beroende på vilken affärsidé de 

har och vilka de riktar sig till.
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2 Teoretisk referensram  

Nedan kommer jag att presentera den teori som jag anser är relevant för denna uppsats 

problemformulering. Jag kommer först att ge läsaren en inblick i teorier kring konsumenters val av 

butik, eftersom det har en stor betydelse i min problemformulering. I det avsnittet kommer läsaren 

få en inblick i vilka faktorer som kan påverka kunden i val av butik och sedan en fördjupning i vilka 

faktorer som påverkar konsumenten i val av livsmedelsbutik. Därefter kommer jag att ge läsaren en 

djupare inblick i uppsatsens huvudämne, butiksmiljöerna, det vill säga den exteriöra, interiöra och 

psykosociala butiksmiljön. Läsaren kommer här få en inblick i de ämnen som berör 

livsmedelsbranschen i dessa butiksmiljöer. Jag kommer alltså i dessa kapitel endast belysa de delar 

som går att påverka i en livsmedelsbutik. Denna teori kommer sedan att analyseras och jämföras 

med det empiriska material som jag fick fram under min undersökning.  

2.1 Konsumenters val av butik  

När val av livsmedelsbutik diskuteras, är det oftast mönstret av att välja en butik som avses. 

Eftersom livsmedel typiskt köps på rutin uppstår en vana hos konsumenten. Butiken behöver förstå 

kundens butiksvalprocess, och på så sätt har den en möjlighet att anpassa sig efter den kundgrupp 

som butiken helst vill attrahera. Att bedöma konsumenters butiksval är det ett lämpligt sätt att titta 

närmare på de parametrar som påverkar det egentliga valet. Konsumentens val av butik är en 

process som sker mellan individen, butikens marknadsföringsstrategi och situationen. De 

egenskaper som individen har påverkar valet av butik, även den image kunderna har av butiken och 

de mål som kunden har med själva butiksbesöket samt vilken situation som kunden är i. Gällande 

konsumtion är det den enskilde konsumentens ständiga beslut att fatta detta. Konsumenten måste 

fattas beslut om ett köp skall göras, vad som skall köpas, när det som skall köpas ska betalas. I en 

kombination av dessa beslut ges en uppsjö av olika alternativ för varje beslutsfattande som 

konsumenten gör. Hur nu butiker väljs av konsumenten baseras på den enskilda individen. Nedan 

följer teori som beskriver orsaker till konsumentens beslutsfattande eller påverkande. De sätten som 

butiken påverkar konsumenten i dess val av butik är genom sitt erbjudande och sin marknadsföring. 
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Detta resonemang kring butiksvalsprocessen kan beskrivas i en enkel modell:6 

 

 Butikens marknadsföring 

 Situation och mål       

Kundens egenskaper och bakgrund  Butiksval/ 

 Kundens image av butiken Butikvals- 

 Kundens kostnad för att handla   mönster

   

Figur 1: Modell butiksvalsmönster som sker utifrån kundens egenskaper och bakgrund.7  

 

Det är viktigt att ha i åtanken att konsumenternas konsumtionsmönster kan variera beroende på 

vilken produkt (eller sorts) butik det handlar om från individens sida. Mycket kan även bero på 

vilken typ individen är som beslutsfattare. Sproles och Kendal delar även in konsumenterna i 

följande stilar när det gäller beslutsfattande:8  

 

• Perfektionister eller mycket kvalitetsmedvetna 

• Varumärkesmedvetna 

• Nyhets/modemedvetna 

• De som söker upplevelser och njutning i shoppandet 

• Pris- och ”värde för pengarna”-medvetna 

• Impulsstyrda 

• De som är överväldigade av information och utbud 

• Vanemässiga, varumärkeslojala 

 

Valet av butik kan också påverkas av vilken situation kunden befinner sig i eller vilket målet med 

inköpet är. Det kan vara en person som handlar brukar handla i lågprisbutiker men just till detta 

stora släktkalas, för målet är att få mycket mat för mindre peng. En person som är mycket 

ekonomisk sinnad i vanliga fall aldrig handlar i en jourbutik, men om barnets blöjor tar slut när allt 

                                                 
6 Hernant, M & Boström, M. (2010) 
7 Hernant, M & Boström, M. (2010) 
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annat är stängt, får då i den situationen handla i jourbutiken.9 

 

Tidigare studier av Holmberg och Nilsson, 1992, och Mägi och Julander, 1994 har visat vad kunder 

tycker är det viktigaste när de besöker en livsmedelsbutik och vad som kan påverka 

kvalitetsuppfattning om vad butiken levererar och därmed kundens nöjdhet. Det är sådant som 

personalens bemötande, det färska sortimentets fräschör, kassaköerna och ordning och reda i 

butiken som påverkar. En del av det som påverkar konsumenterna berör butikens personal, både hur 

de sköter sina arbetsuppgifter samt beroende på av vad de gör. Tabellen nedan visar de viktigaste 

kvalitetsdimensioner för val av en livsmedelsbutik och de arbetsuppgifter som påverkar 

konsumenternas upplevelse av butiken.10 

Kundens kvalitetsupplevelse 

Snyggt och rent i butiken 
Ordning 
Påfyllningsgrad 
Det färska sortimentets fräschör 
Trevligt bemötande 
Möjlighet att fråga vid behov 
Korta kassaköer 
Konkreta prismärkningar 
Sortimentets bredd och djup 
Framkomlighet 
Atmosfär 
Bra bemötande vid klagomål  

 

 

Figur 2- Arbetsuppgifterna bakom kundens kvalitetsupplevelse.11 

 

Det som styr och organiseras i en butik påverkas av bland annat de arbetsuppgifterna som nämndes 

ovan. Det är dessa arbetsuppgifter som påverkar konsumenternas uppfattning av butiken12 och 

kommer att ligga till grunden för konsumentens val av butik. Kundens kvalitetsupplevelser som 

nämndes ovan berör en livsmedelsbutiks butiksmiljö och dessa punkter presenteras noggrannare i de 

                                                                                                                                                                  
8 Hernant, M & Boström, M. (2010) 
9 Hernant, M & Boström, M. (2010) 
10 Mägi, A (1995) s. 5 
11 Mägi, A (1995) s. 5 

Arbetsuppgifter 

Hålla ordning, städa 
*Rensa* bland färskvaror 
Plocka varor 
Vanliga inköp, defektering 
Inköp och förhandlingar med leverantörer 
Sitta i kassan 
Ta hand om kassabemanning 
Svara på frågor ute på golvet 
Hantera klagomål 
Uppdatera hyllkantsetiketter, prisminne 
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två kommande kapitel (exteriöra och interiöra butiksmiljön). 

 

En undersökning gjord av ICA- förlaget i ett samarbete med SIFO visar vilka attribut som anses 

vara viktigast för konsumenter i valet av livsmedelsbutik. Studien byggde på 840 personliga 

intervjuer med konsumenter som är ansvariga för matinköpen. Dessa attribut är nedan indelade i 

huvudgrupper. En utvald del av undersökningen presenteras nedan i en modell:13 

 

ATTRIBUT      ATTRIBUTKATEGORI 

     Läge Personal Sortiment Pris Övrigt 

Butiken är ren och fräsch        82% 

Tydliga prislappar på varorna      71% 

Vänlig och hjälpsam personal  60% 

Lätt att hitta i butiken        57% 

Tydliga och lättlästa hyllkantsettiketter     55% 

Lätt att ta sig fram i butiken       54% 

 

Uppskyltningen av varor är fräscht och trevligt    50% 

Lätt att få parkeringsplatser 47% 

Tilltalande butiksmiljö        46% 

Ligger nära hemmet   35% 

Många olika sorters varor att välja mellan  29% 

Butiken ligger nära andra affärer 26% 

Ligger nära arbetet   9% 

 

Figur 3: Viktigast vid val av livsmedelsbutik. Attributen är indelade i grupper. (% av urvalet (840) 

som nämnt respektive fördel).14  

 

Vid val av livsmedelsbutik prioriteras främst att butiken är ren och fräsch och att det skall vara 

                                                                                                                                                                  
12 Mägi, A (1995) s. 5 
13 Holmberg, U & Nilsson, G (1992) 



Alexandra Carlsson  Grupp 11 Varberg 

 Sida 11 av 50

tydliga prislappar på varorna. Något som även anses som viktigt är att butiken har färska och fina 

grönsaker samt att de är bra kvalitet på köttet.15 Detta är dock bortvalt i modellen eftersom detta inte 

berör en livsmedelsbutiks butiksmiljö.  

 

2.2 Exteriör miljö 

Upplevelsen för kunden kan börja flera hundra meter innan kunden kommer fram till butikens entré. 

Det är den känslan som kunden får som skapar uppfattningen av butikens omgivning. Det är då 

viktigt att den känslan som butiksomgivning ger kunden stämmer överrens med vad butiken vill 

förmedla till kunden. På grund av detta är det minst lika viktigt med valet av område där butiken 

skall ligga, även husets utseende och om det finns tillgång till parkeringsplatser.16 Den exteriöra 

miljön består av det som finns utanför butiken, som läge, byggnad och fasad, skyltfönster, ingång 

och parkeringsplatser. Jag kommer att beskriva några utvalda parametrar som berör 

livsmedelsbranschen exteriöra butiksmiljö.  

2.2.1 Butikens läge 

Det är läget som avgör vem som kommer in i butiken. Men alltid är inte ett centrumläge det enda 

rätta läget.17 Valet av det geografiska läge är viktigt att ta hänsyn till, eftersom detta påverkar till stor 

del vilken kundkrets butiken kommer nå. Om butiken skall etablera sig i en stadskärna eller i ett 

köpcentrum, är det viktigt att tänka på både fördelar och nackdelar.  Generellt sett finns det oftast 

gott om parkeringsplatser på externa köpcentrum jämfört med stadskärnan där det oftast är trångt 

för bilar. Däremot är ofta den externa miljön mycket trevligare i en stadskärna än i ett köpcentrum 

utanför tätorten.18 För en lågprisbutik är det viktigt att hålla låga kostnader. De bygger därför oftast 

sin verksamhet på att dess försäljning är stor. Då är det förmodligen ett läge utanför tätorten att 

föredra, med goda parkeringsmöjligheter.19 Det som är viktigt när man väljer butiks läge, är att först 

och främst utgå från butikens koncept. Det är även viktigt att butiken ligger i rätt miljö och att 

butikens grannbutiker är rätt för den enskilda butiken. Dessa fyra aspekter är bra att ha i åtanken i 

                                                                                                                                                                  
14 Holmberg, U & Nilsson, G (1992) s. 7 
15 Holmberg, U & Nilsson, G (1992) s. 6 
16 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 122 
17 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 42 
18 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 124 
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val av butiksläge:20 

 

• FLÖDE. Det är här bra att tänka på hur många som passerar och rör sig runtomkring 

butiken. Men det är inte bara positivt med stora flöden, utan det kan göra att det blir svårt för 

kunderna att besöka butiken.  

• STORLEK OCH UTSEENEDE.  Det är butikens exteriör och storlek som speglar dess 

image och sortimentsurval. Om butikens affärsidé är att erbjuda kunden ett brett sortiment är 

det nödvändigt med en stor butik.  

• SYNLIGHETEN. Det som påverkar helhetsintrycket är oftast butikens dörrskyltar och fasad. 

•  INFRASTRUKTUR. Vägnät, parkeringsplatser, utbyggnad av kommunala transporter och 

tillgänglighet för personal- och varutransporter är av stor betydelse för butikens läge.21 

 

De flesta butikerna har dock inte möjligheten att välja det perfekta läget. Denna brist måste då 

uppvägas, med till exempel en ökad satsning på annonsering för att locka sina kunder.22 Det är 

också viktigt att läget stämmer överrens med den profilen som butiken valt. Passar verkligen en 

lågprisbutik in på fina gatan?23  

2.2.2 Butikens fasad och byggnad 

En butiksentré som är välkomnande och samtidigt annorlunda kan göra att den externa miljön får 

maximal uppmärksamhet.24 Fasaden är det första en kund ser när han/hon närmar sig butiken. 

Fasaden kan antingen vara ljus eller mörk, öppen eller sluten, inbjudande eller avvisande. Det är 

positivt för en butik att sticka ut där den befinner sig och det ger en bra förutsättning för att få 

rörelse i butiken. Signalerar den även rätt känsla för de förbipasserande finns det stor chans att det 

fångar kundens intresse till att gå in i butiken. Fasaden och dess skylt bör spegla butikens koncept, 

men måste även anpassas till omgivningen.25 

                                                                                                                                                                  
19 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 42 
20 Schmidt Thurow, H & Nilsson Sköld, A (2008) s. 24- 26 
21 Schmidt Thurow, H & Nilsson Sköld, A (2008) s. 24- 26 
22 Schmidt Thurow, H & Nilsson Sköld, A (2008) s. 24- 26 
23 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 42 
24 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 124 
25 Schmidt Thurow H & Nilsson Sköld A (2004) s.31 
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2.2.3 Butikens ingång 

Första intrycket som en kund får av butiken är väldigt viktigt. Det första steget kunden tar in i 

butiken skall han/hon känna sig välkomnad. Det är viktigt att aldrig låta kunden mötas av mängder 

med uppställda varor vid entrén.26 Enligt Underhill, så är en person som kliver in i en butik fullt 

upptagen med att anpassa sig till butiken. Personen saktar oftast in och anpassar, ögonen efter 

belysningen och sedan böjer de på nacken för att ta in det intryck som finns i butiken. Under denna 

tid sorteras deras näsor, känselceller och öron alla de intryck som finns i butiken, som till exempel 

vad det finns för lukter i butiken, om den är varm eller kall och registrerar ljud. Denna process som 

kunden ställs inför när den går in i butiken gör att det dröjer innan kunden verkligen är inne i 

butiken. Därför är det viktigt att anpassa sin butik efter detta och det är då viktigt att tänka på att 

inte placera varor i denna zon där kunderna anpassar sig för de kommer förmodligen inte 

uppmärksamma varorna då. Om det skulle komma en anställd och välkomna en kund och fråga om 

de behöver hjälp i denna zon kommer det garanterat bli ett ”nej tack” från kunden. Det är naturligt - 

en shoppare behöver en landningsbana.27  

2.3 Interiör miljö 

När kunden kommit innanför dörrarna får den sitt första intryck. Den miljö som finns inne i butiken 

kallas interiör butiksmiljö.28  Den interiöra butiksmiljöns viktigaste delar är butikslokalen, 

butikslayouten, hur kunderna rör sig i butiken, butiksinredning, färgsättning, belysning och 

exponering.29 Jag kommer i detta kapitel beskriva några av det dessa som berör 

livsmedelsbranschens interiöra butiksmiljö.  

2.3.1 Lokalen 

Grundstommen i lokalen är tak, golv och väggar. När butiken bestämmer vilket byggnadsmaterial 

de skall använda väljer de redan vilka upplevelser och signaler som butiken kommer att förmedla 

till kunden med butiken. Det som är viktigt är att butiken skall kännas trivsam, detta gör butiken 

med hjälp av att de har ordning och reda och rent och fräscht i butiken. De extra känsliga områdena 

                                                 
26 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 73 
27 Underhill, P. (2006) s. 36 
28 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 121 
29 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 126 
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är entré, toaletter och områdena runtom kassan, även serverings- och matlagningsplatser.30 

2.3.2 Övergångszon 

Numera har de flesta butiker automatisk dörröppning för att underlätta för kunderna. Framför allt 

för de som har barnvagn eller bär på stora paket. Men denna lätthet ger en utökad övergångszon, 

eftersom det inte finns något som saktar in kunderna när det går in i butiken. För mindre butiker kan 

det vara en fördel att göra entrén lite till ett gränsöverskridande. En diskret signal, ett gnisslande 

dörrjärn eller en något trög dörr kan göra gott. En bra belysning kan även dra en gräns för kunden 

om vilket som är ute eller inne. I en liten butik kan det vara svårt att slösa lite utrymme längst fram i 

butiken, just för att kunden skall kunna anpassa sig, detta kan en större butik mer utnyttja. I dessa 

fall är det upp till butiksansvarige vad han/hon vill göra men det finns två åtgärder butiken kan göra; 

avstå från att försöka uppnå någon ambition i övergångszonen eller se till att den blir så liten som 

möjligt.31  

2.3.3 Butikslayout 

Butikslayout är hur en butiks lokalyta används. I butikslayouten gäller det att lokalens 

förutsättningar samarbetar med bland annat belysningen, inredningen och sortimentet.32 Nordfäldt 

har listat tre olika grund regler som man skall ta hänsyn till när man jobbar med butikslayouten. Den 

första regel är att kunder som får handla varor från hela butiksytan handlar i regel handla mer än de 

som bara får handla i utvalda regioner av butiken. En annan regel är att ju mer tid de spenderar i 

butiken desto mer handlar de och den sista regeln är att kundströmmen tenderar att koncentreras till 

butikens yttre varv om nu inte butikslayouten styr detta. Detta kallas för ”väggshopping”.33 

2.3.4 Exponering 

Exponering av varor skall vara på ett sådant sätt att det lockar kunden till att köpa34, exponeringen 

skall fånga kundens intresse och uppmärksamhet. Med exponering menas alla de åtgärder som 

                                                 
30 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 127 
31 Underhill P (2006) s. 37 
32 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 127 
33 Nordfäldt, J (2007) s. 150 
34 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 55 
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butiken gör för att visa upp butikens varor.35 Exponering är viktig att förnya med jämna mellanrum 

med tanke på att kunder upplever butiker med ständigt samma exponering som tråkig.36 När varorna 

skall exponeras i butik är en bra regel att låta varugruppen ta så stor andel av exponeringsutrymmet 

som varorna säljer. Exponering måste även anpassas till den bransch som butiken är i.37 Det finns 

olika sätt att exponera varor på, antingen kan de exponera på vägg, fokuspunkter på golvet eller vid 

kassan.38 Dessa olika exponeringar presenteras noggrannare nedan:  

 

Varuplacering på väggexponering 

Undersökningar visar att kunden oftast uppmärksammar de varor som är i deras synfält. Med 

anledning av detta är det bäst att exponera varor uppifrån och ner (kallad vattenfallsexponering). I 

den sorts exponering behöver kunden inte röra huvudet i sidled för att få en överblick på så sätt 

uppfattar kunden exponeringen lättare.39  

 

Det är även viktigt att hyllor är välfyllda. Det finns undersökningar som visar att kunder plockar 

dåligt från hyllor som inte är så välfyllda. De varor i dessa halvtomma hyllor kan ge intrycket att de 

är något gammalt som blivit över.40 Jens Nordfält menar däremot att hyllor som inte är välfyllda gör 

att kunderna vågar prova en vara för det syns att andra köpt av den.41 

 

Ha fokuspunkter på golvet 

Exponering på golvet används främst för att använda butikens inredning och för att kunder enkelt 

skall hitta de varor de letar efter. Men det används även för att försöka få kunderna röra sig i hela 

butiken och förhoppningsvis uppleva hela sortimentet.42 

 

Exponering vid kassan  

Denna sortens exponering är ett bra säljområde. Är exponeringen tydlig och ren inspirerar den lätt 

                                                 
35 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 80 
36 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 55 
37 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 80 
38 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 158 
39 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 158 
40 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 159 
41 Nordfält, J (2007) s. 78 
42 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 159 
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kunden och säljer bra. Denna sortens exponering bidrar även till impulsköp eller ”kom ihåg köp” för 

kunden när den till exempelvis står i kö. Det är dock viktigt att ha i åtanken att kassadisken lätt blir 

en avlastningsyta, och detta får inte hända.43 

2.3.5 Skyltar och prissättning  

Skyltar i butik skall ge inspiration, stötta konceptet och tillsammans med exponeringen bidra till 

försäljningen av sortimentet. Det är viktigt att skyltningen anpassas efter den bransch som butiken 

ingår i. Inom livsmedelsbranschen ordnar oftast leverantörerna skyltar till kampanjmaterial som 

sedan används i stor sett över hela Sverige.44 Skyltar kan vara allt från affischer till prisskyltar, med 

hjälp av skyltar kan butiken lättare styra kundens uppmärksamhet. Skyltar kan även användas för att 

lyfta fram vissa varor eller skapa en viss spänning i butiken. Ett exempel på en skylt som lockar 

kunden är hyllpratare. Hyllpratare är en skylt som sitter på hyllan och dinglar, detta har visat sig ha 

stor effekt på kunden i val av produkt.45 Det finns även flera undersökningar som visar att varor 

med skylt säljer bättre än varor utan.46  

 

Digital signage är något som är i full gång på att växa. ICA är den ledande kedjan på dessa digitala 

skärmar. Marknadschef på ICA säger att de fungerar bra hos dem. Tanken med butiks-tv är att 

kunderna skall stanna längre i butiken och köpa mer och de bidrar också till att de blir en trevlig 

butiksmiljö. Jens Nordfält tror att butiks- tv är här för att stanna, han ser det som väldigt lönsamt för 

en butik.47  

2.3.6 Belysning 

Att ha rätt belysning i en butik är en hel vetenskap. För att uppnå det bästa ljuset skall butiken tänka 

på att ha ett bra allmänljus och ett ljustillskott i form av punktbelysning.48 Svag belysning i butiker 

ger kunderna en mer avslappnad och behaglig butiksmiljö än vad en stark belysning gör.49 Studier 

har även visat att de personer som rör sig i rött ljus får ökat blodtryck, pulsökning, snabbare 

                                                 
43 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 160 
44 Pihlsgård, A (2005) s. 81 
45 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 55 
46 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 109 
47 Falk, K. 090301 
48 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 80 
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ögonblinkningar och handsvettningar än personer som vistas i blått ljus. Ljus har visat sig påverka 

det mänskliga beteendet i två olika dimensioner. För det första påverkar ljus graden av upprymdhet 

och att synbarheten i sig påverkas. En starkare belysning resulterar i att kunder söker mer 

information om priset på en viss produkt, men denna starka belysning skulle minska graden av den 

mysiga känslan i butiken.50  

2.3.7 Kassan 

Kassan är något som kan hjälpa en butik. Är kassan välplacerad med ett bra kassakösystem lockar 

det in kunder i butiken, men om kassan är dåligt placerad och det enda kunden ser är en lång kö 

tvekar många att ens gå in. Många butiker placerar kassan vid ingången och även om detta kan 

kännas helt naturligt, men är det inte något en kund vill mötas av när den kliver in i butiken. Det är 

trots allt betalningen som är största barriären för kunderna och om kassan är det första kunden ser 

kan det göra att kunden väljer bort butiken.51 

2.4 Psykosocial miljö 

Den psykosociala butiksmiljön är ett samspel mellan människan och upplevelsen.52 Med den 

psykosociala butiksmiljön menas främst stimuli av de fem sinnena. Det är viktigt när butiken 

utformas sin miljö att använda extra sinnen, utöver de vanligaste, syn och känsel,53 även personal 

och andra kunder ingår.54 Jag kommer i detta kapitel beskriva dessa fem sinnena, butikens personal 

och teori kring bekvämlighetsytor som det kan finns i livsmedelsbutiker.  

2.4.1 Våra fem sinnen   

En del i den psykosociala butiksmiljön handlar om de fem sinnena. Dessa fem sinnen är lukt, hörsel, 

känsel, smak och syn. Dessa fem sinnen kommer att presenteras grundligare nedan: 

 

Lukt 

Luktsinnet är ett av det mest primitiva sinnet, och har på grund av denna potential att påverka 

                                                                                                                                                                  
49 Mossberg, L (2003) s. 136 
50 Nordfäldt (2007) s. 163- 172 
51 Underhill, P (2006) s. 159 
52 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 137 
53 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 134 
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kunden på ett ganska obemärkt sätt.55 Doften av nygrillad kyckling, färsk fisk eller nybakat bröd ger 

kunden en känsla av att det finns fräscha och färska varor i butiken.56 Det är därför det är många 

livsmedelsbutiker som gräddar sitt bröd i butiken, just för att få denna doft.57 Studier om dofter har 

visat sig att de har en påverkan på kunden. Dessa studier har utvärderat både enskilda produkter och 

butiksmiljöer som helhet. Om en doft matchar med den produkt kunden vill ha eller själva 

situationen kan detta hjälpa kunden att få en rikare minnesbild. Studien har dock inte klarlagt om 

dofter påverkar kundens beteende och i så fall hur, om det i första hand sker genom att påverka känslor 

eller tankar.58 

 

Enligt Mossberg är det möjligt att med hjälp av doft påverka kundernas tidsuppfattning till exempel 

gällande stå i kö, lukt påverkar även kundens val av produkt.59 Wanger påpekar också att goda dofter i 

en butik bidrar till att kunderna stannar länge, dock handlar de inte mer för det.60  

 

Hörsel 

Med hjälp av ljud kan butiken försäkra butikens intryck. En skyltning till våren kan bli ännu bättre med 

fågelkvitter i bakgrunden till exempel. Musik lämnar sällan någon person oberörd, den kan skapa 

harmoni, väcka känslor och engagera.61 Studier kring musik i butik visar att människor går, talar och 

tuggar i takt med musiken. Spelas lugn musik i en livsmedelsbutik går de personer som befinner sig i 

butiken saktare jämfört med om snabb musik spelas. Dessutom kan högt ljud i butiken skapa huvudvärk 

hos kunden.62 

 

Känsel 

Våra köp idag baserar mer och mer på det vi provar och vidrör i butiken. Enligt Underhill finns det 

många praktiska skäl till varför kunden vill röra vid någon innan den köper det. Det mest uppenbara 

exemplet är att kunden vill veta hu den känns att ta i. Där han ger ett exempel på att kunderna vill känna 

                                                                                                                                                                  
54 Mossberg, L (2003) s. 144 
55 Dahlen, M & Lange, F (2008) s. 451 
56 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 74 
57 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 134 
58 Nordfält, J (2007) s. 220-221 
59 Mossberg, L (2003) s. 138 
60 Wanger, P (2002) s. 174 
61 Pihlsgård, A, m fl (2009) s. 135-136 
62 Mossberg, L (2003) s. 136- 138 
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på handdukarna innan de köper dem, en studie visade att sex olika kunder rörde vid handdukarna innan 

de köptes till slut. Kunden vill alltså få en upplevelse av produkten innan han/hon köper den, där 

butiken har en stor roll att uppmuntra till kontakt mellan kunden och produkten.63 

 

Smak 

Kunder vill undersöka och överväga de produkter de är involverade i. Kunder vill gärna prova 

livsmedelsbutikens nya sorts ketchup, eller den dyra äpple- persikosorten innan de köper den. I detta 

fall är smakprov en bra variant.64 Det har snarare blivit en regel den senast tiden att livsmedelsbutiker 

skall erbjuda sina kunder smakprov i butiken.65 

 

Syn  

Det som påverkar oss mest är de synliga delarna i vår omgivning. Synen är alltså ett bra hjälpmedel som 

butiker kan använda sig av.66 Dagens kunder skriver oftast inga inköpslistor, utan konsumenten tar 

beslutet om vad som skall handlas när den väl är på plats i butiken. Butiker kan då ta vara på detta och 

använda sig av så kallad ”försäljning genom synintryck”. Med denna försäljning när de flera kunder 

samtidigt, detta görs med hjälp av varuexponering i butik.67 En sak som är viktigt för kunderna är hur 

förpackningen där varan ligger i ser ut. Med tanke på att det är de som kunden ser.68 

2.4.2 Personal 

För det flesta butiker är personal viktigt. Det är viktigt att butikens personal jobbar åt samma håll 

och att de vet hur kunderna skall bemötas.69 Personalens betydelse för butiken kan variera beroende 

på vilken bransch det rör sig om. På stormarknader är kunderna oftast vana att välja ut de varor de 

vill ha själv och behöver därför mindre hjälp. Istället är det sortimentssammansättning och skyltning 

som avgör köpet. Personalen har en betydande roll för en butiks lönsamhet. Kunnighet, vänligt 

bemötande och serviceanda hos personalen kan väga upp tråkig varuexponering och höga priser.70 

 

                                                 
63 Underhill, P (2006) s. 129- 135 
64 Underhill, P (2006) s. 130 
65 Pihlsgård, A, m fl (2009) s. 134 
66 Nordfäldt, J (2007) s. 149- 150 
67 Pihlsgård, A., (2007) s. 150 
68 Dahlén, M & Lange, F. (2008) s. 265 
69 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 34 
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När en butikschef ska anställda ny personal är det viktigt att hitta människor som bryr sig om andra 

människor. Om inte personal bryr sig om andra människor kommer de inte att kunna ge kunderna en 

lika bra service. Som butikschef måste den agera på samma sätt som den vill att de anställda ska 

göra mot sig själv.  Det är alltid butikschefen som påverkar hur de anställda arbetar.71 Ekberg och 

Lohmander påpekar att en butikschef alltid ska anställa trevlig personal. Det är inte av betydelse roll 

om de inte kan något om produkterna i butiken, en person kan lära sig sådant, men det är svårare att 

lära en person att bry sig om andra människor och vara trevlig. Personalen i butiken ska bli kundens 

bästa vän.72  

2.4.3 Bekvämlighetsytor  

En butiks bekvämlighetsytor kan variera beroende på butikens sort. Det kan anses onödigt att 

erbjuda en lekhörna i en smyckesbutik, fast i en butik för barnfamiljer anses det nästa som 

nödvändigt med en lekhörna. Vid sådana tillfällen då kunden handlar med sin övriga familj, och 

dessa inte är intresserade av samma produkter. Blir det lätt att de övriga blir lätt uttråkade och på så 

viss kan avbryta kundens besökstid. De åtgärder som finns mot detta kan vara till exempel en 

kaffehörna eller en tidningshörna.73 Underhill menar att en sittplats visar att en butik bryr sig. En 

stol i en butik skulle i genast öka försäljningen.74 

                                                                                                                                                                  
70 Philsgård, A m fl. (2009) 
71 Ekberg, S & Lohmander, T (2004) s. 272- 274 
72 Ekberg S, & Lohmander, T (2004) s. 273- 274 
73 Nordfäldt (2007)  
74 Underhill, P (2006) s. 71 
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3 Metod  

I detta kapitel presenteras hur jag gått till väga i genomförandet av uppsatsen. Jag beskriver hur jag 

utvecklade min problemformulering, vilken undersökningsform jag använde mig av, samt vilka sort 

undersökning jag gjort och vilken undersökningsmetod. Här presenteras även den teori och de 

metoder som jag använde mig av i uppsatsen för att på bästa möjliga sätt svara på 

problemformuleringen.  

3.1 Utveckling av problemställning 

När jag skulle bestämma vad min uppsats skulle handla om, hade jag redan bestämt mig för att 

undersökningen skulle ha med livsmedelsbranschen att göra. I ett senare skede bestämde jag mig för 

att undersökning skulle omfatta de tre butiksmiljöerna, detta med en anledning att jag hade en tanke 

att en livsmedelsbutik i framtiden kanske skulle kunna konkurrera med butiksmiljön, och att en 

butiks miljö kan bli ett starkt konkurrensmedel. Med dessa tankar om min vad min uppsats skulle 

undersöka utvecklade jag min problemformulering. Där jag stötte på mitt första hinder i min 

uppsats, hur jag skulle formulera dessa tankar till en fråga. Denna problemformulering var tvungen 

att formuleras på ett sådant viss att den kunde undersökas på ett empiriskt sätt.75 

I nästa skede i min undersökning var jag tvungen att fatta vissa beslut. Dessa var om min 

problemformulering var beskrivande eller förklarande och om jag vill generalisera uppsatsen 

resultat eller inte. Dessa beslut var jag tvungna att fatta, med tanke på att problemformuleringen 

avgör vilket slags undersökningsupplägg jag behövde använda och vilken slags metod jag skulle 

använda för att samla in mitt empiriska kapitel.76 Min problemformulering i uppsatsen var klar, 

eftersom att det fanns klara teorier och modeller som tillämpades för att svara på min 

problemformulering. Därefter tog jag ställning till om problemformuleringen är beskrivande eller 

förklarande. En beskrivande problemformulering, formuleras oftast hur ett tillstånd ser ut, medan en 

förklarande problemformulering förklarar orsaker till varför någonting händer.77 Jag ansåg att min 

problemformulering var beskrivande, eftersom jag vill beskriva hur någonting ser ut. Den sista 

                                                 
75 Jacobsen, D, I. (2002) s. 65 
76 Jacobsen, D, I. (2002) s. 70 
77 Jacobsen, D, I. (2002) s. 73- 74 



Alexandra Carlsson  Grupp 11 Varberg 

 Sida 8 av 50

ställning jag fick ta var om jag vill generalisera eller inte. Jag var här medveten om att på det sättet 

min problemformulering är formulerad och på det sättet jag samlade in mitt empiriska resultat så 

kommer resultatet från denna uppsats att kunna generaliseras.  

3.2 Val av undersökningsutformning  

I detta skedde skulle jag välja utformning av min uppsats. Enligt Jacobsen finns det olika typer av 

utformning, precis som det fanns olika problemformuleringar. Här skall jag ta ställning till om 

studien gick bredden (extensiv) eller på djupet (intensiv) och om studien är beskrivande (deskriptiv) 

eller förklarande (kausal).78 Den undersökningsutformning jag kommer använde mig av var djup. 

Med djup, så intervjuas inte så många men intervjun går på djupet och då får fram mycket och 

detaljerad information. Min uppsats gick då på djupet med anledning av att min undersökning 

omfattade dolda observationer på fyra utvalda livsmedelsbutiker, sedan intervju med butikscheferna 

på dessa butiker och fokusgrupper med tjugo konsumenter. I mina intervjuer med butikscheferna 

och de utvalda konsumenterna som deltog i fokusgrupperna fick jag fram mycket och detaljerad 

information. Men anledning hur min problemformulering lyder, bestämde jag mig för att jag vill 

beskriva hur tillståndet ser ut. 

3.3 Undersökning 

Det fanns två olika vägar att gå i sin undersökning. Antingen kunde jag använda mig av den 

kvalitativa metoden. Denna metod är empiri i form av ord som fördelar en mening. Annars använda 

den kvantitativa metoden som är empiri i form av tal eller symboler för ord.79 Jag ansåg att den 

kvalitativa metoden var den mest lämpliga metoden att använda i min uppsats (denna metod 

presenteras grundligare i kapitlet val av undersökningsmetod). Detta med tanke på att de 

undersökningsmetoder jag skall använda mig av ingår i den kvalitativa metoden, dessa är 

fokusgrupp, observation och personlig intervju.80 Dessa datainsamlings metoder presenteras i ett 

kommande kapitlet (val av datainsamling). 

                                                 
78 Jacobsen, D, I. (2002) s. 91 
79 Jacobsen, D, I. (2002) s. 135 
80 Jacobsen, D, I. (2002) s. 159 
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3.3.1 Val av undersökningsmetod 

Jag valde att använda mig av den kvalitativa metoden i min informationsinsamling. Jag valda denna 

metod för jag ville gå på djupen i min undersökning, med tanke på att jag fokuserar på en bransch, 

livsmedelsbranschen.  

Den kvalitativa metoden lägger sin vikt vid detaljer, nyanser och det unika hos varje 

uppgiftslämnare. Nyckelordet med denna undersökningsmetod är öppenheten. Med denna öppenhet 

menas ofta att undersökaren redan i förväg vet vad han/hon vill leta efter. Det hävdas även att denna 

metod ofta får en hög intern giltighet. Den får alltså fram den riktiga förståelsen av fenomenet.81  

Som med nästan allting finns det för och nackdelar, lika så med den kvalitativa metoden. Denna 

metod är väldigt resurskrävande. De intervjuer som genomförs med denna metod tar oftast lång tid. 

Oftast har undersökaren oftast begränsad med tid så oftast får den med få respondenter i 

undersökningen.82 Jag valde att använda denna metod trots dessa nackdelar eftersom den kvalitativa 

metoden kunde jag hur människor förstår och tolkar en situation. Även som jag nämnde innan så 

var mitt mål med uppsatsen att gå på djupen med min problemställning och då ansåg jag denna 

metod vara bäst för detta ändamål.  

De fördelar som jag hade fått om jag istället hade använt mig av den kvantitativa metoden var att 

den metoden är lätt att benhandla med hjälp av datorer. De undersökningsunderlagen som 

undersökaren får fram med denna metod anses också ha en större möjlighet att generalisera. Detta 

med tanke på att den undersökningen har en hög extern giltighet.83 Denna metod har även den också 

nackdelar och en av dessa nackdelar som också grundade mitt val av undersökningsmetod. Den 

kvantitativa metoden ger ett väldigt ytligt underlag84, och detta stämmer inte överrens med den 

tanke jag hade med uppsatsen att gå på djupet med min problemformulering.  

3.3.2 Val av datainsamlings metod 

Min undersökning var uppdelad i tre delar. Dessa tre delar var bygga på den kvalitativa metoden. 

Jag genomförde dolda observationer i de fyra av de utvalda butikerna. Jag utgick från ett formulär 

                                                 
81 Jacobsen, D, I (2004) s. 142 
82 Jacobsen, D, I (2004) s. 143 
83 Jacobsen, D, I (2004) s. 146-147 
84 Jacobsen, D, I (2004) s. 147 
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när jag granskade dessa fyra livsmedelsbutikers butiksmiljöer. Den andra delen av undersökningen 

omfattade öppen gruppintervju, så kallad fokusgrupp. Jag använde mig av två olika grupper med en 

slumpvis indelning, med tio personer i varje grupptillfälle. Sista intervju omfattade personlig 

intervju med butikschefen i respektive vald butik. Hur dessa metoder gick till väga presenteras 

nedan: 

Dold observation  

Jag utgick från en enkät när jag granskade dessa butikers butiksmiljöer, där jag granskade deras 

exteriöra, interiöra och psykosociala butiksmiljö.  Jag granskade även vilken sorts konsument de 

ansågs rikta sig till med sin marknadsföring i butiken. Enkäten utformade jag med hjälp av min 

teoretiska referensram. De resultat jag sedan fick fram sammanställde jag i empirikapitlet där jag 

beskriver butikernas butiksmiljöer. Detta resultat analyserades sedan med den teoretiska 

referensramen.  

Fokusgrupp  

Den andra metoden jag använde mig av var fokusgruppintervju. Denna undersökning byggde på två 

olika fokusgrupper med tio respondenter i varje fokusgrupptillfälle, totalt 20 respondenter i åldrarna 19 

till 63. Dock drabbades två respondenter vid det andra fokusgrupptillfället av sjukdom och kunde inte 

delta. På grund av det tidskrävande arbetet att utföra en fokusgrupp utfördes fokusgruppsintervjun ändå 

och antalet respondenter som deltog i fokusgrupperna blev 18 personer. Intervjuerna genomfördes i 

hemmiljö och varje intervju pågick ungefär en timma. Jag försökte få med alla respondenter i samtalet, 

detta genom att rikta frågorna till det som inte deltog aktivt. Men jag upplevde att i den första 

fokusgruppen påverkades respondenterna mycket av varandras svar jämfört med den andra 

fokusgruppen. Resultatet finns under bilaga. Frågorna som ställdes under fokusgrupptillfällena 

utformades utefter den teoretiska referensramen. Gruppmedlemmarna gjordes med ett 

bekvämlighetsurval, dessa grupper innehöll både kvinnor och män, men en majoritet kvar kvinnor med 

tanke på att det är i regel som de står för inköp av livsmedel. Det resultat jag fick fram av de två 

intervjuerna sammanställdes i empirikapitlet och analyserades sedan med den teori som ligger till 

grunden för denna undersökning i analyskapitlet. 

Personlig intervju  

Den tredje metoden jag använde mig av i min datainsamling var personlig intervju. Denna 
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personliga intervju hade jag med butikscheferna på respektive butik där jag utförde mina dolda 

observationer. Dessa personliga intervjuer skedde ansikte mot ansikte med ett antal frågor som jag 

sammanställde med hjälp av min teoretiska referensram. Intervjuerna pågick i mellan 20 till 60 

minuter. Detta på grund av att de olika butikscheferna hade så olika mycket att säga och kunskap 

framför allt. Butikschefen på ICA var kunnig och den butiken hade en tanke nästan bakom allt och 

detta gjorde att den intervjun gav ett större underlag. Dock uteblev Lidl ur undersökningen på grund 

av att jag vid första tillfället jag besökte butiken för att få kontakt med butikschefen, så bad en i 

personalen mig komma åter en annan dag. När jag väl besökte butiken igen vid ett senare skede 

berättar en annan i personal till mig att butikschefen vad på kurs till och med maj. På grund av det 

tidkrävande arbetet de är att boka intervju och genomföra den så blev Lidl inte ersatt med någon 

annan butik utan de genomfördes endast en dold observation i butiken.  

3.3.3 Val av enhet 

Det urval av enheter som jag gjorde i min uppsats var att jag valde ett antal livsmedelsbutiker i 

Varberg. Detta urval skedde på det sättet att jag undersökte vilka olika livsmedelsbutiker det fanns 

och då undersökte jag även storleken på dessa. Jag valde även fyra relativt liknande storlekar på 

butikerna och även på med olika lägen i Varberg. De butiker jag valda var ICA Kvantum, Coop 

Konsum, Willys och Netto. På grund av butikschefs- byte på Willys hade butikschefen ingen 

möjlighet att delta i undersökningen och därför uteblev Willys från undersökningen. Jag ersatte då 

Willys med Lidl i Falkenberg, där det endast utfördes en dold observation av butiksmiljön.  De 

deltagande respondenter som deltog i fokusgrupperna var personer som är konsumenter till 

livsmedel. Detta urval skedde bland bekanta till mig.  

3.3.4 Kritik till undersökningsmetoden 

Jag insåg att det urvalet av respondenter i fokusgruppen kan ha en viss påverkan på det slutliga resultat 

jag fick fram, med tanke på att respondenterna var bekanta med varandra och med mig. Men jag anser 

att detta kunde bidra till att samtliga personer i fokusgruppen kunde delta aktivt eftersom de har någon 

slags relation med varandra och även kände sig trygga med mig som frågeställare. Även antalet 

gruppmedlemmar som kan anses som ett litet antal kan ha bidragit till att undersökningen inte fått 

någon bredd. Men mitt mål med undersökningen var att få ett djup. Scenariet som hade kunnat ske om 
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jag hade använt mig av en större grupp av respondenter kunden blivit enligt Jacobsen att diskussion 

kunde ha delat upp sig och detta resulterat i två skilda diskussioner och att de tappade tråden. Sedan 

kunde en större fokusgrupp ha gjort det möjlig att respondenter hade låtit bli att framföra sin synpunkt 

och gömt sig. Jag anser att det antalet respondenter jag använde mig av gav mig ett bra resultat dock 

dessa nackdelar detta speglade.  

3.4 Utvärdering av analys 

Enligt Jacobsen utgörs analys av kvalitativ data i följande process:85 

1. Beskrivning. Här skall undersökare försöka redogöra grundligt och detaljerat utan att den 

färgar informationen. 

2. Systematisering och kategorisering. Här skall undersökaren systematisera den data som 

samlats in för att göra den överskådlig. Denna systematisering är nödvändig för att kunna 

analysera resultatet.  

3. Kombination. Här tolkar undersökaren data för att se ett samband.  

Utifrån detta bearbetade jag den informationen som jag fick fram i mina undersökningar. I appendix 

och bilagor finns de fullständiga intervjuerna och observationerna. Jag sammanställde sedan dessa 

bilagor till i empirikapitlet för att underlätta analysarbetet. Där jag utgick från de huvudrubriker som 

uppsatsen bygger på. I analysen sökte jag efter samband och försökte se skillnaden mellan teori och 

empiri.  

3.5 Utvärdering av slutsats 

För att kunna kontrollera om mina slutsatser stämde överens med min uppsats använde jag mig av 

ett antal kontroll frågor. Dessa var om det fanns en giltighet i uppsatsen, om jag kunde lite på 

respondenternas svar och om jag med själv av uppsatsens teoretiska referensram och empiriska 

kapitel kunde besvara mitt syfte. Jag var tvungen att bedöma om det fanns giltighet och att 

slutsatsen gick och lita på. Jag undersökte om jag fått en giltighet som jag var ute efter med 

undersökningen, även om det resultat som framkommit gjort slutsatserna i uppsatsen är tillförlitliga. 

Jag anser att de resultat som jag fått fram med min undersökning har en giltighet, och på grund av 

detta är mina slutsatser tillförlitliga. 
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3.6 Litteraturval 

När jag valde litteratur till min uppsats började jag med att utgå från den litteratur jag använt mig av 

i mina studier i butikschefsprogrammet, främst i kurserna konsumentbeteende och självteknik och 

butikskommunikation. Sedan använde jag mig av en känd Internet sida, där det finns en databas 

med böcker och tidskrifter. Där hittade jag böcker genom att söka på titlar, ämnens ord och 

författare. De böcker jag fann på denna Internetsida som inte fanns på mitt högskolebibliotek lånade 

bibliotekarien hem, så kallat fjärrlån. Tekniskt sätt är databassökning lätt att utföra. Det är en konst 

att välja de rätta sökorden och översätta dessa korrekt och detta vanligen till engelska.86 För att 

ytligare finna mer litteratur använde jag mig av tidigare uppsatser som skrivit om detta ämne för att 

på det sättet få idéer till användbar litteratur. Min handledare gav mig även tips och idéer på olika 

böcker som jag kunde använda mig av i min uppsats. 

                                                                                                                                                                  
85 Jacobsen, I, D. (2002) s. 216 
86 Rienecker, L, & Jörgensen, P, S (2004) s. 120 
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4 Empiri  

Nedan kommer jag att presentera det material jag fick fram under mina undersökningar. Jag 

kommer först att presentera de två fokusgruppernas resultat, därefter presenteras de observationerna 

jag utfört på de fyra utvalda livsmedelsbutikerna, och slutligen presenteras det resultat jag fick från 

de personliga intervjuerna med butikscheferna i de valda butikerna. För att läsaren skall lättare 

förstå kommer jag dela upp beskrivningen i huvudrubriker, och dessa är: Val av livsmedelsbutik, 

exteriöra butiksmiljön, interiöra butiksmiljön och psykosociala butiksmiljön.  

4.1 Fokusgrupp 

I denna undersökning gav respondenterna många skäl till varför de väljer en butik framför en annan 

och vilka faktorer som är viktiga i butiksmiljön i en livsmedelsbutik. Resultat som jag fick fram 

under mina två fokusgruppsintervjuer sammanställs nedan: 

4.1.1 Val av butik 

Jag började med att fråga respondenterna vad de anser sig vara för konsumenter, där en majoritet 

såg sig vara pris- och ”värde för pengarna” medvetna konsumenter (totalt åtta stycken). De övriga 

respondenterna ansåg sig vara kvalitetsmedvetna konsumenter (totalt fem stycken), impulsstyrda 

konsumenter (totalt fyra stycken) och varumärkesmedveten konsument (totalt en konsument). Totalt 

var de deltagande respondenterna 18 stycken i undersökningen. Denna fråga ställdes för att försöka 

se någon koppling mellan de olika respondenternas svar beroende på vilken sorts konsument de 

ansåg sig vara. Många av respondenterna anser att, hur de är som konsument också beror på 

situationen som de befinner sig i. En konsument som är pris och ”värde för pengarna” medveten 

uppgav att de beror på vad som skall inhandlas, konsumenten köper inte kött och frukt av ett lägre 

pris. Dessa varor skall vara av kvalitet. När det gäller dessa varor är konsumenten 

kvalitetsmedveten. En annan konsument som uppgett att den är en impulsstyrd, sa att detta berodde 

på dennes ekonomiska situation vid en specifik tidpunkt i månaden ”I början av månaden är jag 

väldigt impulsstyrd när det gäller inköp av livsmedel men sedan senare i månaden är jag mer pris 

och ”värde för pengarna” medveten konsument”. Den konsument som ansåg sig vara 

varumärkesmedveten, grundar detta på att den föredrar att köpa kända svenska varumärken. De 

konsumenter som var impulsstyrda handlar oftast utan inköpslapp.  En stor del av de konsumenter 
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som var kvalitetsmedvetna, ansåg att de får en bättre vara om de handlar av de varor som de anser 

har en bättre kvalitet, där en konsument uppger att ekologiska varor ger mer kvalitet.  

4.1.2 Exteriöra butiksmiljön 

Konsumenterna var oeniga om huruvida butikens läge är av betydelse. Tio konsumenter kom 

överrens om att läget är av betydelse beroende på vilken situation som konsumenten befinner sig i, 

dessa konsumenter var pris och ”värd för pengarna” medvetna, impulsstyrda och kvalitetsmedvetna 

konsumenter. En situation kan vara att konsumenten redan sitter i bilen på väg från arbetet och då är 

det av mindre betydelse om de behöver åka utanför staden. Sedan sa en pris och ”värde för 

pengarna” medveten konsument att butikens läge inte påverkar valet av livsmedelsbutik. ”Men jag 

tycker att de skall finnas gott om parkeringsplatser och de då söker jag mig till dessa butiker helst”.  

 

Storleken på butiken är inte heller något som konsumenterna lägger stor vikt vid. Många 

konsumenter är överrens om att det viktigaste är att butiken har ett brett sortiment. En 

kvalitetsmedveten konsument anser att varorna brukar vara mycket färskare i en större butik, detta 

på grund av ett större kundflöde vilket resulterar i att det är snabbare rullians på konsumtionen av 

varorna. Detta håller de andra konsumenterna med om, till dessa konsumenter hör de 

kvalitetsmedvetna och den varumärkesmedvetna.  

 

Respondenterna var väldigt oense om huruvida fasadens och byggnadens utseende påverkade deras 

val av livsmedelsbutik. Många tyckte att de påverkas till viss del och vissa tycker det inte det är av 

betydelse alls. En konsument som är kvalitetsmedveten tycker att det är viktigt, fasaden skall visa 

vad butiken erbjuder, ”jag tycker även det skall finnas många med krokar i fasaden som man kan 

fästa hunden i”. Det beror på vad man skall handla för varor tycker en pris och ”värde för pengarna” 

medveten konsument.  

 

Konsumenternas tankar kring hur butikens ingång bör vara, är att den bör den vara stor och luftig, 

som kund skall man inte behöva trängas, det är en självklarhet. Några tycker att det gärna får stå 

blommor vid ingången, det tycker de är trevligt. Ingången skall även vara välkomnade. En 

impulsstyrd konsument tycker att det beror på hur stor butiken är gällande vad som förväntas av 
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butikens ingång. En pris och ”värde för pengarna” medveten konsument tycker att det är viktigt att 

kundkorgarna är i början av ingången för annars missas de lätt. En konsument som är pris och 

”värde för pengarna” medveten sa att ”om jag får trängas vid ingången i butiken blir jag stressad och 

då skyndas hela köpet på”. Ingången skall vara fri, så man inte stoppas upp av något vid ingången så 

de kunderna som kommer efter inte kommer upp i hälarna på en, det håller alla konsumenter med 

om i andra fokusgruppstillfället.  

4.1.3 Interiöra butiksmiljön 

Samtliga konsumenter anser att det är viktigt att livsmedelsbutiken är ren och fräsch i valet av butik. 

En impulsstyrd konsument menar på att den väljer bort butiken om den inte är ren och fräsch. En 

kvalitetsmedveten konsument anser att detta är acceptabelt vid något enstaka tillfälle, exempelvis 

vid sämre väder. De områden som är extra viktiga är köttavdelning, frukt och grönt avdelningen, 

charkdisken och brödavdelningen. En konsument som är pris och ”värde för pengarna” medveten 

ansåg att det är motbjudande när det ligger brödsmulor vid brödavdelningen. Alla utom en 

konsument håller med om att de gör fler inköp om de spenderar mer tid i butiken. En impulsstyrd 

konsument tycker att den får upp ögongen för annat och detta leder till impulsköp. ”Men har jag en 

inköpslista så köper jag ofta inget annat än det” sa en pris och ”värde för pengarna” medveten 

konsument.  En kvalitetsmedveten konsument sa ”jag trycker att om jag är inne i en butik länge så 

kan det beror på att jag är noggrann och kollar mycket på varorna men inte att jag köper mer för 

det”.  

 

Konsumenterna är överrens om att hyllsystemen i butiken inte får vara för höga, det skall lätt gå att 

nå till högsta hyllan. Vid andra fokusgruppstillfället tyckte de att det måste vara prismärkt vid alla 

exponerade varor. Det ansåg de som viktigt vid exponeringen.  Vid första fokusgruppstillfället kom 

de överrens om att de inte föredrar pallexponering, de upplever den sortens exponering som billig. 

Men en impulsstyrd konsument sa ”åker jag till Lidl så förväntar jag mig detta, då tycker jag inte det 

är så farligt”. En kvalitetsmedveten konsument tyckte inte alls om sättet dem flesta 

livsmedelsbutiker exponerar frysvarorna, det skall vara mer frysskåp istället för frysdiskar.  Alla 

konsumenter tycker att det är viktigt med välfyllda hyllor i butiken. En pris och ”värde för 

pengarna” medveten konsument sa “det ger ett gott intryck men jag kan ha förståelse för om det inte 
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alltid är välfyllt”.  

 

Största delen av de deltagande lockas av kassaexponering. Dessa varor upplevs inte så dyra, det är 

lätt att plocka ner på bandet tycker en impulsiv konsument. ”Jag lockas inte alls av det, jag vill bara 

ut ur butiken så fort som möjligt” tyckte en pris och ”värde för pengarna” medveten konsument. En 

kvalitetsmedveten konsument tycker att tidningar är något som lockar. ”Att ha snus kylen vid kassan 

tycker jag också lockar till att prova någon ny sorts snus” sa en pris och ”värde för pengarna” 

medveten konsument.  ”Dock beror det också på vilken situation man är i, är jag hungrig plockar jag 

gärna till mig en chokladbit i kassakön, men har jag skrivit en inköpslista och har precis ätit händer 

detta väldigt sällan” tyckte en pris och ”värde för pengarna” medveten konsument och detta är alla 

överens om i första fokusgruppen.  

 

Hur belysningen bör vara i en livsmedelsbutik är konsumenterna enade om, den skall ha ett 

behagligt ljus. Vid frukten tyckte en pris och ”värde för pengarna” medveten konsument att det även 

ska vara starkare belysning för att kunna granska frukten bra. Det är väldigt viktigt att belysningen 

inte blinkar, det upplevs som väldigt jobbigt tyckte alla konsumenterna.   

4.1.4 Psykosocial butiksmiljön 

Lukt är det sinne som anses vara det viktigaste sinnet hos konsumenterna. ”Luktar det kanelbullar, 

så köper jag kanelbullar” sa en impulsstyrd konsument. En kvalitetsmedveten konsument tycker att 

känsel också är viktigt, ”jag vill kunna känna på det färska brödet”. Sinnet smak ansåg många inte 

vara så betydande, men det är ett trevligt sinne att tillfredsställa. Det ansågs vara trivsamt att få 

smaka på nyheterna i livsmedelsbutiken. Att musik inte behöver finnas i butiken var alla 

konsumenterna överrens om, i sådana fall måste det vara radio. En impulsstyrd konsument tyckte att 

det måste vara väldigt lågt i sådana fall. En pris och ”värde för pengarna” medveten konsument 

tyckte att det endast får vara radio- P1, P3 eller P4 om det skall spelas radio i butiken. En pris och 

”värde för pengarna” medveten konsument tyckte att syn är ett viktigt sinne, detta håller en annan 

pris och värde för pengarna medveten konsument med om.  

 

Personalen i en livsmedelsbutik skall vara trevlig. Detta ansåg konsumenterna vara det är viktigaste 
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med personalen. Den skall även vara synlig, tillmötesgående och kunnig. Någon som oerhört viktigt 

är att personalen följer med kunden om den undrar var någonstans en produkt finns, den får inte 

bara beskriva var någonstans produkten finns. ”Personalen behöver inte vara supersnygg men ändå 

ha ett trevligt yttre” tyckte en pris och ”värde för pengarna” medveten konsument. ”Jag tycker att 

om man får ögonkontakt med dem ska de hälsa” sa en pris och ”värde för pengarna” medveten 

konsument. 

  

De bekvämlighetsytor som tycks skall finnas i varje livsmedelsbutik är sittplatser. Detta var alla 

konsumenter överrens om. Dessa skall främst finnas för de äldre kunderna. En kvalitetsmedveten 

tyckte att det skulle vara gemytligt om det fanns sittplatser när man står i kön vid till exempel 

charkdisken. ”Kaffehörna skulle jag tycka vara trevligt” tyckte en pris och ”värde för pengarna” 

medveten konsument. Alla de deltagande är enade om att det beror mycket på storleken av butiken 

vilka bekvämlighetsytor de förväntar sig, fast sittplatser tyckte en kvalitetsmedveten konsument 

även skall finnas i en mindre livsmedelsbutik.  

4.2 Dold butiksobservation 

De dolda observationerna utfördes på ICA Kvantum, Netto, Coop Konsum och Lidl. Jag utgick från 

en mall när jag observerade butikerna som jag utformat utefter min teoretiska referensram 

4.2.1 ICA 

Butiksobservationen på ICA Kvantum ägde rum på en vardagsförmiddag. Resultatet sammanställs 

nedan i en löpande text. 

4.2.1.1 Exteriör butiksmiljö 
Livsmedelsbutiken ICA Kvantum är belägen mitt i centrala Varberg. Det finns gott om 

parkeringsplatser i anslutning till butiken och goda förbindelser med kollektivtrafik som passerar. 

Livsmedelsbutiken är belägen på en shoppinggata och har kompletterande butiker runtomkring, 

bland annat kläd-, sko- och sportbutiker. Det är även ett stort kundflöde kring butiken och den syns 

från långt håll oberoende på vilket håll kunden kommer ifrån. Miljön utanför butiken ger ett gott 

intryck. Det är städat utanför och det finns även blomsterengagemang som ser välkomnande ut. Det 

finns även parkbänkar runtomkring butiken att slå sig ner på. Dörren in till ICA hade automatisk 



Alexandra Carlsson  Grupp 11 Varberg 

 Sida 30 av 50

dörröppning och det är en rymlig och stor ingång. Som kund hinner man ta in de intryck som finns i 

butiken innan man börjar handla.  

4.2.1.2 Interiör butiksmiljö 
Väl inne i butiken möts kunden av en fräsch och modern atmosfär. Butikslokalen har rena golv, är 

rymlig och har högt i tak. Det första kunden möts av är färdiglagade rätter och bakverk och det gör 

det smidigt för den kunden som endast skall ha någon snabbt och äta inte behöver gå igenom hela 

butiken för detta. Frukt- och gröntavdelning ger ett gott intryck, denna avdelning är också något 

kunden ser när den kliver in i butiken.  Resten av butiken har också en modern och stilfull inredning 

och är uppbyggd på ett sådant sätt att det är lätt och förstå butikslayouten och hur butiken är 

uppbyggd. Butiken använder sig främst av exponering längst väggarna och hyllsystem som skapar 

gångar. Denna exponering är i lagom höjd så kunden når även varor på högsta hyllan. Butiken 

använder sig även av hörnexponering. Överlag är hyllorna välfyllda och detta ger ett gott intryck. 

Butiken använder sig av skyltar vid nyheter och det syns tydligt vad varorna kostar. Den belysning 

butiken använder sig av ger ett behaglig ljus. De har en starkare belysning vid frukt och grönt 

avdelningen med spotlights. Butikens kassa är belägen vid ingången, dessa med cashgaurd. Butiken 

använder sig av exponering vid kassan i form av tuggummi, tidningar och mobiltelefoner.  

4.2.1.3 Psykosocial butiksmiljö 
ICA kvantum appellerade till fem av fem sinnen som finns hos oss människor. De sinnena var lukt, 

smak, syn, hörsel och känsel. Det är en god doft av nybakat bröd vid brödavdelningen och en god 

doft av nygrillat vid charkavdelningen. Det finns smakprover vid frukten och vid deras kaffehörna, 

och detta tillfredsställer sinnet smak. Sinnet hörsel tillfredsställ av butiks- TV med ljud. Kunderna 

kan känna på varorna i den mån det går i en livsmedelsbutik, detta appellerar sinnet känsel. 

Personalen på ICA Kvantum upplevs som hjälpsam och trevlig. De har en klädsel som upplevs 

exklusiv för att vara i livsmedelsbutik och detta matchar butiken bra som också upplevs som 

exklusiv. De bekvämlighetsytor som finns är sittplatser inne i butiken för trötta ben, dessa två är 

belägna vid charkavdelningen. De har även en kaffehörna som kan ses som en bekvämlighetsyta.  

4.2.2 Lidl 

Butiksobservationen på Lidl ägde rum en vardagsförmiddag. Resultatet sammanställds nedan i en 

löpande text:  
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4.2.2.1 Exteriör butiksmiljö 
Livsmedelsbutiken Lidl är belägen utanför centrala Falkenberg. Det finns gott om parkeringsplatser 

utanför butiken. Det finns även kompletterande butiker runt omkring Lidl, en blomsteraffär och ett 

byggvaruhus. Det är ett stort flöde runtomkring butiken eftersom butiken ligger nära avfarten från 

E20 till Falkenberg. Butiken syns väl, även från långt håll eftersom de har flaggstångar med flaggor, 

dessa med Lidls logotyp. Butikens utsida ger ett gott intryck med anledning av att det är städat och 

rent. Dörren in till butiken har automatisk öppning och ingången är rymlig och kunden hinner ta in 

de intryck den möts av innan den skall börja handla.  

4.2.2.2 Interiör butiksmiljö  
När kunden väl kommer in i butiken möts den av en ren butiksmiljö, men med en svag illaluktande 

doft, förmodligen gammal frukt. Butiken känns rymlig, med högt i tak. Det första kunden möter när 

den kommer in i butiken är brödavdelningen, på denna avdelning är det mycket tomt i hyllorna. 

Butikslayout och uppbyggnad är lätt att förstå och som kund får man en översikt av butiken redan 

när kunden kliver in, detta eftersom det är en mindre livsmedelsbutik. Butikens gångar är breda och 

rymliga för att lätt komma fram med kundvagn. Överlag är det välfyllt med varor i butiken, det är 

endast vissa avdelningar som är mindre välfyllda. Den exponering som Lidl i Falkenberg använder 

sig av är exponering på pall, annars så exponeras varorna på hyllsystem i butiken.  Belysningen i 

butiken är behaglig, men kan det anses ha ett för svagt ljus vid frukt och grönt avdelningen. Butiken 

använder sig av mycket skyltning, dessa är fasthängda i taket. Kassan är belägen vid ingången och 

det finns gott om dem. Vid kassan använder sig butiken av exponering, med bland annat godis, 

nötter och blommor.  

4.2.2.3 Psykosocial butiksmiljö  
Lidl appellerade två av de fem sinnena. Dessa var syn och känsel. Kunderna kan känna på varorna i 

den mån det går i en livsmedelsbutik, detta appellerar sinnet känsel. Sinnet syn appellerades genom 

att kunderna får en överskådlig syn över butikslayouten. Personalen på Lidl upplevs som stressad, 

när observationen görs, de ägnar sig åt att köra ut pallar i butiken och fylla på varor. Det finns inga 

bekvämlighetsytor i butiken under observationen.  

4.2.3 Coop Konsum  

Butiksobservationen på Coop Konsum ägde rum på en vardagsförmiddag. Resultatet sammanställs 
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nedan i en löpande text.  

4.2.3.1 Exteriör butiksmiljö 
Coop Konsum är belägen utanför centrala Varberg och det finns gott om parkeringsplatser utanför 

butiken. Det är även möjligt att ta sig dit med kollektivtrafik. Det finns en bemannad bensinmack, 

vårdcentral och bank utanför butiken som kompletterar. Butiken är inte så synlig från långt håll, 

eftersom den skyms av bensinmacken. Miljön utanför butiken är städad och det finns även 

parkbänkar utanför och detta ger ett gott intryck. Dörren in till butiken har en automatisk öppning 

och ingången kan upplevas som en aningen trång.  

4.2.3.2 Interiör butiksmiljö 
När man väl kommer innan för dörrarna möts kunden av kassan och får hålla till vänster för att 

komma in i butiken där kunden möts av frukt och grönt avdelningen. Frukt- och gröntavdelning 

upplevs som fräsch. Det är välfyllt i hyllorna och det luktar fräscht. Kunden får en överskådlig bild 

redan i ingången hur butiken är uppbyggd. Butiken använder sig av en enkel butikslayout och de 

känns naturligt var någonstans de olika avdelningarna finns i butiken. De använder sig nästan inte 

av några skyltar i butiken, mer än den prislapp som varan har. Butikens belysning ger ett behagligt 

intryck.  

4.2.3.3 Psykosocial butiksmiljö  
Coop Konsum appellerade till tre av fem sinnen. De sinnena var lukt, syn och känsel. Det är en god 

doft av nybakat bröd i butik, även en doft av nygrillat. Kunderna kan känna på varorna i den mån 

det går i en livsmedelsbutik, detta appellerar sinnet känsel. Sinnet syn appelleras på det sättet att 

butiken ger ett gott intryck för ögat, där främst frukt och gröntavdelningen som har en tilltalande 

exponering. Personalen på Coop Konsum upplevs som trevlig och hjälpsam under observationen. 

De ler mot kunden när den passerar. De bekvämlighetsytor som fanns i butiken under observationen 

var stolar som var utställda. 

4.2.4 Netto 

Butiksobservationen på Netto ägde rum en vardagsförmiddag. Resultatet sammanställs nedan i en 

löpande text.  
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4.2.4.1 Exteriör butiksmiljö 
Netto är belägen mitt i centrala Varberg. Trots detta cityläge finns det gott om parkeringsplatser i ett 

parkeringshus i anslutning till butiken och det finns även möjligheter att ta sig till butiken med 

kollektivtrafik. Netto är beläget nära Varbergs Galleria, där det finns kompletterande butiker, som 

bland annat kläd-, sko- och leksaksaffär. På grund av butikens cityläge är det ett stort kundflöde 

kring sig.  Butiken syns även väl från alla riktningar på grund av att deras skyltar är anpassade efter 

det. Butiksmiljön utanför butiken är städad och ger ett trevligt intryck. Dörren in till Netto har en 

automatisk öppning som gör det lätt att komma in i butiken. Ingången kan dock upplevas som en 

aningen trång vid många passerade kunder.  

4.2.4.2 Interiör butiksmiljö 
Väl inne i butiken möts kunden direkt av deras frukt och grönt avdelning där det doftar en 

illaluktande doft, som ger intrycket av gammal frukt. Det är även väldigt tomt i hyllorna. Det första 

kunden ser av butiken upplevs som rörigt. Det ligger skräp på golvet och det är smutsigt. 

Butikslayouten är enkelt uppbyggd och kunden får en överskådlig avdelningsindelning redan vid 

ingången. Butiken använder sig av hyllsystem som är i låg höjd, även av hörn- och pallexponering. 

Exponeringen ger ett rörigt intryck, med tanke på att det inte är ordning och reda i hyllorna. Butiken 

exponerar godis vid burkkonserverna och detta gör det svårt för kunderna att hitta varorna. Hyllorna 

är inte heller välfyllda i butiken. Belysningen i butiken ger ett behagligt intryck.  Kassan är belägen 

vid ingången. De använder sig av exponering vid kassan av bland annat tuggummi och kaffe.  

4.2.4.3 Psykosocial butiksmiljö  
Netto appellerade till två av fem sinnen. Dessa sinnen var lukt och känsel. Dock anses sinnet lukt 

inte appelleras på det fördelaktigt sätt, utan det luktar en illa doftande doft i butiken. Sinnet känsel 

appelleras genom att kunderna kan känna på varorna i den mån det går i en livsmedelsbutik. 

Personalen under observationen gav inget gott intryck. Den personal som var ute i butiken pratade i 

telefon, och detta var ett privat samtal. Det fanns inga bekvämlighetsytor i butiken under 

observationen.  

4.3 Personlig intervju med butikschefer 

De personliga intervjuerna ägde rum i livsmedelsbutikernas lokaler. Tyvärr uteblev Lidl ur 

undersökningen. Nedan finns det material jag fick fram från intervjuerna med butikscheferna på 
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ICA Kvantum, Coop Konsum och Netto.  

4.3.1 ICA Kvantum 

De frågor som ställdes till butikschefen på ICA Kvantum finns under bilaga 7. 

4.3.1.1 Val av livsmedelsbutik 
Jag började intervjun med butikschefen på ICA kvantum med en inledande fråga, jag frågade 

vilken/vilka sorts konsumenter som butiken riktar sig till. Han svarade då att generellt sett är det alla 

på något plan. ”Om vi börjar med en första av de åtta olika konsumenterna, perfektionister eller 

mycket kvalitetsmedvetna, vår butik kanske inte riktar sig till perfektionister men självklart finns de 

bland våra kunder. Men kvalitetsmedvetna är verkligen vårt sätt att jobba emot. Det märks främst på 

hur vår butik är uppbyggd och hur vår personal skall jobba.” Nästa sorts konsument var 

varumärkesmedvetna, och de riktar de sig också till, med anledning av att de jobbar med kända 

varumärken, men har även varor som inte har lika kända varumärken. Men på ICA Kvantum jobbar 

de främst med kända varumärken. Nyhets/modemedvetna är inga de riktar sig så mycket till, men 

självklart försöker de locka de kunderna också. De erbjuder kunderna ett brett och djup sortiment 

och försöker erbjuda konsumenten de nyheter som finns, men butikschefen säger att de varit lite 

dåliga på det den senaste tiden, men de är på väg tillbaka igen. Butikschefen punkterar att det ändå 

inte är självklart att alla nyheter stannar i sortimenten men anser att de är nödvändigt att kunna 

erbjuda kunden dem till en början, eftersom de som handlar på ICA Kvantum är matglada 

konsumenter och de konsumenterna vill ha nyheter.  

 

Även de konsumenter som söker upplevelse och njutning i shoppandet försöker butiken att rikta sig 

till, detta med hjälp av demonstrationer och matlagning inne i butiken, då är tanken att det skall 

dofta mat och ge kunderna inspiration. Prismedvetna konsumenter är inga butiken riktar sig till, 

däremot vill de ge kunderna värde för pengarna, detta genom att ge konsumenterna kvalitet och att 

butikens eget bageri och fiskdisk i butiken skall ge ett värde för pengarna. Butiken går aldrig ut med 

att de är billiga, ”men självklart är vi billigare än vissa butiker de veckor vi har extrapris på något” 

säger butikschefen. ”Impulsstyrda konsumenter är några vi försöker locka, dock kan de ge oss en 

stämpel att vi är dyra, men detta beror främst på att vi har så mycket tips, idéer och recept i butiken 

som lockar till impulsköp hos konsumenterna” säger butikschefen. Även den sorts konsumenter 
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som är överväldigade med information och utbud riktar de sig till, detta genom att de har recept i 

butiken, och att de använder sig av små skyltar i hyllorna där de uppmanar kunderna till att testa 

någon speciell vara för den sticker ut i kvalitén eller smakupplevelsen. Vanemässiga och 

varumärkeslojala konsumenter riktar butiken sig även till, för vissa av de konsumenterna de har 

föredrar vissa varumärken och väljer att stå över om just det varumärket är slut. Butikschefen 

klarlagde alltså att de på något sätt riktar sig till alla men de jobbar främst med kvalitén och kända 

varumärken och riktar sig då till de konsumenterna som vill ha detta.  

4.3.1.2 Exteriör butiksmiljö  
På frågan om vad butikschefen anser det finns för för- respektive nackdelar med ICA Kvantums 

läge. Butikschefen ansåg att fördelarna är att Varberg som stad har en levande stadskärna, och det är 

ett bra flöde i Varberg. De har torghandel i staden varje onsdag och lördag som lockar mycket folk 

till staden. Även så ansåg han att en fördel är att staden växer mer och mer. De bygger bland annat 

ett lägenhetshus precis i närheten av butiken. De nackdelar han ansåg var parkeringsmöjligheterna. 

Det är ett problem i hela staden att det är ont om parkeringsplatser. Butiken har ett parkeringsgarage 

under butiken med 80 platser och en parkering utanför butiken med 320 platser, men detta är inte 

tillräckligt, men de håller på att bygga ut parkeringsplatsen utanför butiken så om några år skall det 

finnas ungefär 500 platser utanför butik. Den upplevda parkeringsbristen är svårast på sommaren då 

det är mycket turister i Varberg. Jag frågade butikschefen om varutransporter upplevs som en 

nackdel med det cityläge som butiken har, men att de inte har några problem med detta, för 

leverantörerna anpassar sina lastbilar efter stadsmiljön och kommer ibland med mindre lastbilar på 

grund av det är trångt.  

 

Frågor kring butikens fasad och byggnad, så försöker butikschefen att göra så den speglar det som 

butiken erbjuder. Men är detta inte allt för lätt, eftersom det är en gammal byggnad butiken ligger i. 

Hur butikschefer tänker kring butikens ingång är att kunder skall se ett tydligt kundvarv när den står 

vid ingången och man skall se frukt- och gröntavdelningen, vad allt de innebär med färger och 

spegeleffekter bakom vilket gör att kunden skall få ett drag att komma dit. Men de vill väl ändå att 

kunden skall börja handla ganska så tidigt. De vill även att det skall vara luftigt vid ingången så att 

kunden inte möts direkt av en kundvagn i hälarna om den stannar till. 
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4.3.1.3 Interiör butiksmiljö  
Angående butikens utformning, om det finns någon tanke över att en avdelning ligger på att 

speciellt ställe menar butikschefen på att en tanke med utformningen är att det skall vara luftigt, 

kunderna skall då kunna handla utan inköpslista och lätt kunna gå tillbaka och hämta det de glömt 

och inte behöva trängas trots att de går emot det tänkta kundvarvet. Butikschefen säger att det inte 

är någon tillfällighet att mejerikylen ligger längst in i butiken, detta är för att de flesta köper mjölk 

och då skall de lockas till att handla annat på vägen dit. Fiskavdelningen kan även tyckas ligga på 

ett undanskymt ställe men detta är på grund av att de behöver ha kök, lunchrum och kyl och frys så 

detta läge i butiken var det enda möjliga. Det skall även vara möjligt att stanna till i butiken och 

prata, personalen pratar även mycket med kunderna. Butikschefen säger att ICA Kvantum i Varberg 

är en socialbutik. Butiken har även en mötesplats där kunderna kan dricka kaffe och äta kaffebröd 

från deras eget bageri. Detta för att kunderna skall stanna längre i butiken och förhoppningsvis 

handla mer. Dessa ytor har alltså noggrant planerats när vi utformat butiken säger butikschefen.  

 

Det sägs även att kunder handlar mer om de stannar längre i butiken och detta har de försökt att 

påverka i butiken genom dessa öppna ytor de har så kunderna kan stanna och prata. Butikschefen 

vill gärna tro att de handlar mer. De påverkas nog mer till impulsköp om de stannar längre i butiken.  

 

Den sorts exponering de använder förutom hyllsystem i butiken är hörnexponering. Till 

hörnexponeringen används de varor som är i säsong och nyheter. Denna exponering ändras om flera 

gånger i månaden. Butikschefen säger att de har vissa hörngavlar som visats sig vara bättre än andra 

och dessa hörngavlar har en finare exponering. Den exponering butiken har på frukt och 

gröntavdelningen har en tanke bakom att den alltid skall vara välfylld. Butikschefen säger att de 

säljer bättre om det exponeras i stora mängder, det finns det undersökningar om. På frukt och 

gröntavdelningen exponerar de om ungefär tre gånger om året.  

 

Kassaexponering är en mycket bra exponeringsplats för ICA Kvantum. Detta med anledningen av 

att de varor som exponeras i kassan oftast upplevs som priskänsliga för kunden, sedan är det en god 

marginal på dessa varor som exponerar i kassan för butiken. Just nu håller ICA Kvantum på och 

jobbar med ett företag så deras kassaexponering skall bli bättre. På det sättet som butiken använder 
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sig av skyltar är framför allt för att locka kunderna. De använder sig av små lappar vid hyllorna där 

de ger råd och tips, som till exempel ”prova den här”. Butikschefen märker att varor med skyltning 

säljer bättre.  

 

De tankar butiken har kring dess belysning är att de skall vara en jämn belysning i hela butiken. Vid 

frukt- och gröntavdelning finns det spotlights men dessa ger ingen stark belysning, utan de är 

miljölampor, både på grund kostnaden vinkel och ur miljösynpunkt.  

4.3.1.4 Psykosocial butiksmiljö 
Människan har fem sinnen och dessa är lukt, känsel, smak, syn och hörsel. De sinnena som butiken 

tillfredsställer hos kunden är lukt, känsel, syn, smak och hörsel, alltså alla fem sinnena. På 

förmiddagarna luktar det nybakat bröd vid brödavdelningen. De låter kunderna känna på varorna, 

framför allt på frukten eftersom den inte är inpackad. Sinnet syn säger butikschefen att det 

tillfredsställs på så sätt att frukt och grönt avdelningen ser väldigt inbjudande ut. De har även 

butiks- TV i butiken som det visas reklam med ljud, detta tillfredsställer sinnet hörsel. Sinnet smak 

tillfredsställs på det sättet att de finns smakprover i frukt och grönt avdelningen, sedan finns det 

även smakprov vid kaffehörna. Denna avdelning är också en bekvämlighetsyta som butiken har. Det 

finns även sittplatser inne i butiken till kunderna.  

 

De tankar butikschefen har kring när han anställer ny personal är att de skall ha rätt inställning och 

viljan att ta i. Den personal som butiken har är de väldigt nöjd med. Personalen brukar få åka på 

utbildningar, sedan får de rabatt på träningskort. Butikschefen brukar även ordna grill- och julfester 

för personalen. Han tycker det är väldigt viktigt att man rår om sin personal.  

4.3.2 Coop Konsum 

De frågor som ställdes till butikschefen på Coop Konsum finns under bilaga 8. 

4.3.2.1 Val av butik 
Coop Konsums butikschef anser att butiken inte riktar sig till någon speciell konsument. Förutom de 

konsumenter som är medlemmar hos Coop. Han säger att de är lika glada för alla som kommer in 

och handlar. Men om han skall välja några som butiken riktar sig till är det främst pris och ”värde 

för pengarna” medvetna konsumenter och kvalitetsmedvetna konsumenter, med anledning av deras 
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breda sortiment av ekologiska varor.  

4.3.2.2 Exteriör butiksmiljö 
Butikschefen på Coop Konsum ser endast fördelar med butikens läge. Butiken har ett bra läge, det 

är lätt att parkera och lätt att ta sig till butiken. De tankar som butikschefen har kring butikens fasad 

är att den inte behöver symbolisera vad den erbjuder. Något som han anser är viktigt med fasaden är 

att den skall vara ren och fin, så om det klottras på den tas det bort direkt. De tankar som 

butikschefen har kring butikens ingång är att den skall ha stora ytor eftersom det är en stor 

kundström där.   

4.3.2.3 Interiör butiksmiljö 
Det är väldigt viktigt för butikschefen att butiken ger ett trivsamt intryck. Kunden skall trivas. Detta 

gör butikspersonalen genom att kunden hittar lätt i butiken. Men klarlägger att det är svårt att få alla 

att tycka likadant. De tankar de haft när de utformat butiken är att kunden skall få handla i hela 

butiken. Det är inte heller någon tillfällighet att mejerikylen ligger längst in i butiken, tanken är att 

butiken skall försöka lura kunderna till att handla andra varor på vägen dit. Den exponering som 

butikschefen föredrar är massexponering. Han säger att mycket varor säljer mer varor. Men han har 

inte alltid möjligheten att använda denna sorts exponering eftersom butiken har en begränsad 

lokalyta. Dessa massaexponeringar brukar exponeras om vad tredje vecka ungefär. Frukt och 

gröntavdelningen exponerar de om i stort sett varje dag. Kassaexponering är också något 

butikschefen märkt vara en god exponeringsplats. Där har butiken tuggummi och liknande varor 

som kunderna lätt blir sugna på.  

 

”Skyltar är vi dessvärre dålig på att skylta med, vi skyltar inte alls mycket” säger butikschefen. Men 

vi märker att de varorna med skylt säljer bättre än andra. Butikens har även en tanke bakom dess 

belysning. Belysningen är mycket viktig säger butikschefen. Den förhöjer hela butiken. Det finns 

ljusrör och spotlights i butiken, spotlighten sitter i mejerikylen detta med anledning av att det är lågt 

i tak där och detta gör det svårt att använda annan sorts belysning.  

4.3.2.4 Psykosocial butiksmiljö  
De sinnen som butikschefen tycker butiken erbjuder kunden är lukt, syn och smak. Coop Konsum är 

stans största grillbutik enligt butikschefen och detta bidrar till en god doft i butiken. Smak 



Alexandra Carlsson  Grupp 11 Varberg 

 Sida 39 av 50

tillfredsställs på så sätt att de ha matbjudningar ibland i butiken, men detta är tyvärr för sällan säger 

butikschefen. Syn tillfredsställs på så sätt att butiken är en syn för ögat. Det butikschefen tänker på 

när han anställer personal är första intrycket. Det är inte heller så illa om personerna kan något 

innan. Personalen som anställs skall inte heller vara rädda för att prata med kunderna, det är trots 

allt ett socialt yrke. De bekvämlighetsytor som finns i butiken är några stolar som är utställda i 

butiken för trötta ben.  

4.3.3 Netto  

De frågor som ställdes till butikschefen på Netto finns under bilaga 9. 

4.3.3.1 Val av butik 
Butikschefen på Netto ansåg att butiken riktar sig till några av de nämnda konsumenterna. Dessa var 

impulsstyrda konsumenter, dessa riktar sig till med deras reklamblad, den kan ge konsumenterna en 

impuls att handla på Netto. De riktar sig även till pris och ”värde för pengarna” medvetna 

konsumenter, eftersom de har ett väldigt prisvärt sortiment. Modemedvetna riktar de sig dessutom 

till, butikschefen säger att det är för att de har sådana produkter i sortimentet som är moderna just 

nu, fast butiken har en billigare variant av produkten. Varumärkesmedvetna riktar sig butiken också 

till, eftersom de har många kända varumärken i butiken. ”Dock är kvalitetsmedvetna konsumenter 

några vi inte riktar vi oss till”.  

4.3.3.2 Exteriör butiksmiljö  
De nackdelar som butikschefen kan se med butikens läge är att de har socialt missanpassade 

människor i butiken. Dessa är några som butikschefen inte vill ha i butiken. En annan nackdel är att 

när de andra butikerna i staden är stängda, detta främst på helgerna, är det väldigt tomt inne i 

butiken. De fördelar butiken har är dess läge, är främst på sommaren då turisterna är i staden och 

parkerar i Nettos parkeringsgarage, då måste de gå förbi butiken och förhoppningsvis handlar de då. 

Det som butikschefen tycker är viktigt med fasaden och byggnaden är att kunden ska kunna se på 

fasaden att det är en Netto butik. Det skall finnas den gula färgen på fasaden och den svarta hunden. 

Ingången skall vara luftig och stor, detta tycker butikschefen är en självklarhet.  

4.3.3.3 Interiör butiksmiljö 
Det är väldigt viktigt att kunden trivs i butiken säger butikschefen. Detta försöker de uppnå genom 

att det är rent och städat i butiken. De tankar som det finns kring butikslayouten är de bestämmelser 
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som finns från Netto att frukt- och brödavdelningen skall alltid vara vid ingången. Självklart vill 

Netto att kunderna skall handla mer, och detta försöker de påverka genom deras låga hyllsystem där 

de har varor liggande, kunderna skall gå där och titta och förhoppningsvis handla mera. Den 

exponering butiken använder sig av är hyllsystem och pallexponering. Butikschefen har märkt av att 

pallexponering fungerar mycket bättre än när varan står i hyllan. Kassaexponering anser 

butikschefen vara den bästa exponeringen. Där ställer de varor som har dåligt datum för att bli av 

med dem snabb eller lockvaror. Netto använder sig inte av några skyltar mer än att de skyltar om 

produktens pris. De har inte heller någon tanke bakom belysningen mer än att den skall vara 

behaglig för kunderna.  

4.3.3.4 Psykosocial butiksmiljö 
De sinnen som Netto tillfredsställer enligt butikschefen är lukt, känsel och syn. Hörsel och smak är 

inga sinnen butiken tillfredställer hos kunderna. Butiken tillfredsställer lukt genom att det skall 

lukta fräscht i butiken, känsel genom att kunden skall kunna känna på varorna i den mån det går och 

syn när de har frontat i hyllorna, då ser det väldigt bra ut för ögat. De tankar butikschefen har kring 

när den anställer ny personal är att den skall vara stresstålig, trevlig och service inriktad.  
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5 Analys 

Nedan analyseras de resultat undersökningarna gav utifrån den teoretiska referensramen. Jag gör 

indelning utefter den teoretiska referensramens huvudrubriker för att underlätta läsandet.  

5.1 Val av butik 

De som påverkar konsumenternas val av butik och hur konsument agerar beror på situationen, så 

valet av butik påverkas bland annat av vilken situation kunden befinner sig i.87 Även konsumentens 

val av butik beror på vilken typ individen är som beslutsfattare88, alltså vilken sorts konsument den 

är. Där denna undersökning gav resultatet: åtta stycken pris- och ”värde för pengarna” medvetna 

konsumenter, fem stycken kvalitetsmedvetna, fyra stycken impulsstyrda konsumenter och en 

varumärkesmedveten konsument. Detta stämmer väl överrens med vad butikscheferna ansåg sig 

riktar sig till för konsumenter. De butiker som deltog i undersökningen riktar sig alltså till en eller 

flera av de olika konsumenterna som respondenterna utgav sig att vara.    

 

Geografiska faktorerna påverkar konsumenter i deras val av livsmedelsbutik89 och detta var fallet i 

undersökningen. Vissa av de deltagande var tvungna att nöja sig med den livsmedelsbutik de 

handlade i på grund av att de inte fanns någon möjlighet till något annat geografiskt.  

 

Något som är viktigt när konsumenter besöker en butik och vad som kan påverka deras 

tillfredställelse med butiken och kvalitetsuppfattning, är sådant som personalens bemötande, 

kassaköerna och ordningen och redan i butiken.90 Detta stämde väl överrens med vad 

respondenterna ansåg och även vad butikscheferna ansåg vara viktigt för konsumenterna i deras 

butiksbesök. En undersökning gjord av ICA- förlaget i ett samarbete med SIFO visar vilka attribut 

som anses vara viktigast för konsumenter i valet av livsmedelsbutik.91 Vid val av livsmedelsbutik 

prioriteras främst att butiken är ren och fräsch och att det skall vara tydliga prislappar på varorna.92 

                                                 
87 Hernant, M & Boström, M. (2010) 
88 Hernant, M & Boström, M. (2010) 
89 Hernant, M & Boström, M. (2010) 
90 Mägi, A (1995) s. 5 
91 Holmberg, U & Nilsson, G (1992) 
92 Holmberg, U & Nilsson, G (1992) s. 6 
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Attributen rent och fräscht i butiken ansåg även vara det viktigaste i valet av livsmedelbutik enligt 

konsumenterna i fokusgrupperna. 

5.2 Exteriör butiksmiljö 

Vad en butik har för läge ansågs inte spela en betydande roll när konsumenterna väljer 

livsmedelsbutik. Vilket läge som konsumenten väljer beror mycket på vilken situation som den 

befinner sig i. ICA Kvantum som är beläget mitt i centrala Varberg, där ansåg butikschefen att 

bristen på parkeringsplatser var den största nackdelen med detta cityläge. Om butiker skall etablera 

sig i en stadskärna eller i ett köpcentrum, är det viktigt att tänka på både fördelar och nackdelar.  

Generellt sätt finns det oftast gott om parkeringsplatser på externa köpcentrum jämfört med 

stadskärnan där det oftast är trångt för bilar.93 En jämförelse kan göras mellan ICA Kvantum och 

Coop Konsum som ligger utanför centrala Varberg och har gott om parkeringsplatser. Dessa goda 

parkeringsmöjligheter ansåg även butikschefen vara en stor fördel för Coop Konsum. En annan 

situation är det för en lågprisbutik. För dessa är det viktigt att ha låga kostnader och oftast på grund 

av detta bygger de sina butiker efter att försäljning kommer vara stor.  Då är förmodligen ett läge 

utanför tätorten att föredra, med goda parkeringsmöjligheter.94 Netto som är en lågprisbutik, är trots 

detta belägen mitt i centrala Varberg. Det finns ändå gott om parkeringsmöjligheter vid butiken. Lidl 

som också är en lågprisbutik har etablerat sig utanför tätorten och detta gör att det finns god 

parkerings möjligheter. 

 

 Det är butikens exteriör och storlek som speglar dess image och sortimentsurval. 95 Om butikens 

affärsidé är att erbjuda kunden ett brett sortiment är det nödvändigt med en stor butik.  Detta har 

ICA Kvantum iakttagit och har en stor butik med ett brett sortiment. Många av konsumenterna i 

undersökningen tyckte det var av mindre betydelse om butiken var stor, bara butiken har ett brett 

sortiment var det nöjda. Det är även bra att ha i åtanken hur flödet kring butiken är. Men det är inte 

bara positivt med stora flöden utan det kan göra att det blir svårt för kunderna att besöka butiken.96 

Två av de deltagande butikerna, ICA och Netto, har ett stort kundflöde kring butiken, fast detta gör 

det inte svårt att komma in till butiken. Medan de andra två butikerna har ett något sämre kundflöde 

                                                 
93 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 124 
94 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 42 
95 Schmidt Thurow, H & Nilsson Sköld, A (2008) s. 24- 26 
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kring butiken.  

 

Infrastrukturen är en aspekt att ha i minnet i val av butiksläge. Vägnät, parkeringsplatser, utbyggnad 

av kommunala transporter och tillgänglighet för personal- och varutransporter är av stor betydelse 

för en butiks läge.97 De deltagande konsumenterna i fokusgrupperna ansåg att parkeringsplaster är 

en service och det är av stor betydelse i valet av livsmedelsbutik. De deltagande butikerna har goda 

parkeringsmöjligheter, dock anser butikschefen på ICA Kvantum att detta vara ett problem för 

butiken, framför allt på sommaren när turisterna kommer. Alla de deltagande butikerna har även 

goda möjligheter med kollektivtrafik till butiken.  

 

De deltagande i undersökningen gav ett splittrat svar kring hur butikens fasad och byggnad skall 

vara, och om de påverkas av den i valet av livsmedelsbutik. De som ansåg att den var av betydelse, 

tyckte att fasaden speglar hela butiken. Detta stämmer väl överrens med vad teorin säger, nämligen 

att fasaden och dess skylt bör spegla butikens koncept, men måste även anpassas till omgivningen.98 

5.3 Interiör butiksmiljö 

Det första intrycket som kunden får av butiken är väldigt viktigt. Det första stegen kunden tar in i 

butiken skall han/hon känna sig välkomnad.99 Det som respondenterna ansåg vara viktigt med 

ingången var att den behöver vara stor och luftigt. Butikscheferna är införstådda med att det är 

viktigt att kunderna inte behöver trängas. En konsument som är pris- och ”värde för pengarna” 

medveten sa att köpet kan skyndas på om den får trängas vid ingången.  

 

Det som är viktigt är att butiken skall kännas trivsam, detta gör butiken med hjälp av att ha ordning 

och reda och rent och fräscht i butiken. De extra känsliga områdena är entré, toaletter och områdena 

runtom kassan, även serverings- och matlagningsplatser.100 Detta ansåg även de deltagande 

konsumenterna och butikscheferna vara viktigt. En av konsumenterna kan till och med välja bort en 

livsmedelsbutik om den inte är rent och fräsch. Tre av de fyra observerade butikerna hade fräsch och 

                                                                                                                                                                  
96 Schmidt Thurow H & Nilsson Sköld A (2008) s. 24- 26 
97 Schmidt Thurow H & Nilsson Sköld A (2008) s. 24- 26 
98 Schmidt Thurow H & Nilsson Sköld A (2004) s.31 
99 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 73 
100 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 127 
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rent i butiken, utom Netto. De känsliga områdena för konsumenterna var frukt- och 

gröntavdelningen, köttavdelning, charkdisken och brödavdelningen. De nämnde inte de områden 

som teorin anser vara de känsliga områdena. 

 

Butikslayout är hur en butiks lokalyta används. I butikslayouten gäller det att lokalens 

förutsättningar samarbetar med bland annat belysningen, inredningen och sortimentet.101 De tankar 

som butikscheferna har kring butikslayouten, bland annat butikschefen på ICA Kvantum, är att 

layouten skall vara luftig och kunderna inte skall behöva trängas. De tankar butikschefen på Coop 

konsum har är istället att kunderna skall kunna handla från hela lokalytan. En regel är att ju mer tid 

de spenderar i butiken desto mer handlar de.102 Detta håller alla utom en konsument med om. En 

konsument tycker att den får upp ögonen för annat och detta leder till impulsköp. Butikscheferna 

försöker även att påverka kunderna till att stanna i butiken längre, i tron om att de skall handla mer.  

 

Exponering av varor skall vara på ett sådant sätt att de lockar kunden till att köpa103, exponeringen 

skall fånga kundens intresse och uppmärksamhet. Med exponering menas alla de åtgärder som 

butiken gör för att visa upp butikens varor.104 Den exponering som konsumenterna föredrog var 

hyllsystem men dessa får inte vara för höga. Detta var även den exponering som användes av 

butikerna överlag, med undantag för Lidls pallexponering. Exponering är viktig att förnya med 

jämna mellanrum med tanke på att kunder upplever butiker med ständigt samma exponering som 

tråkig.105 Butikerna ändrar sin exponering med jämna mellanrum. Netto ändrade sin exponering 

varje vecka, ICA ändrade sin hörnexponering var tredje vecka och Coop exponerade också om var 

tredje vecka. Det är även viktigt att hyllor är välfyllda. Det finns undersökningar som visar att 

kunder plockar dåligt från hyllor som inte är så välfyllda. De varor i dessa halvtomma hyllor kan ge 

intrycket att de är något gammalt som blivit över.106 De deltagande konsumenterna ansåg att 

välfyllda hyllor är mycket viktigt. Det ger ett gott intryck av butiken. Vid observationen som gjordes 

i de fyra butikerna, hade tre av fyra butiker förhållandevis välfyllda hyllor.  

                                                 
101 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 127 
102 Nordfäldt, J (2007) s. 150 
103 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 55 
104 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 80 
105 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 55 
106 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 159 
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Kassaexponering ansåg alla deltagande i undersökningen vara en bra exponeringplats. 

Butikscheferna ansåg detta vara en av de bästa exponeringsplatserna och konsumenterna ansåg sig 

påverkas av kassaexponering. De observerade butikerna använde sig av denna sortens exponering. 

Teorin stärker att denna kassaexponering är ett bra säljområde.107 Är exponeringen tydlig och ren 

inspirerar den lätt kunden och säljer bra. Konsumenterna ansåg att en bra kassaexponering leder till 

mycket impulsköp och enligt teorin är denna sortens exponering bidragande till impulsköp.108 

 

Numera har de flesta butiker automatisk dörröppning för att underlätta för kunderna.109 Detta hade 

även de observerade butikerna. Men denna lätthet ger en utökad övergångszon, eftersom det inte 

finns något som bromsar upp kunderna när det går in i butiken.110 De intervjuade butikscheferna 

hade ingen tanke på övergångszonen i utformade av ingången, det viktigaste för ICA Kvantum var 

att kunderna började handla så fort som möjligt. Alla de fyra observerade butikerna hade en godkänd 

övergångszon och konsumenterna hinner ta in de intryck som fanns innan de börjar handla. 

 

Skyltar i butik skall ge inspiration, stötta konceptet och tillsammans med exponeringen bidra till 

försäljningen av sortimentet.111 De tre butikscheferna märkte verkligen av att varor med skyltning 

säljer bättre än de utan. En sorts skyltning som ICA Kvantum använder sig av är hyllpratare. 

Hyllpratare är en skylt som sitter på hyllan och som har visat sig ha stor effekt på kunden i val av 

produkt.112 Digital signage är även något som växer i Sverige.113 Den enda butiken som använde sig 

av detta var ICA Kvantum. Tanken med butiks-TV är att kunderna skall stanna längre i butiken och 

köpa mer och de bidrar också till att de blir en trevlig butiksmiljö.114 

 

Hur belysningen bör vara i en livsmedelsbutik är konsumenterna enade om, den skall ha ett 

behagligt ljus. Vid frukten tycker en konsument även det ska vara lite starkare belysning för att 

                                                 
107 Pihlsgård, A. m fl (2009) s. 160 
108 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 34 
109 Underhill P (2006) s. 37 
110 Underhill P (2006) s. 37 
111 Pihlsgård, A (2005) s. 81 
112 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 55 
113 Falk, K. 090301 
114 Falk, K. 090301 
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kunna granska frukten bra. Att ha rätt belysning i en butik är en hel vetenskap.  För att uppnå det 

bästa ljuset skall butiken tänka på att ha ett bra allmänljus och ett ljustillskott i form av 

punktbelysning.115 De tre butikscheferna tyckte det var viktigt hur ljuset är i butiken och har försökt 

få det till det bästa. I observationerna som gjordes i fyra butiker upplevs ljuset i butikerna som 

behagligt. 

 

Alla de observerade butikerna hade kassa nära ingången och detta är även något som kunden ser när 

den kommer in till butiken. Många butiker placerar också kassan vid ingången men även om detta 

kan kännas helt naturligt är det inte något en kund vill mötas av när den kliver in i butiken.116 

5.4 Psykosocial butiksmiljö 

Luktsinnet är ett av det mest primitiva sinnet. Detta på grund av att det påverkar kunden på ett 

ganska obemärkt sätt.117 Doften av nygrillad kyckling, färsk fisk eller nybakat bröd ger kunden en 

känsla av att det finns fräscha och färska varor i butiken.118 Doft ansågs som det mest viktiga sinnet 

bland de konsumenter som deltog i undersökningen. En konsument sa ”om det luktar kanelbullar i 

butiken köper jag kanelbullar”. Två av de fyra butiker som observerades tillfredställer även detta 

sinne, med bland annat nybakat bröd. Dessa butiker var ICA Kvantum och Coop Konsum.  

 

Det som påverkar oss mest är de synliga delarna i vår omgivning. Synen är alltså ett bra hjälpmedel som 

butiker kan använda sig av.119 Men detta ansåg konsumenterna inte var det viktigaste sinnet, utan det 

var lukt. Detta är ett sinne som butikscheferna kan påverka mycket, och framför allt på ICA Kvantum 

hade butikschefen tänkt mycket på att detta sinne skulle tillfredsställas. Det resultatet som 

butiksobservationerna gav, visade att butikerna tillfredställer  några av de fem sinnena, men i olika grad.  

 

Sinnet hörsel tillfredsställde endast ICA Kvantum under butiksobservationen. Detta med butiks- TV 

med ljud. Detta sinne ansåg konsumenterna inte vara ett nödvändigt sinne att tillfredsställa. Det ansågs 

bara som trevligt om det spelades radio i butiken på låg volym. Spelas lugn musik i en livsmedelsbutik 

                                                 
115 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 80 
116 Underhill, P (2006) s. 159 
117 Dahlen, M & Lange, F (2008) s. 451 
118 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 74 
119 Nordfäldt, J (2007) s. 149- 150 
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går de personer som befinner sig i butiken långsammare jämfört med om snabb musik spelas. Hög 

musik kan även skapa huvudvärk hos kunden.120  

 

Enligt Underhill finns det många praktiska skäl till varför kunden vill röra vid något innan den köper 

det. Det mest uppenbara exemplet är att kunden vill veta hur något känns att ta i.121 Detta sinne visade 

sig inte vara ett sinne som behövde tillfredsställas enligt många konsumenter. Vid frukt och 

gröntavdelningen och brödavdelningen vill dock några konsumenter känna på produkterna. Alla 

butikschefer ansåg att de erbjuder sina kunder att känna på varorna så gott som det går i en 

livsmedelsbutik, detta stärker de observationer som gjordes i butikerna.  

 

Sinnet smak ansågs som ett trevligt sinne att tillfredställa men var inte nödvändigt för 

livsmedelsbutikerna att tillfredställa, tyckte de deltagande konsumenterna. Nyheter var i så fall något 

som konsumenterna ville ha smakprov på. I två av de fyra observerade butikerna tillfredställdes detta 

sinne, i form av matbjudningar och smakprover. Kunder vill gärna prova livsmedelsbutikens nya sorts 

ketchup, eller den dyra äpple- persikosorten innan de köper den. I detta fall är smakprov en bra 

variant.122 Det har snarare blivit en regel på senaste tiden att livsmedelsbutiker skall erbjuda sina kunder 

smakprov i butiken.123 

 

Det som konsumenterna ansåg var viktigt hos personal var att de skulle vara trevliga, synliga, 

tillmötesgående och kunniga. För det flesta butiker är personal viktigt. Det är viktigt att butikens 

personal jobbar åt samma håll och att de vet hur kunderna skall bemötas.124 Det som butikscheferna 

tyckte var viktigast när de anställer ny personal var bland annat att de skall ha rätt inställning och att 

de skall ge ett gott första intryck. Vid butiksobservationerna uppmärksammades personalen, och de 

gav till största del ett gott intryck. Som butikschef måste man agera på samma sätt som man vill att 

de anställda ska göra.  Det är alltid butikschefen som påverkar hur de anställda arbetar.125 

                                                 
120 Mossberg, L (2003) s. 136- 138 
121 Underhill, P (2006) s. 129- 135 
122 Underhill, P (2006) s. 130 
123 Pihlsgård, A, m fl (2009) s. 134 
124 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 34 
125 Pihlsgård, A. m fl (2005) s. 34 
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6 Slutsats 

Nedan redovisas mina slutsatser av uppsatsen, det vill säga det jag har kommit fram till genom 

min undersökning. Denna uppsats har haft följande problemformulering som utgångspunkt: ”Hur 

påverkar den exteriöra, interiöra och psykosociala butiksmiljön konsumenternas val av 

livsmedelsbutik?”.  

 
Undersökningen har visat tydliga resultat på att butiksmiljön påverkar konsumenterna i deras val av 

livsmedelsbutik. Det har dess värre inte visats tydliga mönster i vilken grad konsumenterna 

påverkas beroende på vilken konsument de ansåg sig vara. Där jag hade en tanke med 

undersökningen skulle ge resultatet att konsumenters grad av påverkan av butiksmiljöerna i valet av 

livsmedelsbutik påverkas beroende på vilken konsument de var. Till exempel trodde jag att en pris 

och ”värde för pengarna” medveten konsument skulle påverkas mindre av butiksmiljön i valet av 

livsmedelsbutik. Butiksmiljön har alltså en betydelse för konsumenterna när de väljer 

livsmedelsbutik, men vissa områden är av mer betydelse än andra, och vissa saker påverkas de 

positivt respektive negativt av.  

 

En parameter som inte påverkar konsumenter i deras val av livsmedelsbutik är butiksstorlek, då 

konsumenterna tycker det viktigaste är att livsmedelsbutiken har brett sortiment. Dock måste 

butiken vara stor för att kunna erbjuda ett brett sortiment. Något som istället påverkar 

konsumenterna är butikens ingång, då den behöver vara stor och luftig. Tio av de deltagande 

konsumenterna anser även att läget är av betydelse. Men ett cityläge behöver inte vara ett bra läge, 

utan valet av butik påverkas av vilket situation konsumenten befinner sig i. En annan faktor i 

butiksmiljön som påverkar kunderna i valet av livsmedelsbutik är hur ren och fräsch butiken är. 

Detta har ansetts som en av de viktigaste faktorerna i valet av livsmedelsbutik. Välfyllda hyllor har 

setts som en faktor som är viktig i valet av butik. Belysningen i livsmedelsbutik är också en faktor 

som påverkar konsumenterna. De anser att en livsmedelsbutik måste ha ett behagligt ljus.  

 

Angående de fem sinnena så påverkas konsumenterna endast av lukt, syn och känsel i valet av 

livsmedelsbutik. De resterade två sinnena anses bara vara en bonus om de tillfredsställs. Personalen 

är en viktig faktor som påverkar deras val av butik. Det var viktigt att den skulle vara trevlig. Den 
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enda bekvämlighetsytan som ansågs viktig i en livsmedelsbutik var sittplatser, och detta ansågs även 

som ett måste för butiken att erbjuda kunden. En annan faktor som konsumenterna anser vara viktigt 

är gällande exponering är att exponeringsställen inte får vara för höga.  

 

Den exteriöra, interöra och psykosociala butiksmiljön påverkar alltså konsumenterna i deras val av 

livsmedelsbutik. Men vissa delar av butiksmiljön påverkar mer än andra. Det allra viktigaste är att 

livsmedelsbutiken är ren och fräsch och detta påverkar konsumenterna i deras val av 

livsmedelsbutik.  

7 Rekommendationer 

Dessa rekommendationer grundar sig i de observationer som gjorts på butikerna nedan samt de 

resultat som de personliga intervjuerna gav.  

 

Rekommendationer till ICA Kvantum 

• Fortsätt utveckla Er butiksmiljö som Ni gör, butiksmiljön påverkar konsumenterna i deras 

val av livsmedelsbutik.  

• Uppmana Er personal att uppmärksamma kunderna bättre. Konsumenterna uppskattar ett 

leende på personalen när de får ögonkontakt.  

 

Rekommendationer till Netto 

• Ni behöver ha det rent och fräscht i butiken. Detta påverkar kunderna väldigt mycket.  

• Ni behöver kunna erbjuda kunderna sittplatser. 

• Ni behöver hålla ordning på frukt och grönt avdelning, så det inte luktar gammal frukt. Lukt 

sinnet påverkar konsumenterna väldigt mycket.  

• Ni behöver ha välfyllda hyllor. Detta påverkar konsumenterna på ett positivt sätt.  

• Uppmana Er personal att uppmärksamma kunderna bättre. Konsumenterna uppskattar ett 

leende på personalen när de får ögonkontakt.  

• Privata samtal får inte förekomma i butiken, undvik detta.  

• Ni borde använda er mer av skyltning, konsumenterna uppmärksammar varorna bättre då 

och detta leder ofta till impulsköp.  
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Rekommendationer till Lidl 

• Ni behöver kunna erbjuda kunderna sittplatser. 

• Uppmana Er personal att uppmärksamma kunderna bättre. Konsumenterna uppskattar ett 

leende på personalen när de får ögonkontakt.  

• Ni borde använda er mer av skyltning, konsumenterna uppmärksammar varorna bättre då 

och de leder ofta till impulsköp.  

 

Rekommendationer till Coop Konsum  

• Uppmana Er personal att uppmärksamma kunderna bättre. Konsumenterna uppskattar ett 

leende på personalen när de får ögonkontakt. 

• Erbjud konsumenterna smakprov oftare, konsumenterna uppskattar när detta sinne 

tillfredsställs.  

• Ni borde använda Er mer av skyltning, konsumenterna uppmärksammar varorna bättre då 

och de leder ofta till impulsköp 
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Appendix och Bilagor 
 
Nedan följer den mall  som  jag använt vid genomförandet av butiksobservationerna.  Samt de 
frågor och svar på från de två fokusgrupperna och intervjuerna med butikscheferna. .  
 
Bilaga 1: Resultat från observationen på ICA KVANTUM 
 
Val av butik  
Vilken/Vilka  konsumenter riktar sig butiken till e nligt mig? De riktar sig till kvalitetsmedvetna 
och de som söker upplevelser och njutning i shoppandet.  
Vad får jag för image av butiken? Jag får en imagen av butiken att de har ett välsorterat sortiment, 
med ett stor utbud av färsk varor. Jag får även image av butiken att de har en bra kvalitet på deras 
varor. Jag får en image också att butiken är väldigt modern och trendig.  
 
Den exteriöra butiksmiljön 
Vad har butiken för läge? Cityläge 
Finns det gott om parkeringar? Ja, jag tycker det. 
Hur ser kollektivtrafiken ut runt omkring butiken? Goda möjligheter 
Hur ser butiken byggnad och fasad ut? Den har några år på nacken syns det, men den är ren och 
fräsch.  
Hur är butikens ingång? Den är stor och rymlig.  
 
Den interiöra butiksmiljön  
Vad får jag för uppfattning av butiken när jag kliv er in? Att det är en stor och rymlig butik.  
Är det ordning och reda i butiken? Ja det är ordning och reda 
Är det rent och fräscht i butiken? Ja det är rent och fräscht i butiken. 
Hur ser de känsliga ytorna ut? Dessa ytor ser också rena och fräscht ut.  
Finns det kassa exponering i butiken? Ja det finns det. 
Ger butikens inredning och layout kunderna en god överblick över butiken och dess 
sortiment? Ja 
Hur är övergångszonen utformad? Den är utformad på så sätt att kunden hinner ta in alla intryck 
innan den ska börja handla.  
Finns det sittplatser runt om i butiken? Ja 
Om ja, hur många? 2 st  
Hur är belysningen i butiken? Den har ett behaglig ljus.  
Vilken typ av exponering används i butiken? De använder sig av exponeringsbyggnader, 
hörnexponering och även kassaexponering.  
Är hyllorna välfyllda? Ja det tycker jag överlag.  
Används något tvingande kundvarv i butiken? Ja det gör butiken. Skall kunden handla mjölk är 
den tvungen att gå igenom hela butiken.  
 
Den psykosociala butiksmiljön 
Spelas det musik/radio i butiken? Nej  
Om ja, hur är volymen?  
Andra ljud?  De har tv- skärmar med reklam och ljud.  



 

 

Använder butiken sig av dofter/lukt på något vis? Ja.  
Om ja, vad för doft? Det luktade nybakat vid brödavdelningen när jag observerade butiken.  
Använder butiken sig av smaksinnet på något vis? Ja 
Om ja, på vilket sätt? Det fanns smakprover vid frukten och kaffebröd vid deras kaffehörna 
Finns det möjligheter att känna på varorna? Ja det ges möjlighet  
Hur agerar personalen till mig under observationen? Vissa i personalen ger mig ett leende.  
Hälsar personalen på kunder som kommer in i butiken? Inte vad jag ser, endast kassa 
personalen.  
Uppstår det någon form av trängsel i butiken? Nej 
Övrig synpunkter på butiksmiljön: 
 
 
Bilaga 2: Resultat från observation på NETTO 
 
Val av butik  
Vilken/Vilka  konsumenter riktar sig butiken till e nligt mig? De riktar sig till pris och värde för 
pengarna medvetna konsumenter.  
Vad får jag för image av butiken? Jag får den imagen av butiken att de hellre har billiga varor än 
kvalitet på dem.  
 
Den exteriöra butiksmiljön 
Vad har butiken för läge? Cityläge 
Finns det gott om parkeringar? Ja, jag tycker det. 
Hur ser kollektivtrafiken ut runt omkring butiken?  Goda möjligheter 
Hur ser butiken byggnad och fasad ut? Det är en ren och modern byggnad 
Hur är butikens ingång? Den är stor och rymlig.  
 
Den interiöra butiksmiljön  
Är det ordning och reda i butiken?  Nej 
Är det rent och fräscht i butiken? Nej 
Hur ser de känsliga ytorna ut?  
Finns det kassa exponering i butiken? Ja 
Ger butikens inredning och layout kunderna en god överblick över butiken och dess 
sortiment? Ja till viss del. Något som gör de svårt för kunden är att de exponerar godis brevid 
burkkonserverna och de är överlag en rörig exponering.  
Hur är övergångszonen utformad? Det finns direkt ingen övergångszon för kunden, butiken 
börjar direkt.  
Finns det sittplatser runt om i butiken? Nej 
Om ja, hur många? 
Hur är belysningen i butiken? Den är behaglig  
Vilken typ av exponering används i butiken? Exponeringsbyggnader och pallexponering 
Är hyllorna välfyllda?  Nej 
Används något tvingande kundvarv i butiken? Inte direkt. Fast de beror helt och hållet på vad 
man skall handla för något.  
 



 

 

Den psykosociala butiksmiljön 
Spelas det musik/radio i butiken? Nej 
Om ja, hur är volymen?  
Andra ljud?  Nej 
Använder butiken sig av dofter/lukt på något vis? Nej 
Om ja, vad för doft?  
Använder butiken sig av smaksinnet på något vis? Nej 
Om ja, på vilket sätt? 
Finns det möjligheter att känna på varorna? Ja 
Hur agerar personalen till mig under observationen? En i personal pratar i telefon, och detta 
verkar vara ett privat samtal.   
Hälsar personalen på kunder som kommer in i butiken? Nej 
Uppstår det någon form av trängsel i butiken? Ja  
 
Bilaga 3: Resultat från observationen på LIDL Falkenberg 
 
Val av butik  
Vilken/Vilka  konsumenter riktar sig butiken till e nligt mig? De riktar sig till pris och värde för 
pengarna medvetna konsumenter.  
Vad får jag för image av butiken? Att de har ett billigt sortiment, och är miljömedvetna.  
 
Den exteriöra butiksmiljön 
Vad har butiken för läge? Externt läge.  
Finns det gott om parkeringar? Ja, jag tycker det. 
Hur ser kollektivtrafiken ut runt omkring butiken?  Ja möjligheterna finns 
Hur ser butiken byggnad och fasad ut? Det är en ren och ny byggnad.  
Hur är butikens ingång? Den är stor och rymlig   
 
Den interiöra butiksmiljön  
Är det ordning och reda i butiken? Ja 
Är det rent och fräscht i butiken? Ja  
Hur ser de känsliga ytorna ut? Ja 
Finns det kassa exponering i butiken? Ja 
Ger butikens inredning och layout kunderna en god överblick över butiken och dess 
sortiment? Ja det tycker jag  
Hur är övergångszonen utformad?  
Finns det sittplatser runt om i butiken? Nej 
Om ja, hur många? - 
Hur är belysningen i butiken? Behaglig  
Vilken typ av exponering används i butiken? Exponeringsbyggnader och pallexponering 
Är hyllorna välfyllda? Ja, förut vid brödavdelning  
Används något tvingande kundvarv i butiken? Ja 
 
Den psykosociala butiksmiljön 
Spelas det musik/radio i butiken? Nej  



 

 

Om ja, hur är volymen?  
Andra ljud? Nej 
Använder butiken sig av dofter/lukt på något vis? Nej 
Om ja, vad för doft?  
Använder butiken sig av smaksinnet på något vis? Nej 
Om ja, på vilket sätt?  
Finns det möjligheter att känna på varorna? Ja 
Hur agerar personalen till mig under observationen? De ger ett gott intryck  
Hälsar personalen på kunder som kommer in i butiken? Nej  
Uppstår det någon form av trängsel i butiken? Nej  
 
Övrig synpunkter på butiksmiljön: 
- 
 
Bilaga 4: Resultat från observationen på Coop Konsum  
 
Val av butik  
Vilken/Vilka  konsumenter riktar sig butiken till e nligt mig? De riktar sig till kvalitetsmedvetna 
konsumenter 
Vad får jag för image av butiken? Jag får en imagen av butiken att de har ett välsorterat sortiment, 
med ett stor utbud av färskvaror. Jag får även image av butiken att de har en bra kvalitet på deras 
varor. Jag får en image också att butiken är väldigt modern och trendig.  
 
Den exteriöra butiksmiljön 
Vad har butiken för läge? Lite utan för centrala Varberg, dock är det bostadsområden runtomkring  
Finns det gott om parkeringar? Ja, jag tycker det. 
Hur ser kollektivtrafiken ut runt omkring butiken?  Goda möjligheter 
Hur ser butiken byggnad och fasad ut? Den har några år på nacken syns det, men den är ren och 
fräsch.  
Hur är butikens ingång? Den är stor och rymlig.  
 
Den interiöra butiksmiljön  
Är det ordning och reda i butiken? Ja det är de 
Är det rent och fräscht i butiken? Ja 
Hur ser de känsliga ytorna ut? De ser bra ut 
Finns det kassa exponering i butiken? Ja 
Ger butikens inredning och layout kunderna en god överblick över butiken och dess 
sortiment? Ja det ges en god överblick 
Hur är övergångszonen utformad? Konsumenten har tid att ta in alla intrycken innan den skall 
börja handla.  
Finns det sittplatser runt om i butiken? Ja 
Om ja, hur många? Två stolar utställda  
Hur är belysningen i butiken? Behaglig  
Vilken typ av exponering används i butiken? Exponeringsbyggnader och pallexponering 
Är hyllorna välfyllda? Överlag så ja  



 

 

Används något tvingande kundvarv i butiken? Ja det finns det 
 
Den psykosociala butiksmiljön 
Spelas det musik/radio i butiken? Nej  
Om ja, hur är volymen?  
Andra ljud?  Nej  
Använder butiken sig av dofter/lukt på något vis? Ja 
Om ja, vad för doft? Nybakat bröd och bullar samt ny grillat  
Använder butiken sig av smaksinnet på något vis? Nej 
Om ja, på vilket sätt? 
Finns det möjligheter att känna på varorna? Ja 
Hur agerar personalen till mig under observationen? De ler mot mig.  
Hälsar personalen på kunder som kommer in i butiken? Nej, bara kassa personalen hälsar 
Uppstår det någon form av trängsel i butiken? Nej  
 
Bilaga 5: Resultatet från fokusgruppintervju 1  
 

Vilken sorts konsument anser Ni att ni är av dessa?  

• Perfektionister eller mycket kvalitetsmedvetna.  

• Varumärkesmedvetna 

• Nyhets/modemedvetna 

• De som söker upplevelser och njutning i shoppandet 

• Pris- och ”värde för pengarna” -medvetna 

• Impulsstyrda 

• De som är överväldigade av information och utbud 

• Vanemässiga, varumärkeslojala 

 

Tre av respondenterna uppger att de är kvalitetsmedvetna konsumenter. Fyra uppger att de är pris- 

och ”värde för pengarna medvetna” och resterande tre är impulsstyrda. Alla är överrens att detta 

beror mycket på vilken situation de befinner sig i. En respondent som är pris och värde för pengarna 

medveten säger även att beror på vad som skall handlas, jag köper inte lågpris kött och frukt skall 

vara kvalitet. Så på dessa varor är hon kvalitetsmedveten. En annan respondent som uppger att hon 

är impulsstyrd uppger att de beror på vart hon är i månaden. I början är jag väldigt impulsstyrd men 

sedan senare i månaden är hon mer ekonomisk. Men till största del är hon impulsiv när jag handlar 

livsmedel. Jag känner verkligen skillnaden på kvalitetsmärken och lågpris.  De kommer även 



 

 

överrens i gruppen att det inte alltid behöver vara dyrt för att vara kvalitetsmedveten. 

 

Är imagen av butiken viktig när ni väljer livsmedelsbutik?  

Ja den är viktig! Alla respondenter tycker det är viktigt!  

 

Påverkas ni i valet av livsmedelsbutik av marknadsföring från butikerna?   

Både värde för pengarna medveten och impulsstyrd: Ja det påverkas man av. Ser man reklam om att 

den butiken har så fin grönsaksdisk. Kvalitetsmedveten: Även så påverkas man nog omedveten. Det 

spelar ingen roll om man inte går till den butiken ofta men om den har en bra marknadsföring så 

handlar man där. Fast tycker det beror på storleken på butiken. För är det en stor butik kan vara så 

mycket folk där då och det tycker jag inte om att handla.   

 

Påverkas era val av livsmedelsbutik efter vilken situation som ni befinner er i?   

Jag som brukar handla i en butik som har ett högre pris, men till riktigt stora inköp kan jag överväga 

att handla på lågprisbutiken. Även om allt utom Statoil är stängt så köper jag där om det är något 

som jag måste ha, trots jag är väldigt ”värde för pengarna” medveten. Allt beror på hur nödvändigt 

det är.  

 

Har ni en bra image av den livsmedelsbutiken ni handlar i till största del?  

Ja det är klart! Annars hade man inte handlat där. Men man kanske inte är nöjd med butiken på alla 

plan men på grund av att det finns obegränsat med livsmedelsbutiker i staden så får man nöja sig 

med det!  

 

Exteriöra butiksmiljön  

Är butikens läge av betydelse? 

 Ja det spelar jättestor roll! Fast även så beror det på vilken situation man är i. Om man ändå sitter i 

bilen efter jobbet så kan man åka lite längre för att det är lite färre personer där och bättre 

parkeringsmöjligheter. Även så brukar lågprisbutikerna ligger en bit utanför stan. Man tar gärna en 

butik som ligger utanför om den har allt som behövs, för jag vill gärna kunna bara ställa bilen, gå 

och handla gå till bilen och åka iväg, jag vill inte behöva leta efter parkeringsplats. Men alla är 



 

 

enade om att det beror på situationen som man befinner sig i.  

 

Är det viktigt om det finns gott om parkeringsplatser?  

Parkeringsplatser spelar jättestor roll. Det är inte roligt att behöva leta efter parkeringsplatser, det 

skall vara lätt och smidigt!  

 

Spelar det någon roll om butiken ligger centralt eller utanför en stad? 

Det spelar inte så jättestor roll om butiken har ett bra sortiment. Det måste även vara bra vägar på att 

ta sig till butiken och om butiken ligger utanför en stad får den inte ligga för långt bort.  

 

Är det viktigt hur stor butiken är?  

Så länge de har ett bra sortiment spelar det inte så jätte stor roll tycker hela gruppen. En respondent 

som är en impulsstyrd konsument tycker inte om när det är en stor butik för hon anser att hon hittar 

varorna sämre. Det är viktigt att det är högt i taket också, det skall även vara rymligt, de brukar de 

vara i de större butikerna tycker en annan impulsstyrd konsument. En kvalitetsmedveten konsument 

tycker att det brukar varorna brukar vara mycket färskare i en större butik för där handlar mer och då 

är det ett större flöde på dem.  

 

Är en livsmedelsbutiks fasad och byggnad av betydelse? 

Det påverkas nog av till viss del! Man går väl in där om det inte finns någon annan stans att handla, 

tycker den kvalitetsmedvetna konsumenten. Det beror på vad man skall ha för varor tycker en 

prismedveten konsument. En pris och värde för pengarna medveten konsument tycker att det känns 

lyxigt när det är en fin ingång. Även när det är stora fönster, högt i tak. Då väljer jag hellre en sån 

livsmedelsbutik. En annan pris och värde för pengarna medveten tycker det skall se stort och 

pampigt ut utanför.   

 

Vad har ni för tankar kring butikens ingång?  

Det får gärna stå blommar! Det är trevligt. Jag tycker även att butiken börjar från att man kliver ur 

bilen (pris och värde för pengarna medveten) . Det får absolut inte vara för mycket grejer! Det får 

inte bilda köer i alla fall (kvalitetsmedveten). Det skall vara lite luftigt men det gör inget om det är 



 

 

lite grejer runtomkring.  men det skulle vart bättre om grejerna är inne i butiken för det känns 

konstigt att stå o kolla på grejer utanför butiken(pris och värde för pengarna medveten) Jag tycker 

det beror mycket på storleken på butiken och vad man förväntar sig av butiken liksom(impulsstyrd)  

Det är viktigt att korgarna är innan affären börjar, för annars är det lätt att man missar dem annars. 

(pris och värde för pengarna medvetna.)  

 

Interiör miljö  

Är det viktigt är det med att butiken är ren och fräsch i valet av livsmedelsbutik?  

Ja men absolut är det viktigt håller alla respondenterna med om.   

 

Vilka områden tycker ni är extra viktiga när det gäller fräsch och renhet?  

De områden som anses som extra viktiga är köttdisken, fruktavdelningen och brödavdelningen. En 

respondent (pris och värde för pengarna medveten) tycker det är jätte snuskigt när det ligger 

brödsmulor vid bröddisken.  

 

Anser ni att ni handlar mer i en livsmedelsbutik om ni spenderar mer tid i butiken?  

Ja absolut! Alla håller med! Det leder ofta till impulsköp! Men har man en inköpslista så  köper man 

ofta inget annat än det. (pris och värde för pengarna medveten) Jag trycker att om jag är inne i en 

butik länge så beror på att jag är noggrann och kollar mycket på varorna men inte att jag köper mer 

för det. (kvalitetsmedveten) Det beror mycket på situationen, går jag runt i en butik och blir hungrig 

så handlar jag oftast mer än om jag hade varit mätt! (impulsstyrd konsument) Även om jag skall 

skynda  mig i en butik så handlar jag bara det nödvändigaste men om jag inte har någon brådska och 

jag trycker det är roligt och handla så kan det bli att jag går runt där länge och köper sånt som jag 

inte skulle köp annars. (pris och värde för pengarna medveten konsument)  

 

Uppmanas ni till att handla mer på grund av skyltningen till en viss vara?  

Det kan hända ibland. Det beror helt och hållet på vad det är för varor. (alla respondenter) Skulle det 

skyltas om en ny sorts kakor skulle jag prova den direkt. (kvalitetsmedveten) Jag blir ju nyfiken och 

uppmärksammar dem väldigt mycket om det skyltas om dem.  

 



 

 

Hur tycker ni att exponeringen av varorna skall vara i en livsmedelsbutik?  

Välfyllt är det viktigaste i en exponering (pris och värde för pengarna medveten). Det får heller inte 

vara för höga ställningar så man inte når (impulsstyrd konsument). Pallexponering känns väldigt 

billigt. Det gillar vi inte alls. (alla respondenterna) men det beror på vilken image man har av 

butiken. Åker jag till Lidl så förväntar jag mig detta, då tycker jag inte det är så farligt (impulsstyrd 

konsument).  

 

Tycker ni det är viktigt med att hyllorna är välfyl lda?  

Ja det är viktigt! (alla respondenterna) Är hyllorna tomma och det är många saker som är slut så 

tillslut byter jag livsmedelsbutik. En annan kan ha förståelse om sånt som är extrapris på är slut och 

att det kan vara några enstaka kvar men annars tycker jag det är oerhört viktigt att det är välfyllt, det 

ger att gott intryck. Det håller några respondenter med om.  

 

En god exponering vid kassan, lockas ni ofta av den och det leder till impulsköp? 

Ja det leder jättemycket till impulsköp, är nästan alla enade om! Tuggummi är någon som alltid 

brukar leda till impulsköp. En kvalitetsmedveten respondent tycker att tidningar är någon som 

lockar. Att ha snus kylen vid kassan tycker jag också lockar till att prova någon ny sorts snus. (pris 

och värde för pengarna medveten konsument) Dock beror det också på vilken situation man är i, är 

jag hungrig plockar jag gärna till mig en chokladbit i kassakön, men har jag skrivit en handlingslapp 

och har precis ätit händer detta väldigt sällan. (är alla respondenterna enade om)  

 

Är belysning av betydelse i en livsmedelsbutik?   

Den skall vara lagom. Det är viktigt att den inte blinka håller alla respondenterna med om. En pris 

och värde för pengarna medveten konsument tycker det är viktigt att den är snygg också, det får inte 

hänga ner kablar som jag sett det göra. En pris och värde för pengarna medveten konsument tycker 

det är extra viktigt vid frukt och grönt att det är stark belysning för där skall man kolla på frukten. 

Annars kan det verka konstigt om det var svagt (oro verkande). Det är även viktigt att tänka på dem 

gamla, så dem ser också tycker en impulsstyrd konsument. Men det är absolut viktigt att den inte är 

för stark. Det irriterar ögonen väldigt mycket.  

 



 

 

Psykosocial miljö 

Hur viktigt är det att den livsmedelsbutik ni väljer tillfredsställer dessa sinnen? Eller är de  

inte av betydelse?  

Lukt är viktigast (alla respondenterna). ”Luktar det kanelbullar, så köper jag kanelbullar” 

(impulsstyrd konsument) vid fruktdisken ska det lukta färsk frukt tycket en kvalitetsmedveten 

konsument. De är så gott och komma till charkdisken och det luktar nygrillad kyckling 

(kvalitetsmedveten konsument) En pris och värde för pengarna medveten konsument tycker syn 

också är viktigt. En kvalitetsmedveten konsument tycker att känsel är också viktigt, ”jag vill kunna 

känna på det färska brödet”. En pris och värde för pengarna medveten konsument säger ”jag köper 

hellre tomater i ask för då har inte alla andra kunderna gått och känt på dem). Smak anser alla inte är 

jätteviktigt, men det är ett trevligt sinne att tillfredställa. Det är trevligt att få smaka på nyheter. 

Musik behöver det inte finnas håller alla respondenterna med om, så fall måste det vara radio dem 

spelar i butiken. En impulsstyrd konsument tycker att det får vara väldigt lågt i så fall. 

Respondenterna kommer överrens om att lukt är vikigast, sedan syn och känsel. Smak och hörsel 

behöver inte tillfredsställas det är bara trevligt om de gör det.  

 

Vad har ni för tankar kring hur personalen i livsmedelsbutiken skall vara? 

Trevlig är något som personalen ska vara håller respondenterna med om. Ett vårdat yttre säger en 

impulsstyrd konsument. ”Man behöver inte vara super snygg men ändå har ett trevligt yttre” (pris 

och värde för pengarna medveten konsument). De är viktigt att de är kunniga också, de ska kunna 

hjälpa till om man inte hitta något, de ska inte säga gå till vänster, höger, vänster, de ska gå med till 

jag kan hitta det själv (kvalitetsmedveten konsument). ”Jag tycker att om man får ögonkontakt med 

dem ska de hälsa” säger en pris och värde för pengarna medveten konsument. Respondenterna 

kommer överrens om att kassapersonalen ska vara trevliga, tydliga och absolut inte tugga 

tuggummi.  

 

Vilka sorters bekvämlighetsytor skall det finnas i livsmedelsbutiker?  

Alla är enade om att sittplatser skall finns i större livsmedelsbutiken. De är alltså enade om att det är 

storleken på butiken som avgör vilka bekvämlighetsytor de skall ha. Barnhörna kan vara bra men 

respondenterna är enade om att då måste den vara bemannad. Dem tycker inte det känns så bra och 



 

 

lämna barnet där om de inte har uppsikt över det eller någon annan. Jag tycker att det är trevlig om 

det finns sittplatser när man står i kö vid charken till exempel. (kvalitetsmedveten konsument) 

Kaffehörna skulle jag tycka va trevligt. (pris och värde för pengarna medveten) Men alla är enade 

om att det beror mycket på storleken vilka bekvämlighetsytor de förväntar sig. Fast sittplatser tycker 

en kvalitetsmedvetet sortiment även skall finnas i en liten livsmedelsbutik. Den tycker även att de 

skall finnas bra möjligheter till att ta med sig barn in i butiken, en bra vagn är viktigt!  

 

Bilaga 6: Resultat från fokusgruppintervju 2  

Vilken sorts konsument anser Ni att ni är av dessa?  

Perfektionister eller mycket kvalitetsmedvetna 

Varumärkesmedvetna  

Nyhets/modemedvetna 

De som söker upplevelser och njutning i shoppandet 

Pris- och ”värde för pengarna”-medvetna 

Impulsstyrda  

De som är överväldigade av information och utbud 

Vanemässiga, varumärkeslojala 

 

Fyra av respondenterna uppger att de är pris och värde för pengarna medvetna. Två uppger att de är 

kvalitetsmedvetna, en är impulsstyrda och en varumärkesmedveten. Jag är pris och värde för 

pengarna medveten, men det beror på situationen. Men främst anser jag att jag är pris och värde för 

pengarna medveten. Ibland köper jag även impuls, om det är något jag är sugen på. Jag tänker så här 

istället när jag (pris och värde för pengarna medveten), jag anser att jag är främst värde för pengarna 

medveten, jag köper hellre något som är dyrt om jag vet att jag får värde för det. Jag som är 

varumärkesmedveten, köper helt kända svenska varumärken. Jag är kvalitetsmedveten för jag 

föredrar ekologiska produkter och jag anser att de är med kvalitet.  

 

Är imagen av butiken viktig när ni väljer livsmedelsbutik? (Butiksimage är hur konsumenten 

uppfattar en butik. Image ses ofta som en parameter när det gäller val av butik för konsument.) 

 



 

 

Visst kan image vara viktigt men inte för mig, bara de har ett billigt sortiment och varor så behöver 

jag inte ha en bra image av butiken.  (Pris och värde för pengarna medveten konsument)Inte för mig 

heller, det är inte så viktigt. Jag handlar även på livsmedelsbutiker som jag inte tycker har så bra 

image, men min huvudbutik har jag en bra image av.(Pris och värde för pengarna medveten 

konsument) Jag tycker det är jätteviktigt med imagen av butiken, jag väljer inte en butik som jag har 

dålig image av, för dessa butiker ger mig ingen impulskänsla (impulsstyrd konsument) Jag tycker 

också det är jätte viktigt, jag tycker det genomsyrar hela butiken. (kvalitetsmedveten konsument). 

För mig är det inte heller så viktigt som de andra nämnde med att de bara har ett billigt sortiment. 

(Pris och värde för pengarna medveten konsument) detta håller en annan respondent som är 

varumärkesmedveten, fast bara att de inte spelar någon roll.  

 

Påverkas era val av livsmedelsbutik efter vilken situation som ni befinner er i?  

Nej jag handlar helst där jag handlar. Om jag skulle få slut på mjölk och behövde det skulle jag förbi 

se detta och vänta tills nästa dag när jag kan handla där jag brukar. (Pris och värde för pengarna 

medveten konsument) detta håller även de tre andra pris och värde för pengarna medveten 

konsumenterna med om. Jo men  jag påverkas mycket av det. (kvalitetsmedveten konsument) detta 

gör även den andra kvalitetsmedvetna konsumenten och den impulsstyrda konsumenten. Till 

vardags handlar jag i en lite mindre, lite dyrare butik, men om jag storhandlar så burkar jag söka 

mig till billigare butiker.  (varumärkesmedveten konsument)   

 

Har ni en bra image av den livsmedelsbutiken ni handlar i till största del?  

Alla respondenter utom en av de pris och värde för pengarna medveten konsumenterna har en bra 

image av butiken. Som säger att ”jag är inte så noga med imagen så det kan jag inte säga direkt vad 

jag tycker om den butiken jag handlar till störst del”. De andra tycker att de har en bra image av 

butiken. Dock tycker en som är pris och värde för pengarna medveten konsument att det skulle 

kanske kunna va ett större utbud men det förbi ser jag för jag tycker om allt annat hos butiken.  

 

Exteriör  

Butikens läge: Är butikens läge av betydelse? Är det viktigt om det finns gott om 

parkeringsplatser? Om butiken ligger centralt eller utanför en stad? 



 

 

Läget tycker jag inte spelar någon roll. Men jag tycker det skall finnas mycket parkeringsplatser och 

då söker jag mig till dessa butiker helst. (Pris och värde för pengarna medveten konsument) Jag 

tycker ett läge i stan kan ses som bäst, för då finns det nära till andra affärer. Men det beror helt och 

hållet på om de håller det låga priset som jag är ute efter. (Pris och värde för pengarna medveten 

konsument) Nej det spelar ingen roll. Jag åker ändå alltid bil till butik så då spelar det ingen roll. 

(Kvalitetsmedveten) Nej det spelar ingen roll. Det har heller ingen betydelse om den ligger i stan 

eller utanför. (Varumärkesmedveten) Ja det spelar jättestort roll. Jag föredrar cityläge med mycket 

parkeringsplatser. En stor och bra parkering är bra service. (impulsstyrd konsument)  

  

Är det viktigt hur stor butiken är?  

Helst så liten som möjlig så man slipper gå så långt. (Pris och värde för pengarna medveten 

konsument) Jag tycker inte heller det är viktigt. Bara de har det jag vill ha (Pris och värde för 

pengarna medveten konsument) det tycker jag inte heller (impulsstyrd konsument) Jo men jag 

tycker det är viktigt, de brukar oftast ha ett bättre och bredare sortiment. (varumärkes medveten 

konsument) två andra respondenter som är pris och värde för pengarna medveten konsument och 

kvalitetsmedveten konsument tycker också det är viktigt.  

 

Är en livsmedelsbutiks fasad och byggnad av betydelse? 

De flesta är överens om att de inte spelar någon alls roll. Dock tycker en konsument som är 

kvalitetsmedveten att det är viktigt, den skall visa vad butiken erbjuder, jag tycker även det skall 

finnas många med krokar i fasaden som man kan fästa hunden i. Det tycker jag också säger den 

impulsstyrda konsumenten.  

 

Vad har ni för tankar kring butikens ingång? 

Alla är enade om att den skall vara stor och luftig, det är viktigt att man inte behöver trängas. Det 

tycker vi är självklart! En konsument som är pris och värde för pengarna medveten säger att om jag 

får trängas vid ingången i butiken blir jag stressad och då skyndas hela köpet på. En annan pris och 

värde för pengarna medveten konsument säger att även fast jag vill ha billigt sortiment så vill jag att 

den skall vara välkomnande.  

 



 

 

Är det viktigt att ni inte stoppas av något vid ingången precis?  

Ingången skall vara fri, så man inte stoppas upp av något vid ingången så de kunderna som kommer 

efter kommer upp i hälarna på en, det håller alla respondenterna med om.  En pris och värde för 

pengarna medveten konsument säger att det är viktigt men det är något jag kan acceptera om det är 

så. En annan pris och värde för pengarna tycker att det skulle vara bra om man inte stoppas av något 

men om det är något så bryr jag mig inte om det, då viker jag undan helt enkelt.  

 

Interiör miljö  

Är det viktigt är det med att butiken är ren och fräsch i valet av livsmedelsbutik? (om man 

tänker att ni får en ren och fräsch butik eller lågt pris?)  

Alla respondenterna är enade. Det är jätte viktigt. Det är a och o att det är rent om fräscht. Det måste 

de vara. Annars väljer jag bort den butiken. Den impulsstyrda konsumenten säger att den väljer bort 

butiken om de inte är rent och fräscht. En kvalitetsmedveten konsument tycker att jag kan förbi se 

sånt om de är enstaka tillfällen, om det är regnigt en dag så får man räkna med att det kan vara lite 

smutsigt men jag tycker ändå att det är jätte viktigt.  

Vilka områden tycker ni är extra viktiga när det gäller renhet och sådär?  

Där varorna inte ligger förpackade är jag extra petig, t ex vid frukt och grönt disken. (Pris och värde 

för pengarna medveten konsument)Vid Charkdisken är det extra viktigt att det är rent och fräscht på 

tycker jag (Pris och värde för pengarna medveten konsument). Frukt och grönt disken är viktigt 

tycker jag också men även köttdisken (kvalitetsmedveten) Frukt och grönt disken är viktig för där är 

det inte inpackade varor. De andra håller med om det som de andra nämnt och endast en tycker att 

det inte spelar någon roll (Pris och värde för pengarna medveten konsument) 

 

Butikslayout; Anser ni att ni handlar mer i en livsmedelsbutik om ni spenderar mer tid där? 

Ja det gör jag, för då får man upp ögonen för annat och de leder ofta till impulsköp. (impulsstyrd 

konsument) jag kan tycka att de sker rätt omedvetet att man handlar mer, men de kan märkas när 

man kommer hem och packar upp varorna (Pris och värde för pengarna medveten konsument) De 

håller de andra med om till viss del. Fast jag tycker inte jag påverkas av det, jag handlar det jag bara 



 

 

ska handla (Pris och värde för pengarna medveten konsument) 

 

Uppmanas ni till att handla mer på grund av skyltningen till en viss vara?  

Det beror på helt och hållet på vad de är. Om det är varor som jag brukar handla på impuls köper 

jag nog det om jag uppmärksammar en bra skyltning på den där varan. Nej jag faller inte får såna 

grejer. Jag handlar det som jag vill ha. Oftast köper jag varor om de skyltar mycket om det i 

butiken, men dock bara om jag känner igen märket. (varumärkesmedveten)  

 

Hur tycker ni att exponeringen av varorna skall vara i en livsmedelsbutik?  

Det skall exponera med samma varor. Det får inte stå godis vid maten till exempel. Det skall inte 

vara för höga ställningar, det är viktigt att man når även på högsta hyllan. Om jag tänker på Lidls 

exponering så tycker jag det verkar vara bra, då är det mycket med varor och lätt o ta. (pris och 

värde för pengarna medveten) Det skall plockas upp och läggas i ordning. Det skall inte vara för 

höga hyllor, det skall vara i räckvidd. Ganska högt upp är bra, men även kunna nå, de skall även 

bara fint gjorde skyltar vid exponeringen. Är det extra pris tycker jag det skall vara synligt vart 

varorna är, då kan en hörn exponering vara bra. (pris och värde för pengarna medveten)  Det får inte 

staplas varor heller så man är rädd för att ta. Frysskåp tycker jag är bra, jag gillar inte kyldiskarna så 

mycket för det är så svårt och nå. (kvalitetsmedveten)Prismärkt är det viktigaste vid exponering. 

Men exponeringen bryr jag mig inte om. (pris och värde för pengarna medveten)Exponering skall 

vara lättåtkomligt, om det står på pallar eller på hyllor är inte så viktigt, bara man kommer åt det. 

(impulsstyrd)  

 

Tycker ni det är viktigt med att hyllorna är välfyl lda?  

Ja det är de absolut! Jag kan se förbi detta men jag tycker det ger ett jätte bra intryck om det är 

välfyllt (pris och värde för pengarna medveten konsument).  

 

En god exponering vid kassan, lockas ni ofta av den och det leder till impulsköp? 



 

 

Ja det gör de. Det är oftast varor som inte upplevs som dyra så jag plockar gärna på mig när jag står 

i kön.(impulsstyrd konsument) Detta lockas även jag av (kvalitetsmedveten) det gör även den 

varumärkesmedvetna.  Nej det leder det inte för mig. Ja lockas av det. Nej jag påverkas inte heller 

av det. Nej jag påverkas inte av kassaexponering säger en pris och värde för pengarna medveten 

konsument,  jag vill bara ut så fort som möjligt.  

Är belysning av betydelse när ni väljer butik?  

Det ska vara en behaglig belysning tycker alla i gruppen. Vid frukten tycker jag även det ska vara 

lite starkare belysning för att kunna granska den bra (Pris och värde för pengarna medveten 

konsument) för mig är det mer viktigt att den är jämn i hela butiken (Pris och värde för pengarna 

medveten konsument) jag tycker något som är viktigt är att de inte blinkar i belysningen, det är 

jättejobbigt för ögonen (varumärkesmedveten konsument) detta håller alla respondenterna med om.  

 

Psykosocial miljö 

Hur viktigt är det att den livsmedelsbutik ni väljer tillfredsställer dessa sinnen? Eller är inte 

av betydelse? 

Lukt är viktigast tycker alla respondenterna. ”Det ska lukta nybakat bröd, det är även trevligt om det 

luktar ny grillat vid charkdisken” (pris och värde för pengarna medveten konsument)  Jag tycker om 

det luktar nygrillad kyckling så blir det att jag köper kyckling (varumärkesmedveten) En pris och 

värde för pengarna medveten konsument tycker syn också är viktigt, det är nästan lika viktigt som 

lukt. Smakprover vid frukten tycker en pris och värde för pengarna medveten konsument är bra. 

Detta är en annan helt emot (också pris och värde för pengarna medveten konsument). Sinnet hörsel 

tycker de inte är så viktigt, om det ska spela något måste det vara radio. En pris och värde för 

pengarna medveten konsument tycker att de endast får vara P1, P3 eller P4. Men alla är överrens om 

att det måste vara lågt i så fall, annars är det svårt att koncentrera sig. Känsel anser respondenterna 

inte vara så viktigt.  

 

Vad har ni för tankar kring hur personalen i livsmedelsbutiken skall vara? 

Personal ska vara trevlig, synlig, tillmötesgående, kunnig och visa vart varor är om man frågar 

kommer respondenterna överrens om. De ska även hälsa om man får ögonkontakt.  



 

 

  

Vilka sorters bekvämlighetsytor skall det finnas i livsmedelsbutiker?  

Det skall finnas någonstans man kan sitta sig ner, de tycker alla. Framför allt för de äldre. Sen kan 

en sitthörna vara trevligt, så man kan vänta på den man handlar med. För större barn kan det vara 

bra med barnrum (varumärkesmedveten konsument)  

 

Övrigt: 

Kundtoaletter tycker alla i fokusgruppen vore jättebra om det fanns synligt i alla livsmedelsbutiker. 

Kundvagnar utan myntfack.  (varumärkesmedveten konsument)  

 

Bilaga 7: Resultat från intervju med ICA Kvantums butikschef  

 

Vilken/Vilka konsumenter riktar sig butiken till om  man delar in dem i följande: 

 
-Perfektionister eller mycket kvalitetsmedvetna 

-Varumärkesmedvetna 

-Nyhets/modemedvetna 

-De som söker upplevelser och njutning i shoppandet 

-Pris- och ”värde för pengarna”-medvetna 

-Impulsstyrda 

-De som är överväldigade av information och utbud 

-Vanemässiga, varumärkeslojala 

 

Det är ganska många. När man läser de här orden. Kanske inte perfektionister men det finns det 

säkert konsumenter som är också, men kvalitetsmedvetna tycker jag är vårat sätt att jobba, det 

märker man på hur butiken är uppbyggd och hur personalen skall jobba. Jag tycker att alla väver in i 

alla. Varumärkesmedvetna konsumenter, ja de riktar vi oss till också för vi jobbar med många kända 

varumärken, vi har lågpris alternativ, men de är de starka varumärkena som vi jobbar mest med. 

Nyhets och modemedvetna det är samma sak där, vi har ett brett och djup sortiment och vi försöker 

hänga med i de nyheter som finns, dock har vi varit lite dåliga på det men vi är på väg upp igen, för 

de kunder som handla här är matglada kunder, konsumenter och vill ha nyheter. Det är inte säkert att 



 

 

de varorna stannar kvar i sortimentet men vi måste ha dem.  De som söker upplevelser och njutning 

i shoppandet, där är vi också med, vi jobbar med demonstrationer och vi skall ha matlagning i 

butiken, där det skall dofta och ge inspiration.  

 

Pris och ”värde för pengarna” medvetna, pris är inget vi jobbar stark med men vi jobbar med att 

kunderna skall känna att de får värde för pengarna är de handlar här, de skall få kvalitet, jag anser att 

vårat eget bageri och fiskdisken i butiken att de ger värde för pengarna. Vi går aldrig ut med att vi är 

billiga, men vi har extra priser som kan vara billigare än i andra butiker just den veckan och vi 

håller lågt pris på basvarorna som är stora, som mjöl och socker. Impulsstyrka, vi försöker locka 

kunderna och de gör vi. Och då kan vi få stämpeln att vi är dyra eftersom det ofta leder till 

impulsköp i butiken, eftersom vi har mycket tips och idéer och recept som lockar till impulsstyrka 

kunder.  

 

Information och utbud, det är lite det jag varit inne på  med recept och sådant. Vi vill ge kunderna 

information vid hyllan om en vara sticker ut lite extra i kvalitet eller smakupplevelse. Vanemässiga 

och varumärkeslojala, vi har konsumenter som gillar vissa varumärken, de köper inget annat mjöl 

eller det med de märket och sådär. Konsumenterna är väldigt stressade idag och med tanke på att vi 

nyligen gjort om i butiken så blir de mycket frågor var just den varan är trots att den bara står någon 

meter därifrån, men det är just för de fått en vana att de bara kan sträcka ut handen och greppa 

varan.  

 

Så vi prickar väl in de flesta av dem här, vi är en butik som jobbar mycket med kvalitén, kända 

märken.  

 

Vad tror du konsumenterna har för butiksimage av Er butik? (Butiksimage är hur 

konsumenten uppfattar en butik) 

Mycket som vi tidigare varit inne på, Kvalitén, sortimentet, både brett och djup. Och färskvaror 

butiken, en väl sorteras färskvaror butik. Vi har ett eget bageri, charkdisk och fiskdisk och frukt och 

grönt avdelningen.  

 



 

 

Vad anser du det finns för för- respektive nackdelar med butikens läge?  

Fördelar: fördelar är att vi har en levande stadskärnan, vi har ett bra tryck på stan. Vi har 

torghandeln på onsdagar och lördagar som drar mycket folk till stan, även fast de säljer varor som vi 

gör. Stan betätas hela tiden, de byggs mer och mer, det byggs ett nytt lägenhets hus alldeles i 

närheten. 

 

Nackdelar: är parkeringsplatser och det är ett problem i hela stan. Vi har ett parkeringsgarage under 

butiken med 80 platser och 320 parkeringsplaster utanför butiken som de håller på och bygger ut 

men när de är klara så finns det 500 platser ungefär. Men det är tufft innan det är klart, speciellt på 

sommaren. De kan vara trångt och komma hit och hitta parkeringsplatser. Men vi har även kunder 

som går hit och handlar i princip varje dag. Jag frågar butikschefen om varutransporter upplevs som 

en nackdel med detta läge men de säger han att de inte är, för leverantörerna anpassar sina lastbilar 

efter stadsmiljön och kommer ibland med mindre lastbilar på grund av det är trångt.  

 

Anser Du att butikens läge är av behov att använda sig av marknadsföring för att locka 

kunder till butiken? Använder ni er av  marknadsför ing? I så fall vilken sorts 

marknadsföring?  

Ja vi behöver alltid synas. Vi jobbar mycket centralt med reklamblad, förut så skickade vi ut det 

men nu med tanke på att många konsumenter har nej tack till reklam så valde vi bort detta och har 

de bladet i butiken istället. Så vi annonserar mer i tidningen istället, i Varbergsposten och 

Hallandsnyhter  med helsida annonser för just den anledningen. Som konsument kan man även 

teckna  att man får reklamen på mailen. Vi använder oss också av radioreklam, sponsrar olika 

klubbar, VIK är den största. Kanske inte så himla mycket till alla men vi är iaf med. Vi har även en 

taxi bil som rullar runt med reklam. Vi är även med i sommarstaden, så vi försöker locka turisterna, 

vi är med i reseblad och sådant. Sen jobbar vi mycket med direktriktad reklam, till bland annat 

nyinflyttade, och när kunderna fyller jämt får de en tårta. De turister som dragit sitt ICA kort skickar 

vi ut erbjudande till som de kan använda nästa år. Så vi syns och hörs ganska så mycket!  Vi 

marknadsför inte så mycket vara och pris utan vårat bageri, fruktavdelningen och fiskavdelningen.  

 

Hur tänker du kring butikens fasad? Är det viktigt att den symboliserar det butiken 



 

 

erbjuder?  

Ja det försöker vi så gott det går, dock går det inte så mycket att göra så mycket med den, den är 

gammal, byggd 1972, men vi försöker ändå, vi har precis gjort om den ganska rejält, vi har flyttat 

entrén. Så vi försöker se till att den speglar de vi erbjuder. Vi har planscher utanför butiken med 

budskap och matbilder.  

 

Vad har du för tankar kring butikens ingång? Vad gällande övergångszonen? Har Ni haft 

detta i åtanken när ni utformat butiken?  

Det vi tänkt med våran ingång är att kunden skall se ett tydligt kundvarv när den står vid ingången 

och man skall se frukt och grönt, vad allt de innebär med färger och spegeleffekter bakom vilket gör 

att man får ett sug att komma dit. Men vi väl ändå att kunden skall börja handla ganska så snabbt, så 

det inte skall ta för lång tid. Vi vill även att det skall vara lust och luftigt så att kunden inte möts 

direkt av en kundvagn i hälarna om den stannar till. Något som vi tänkt på är att vi har ett kort och 

långt kundvarv, så vi har placerat färdigrätter och sådant, dagens lunch, kaffebröd, bakelser kylda 

drickan, även late och espresso, och inte behöva gå igenom hela butiken för det, utan man kan 

snabbt vika av till kassan.  

 

Anser Du att det är viktigt att butiken har ett tri vsamt intryck för att locka konsumenter? 

Ja det tror jag. Den typ av konsument vi har i butiken och riktar oss emot är det jätteviktigt. Och vi 

har byggt upp butiken efter det, man skall kunna trivas. Det skall vara möjligt att stanna till i 

butiken och prata, vi pratar även med kunderna mycket. Vi är en socialbutik. Vi har mycket äldre 

kunder. Vi har även gjort en mötesplats där kunderna kan dricka kaffe och äta kaffebröd från vårat 

bageri. Detta för att man skall stanna längre i butiken och förhoppningsvis handla mer. Vi är lite av 

en trend butik för matglada!  

 

Hur har ni tänkt när ni utformat butiken? Finns det  några tankar kring att någon avdelning 

ligger på ett speciellt stället?  

Vi har luftat upp butiken. Om man handlar utan lapp så skall det inte vara trångt och ta sig tillbaka 

om man glömt något. Det är ju ingen slump att mejerikylen ligger längst ner i butiken. Men det är ju 

en viss begränsning ändå, för det kostar en del pengar att bygga om. Fiskavdelningen kan tyckas 



 

 

ligga på ett undanskymt ställe men på grund av att de behöver ha kök och lunch rum, kyl och frys 

var det ända möjligheten.  

 

Det sägs att konsumenter handlar mer om de är inne i butiken länge. Är det något ni märkt av 

eller/och har ni försökt att påverka konsumenterna till att stanna länge i butiken?  

Med de öppna ytorna där kunderna kan stanna och prata. Men vi vill gärna tro att de handla mer och 

det är det vi vill att de skall göra, de påverkas nog till mer impulsköp när det stannar längre. Och vi 

lever i den tron att handlar mer om de stannar längre.  

 

Vad använder sig butiken av för exponering? Är det någon exponering som ni märkt fungerar 

bättre?  

Mycket hörnexponering. Gavlar. Vi har försökt skapa mycket gavlar där vi har säsongs varor och 

nyheter, vi har ganska växlande exponering på hörnen. Vi har vissa bättre gavlar och några sämre. 

På dessa gavlar ägnar vi oss åt lite finare exponeringar. Vid frukt och grön skall det vara råge med 

frukt. Det finns ju undersökningar som säger att de säljer bättre om de är mycket. De skall vara 

rejält!  

 

Hur ofta exponerar ni om?  

Frukt och grönt 3 gånger om året. Det blir när det är olika säsonger så att säga. Ibland flera gånger i 

månaden vid hörnexponeringarna.  

 

Har  ni märkt av att kassaexponering är en bra exponeringsplats? Leder den exponeringen 

till mycket impuls köp har ni märkt?  

Kassaexponeringen är en jättebra exponeringsplats. De varor som vi har vid kassan är oftast billiga 

inte priskänsliga men dock har vi en bra marginal på dem. De är varor som lätt åker med.  Vi håller 

på och jobbar med ett företag för att utforma kassaexponeringen på ett bättre sätt.  

 

På vilket sätt använder ni er av skyltar? Är det för att få kunderna att uppmärksamma 

varorna, och/ eller att styra kundens uppmärksamhet?  

Ja fram för allt för att locka kunderna. Vi använder oss av små lappar vid hyllorna där vi ger tips och 



 

 

råd ”prova den här”. Vi skyltar även upp vid vår hörnexponering.  

 

Har ni märkt av att varor med skyltning säljer bätt re? 

Ja absolut!  

 

Har ni någon tanke över den belysning ni använder er av i butiken?  

Vi försöker hålla en jämn belysning i butiken. Vid frukt och grön avdelningen finns det spotlights 

men de utger ingen stark belysningen, de är miljölampor, både på grund av kostnaden och miljön.  

 

Använder ni er av olika belysning på olika ställen?  

Frukt och grönt.  

 

Vilka av människans fem sinnen (lukt, känsel, smak, syn och hörsel) vill er butik ”ge” 

kunden? Och hur ”ger” ni dessa? 

Lukt- det luktar nybakat bröd och bakverk på förmiddagen i butiken, sedan luktar det i charken.  

Känsel- det är att kunderna kan känna på frukten och sådär.  

Syn- butiken ger ett gott intryck för ögat. Fruktdisken ser inbjudande ut. 

Hörsel- vi har butiks- TV i butiken med reklam som det kommer ljud ifrån.  

Smak- det finns smakprov i frukt och grönt avdelningen och även kaffehörna när det erbjuds kaffe 

och kaffebröd från deras eget bageri.  

Hur tänker ni när ni anställer ny personal?  

Personalen skall ha rätt inställning och viljan att ta i. Den personal som butiken ha får åka på 

utbildningar och de ordnas olika sorters engagemang till personalen, som bland annat julfester och 

grillkvällar. Personal har även rabatt på träningskort. Det är viktigt att man rår om sin personal. Det 

sker oftast intern rekrytering i företaget.  

Har ni några bekvämlighetsytor i butiken?  

De bekvämlighetsytor som finns är sittpallar som man fäller ner från tak balkarna i butiken. Det 

finns även ett kaffetorg där kunderna kan dricka kaffe.  



 

 

 

Bilaga 8: Resultat från intervju med Coop konsum butikschef  

 
Vilken/Vilka konsumenter riktar sig butiken till om  man delar in dem i följande: 
 
- Perfektionister eller mycket kvalitetsmedvetna 

- Varumärkesmedvetna 

- Nyhets/modemedvetna 

- De som söker upplevelser och njutning i shoppandet 

- Pris- och ”värde för pengarna”-medvetna 

- Impulsstyrda 

- De som är överväldigade av information och utbud 

- Vanemässiga, varumärkeslojala 

 

Vi riktar oss inte till någon speciell, eller jo vi kan rikta oss till våra medlemmar eftersom vi är en 

konsumentförering. Vi är lika glada för alla som kommer in. Men om jag skall säga några som vi 

riktar oss till så är det pris och värde för pengarna medvetna och kvalitetsmedvetna, på grund av 

vårt breda sortiment av ekologiska varor.  

 

Vad tror du konsumenterna har för butiksimage av Er butik? (Butiksimage är hur 

konsumenten uppfattar en butik) 

att vi är en stark färskvaror butiken, och samtidigt som vi ligger där vi ligger. Det är enkelt och 

handla här.  

 

Vad anser du det finns för för- respektive nackdelar med butikens läge?  

Fördelarna är att vi har ett bra läge, det är lätt och parkera, lätt och ta sig hit. Jag upplever inte att 

jag har några nackdelar.  

 

Anser Du att butikens läge är av behov att använda sig av marknadsföring för att locka 

kunder till butiken? Använder ni er av marknadsföri ng? I så fall vilken sorts 

marknadsföring?  



 

 

Ja absolut. Marknadsföring måste man alltid använda sig av trots vilket läge man har.  Man måste 

tala om vad man kostar. Vi har annonser i Varbergsposten och i hallandsnyhter.  

 

Hur tänker du kring butikens fasad? Är det viktigt att den symboliserar det butiken 

erbjuder?  

Nej det tycker jag inte. Vi har lite stortavlor på utsidan, de är inte reklam från Coop utan från 

centrala. Vi vill gärna ha de varorna som de skyltar med iaf. Det är klart fasaden skall vara ren och 

fin. Om det klottras så tar vi bort det för det ser inte så trevligt ut.  

 

Vad har du för tankar kring butikens ingång? Vad gällande övergångszonen? Har Ni haft 

detta i åtanken när ni utformat butiken?  

I den mån vi har plats för övergångszon använder vi det. Vi tänker på kundströmmen, där det är 

mycket kunder skall det vara stora ytor.  

 

Anser Du att det är viktigt att butiken har ett tri vsamt intryck för att locka konsumenter? 

Ja det är det. Kunden skall trivas. Den ska kunna hitta allt lätt. Sen är det svårt att tycka likadant. 

Själva är vi som jobbar här helt hemmablinda över hur butiken är.  

 

Hur har ni tänkt när ni utformat butiken? Finns det  några tankar kring att någon avdelning 

ligger på ett speciellt ställe?  

Det har med att man vill få kunden att gå i hela butiken. Det är ingen slump att mejeriet ligger längst 

in i butiken. Så vår tanke är att försöka lura på dem en del på vägen ut.  

 

Vad använder sig butiken av för exponering? Är det någon exponering som ni märkt fungerar 

bättre?  

Massexponering är det bästa som finns. Mycket varor säljer mer. Men det är inte alltid möjlig att 

kunna använda sig av dessa exponeringar eftersom butiken har en begränsad yta.  

 

Hur ofta exponerar ni om?  

Inte allt jämt, men max 3 veckor står en exponering. Frukt och grönt exponeras varje dag i princip.  



 

 

 

Har ni märkt av att kassaexponering är en bra exponeringsplats? Leder den exponeringen till 

mycket impuls köp har ni märkt?  

Ja dessvärre. Alla försäljare har också märkt detta och vill ha sina varor där. Vi har mest tuggummi 

och sånt som man lätt bli sugen på. Vi har även rakhyvlar i kassan men detta är inte för att det är en 

säljfrämjande plats utan att de är mycket snatteri på dem annars.  

 

På vilket sätt använder ni er av skyltar? Är det för att få kunderna att uppmärksamma 

varorna, och/ eller att styra kundens uppmärksamhet?  

Vi är jätte dåliga på det. Vi skyltar inte alls mycket. Mer än en prisetikett i hyllan. De varor som har 

skyltar märker vi dock att de säljer bättre. De finns det undersökningar om.  

 

Har ni någon tanke över den belysning ni använder er av i butiken?  

Ja det har vi. Det är mycket viktigt. Vi har både ljusrör och spotlight i butiken.  

 

Använder ni er av olika belysning på olika ställen?  

Nej dessvärre har vi inte det. Men vi mejeriet har vi spotlight, men detta är på grund av att de inte är 

någon bra belysning där på grund av det låga taket.  

 

Vilka av människans fem sinnen (lukt, känsel, smak, syn och hörsel) vill er butik ”ge” 

kunden? Och  hur ”ger” ni dessa? 

Vi är nog en av stans största grillbutiker, så det luktar oftast ny grillat i butiken. Smak tillfredsställer 

vi när vi har demo av varor. Detta är dessvärre väldigt sällan. Ingen musik har vi i butiken, så vi 

tillfredsställer inte det sinnet. Känsel har inte heller så mycket och göra här.  

 

Hur tänker ni när ni anställer ny personal?  

Första intrycket är viktigt. Sen är det inte fyskam om det kan något. Jag anställer inga chefer utan de 

gör Coops huvudkontor. Den personal som jag anställer sig skall inte vara rädda för att prata med 

kunderna, det är ju trots allt ett socialt yrke.  



 

 

 

Har ni några bekvämlighetsytor i butiken?  

Det står några stolar i butiken som vi tar fram till trötta ben. Främst för de äldre kunderna  

 

Bilaga 9: Resultat från intervju med Nettos butikschef  

Vilken/Vilka konsumenter riktar sig butiken till om  man delar in dem i följande: 

-Perfektionister eller mycket kvalitetsmedvetna 

- Varumärkesmedvetna 

- Nyhets/modemedvetna 

- De som söker upplevelser och njutning i shoppandet 

- Pris- och ”värde för pengarna”-medvetna 

- Impulsstyrda 

- De som är överväldigade av information och utbud 

- Vanemässiga, varumärkeslojala 

 

Impulsstyrd, riktar vi oss mycket till. För det är mycket varor som är med i bladet som 

konsumenterna blir intresserade av att köpa. Pris och värde för pengarna medvetna riktar vi oss 

också till, allt är väldigt billigt på Netto. Mode medvetna riktar vi oss också till, för vi har inne så 

grejer som är inne nu, trots att vi har en billigare variant. Varumärkesmedvetna riktar vi oss också 

till, vi har ju arla, Scan som är kända varumärken. Kvalitetsmedvetna riktar vi oss verkligen inte till.  

 

Vad tror du konsumenterna har för butiksimage av Er butik? (Butiksimage är hur 

konsumenten uppfattar en butik) 

Att varorna ofta är slut. Och att dem kan göra riktiga klipp här. 

 

Vad anser du det finns för för- respektive nackdelar med butikens läge?  

Nackdelar: är att vi har mycket a-lagare här, som kommer hit och handlar. Egentligen vill jag helst 

inte ha dem här, men dem har inte gjort oss något illa så jag kan inte porta dem från butiken. En 

nackdel är också när stan är stäng, på helgerna när stan är stängd.  



 

 

Fördelar:  är på sommaren när turister är här så om de parkerar i parkeringshuset så måste de gå 

förbi butiken, och då kanske de går in och handlar.  

 

Anser Du att butikens läge är av behov att använda sig av marknadsföring för att locka 

kunder till butiken? Använder ni er av  marknadsför ing? I så fall vilken sorts 

marknadsföring?  

Vi använder oss av ett reklamblad som vi skickar ut på posten sen har vi även TV- reklam. Denna 

reklamen är så sådant som gäller alla netto  

 

Hur tänker du kring butikens fasad? Är det viktigt att den symboliserar det butiken 

erbjuder?  

Jag tycker det är viktigt att man kan se på fasaden att det är en netto butik. Det skall vara det där 

gula, och hunden. Just gult och svart. Så jag tycker det är viktigt att den visar vad butiken erbjuder.  

 

Vad har du för tankar kring butikens ingång? Vad gällande övergångszonen? Har Ni haft 

detta i åtanken när ni utformat butiken?  

Det har vi inte alls tänkt på. Alla netto butiker skall ha sin frukt och bröd vid ingången. Så våra 

kunder hittar alla varor, det spelar ingen roll om vi ställer varorna precis vid ingången. Självklart är 

det viktigt att ingången skall vara stor med.  

 

Anser Du att det är viktigt att butiken har ett tri vsamt intryck för att locka konsumenter? 

Jo det är det. Om man tänker på sig själv när man går och handlar så vill man ju trivas. Det skall 

vara rent och snyggt. 

 

Hur har ni tänkt när ni utformat butiken? Finns det  några tankar kring att någon avdelning 

ligger på ett speciellt stället?  

Det är det där med bröd och frukten, som är bestämt från netto att det skall vara i ingången. Det 

skall se lika ut i alla netto butiker helst. För att kunderna lätt skall hitta.  

 

Det sägs att konsumenter handlar mer om de är inne i butiken länge. Är det något ni märkt av 



 

 

eller/och har ni försökt att påverka konsumenterna till att stanna länge i butiken?  

Självklart vill vi att de skall handla mycket. Det är en tanke vi har bakom våra låga ställningar där vi 

har varor liggande, att de skall gå där och titta, vi har även ställt dem i rader så det inte bara är en 

lång rad som kunderna går förbi. Så de måste gå runt.  

 

Vad använder sig butiken av för exponering? Är det någon exponering som ni märkt fungerar 

bättre?  

Det beror helt och håller på priset. Om man har en vara i hyllan och istället ställer den på en pall på 

hörnet så går den mycket bättre.  

 

Hur ofta exponerar ni om?  

Varje vecka! Det är utefter våra kampanjevaror.  

 

Har  ni märkt av att kassaexponering är en bra exponeringsplats? Leder den exponeringen 

till mycket impuls köp har ni märkt?  

Ja det är en jättebra exponeringplats. Det är den bästa!! där går alla kunderna igenom. Så vi ställer 

varor där ibland som har dåligt datum för att bli av med dem snabbt. Vi har även lockvaror där.  

 

På vilket sätt använder ni er av skyltar? Är det för att få kunderna att uppmärksamma 

varorna, och/ eller att styra kundens uppmärksamhet?  

Vi har inga skyltar mer än en prissättning på varan.  

 

Har ni någon tanke över den belysning ni använder er av i butiken?  

Nej inte direkt. Klart att det skall vara ett behagligt ljus, de får inte sticka i ögongen på kunden.  

 

Använder ni er av olika belysning på olika ställen?  

Nej 

 

Vilka av människans fem sinnen (lukt, känsel, smak, syn och hörsel) vill er butik ”ge” 

kunden? Och  hur ”ger” ni dessa? 



 

 

Lukt- det är viktigt att de luktar fräscht för kunden.  

Känsel- de kan ta på frukten och på varorna i den mån det går.  

Syn- när det är frontat och välfyllt så ser det ju jättebra ut för kunderna.  

Hörsel- Nej inget som tillfredsställer detta.  

Smak- nej vi har inget som tillfredsställer detta.  

Hur tänker ni när ni anställer ny personal?  

Det är att de skall vara stresståliga och trevliga. Service inriktade.  

Har ni några bekvämlighetsytor i butiken?  

 

 


