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SAMMANFATTNING 

Det blir allt viktigare för butikerna att differentiera sig på marknaden, för att locka till sig det 

tänkta kundsegmentet i takt med att konkurrensen inom handeln ökar. Att anpassa den exteriöra, 

interiöra och psykosociala miljön utefter butikens kundsegment blir därför allt mer viktig för att 

attrahera kunderna. Det är även viktigt att det finns en röd tråd genom de tre säljmiljöerna. De tre 

miljöerna prioriteras oftast mindre i fabriksbutiker trots att de inte skiljer sig så mycket från andra 

butiker. Vi har därför valt att undersöka hur fabriksbutiker arbetar med säljmiljöerna och hur de 

kan förbättra sina butiker utefter sitt valda kundsegment. 

 
Uppsatsens syfte är att försöka beskriva hur den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön i en 

fabriksbutik kan utformas utifrån vilket kundsegment butiken riktar sig till. Vi vill se hur 

kundsegmentet reflekteras i de olika miljöerna i de valda fabriksbutikerna och hur de har tänkt 

när de utformat fabriksbutikerna. Vi vill även undersöka varför kunderna lockas till en 

fabriksbutik, om det är priset, upplevelsen eller något annat som lockar dem dit. Vår målsättning 

med den här uppsatsen är att visa hur kundsegmentet påverkar de tre miljöerna och hur de kan 

utformas för att attrahera rätt målgrupp. 

 
 
Vi har använt oss av den kvalitativa metoden och har då utfört benchmarkingstudier genom 

observationer, öppna individuella intervjuer med butiksansvariga samt kunder i tre fabriksbutiker 

och öppen individuell intervju med en butiksinredare. Den data vi har samlat in har vi sedan 

använt oss av i analysavsnittet, där vi har gjort en schematisk bild för en lättare översikt av vad vi 

kommit fram till. Därefter har vi dragit slutsatser utifrån analysen och bland annat kommit fram 

till att ingen av de undersökta fabriksbutikerna medvetet har använt sig av sitt kundsegment vid 

utformningen av säljmiljöerna och att kunderna söker svensktillverkade och prisvärda produkter. 

Vi har även kommit fram till vissa förslag på förbättringar, som finns med i 

rekommendationerna. 
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1 Inledning 

Vi vill med denna uppsats ge läsaren en inblick i hur man kan skapa en säljande miljö genom 

att utforma den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön utifrån en fabriksbutiks 

kundsegment. Att ha ett klart och tydligt kundsegment är viktigt för att differentiera sig på 

marknaden och för att locka till sig de kunder som butiken valt att rikta sig till. Dessutom 

kommer vi att diskutera vad kunderna förväntar sig av en fabriksbutik och vad det är som 

lockar med just en sådan butik. 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Konkurrensen inom handeln blir allt hårdare och i takt med detta ökar butikens krav på att 

differentiera sig för att locka till sig det tänkta kundsegmentet. Det är därför viktigt för 

butiken att anpassa den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön utefter dess segment för 

att attrahera kunderna.  

 

Den här uppsatsen förklarar hur man kan anpassa den exteriöra, interiöra och psykosociala 

miljön efter kundsegmentet. Att segmentera kunderna innebär att företaget delar in kunderna i 

undergrupper. Vetskapen om kundens profil innebär inte bara att veta hur företaget kan nå ut 

till dessa specifika kunder utan den kan även användas som utgångsläge för vad som ska 

kommuniceras till olika kundsegment.1 Att ha ett väldefinierat kundsegment gör det lättare att 

anpassa och utforma butikens säljmiljöer. Det gör att butiken har större chans att locka kunder 

från det tilltänkta segmentet. 

 

”Givetvis skiljer sig shopparna åt i fråga om kön, ålder, inkomst och smak, men likheterna är i 

förkrossande majoritet. Visst kan det tyckas överflödigt att behöva påpeka detta faktum och 

tanken som det väcker - att butiker borde spegla naturen hos de varelser som ska besöka 

dem,”2 skriver Paco Underhill som menar att det tänkta kundsegmentet måste återspeglas i 

butiken och dess miljöer. Det är viktigt för kunderna att känna social gemenskap och 

tillhörighet till butiken. 

 

                                                   
1 Wanger, 2002, sida 117 
2 Underhill, 2006, sida 34 
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Shopping innebär inte bara att köpa något som behövs utan det är mer som en totalupplevelse. 

Konsumenten känner ofta direkt om hon gillar en butik eller inte.3 Trots att marknadsföring är 

viktigt så är det först i butiken som själva köpet sker och därför är säljmiljön av stor 

betydelse. Säljmiljön är den faktor som i många fall påverkar om kunden handlar eller inte.4 

Genom att ha en välutformad och genomtänkt butik som är anpassad efter kundsegmentet blir 

kunden lättare motiverad till att komma in i butiken och handla. 

 

Kundsegmentering och dess påverkan på butiksmiljöerna är viktigt för alla butiker, även för 

så kallade fabriksbutiker. Genom fabriksförsäljning kan man hoppa över ett eller flera led 

inom distributionen.5 Ofta innebär fabriksförsäljning att andrasortering eller äldre kollektioner 

säljs.6 Men många av dagens fabriksbutiker säljer inte längre enbart andrasortering utan är 

mer exklusiva med förstasorteringsvaror, men de håller fortfarande ett lägre pris. Vi tror att 

detta lockar kunderna och de väljer därför att handla i en fabriksbutik. I många fall lockas 

även kunden av själva upplevelsen de får av att fynda märkesvaror i en fabriksbutik. De tre 

säljmiljöerna prioriteras oftast mindre i fabriksbutiker än i vanliga butiker, trots att det finns 

många likheter mellan fabriksbutiker och vanliga butiker. Detta borde prioriteras bättre för att 

skapa en koppling mellan butiken och dess segment. 

1.2 Problemformulering 

Hur kan en fabriksbutik utforma en säljande exteriör, interiör och psykosocial miljö för att 

matcha kundsegmentet? 

1.3 Syfte 

Vårt syfte är att försöka beskriva hur den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön i en 

fabriksbutik kan utformas utifrån vilket kundsegment den riktar sig till. Vi vill se hur 

kundsegmentet reflekteras i de olika miljöerna i de valda fabriksbutikerna och hur de har tänkt 

när de utformat fabriksbutikerna. Vi vill även undersöka varför kunderna lockas till en 

fabriksbutik, om det är priset, upplevelsen eller något annat som lockar dem dit. Vår 

målsättning med den här uppsatsen är att visa hur kundsegmentet påverkar de tre miljöerna 

och hur de kan utformas för att attrahera rätt målgrupp. 

 

                                                   
3 Pihlsgård et al. 2003, sida 119 
4 Pihlsgård et al. 2003, sida 120 
5 Bergström & Fölster, 2009, sida 87 
6 Bergström & Fölster, 2009, sida 88 
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2 Teoretisk referensram 

Nedan presenteras de teorier som vi anser är relevanta för uppsatsens valda ämne. Eftersom 

kundsegmentet påverkar säljmiljön har vi valt att här nedan presentera den först och där efter 

presenterar vi den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön, samt etableringsstrategier. Vi 

kommer även att kort beskriva vad en fabriksbutik är. 

2.1 Segmentering  

Kunder är individer med olika behov, önskemål och värderingar, därför måste de bli 

individuellt behandlade. Att segmentera betyder att köparna på den totala marknaden delas in 

i tydligt åtskilda delmarknader, segment. Inom varje segment är kunderna relativt lika, de har 

ungefär samma behov, värderingar och beteende.7 Den viktigaste delen i att dela in 

marknaden i segment är att produkter kan anpassas så att de passar de olika delmarknaderna, 

detta gör att konsumenterna får produkter som passar deras individuella behov bättre, alltså är 

segmenteringen fördelaktig för både företagen och konsumenterna. Att segmentera underlättar 

även för företag, då de kan välja bort att fokusera på vissa segment som inte passar företaget 

och dess resurser.8 

 

När det kommer till att segmentera är det en process i två steg. Det första steget är att samla in 

data om totalmarknaden, detta kan oftast hämtas från källor inom företaget eller från externa 

databaser. Om inte, så får företaget utföra egna undersökningar för att skaffa fram de data som 

behövs. I det andra steget granskar företaget de data och information som samlats in, ibland 

visar sig segmentet direkt, men oftast får man vända och vrida på informationen för att få 

fram något relevant.9 

2.1.1 Segmenteringsfaktorer 

Nedan presenteras de olika faktorerna; demografiska, geografiska, socioekonomiska, 

psykografiska och beteendemässiga, som ligger till grund för segmenteringen. 

 

Demografiska faktorer 

Demografiska faktorer är de vanligaste segmenteringsfaktorerna. Dessa innebär sådana som 

har med befolkningens struktur att göra, till exempel ålder, kön, civilstånd, hushållsstorlek 

                                                   
7 Albertsson & Lundqvist, 1997, sida 99 
8 Albertsson & Lundqvist, 1997, sida 100-101 
9 Albertsson & Lundqvist, 1997, sida 102 
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och etniskt ursprung. Anledningen till detta är förmodligen att det finns mycket data om just 

dessa områden, men också att det skiljer sig mycket i värderingar och konsumtionsbeteende 

mellan dessa grupper. Det kan dock ha sina risker att segmentera efter demografiska faktorer. 

Det är inte särskilt troligt att alla personer i en viss ålder har samma intressen.10 En mängd 

forskning visar att demografiska faktorer kan påverka konsumentens butiksvalsmönster. Det 

som forskarna är överens om är att kvinnor besöker butiker oftare än män, de som besöker 

butiker mer ofta är äldre än de som besöker dem mer sällan och de som besöker butiker oftare 

har en lägre inkomst än de som besöker butiken mer sällan.11 

 

Geografiska faktorer 

Det är också vanligt att segmentera utefter geografiska faktorer, så som storstäder, landsbygd, 

vissa postnummerområden eller EU. Det är lätt att betrakta marknaden på detta sätt, då det 

ofta finns befolkningsdata som är indelade utefter geografiska områden. Det finns skillnader i 

konsumtionsmönster mellan till exempel storstad och landsbygd. Sverige är ett relativt litet 

land, men går man utanför landets gränser kan skillnaderna länder emellan vara stor när det 

gäller geografiska skillnader.12 Skillnader här kan vara till exempel klimat, traditioner, 

lagstiftning med mera.13 

 

Socioekonomiska faktorer 

De socioekonomiska faktorerna syftar till sociala och ekonomiska förhållanden som till 

exempel utbildning, yrken eller de olika inkomstklasserna som konsumenterna tillhör. När 

inkomsterna stiger ändras vårt sätt att konsumera, konsumenten får råd till både ökad och 

annorlunda konsumtion. Det är ofta meningsfullt att segmentera marknaden utefter inkomst 

för att det kan finnas viktiga konsumtionsmönster som skiljer sig mellan konsumenter i olika 

inkomstklasser.14 

 

Psykografiska faktorer 

Den mest intressanta faktorn när det gäller segmentering är den psykografiska faktorn, som är 

intresse och livsstil, till exempel någon som är intresserad av golf och har det som sin livsstil, 

då spelar inte ålder, kön eller inkomst så stor roll. Därför är det bättre att segmentera 

                                                   
10 Albertsson & Lundqvist, 1997, sida 102-104 
11 Hernant & Boström, 2010 
12 Albertsson & Lundqvist, 1997, sida 105-106 
13 Hernant & Boström, 2010 
14 Albertsson & Lundqvist, 1997, sida 106-107 



 

Sida 5 av 57 
 

marknaden efter psykografiska variabler, på engelska kallas detta AIO-metoden och 

bokstäverna står för Activities (aktiviteter), Interest (intressen) och Opinion (åsikter), det 

avgörande är alltså vem man är. Människor kan vara olika gamla och ha olika inkomster och 

ändå tillhöra samma segment eftersom de har samma livsstil. Det finns dock en nackdel med 

den psykografiska faktorn, det finns inte så mycket data om just dessa områden.15 Även 

konsumentens personlighet tillhör de psykografiska faktorerna och de påverkar konsumentens 

beteende. Personlighet utvecklas för att det är effektivt för människan att agera på samma sätt 

i sin miljö. En del av dessa används av människan när de ska handla, de kan då delas in i 

segment utifrån köparpersonligheter. I en studie från 1954 visas fyra stycken 

köparpersonligheter, som uttryckte olika inställningar till shopping. Dessa fyra 

köparpersonligheterna är16: 

• Den ekonomiska konsumenten. Har stort fokus på pris, sortiment och kvalité, medan 

upplevelse och personal spelar mindre roll. Agerar rationellt. 

• Den personlige konsumenten utvecklar personliga relationer till butiken och butikens 

medarbetare. Butiker utvärderas i första hand utifrån den relation som personalen har 

med sina kunder och utvärdering av ekonomiska termer har mindre betydelse. 

• Den etiske konsumenten karaktäriseras av att han/hon gynnar de små, oberoende 

butikerna och/eller de butiker som enligt konsumenten tar hänsyn till miljö, rättvis 

produktion och etik. 

• Den apatiske konsumenten utvärderar butiker mer distinkt utifrån deras läge och 

tillgänglighet. Att handla är ett nödvändigt ont och i främsta rummet för dessa 

konsumenter står att minimera tiden och ansträngningen för köpet. 

 

Många konsumenter ägnar gärna ledig tid åt att shoppa, samtidigt finns det konsumenter som 

inte alls uppskattar att shoppa. Konsumenter vill att det ska vara enkelt att utföra de tråkiga 

och tunga inköpen som måste göras, medan de söker upplevelser i butiksmiljöer som väcker 

deras nyfikenhet och intresse. Både personliga och sociala motiv ligger bakom 

shoppingbenägenheten. Det kan vara så att konsumenten tycker om att vara i butiker, det kan 

vara för att belöna sig själva eller för att hålla koll på mode och trender. Andra motiv kan vara 

att shopping har blivit ett sätt att umgås, det kan också bero på att konsumenten är 

informationssökande, vill ha ett avbrott i vardagen, letar rea-fynd eller helt enkelt bara vill 

spendera pengar. En undersökning visar att de som inte gillar att shoppa vill spendera så lite 
                                                   
15 Albertsson & Lundqvist, 1997, sida 107-109 
16 Hernant & Boström, 2010  
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tid som möjligt i butiken, de här konsumenterna uppskattar när det går fort att ta sig till och 

från butiken, att handla och betala. Medan de som gillar att shoppa uppskattar låga priser och 

möjligheter till att göra fynd.17 

 

Beteendemässiga faktorer 

Beteendemässiga faktorer behandlar hur kunden beter sig före, under och efter ett köp. För att 

dela upp kunderna i segment, kan man titta på beslutsfattarstil, inköp, användning av vara och 

användning av media och teknik.18 

 

Vid segmentering är det viktigt att ta hänsyn till vad som påverkar kundens beslut. Genom att 

segmentera utefter beslutsfattarstil kan butikens utbud anpassas bättre, det är dock viktigt att 

tänka på att olika inköpssituationer kan skapa olika beslutsfattarstilar hos konsumenterna. 

Beslutsfattarstilar kan till exempelvis vara19:  

• Perfektionist/kvalitetsmedveten 

• Varumärkesmedveten 

• Trendmedveten 

• Nöjesshoppande 

• Pris- och prisvärdhetsmedveten 

• Impulsiv 

• Obeslutsam 

• Vanemässig shopping 

 

En annan grund till segmentering är hur konsumenten vill genomföra ett köp. Det är skillnad 

på om konsumenten prioriterar service eller om den vill att köpet ska gå snabbt att genomföra, 

om kunden vill ha självbetjäning eller kräver hjälp genom köpet. Det är även viktigt att tänka 

på om kunden handlar små eller stora kvantiteter då detta påverkar storleken på kassor, bredd 

på gångar, kundvagnar med mera. Dessutom är det viktigt att veta om inköpet innebär en 

upplevelse för kunden eller om denne prioriterar att avklara sina inköp snabbt.20 

 

                                                   
17 Hernant & Boström, 2010 
18 Hernant & Boström, 2010 
19 Hernant & Boström, 2010 
20 Hernant & Boström, 2010 
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Indelning av kundsegment kan ske utifrån hur länge konsumenten varit kund, om kunden är 

ny användare, hur lojal kunden är, om stora kvantiteter köps samtidigt eller om inköpen är 

säsongsbetonade med mera. Konsumenten har olika behov och olika drivkrafter ifall varan 

används dagligen eller mer sällan och om varan känns betydelsefull för kunden.21 

 

Det finns olika marknadsföringskanaler som kan användas till ett visst kundsegment och det 

finns viss teknik som kan underlätta inköp, så som själv-scanningsutrustning, och det är därför 

viktigt att ta reda på hur benägna konsumenterna är att ta till sig media och använda teknik. 

Man måste ta hänsyn till hur ofta media och teknik används och vilken sorts information som 

konsumenten tar till sig.22 

2.2 Säljmiljöer  

Nedan kommer vi att presentera de olika säljmiljöerna; exteriör, interiör och psykosocial 

miljö, och hur dessa kan utformas. Vi börjar med en kort presentation om säljmiljöer och går 

sedan djupare in på de olika miljöerna. 

 
En smart planerad butik säljer mer. Jens Nordfält, doktor i butiksmarknadsföring, menar att 

butiksplanering betyder mycket. Handlarna har små marginaler, så några procent på 

omsättningen spelar stor roll, säger han.23 Alla kunder är olika beroende på vilket behov som 

är aktuellt just nu. Vissa gånger vill kunden enbart promenera omkring i ett köpcentrum för 

att uppleva miljön, andra gånger har kunden ett behov. Om kunden är ute efter något speciellt 

och vill ha råd och hjälp med en speciell produkt, vänder den sig till den butik som kunden 

har störst förtroende för. Även om marknadsföringen är lockande, så är det ändå i butiken som 

köpet avgörs, därför är säljmiljön av stor betydelse. Det ska kännas bra att handla i en butik, 

ofta är det säljmiljön som avgör om kunden handlar eller inte. Allt som kunden möter i 

butiken skapar ett intryck och en upplevelse. Säljmiljöns tre byggstenar består utav exteriör, 

interiör och psykosocial miljö.24 

2.2.1 Exteriör miljö 

Den exteriöra miljön består av det som finns utanför butiken, som till exempel entré, fasad, 

byggnad, skyltfönster, köpcentrum, gågata, torg och parkeringsplatser.25 En kunds upplevelse 

                                                   
21 Hernant & Boström, 2010 
22 Hernant & Boström, 2010 
23 Von Schultz, 2007, sida 20 
24 Pihlsgård et al. 2003, sida 120-121 
25 Pihlsgård et al. 2003, sida 121 
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av en butik böjar flera hundra meter innan kunden kommer fram till entrén. Här är det bra om 

den känslan och de uppfattningar som kunden skapar sig om omgivningen där butiken finns 

stämmer väl överens med den känslan som du vill förmedla till kunden. Därför är det viktigt 

med val av butiksläge, vilket hus butiken ska ligga i och om det finns tillgång till 

parkeringar.26 

 

Läge och parkeringsplatser 

Vid valet av butiksläge är det bra att tänka på vad det finns för flöden runt om, hur 

fotgängarna rör sig och hur många som passerar butiken.27 Oftast finns det större ytor för 

parkeringsplatser utanför tätorten medan det i stadskärnan ofta kan bli trångt för bilarna. Det 

är också ofta så att den externa miljön i stadskärnan är trevligare än vid till exempel ett 

köpcentrum utanför tätorten.28 Sedan är det även bra att titta på storleken och utseendet på 

butiken då detta speglar butikens image och sortimentsurval. Synligheten, hur väl butiken 

syns, är också något att tänka på.29 Till sist är det också bra att tänka på hur det ser ut med 

vägnäten, de kommunala transporterna, tillgängligheten för personal- och varutransporter 

samt parkeringsplatser.30 Vad det gäller parkeringsplatser så uppskattar kunden om det är lätt 

att ta sig till butiken och lätt att hitta en ledig ruta att parkera i. Vilken möjlighet till parkering 

det finns kan påverka kundens val av butik att handla i.31 

 

Fasaden och skyltar 

Eftersom fasaden är butikens ansikte utåt är det viktigt att fasadskyltarna är väl genomtänkta 

så att de kan leda många kunder till butiken. Ett måste med vad det gäller fasadskyltarna är 

givetvis att firmanamnet och eventuell kedjesymbol ska finnas med. Detta för att de ska bli 

välbekanta för konsumenten och för att inge förtroende så att det omedelbart vägleder till 

besök. Har butiken fasadsidor som är riktade mot flera gator ska samtliga sidor förses med 

skyltar.32 Detta är skyltar som bör sitta dels mot väggen men även en utåtstående skylt med en 

symbol/signal som speglar butikens affärsidé. Texten på skylten ska vara lättläst både på nära 

håll och på längre avstånd. För att se att fasadskyltarna är bra kan du testa dem genom att 

låtsas att du är nyinflyttad och ovan vid staden och gatan. Sedan kan du passera på andra 

                                                   
26 Pihlsgård et al. 2003, sida 122 
27 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson. 2008, sida 24 
28 Pihlsgård et al. 2003, sida 123 
29 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson. 2008, sida 25 
30 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson. 2008, sida 26 
31 Pihlsgård et al. 2003, sida 125 
32 Rylander, 1984, sida 71 
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sidan gatan och se om skyltarna syns väl, både i ljus och i mörker. Efter det kan du gå längre 

och längre ifrån på båda sidor av gatan för att se hur väl de olika skyltarna syns. Slutligen kan 

du se hur skyltarna fungerar från en färdande bil i båda körriktningarna.33 På entrédörren och 

fönstren bör det sitta en skylt med öppettiderna på, men även information om öppettider vid 

högtider i god tid innan. Här är det även bra om det finns information på vilka kreditkort som 

butiken tar.34 Denna information gör då att innehavarna av dessa kort känner sig inbjudna och 

accepterade.35 

 

Skyltfönster 

Skyltfönstren är butikens ansikte ut mot gatan.36 Dessa ska skapa nyfikenhet hos kunden och 

ge en försmak av vad kunden kan finna i butiken. När butiken är stängd är fönstren också en 

bra säljare då folk går förbi och tittar. Det gäller att ändra om ofta i fönstret och se till att göra 

något bra av den ytan som finns.37 Här gäller det att se till hur ofta shopparna besöker butiken, 

kommer genomsnittskunden varannan vecka ska skyltningen ändras lika ofta.38 När 

skyltfönstren ska göras om gäller det att det står tomt så kort tid som möjligt och därför kan 

det vara bra att ha en exponeringsplan där det framgår när skyltfönstren ska skyltas om och 

vilket tema eller kampanj som är aktuellt. Har butiken en aktuell kampanj ska det framgå 

tydligt i skyltfönstret. Innan omskyltningen sker så bör en grov skiss göras på hur den färdiga 

skylten ska se ut och därigenom sparas lite tid. Det är viktigt att skyltningen ser ny och 

annorlunda ut gentemot den tidigare.39  

 

För att bygga upp en säljande skyltning är det bra att följa aktivitetsplanen för butiken och 

utgå ifrån butiksprofilen och de varor som ska skyltas. Sedan är det bra att titta på skyltningen 

utifrån hur kunden ser den utanför butiken. Vikigt är också att sätta ut priser och rikta 

belysningen rätt.40 Vad för belysning som behövs beror på vad det är för varor och på 

belysningen i butikerna runtomkring på gatan. Har butikerna runtom låga ljusvärden kan det 

egna fönstret uppmärksammas genom att ha ett högre ljudvärde. Skulle de andra höja sina 

ljudvärden kan en mer dramatisk belysning komma till hands.41 Det gäller också att anpassa 

                                                   
33 Rylander, 1984, sida 73 
34 Rylander, 1984, sida 75 
35 Rylander, 1984, sida 76 
36 Rylander, 1984, sida 76 
37 Pihlsgård et al. 2003, sida 152 
38 Underhill, 2006, sida 69 
39 Pihlsgård et al. 2003, sida 152 
40 Pihlsgård et al. 2003, sida 153 
41 Rylander, 1984, sida 76-77 
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belysningen efter vilken tid på dygnet det är.42 Varorna ska placeras så nära kundögat som 

möjligt, vilket gör att små varor ska vara närmare ögat än de större varorna. En lösning på 

detta är att använda sig utav podieuppbyggnader för de små varorna.43 Är skyltfönstret riktade 

ut mot en parkeringsplats är det extra viktigt att budskapet i fönstren är stora, tydliga och 

enkla på grund av att folk går snabbare på en parkeringsplats och då blir det perifera synfältet 

smalare. I all fart har kunden oftast heller ingen större lust att stanna och titta väl framme vid 

skyltfönstren.44 Att tänka på är också att det ska finnas luft och utrymme mellan varorna så att 

kunden kan se dem ordentligt, ofta blir felet att det blir för mycket saker i fönstret.45 En annan 

sak att tänka på är att inte blanda för många färger i skylten då det kan ge ett rörigt intryck, 

högst tre olika färger är en bra grundregel.46 

2.2.2 Interiör miljö 

Den interiöra miljön är det som finns inne i butiken och innefattar butikslayout, färgsättning, 

tak, väggar, golv, belysning och exponeringar.47 Färger och ljus har större direkt påverkan på 

konsumenten än andra faktorer, när det gäller att leda kunden till köp.48 

 

Butikslayout 

Då man utformar en butikslayout måste man främst tänka på att kunderna tenderar till att röra 

sig kring butikens yttervarv om denne inte omdirigeras. Detta är så kallad vägshopping. 

Forskare har kommit fram till en lägeshypotes som bygger på att detaljisten först ska ta reda 

på hur kunderna rör sig inne i butiken för att därefter kunna placera rätt varor där. En annan 

faktor som detaljisten måste tänka på vid planering av butikslayouten är att den ska underlätta 

för hantering och varupåfyllnad och även se till så att så många varor som möjligt blir 

exponerade för kunden. Ett effektivt sätt för att se hur kunderna rör sig i butiken är att 

använda sig av observationer. Genom observationer har forskare kunnat se kopplingar som att 

köpen ökar ju längre kunden är inne i butiken, ju fler avdelningar kunden passerar och om 

kunden hade något sällskap med sig.49 Det finns fyra punkter som Nordfält tar upp som är 

viktiga att tänka på vid utformning av butikslayouten50: 

                                                   
42 Underhill, 2006, sida 35 
43 Rylander, 1984, sida 76-77 
44 Underhill, 2006, sida 35-36 
45 Pihlsgård et al. 2003, sida 155 
46 Pihlsgård et al. 2003, sida 156 
47 Pihlsgård et al. 2003, sida 121 
48 Baker & Parasuraman, 1994, nr 4, sida 328 
49 Nordfält, 2008, sida 150-151 
50 Nordfält, 2008, sida 156 
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1. Kundflödet kommer först och främst bakifrån fram mot kassorna och ju närmre 

kassorna kunden kommer, desto snabbare rör de sig. 

2. En kund som befinner sig i en gång med en kundvagn tenderar att handla dubbelt så 

mycket från sin högra sida som på sin vänstra. 

3. Om varorna befinner sig mitt på hyllskeppet i stället för på ändarna så tar kunden 

länge tid på sig att välja vara. 

4. Färre kunder rör sig i mitten av gångarna än vid ändarna. 

Detta leder alltså till att det är mer värdefullt för en vara att placeras längs väggen utmed 

huvudgången. Och ska varan stå i en gång ska den placeras på vänster sida då kunden 

kommer från den bakre delen av butiken fram mot kassorna. 51 För att styra kunden så att den 

rör sig på ett annat sätt än att följa yttervarvet kan butiken använda sig av ett så kallat tvingat 

kundvarv.  Ett företag som är framgångsrikt inom detta är IKEA som genom att använda sig 

av en välarrangerad gång i en avvikande färg, ljusare väggar, samexponeringar och tydliga 

informationsskyltar kan styra kundens väg genom butiken bättre.52 

 

Övergångszon 

Precis innanför dörrarna på butiken börjar den så kallade övergångszonen. Innanför denna 

stannar ofta kunder upp eller saktar ner för att kunna lokalisera sig. Kunden tar in intryck om 

butiken är kall eller varm, vilka dofter han/hon möter och även vilka ljud som uppfattas. 

Varor som står i övergångszonen passeras därför ofta obemärkt av kunderna på grund av alla 

intryck som ska tas in.53 Utrymme framför ingången kan ge kunden mer tid att studera de 

varor som ligger framför i takt med att han/hon närmar sig varorna.54 

 

                                                   
51 Nordfält, 2008, sida 156 
52 Nordfält, 2008, sida 158-159 
53 Underhill 2006 sida 36 
54 Underhill 2006 sida 39 



 

Sida 12 av 57 
 

Färg 

Färgen är en av de faktorer som påverkar shoppingmiljön allra mest. Detta beror främst på att 

synen är det sinne som fångar mest information från omvärlden och även för att färg är en 

väldigt informationsrik faktor.55 Färger har olika betydelse56 och det kan vara bra att tänka på 

dess betydelse innan man väljer färg i butiken.  

Rött- Den färg som snabbast uppfattas av ögat. En bra färg att arbeta med då man vill 

arbeta med blickfång. 

Orange- Utstrålar livlighet och glädje. 

Gult- Ger ett hoppfyllt intryck och skapar ljus. 

Grönt- Är en lugnande färg. Fungerar exempelvis bra om man vill marknadsföra en 

miljövänlig produkt. 

Blått- Förknippas med kyla och kan effektivt användas då man exempelvis vill 

förmedla ett vinterland i skyltfönstret. 

Lila- Kan kopplas samman med konst och religion. Anses vara en vilsam färg. 

Brunt- Symboliserar det naturliga och även det maskulina. 

Vitt- Fungerar bra då man vill förmedla en känsla av exklusivitet, enkelhet och renhet.  

Svart- förknippas med sorg och anses därför dyster. Passar bäst som accentfärg. 

 

Belysning  

Ljus har visat sig påverka kunder på två olika sätt, dels för att kunden blir upprymd och dels 

för att synbarheten ökar. Vid en undersökning testades det om det var någon skillnad på 

kunders sökande och engagemang om en vinbutiks belysning var stark eller mjuk. Resultatet 

blev att 50 procent av kunderna studerade dubbelt så många vinflaskor i det starkare ljuset. 

Dessutom visade det sig att det största intresset fanns för mittenhyllan som låg inom bästa 

räckvidd för kunden. Annan forskning har även visat att ljus i specialexponeringar kan få fler 

kunder till att vilja plocka upp och känna på produkterna. Dock var det skillnad på vilken 

ålder det var på kunden då de yngre tenderade till att uppmärksammas mer av exponeringen 

än de äldre kunderna.57 

 

                                                   
55 Nordfält, 2008, sida 162 
56 Pihlsgård et al. 2003, sida 157 
57 Nordfält, 2008, sida 168-169 
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Butiksskyltar 

Skyltar inne i butiken ska kunna styra kunder mot vissa varor men även till de olika 

avdelningarna i butiken.58 Hur skylten ser ut kan skilja sig beroende på vilken prisklass 

butiken förhåller sig på. En lågprisbutik använder sig exempelvis ofta av stora skyltar med 

handskriven text för att locka till sig kunder. En modebutik däremot använder sig oftare av 

mindre diskreta skyltar med tryckt text för att ge ett mer stilfullt intryck.59 Det finns många 

studier som gjorts på butiksskyltar och en av dem, som gjordes redan 1971, visade att butiken 

genom att endast visa texter med ”spara mer” kunde öka försäljningen.  Om butiken dessutom 

lade till förpackningsstorlek och pris kunde försäljningen öka ytterligare. Detta kan med nyare 

studier styrkas då det har visat sig att människor litar mer på ett budskap om informationen är 

mer detaljerad.60 En skylt med någon annan information än enbart priset ökar effekten av 

försäljningen ytterligare. Det viktigaste med skyltar i butiken är dock först och främst att de 

skapar uppmärksamhet hos kunden.61  

 

Exponering 

Det finns tre olika sorters ytor som butiken bör exponera sina varor utefter; A-, B- och C-ytor. 

Det är A-ytorna som är mest synliga i butiken och där exponeringen är som bäst. Bästsäljaren 

ska exempelvis finnas på en A-yta medan kompletterande produkter ska finnas på en C-yta 

där de syns även om de inte är de mest lättillgängliga i butiken. Att exponera populära 

produkter längst in i butiken kan vara en fördel då kunderna lockas till att röra sig i hela 

butiken.62 Genom att placera de olika varorna på olika lägen i butiken kan butiken påverka 

försäljningen av de olika varorna. Produkter som får ett bra läge och stor plats säljer bättre än 

en vara som är mindre synlig, längst ner på en hylla.63 För att uppmana till merförsäljning är 

det bra att samexponera varor. Detta kan exempelvis vara varor som ingår i en och samma 

serie, eller i ett set eller varor som helt enkelt matchar varandra. En bok som nyligen kommit 

ut skulle exempelvis kunna samexponeras med andra böcker som samma författare skrivit. En 

yta som är väldigt effektiv att exponera på är kassadisken.  Då många kunder ibland får stå 

och vänta vid kassan får de även tid att studera det som finns på kassadisken lite extra och det 

kan därför vara bra att exponera exempelvis merförsäljningsvaror på just denna yta.64 

                                                   
58 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson. 2008, sida 129 
59 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson. 2008, sida130 
60 Nordfält, 2008, sida 172 
61 Nordfält, 2008, sida 175 
62 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson. 2008, sida 123-124 
63 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson. 2008, sida 125 
64 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson. 2008, sida 126-127 
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2.2.3 Psykosocial miljö 

Psykosocial miljö består av de intryck eller känslor som kunden får i butiken. Faktorer som 

tillhör den psykosociala miljön är till exempel trivsel, fräschör, olika ljud, smaker, dofter och 

det personliga bemötandet.65 

 

Doft  

Det är bevisat att kundens beteende påverkas av lukt. Genom att införa lukter i en butik kan 

man påverka kunden på olika sätt, till exempel kan kundens tidsuppfattning när denne står i 

kö, väntar på hjälp eller vid val av produkter påverkas av lukt.66 Doft kan även skapa en 

känsla av upprymdhet eller avslappning.67 Precis som när man använder färger, design eller 

layout för att differentiera sig från konkurrenterna, kan lukt användas på samma sätt.68 Till 

exempel så är det många livsmedelsbutiker som bakar sitt eget bröd, detta skapar en härlig 

doft som lockar kunden att köpa.69 Det finns ganska stora skillnader i hur människor påverkas 

av dofter, detta beror både på kön och ålder. När det gäller åldern försämras luktsinnet ju 

äldre man blir. Lavendel har visat sig påverka kvinnor på ett avslappnande sätt, däremot visar 

det sig att lavendel minskar avslappningen hos män, utan istället ökar det upprymdheten.70 

 

Smak 

De flesta livsmedelsbutiker använder sig av provsmakning i butiken, men det fungerar i alla 

branscher, därför kan man bjuda kunderna på godis när de handlar i butiken.71 

 

Ljud  

Kunderna kan ha både en positiv och negativ uppfattning av ljudet, det kan användas för att 

fånga uppmärksamhet eller påverka tolkningen av andra stimuli.72 Musik kan väcka känslor 

och lämnar sällan någon oberörd. Musiken kan höjas för att påverka tempot och köplusten i 

butiken, den kan även användas för att ta bort störande bakgrundsljud.73 Forskning visar att 

människor riktar sin uppmärksamhet mot trevliga ljud med mjuka och låga toner, samtidigt 

som otrevliga ljud tvingar till sig uppmärksamhet. En akademisk studie genomfördes 1996 för 

                                                   
65 Pihlsgård et al., 2003, sida 121 
66 Mossberg, 2003, sida 138 
67 Nordfält, 2008, sida 203 
68 Mossberg, 2003, sida 138 
69 Pihlsgård et al., 2003, sida 134 
70 Nordfält, 2008, sida 203 
71 Pihlsgård et al., 2003, sida 134 
72 Nordfält, 2008, sida 180 
73 Pihlsgård et al., 2003, sida 136 
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att testa hur musik påverkade tiden kunderna tog på sig i butiken. Det visade sig att vid högre 

volym snabbade kunderna på sitt köp, men de köpte lika mycket varor ändå.74 Musik kan 

användas för att få en stressad kund att slappna av, det kan också användas för att få den trötta 

och uttråkade kunden att piggna till.75 En undersökning som gjorts visar att yngre kunder 

spenderar mer tid i en butik med bakgrundsmusik, medan äldre spenderar mer tid i en butik 

med förgrundsmusik. Med bakgrundsmusik menas musik som oftast inte innehåller sång och 

förgrundsmusik är oftast musik som innehåller sång. Det visade sig att förgrundsmusiken 

ökade upprymdheten mer än bakgrundsmusiken. Trots detta visade undersökningen att då 

förgrundsmusiken spelades minskade shoppingglädjen och även de oplanerade köpen.76 

 

Känsel 

En studie har gjorts för att testa hur person och situation påverkar impulsköp. De 

personlighetsdrag som testades var behovet av att känna. Det visade sig att de som hade större 

behov av att känna på varorna också hade gjort impulsköp i större grad. Forskarna tolkar detta 

som att om miljön underlättar för kunderna att röra vid produkterna ökar det 

impulsbenägenheten.77 

 

Trängsel  

Hög kundtäthet innebär antalet kunder per kvadratmeter och graden av trängsel innebär hur 

kunden upplever situationen. Högre upplevd risk, förväntningar och minskad upplevd kontroll 

gör att kunderna upplever täthet som trängsel i större utsträckning. En högre upplevd risk kan 

till exempel vara en kund som måste få tag i en vara inom en viss tid. Trängsel minskar 

nöjdheten med shoppingen, men det beror också på målen med shoppingen.78 Trängsel på 

grund av layouten i butiken påverkar fler känslor hos kunderna än trängsel från människor, 

alla känslor är dock negativa. Känslorna påverkas också av om det är nytto- eller 

nöjesshopping. Ilska är den enda känsla som påverkar nyttoshopping. Nyttoshopping ska ske 

med minsta möjliga inslag av störningar, den är också mer känslig för trängsel. Vid 

nöjesshopping vill kunderna ha hög kundtäthet, här finns känslor som glädje och 

                                                   
74 Nordfält, 2008, sida 180 
75 Wanger, 2002, sida 174 
76 Nordfält, 2008, sida 182-183 
77 Nordfält, 2008, sida 221 
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överraskning. Upplevelser i köpcentrum och varuhus är mer positivt laddade än upplevelser 

från lågprisbutiker och dagligvaruhandel som är mer negativt laddade.79 

 

Personal och service 

Utbudet i vissa butiker blir mer och mer lika, därför ökar värdet av service i butiker. Service 

innebär att kompetent personal finns lättillgänglig, men de bör inte vara påträngande. I butiker 

som har en lågbudgetprofil används ofta frånvaron av service som en anledning och bevis till 

att de kan hålla lägre priser i sina butiker. Däremot så kan en lite mer påträngande försäljare 

lättare accepteras i en butik som har en mer exklusiv profil, där en kund gärna vill bli 

övertygad om att köpa en viss vara.80 Genom att ha tillgänglig personal i butiken kan kunden 

fråga om vilken hylla som helst i butiken, sannolikheten för att detta sker är större om det 

finns mycket tillgänglig personal i butiken, detta kan vara särskilt bra om butiken har 

produkter som kräver en hög omsättning, som till exempel i en färskvarudisk.81 Magnus 

Söderlund, professor i marknadsföring har genomfört en undersökning från Handelshögskolan 

i Stockholm som visar att leende personal ger nöjdare kunder. Han menar att leenden har en 

förmåga att väcka positiva känslor hos mottagaren, det färgar av sig i omdömen av personen 

som ler och sedan också på butiken. Det är viktigt att det är äkta leenden, ett påklistrat leende 

har motsatt effekt. Nöjda kunder köper mer och kommer tillbaka.82 

 

Toaletter 

En faktor som påverkar många konsumenter, främst småbarnsföräldrar, är tillgången till 

kundtoaletter i butiken. Det är en väldigt bra service som butikerna kan erbjuda kunder som 

handlar. En undersökning som gjordes av Polarn O. Pyret inför en ombyggnad visade att 

större delen av deras kunder skulle värdesätta en kundtoalett i butiken allra mest. Att erbjuda 

en service med toaletter skulle enligt kunderna underlätta mycket då toalettbehovet ofta kan 

uppstå mycket snabbt då kunden handlar med barn.83 

 

                                                   
79 Nordfält, 2008, sida 223-224 
80 Wanger, 2002, sida 170 
81 Wanger, 2002, sida 176 
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Lek-, tidningshörna och sittplats 

Kunder som handlar i butiker handlar ofta med andra familjemedlemmar. Det finns då risk för 

att några av dessa medlemmar blir uttråkade i en butik som inte erbjuder något av intresse för 

dem. Risken finns då att själva butiksbesöket påverkas negativt och blir kortare. En lekhörna 

där barnen kan leka eller en tidningshörna med bekväma sittplatser till en trött familjemedlem 

kan vara framgångsrikt för att kunden ska kunna handla i lugn och ro inne i butiken.84 

Underhill menar att sittplatser i butiken visar att de bryr sig om kunden.85 

2.2.4 Säljmiljöerna som indikator på pris 
Det finns olika karaktäristiska tecken i butiken som signalerar om det är en premiumbutik 

eller en lågprisbutik till kunden.86 Beroende på hur butiken utformar sina säljmiljöer ger det 

en indikator på vilket pris butiken har. Modellen nedan tar upp olika punkter i säljmiljöerna 

som ofta går hand i hand med om butiken är en premiumbutik eller en lågprisbutik. 

DELAR I BUTIKSMILJÖN PREMIUMBUTIK LÅGPRISBUTIK 

Designfaktorer   

Golvmaterial Matta, trä, klinker Linoleum, cement, vinyl 

Väggbeklädnad Tapeter, struktur Målarfärg 

Inredning Diskret, dekorerad Framträdande 

Färg Guld, silver, svart, modern, 

klassisk, neutral 

Modern, icke klassisk, livlig, starka 

färger 

Renlighet Rent Mindre rent 

Gångar Breda Trånga 

Butikslayout En mer fri form Rutmönster 

Skyltar Diskreta Tydliga/uppenbara 

Sociala faktorer   

Försäljningspersonal Trevligt klädda, hjälpsamma Mindre trevligt klädda, lägre 

servicenivå 

Rumsliga faktorer   

Musik  Klassisk Hitlistemusik 

Ljus Mjuk/softad 

Indirekt belysning 

Ljus/starkt 

Lysrör 

Doft Ingen distinkt Popcorn  

Figur 1: Karakteristiska tecken i premium respektive lågprisbutiker. Baker & Parasuraman, 1994. 
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2.3 Etableringsstrategier  

Eftersom de flesta fabriksbutiker är belägna på lite mer avskilda platser, så har vi valt att här 

nedan ta upp lägets betydelse, vad som särskiljer en fabriksbutik från andra butiker, vad dess 

läge beror på samt klustering. 

 
Att välja ett läge för butiken är ett av det viktigaste beslut som kan tas och det beror främst på 

två olika orsaker. För det första är butikens läge väldigt viktigt då kunden ska välja butik 

eftersom kunden oftast väljer den butik som ligger närmast. För det andra kan det vara en 

väldigt kostsam process att byta läge till ett annat, bättre läge då nya avtal, hyror och tid kan 

vara faktorer som blir kostsamma för butiken.  I det stora hela kan butikens läge påverka hela 

butiken då den i stort sett bestämmer vilka och hur många kunder som kommer dras till 

butiken.87  

 

Vid etablering av en butik finns det flera olika val. Butikerna kan till exempel välja att 

etablera sig i större marknadsplatser, som till exempel köpcentrum, eller i stadskärnor. Då 

kunderna har börjat flytta från landsbygden och till städerna blir detta mer vanligt, eftersom 

handeln följer kunderna.88 Ibland är det inte alltid lätt att välja butiksläge då det inte finns 

några lokaler lediga, men vad som än väljs så påverkar det geografiska området vilken 

kundkrets butiken kommer att få. I valet mellan att placera sig utanför tätorten eller i cityläge 

finns det några saker som kan tänkas på. Är det en butik som behöver stora butiksytor och 

som säljer skrymmande och tunga varor och har en lågprisprofil kan en lokal utanför tätorten 

passa bra. Medan om butiken behöver en mindre butiksyta och som säljer små och lätta varor 

och har en exklusivare profil, lite mer sällanköpsvaror kan en butik i cityläge vara aktuellt.89 

 

Butiker som ägs av tillverkaren brukar ofta kallas fabriksbutiker.90 Fabriksförsäljning är ett 

sätt att hoppa över ett eller flera led i distributionen. Det producerande företaget eller en 

grossist säljer direkt ifrån sitt lager. Fabriksförsäljning sker ofta i mindre skala eftersom 

producenten inte vill konkurrera med de detaljister som också säljer produkterna. Ofta, men 

inte alltid, är det andrasortering som säljs i fabriksbutiker.91 Tillverkarna ser ofta 

fabriksbutiker som ett sätt att öka sina intäkter, genom att sälja överblivna varor och 

                                                   
87 Levy & Weitz, 1995, sida 186 
88 Bergström & Fölster, 2009, sida 39 
89 Pihlsgård et al. 2003, sida 122 
90 Levy & Weitz, 1995, sida 46 
91 Bergström & Fölster, 2009, sida 87-88 
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andrasortering. Tillverkarna väljer att etablera sina butiker i lite sämre lägen för att inte 

konkurrera med återförsäljare av sina varor,92 ofta i direkt anslutning till fabriken där varorna 

produceras. 

 

Många fabriksbutiker har ett enskilt läge vilket innebär att butiken inte ligger angränsande till 

andra butiker. Fördelar med en butik som är placerad i ett enskilt läge är exempelvis att 

hyrorna blir lägre, att det finns större möjlighet till parkering och att det inte finns någon 

direkt konkurrens till andra butiker. Nackdelarna med enskilt läge är först och främst att 

synergieffekten försvinner. En butik i enskilt läge är oftast den primära destinationen för 

kunden. Butiken måste kunna erbjuda kunden något speciellt inom varor, pris, 

marknadsföring eller service för att locka till sig kunden.93 

 

Klustering innebär att man grupperar butiker så att de kan dra fördel av varandras 

kundgrupper och försäljning, denna princip används främst inom köpcentra. Det innebär även 

att butikerna får högre attraktionskraft, ökat kundunderlag, fler spontanbesök och möjlighet 

till ökad försäljning. Detta är en fördel för kunderna också då de får ett brett utbud av varor på 

samma ställe och de kan uträtta flera ärenden samtidigt.94 Denna fördel går fabriksbutikerna 

miste om, eftersom de som sagt ofta har ett enskilt läge. 

 

Många konsumenter väljer att åka med bussresor till fabriksbutiker. Anledningen till att 

konsumenter väljer att resa med buss till olika butiker är för att det upplevs som ett prisvärt 

sätt att resa och att de träffar många andra människor som ska till samma ställe.95 Det 

viktigaste är att kunden får sina behov tillfredsställda vid destinationen, alltså i 

upplevelserummet.96 Inom både handels och turistnäringsbranschen har lågprisfenomenet 

dykt upp i form av billiga resor och lågprishandeln. Det är även vanligt att paketera 

erbjudanden för att skapa en helhetsupplevelse. Det finns en rad viktiga trender för 

shoppingturismen, eftersom upplevelsedimensionen blir allt viktigare. Konsumenter och 

turister efterfrågar upplevelser och är beredda att betala för det lilla extra. Dessutom är 

                                                   
92 Levy & Weitz, 1995, sida 46-47 
93 Levy & Weitz, 1995, sida 202 
94 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2008, sida 26 
95 Hanefors & Mossberg, 2007, sida 98 
96 Mossberg & Nissen Johansen, 2006, sida 130 
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kunderna mer mobila och villiga att åka längre för att nå upplevelsen. 40- och 50-talisterna är 

en köpstark åldergrupp, som har tid till både resor och shopping.97 

                                                   
97 Market, 2005-11-07 
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3 Metod 
Nedan kommer vi att presentera hur vi har gått tillväga gällande utformning av 

problemformulering, undersökningsmetod och val av enheter. Vi kommer även att beskriva 

varför vi har gjort som vi har gjort och vad vi grundar våra val på. 

3.1 Utveckling av problemformulering 

Anledningen till att vi valde att fokusera på detta ämne var att vi under utbildningens gång 

ansåg att de olika säljmiljöerna var det mest intressanta och det var detta ämne vi ville utöka 

våra kunskaper inom. Vi har alla tidigare besökt fabriksbutiker och sett att dessa ofta är 

utformade på ett annat sätt om vi jämför med andra butiker. Dessutom har en av våra 

gruppmedlemmar tidigare arbetat i en fabriksbutik med just inriktning på heminredning och 

ansåg att det fanns saker som kunde förbättras i butiken. Vi kände även att det var intressant 

att undersöka fabriksbutiker för att de har ett annat läge och skiljer sig från andra butikers 

kundsegment. 

 
I utvecklingen av vår problemformulering kom vi fram till att vi har en klar 

problemformulering. Att problemformuleringen är klar innebär att det finns tidigare teorier 

och modeller som vi kan utgå ifrån, för att skapa ett bra underlag.98  I vårt arbete har vi letat 

information från empiriska undersökningar och teori som är genomförda av andra inom vårt 

valda ämne. 

 

Med beskrivande problemformulering menas att problemformuleringen beskriver skillnader 

och likheter vid en speciell tidpunkt, det vill säga beskriver hur ett tillstånd ser ut.99 Då vi har 

undersökt hur den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön kan anpassas efter 

kundsegmentet ansåg vi att vår problemformulering är beskrivande (deskriptiv). 

3.2 Val av undersökningsutformning  

Vi valde att använda oss av ett intensivt upplägg då vi i undersökningen har utfört individuella 

intervjuer, benchmarkingstudier och observationer. Intensivt upplägg innebär att man har 

fokuserat på endast ett fåtal enheter och många variabler för att få ett djupare 

                                                   
98 Jacobsen, 2002, sida 73 
99 Jacobsen, 2002, sida 73-74 
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undersökningsunderlag.100 Den intensiva uppläggningen ger goda möjligheter till relevant 

data, men gör det svårt att generalisera.101 

 

Eftersom vår problemformulering är beskrivande har vi valt att använda oss av 

tvärsnittsstudie i vår beskrivande utformning. Tvärsnittsstudie innebär att vi studerar 

verkligheten vid enbart en tidpunkt.102 Vi valde att utföra våra intervjuer och observationer 

under endast en tidpunkt, för att arbetet var tidsbegränsat och vi hade ingen möjlighet att 

utföra fler intervjuer och observationer vid olika tillfällen. 

3.3 Undersökningen 

Det finns två olika val av metod, kvalitativ och kvantitativ. Det är problemställningen som 

styr detta, främst beror det på om det är en klar eller oklar problemformulering.103 Vi ansåg att 

den kvalitativa metoden passade bäst i vår uppsats då vi utförde öppna individuella intervjuer, 

benchmarkingstudier och observationer. Detta presenteras mer ingående i nästa avsnitt.  

3.3.1 Val av undersökningsmetod 

Eftersom vi valde att gå på djupet i vår undersökning har vi arbetat med den kvalitativa 

metoden.104 Vi använde oss av öppna individuella intervjuer, benchmarkingstudier och 

observationer för att få det djup i undersökningen som vi önskade. Under vår observation tog 

vi fotografier i butikerna för att minnas alla detaljer. 

 

Jacobsen menar att fördelen med den kvalitativa metoden är att undersökaren kan få mer 

öppna svar från intervjuobjektet. Det är människorna som du intervjuar som bestämmer vilken 

information du får, detta ger en hög intern giltighet.105 Eftersom vi ville få fram 

butiksansvarigas, kundernas och butiksinredarens individuella åsikter ville vi inte begränsa 

våra frågor genom att ha förutbestämda svar. En fördel med att använda sig av intervjuer är att 

misstolkning av intervjufrågorna kan undvikas lättare än vid enkätundersökningar. 

 

                                                   
100 Jacobsen, 2002, sida 92 
101 Jacobsen, 2002, sida 103 
102 Jacobsen, 2002, sida 107 
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104 Jacobsen, 2002, sida 60 
105 Jacobsen, 2002, sida 142 



 

Sida 23 av 57 
 

Nackdelen med den kvalitativa metoden är att undersökningen tar längre tid och är 

resurskrävande, vilket kan leda till att vi får nöja oss med färre svarsgivare.106 Då vi har haft 

begränsad tid på oss, fick vi nöja oss med att endast intervjua tre butiksansvariga, tio kunder 

per butik och en butiksinredare. 

 

En nackdel med den kvantitativa metoden är att den inte går på djupet, den kan uppfattas som 

ganska ytlig. Det finns även en risk att undersökaren förutsäger vilka svar man kommer att 

få.107 Eftersom vi ville gå mer på djupet och få mer öppna svar så valde vi bort den 

kvantitativa metoden. Vi ville ge den intervjuade chansen att framföra sina egna tankar och 

åsikter. 

3.3.2 Val av datainsamling 

Vi valde ut tre olika fabriksbutiker som är belägna inom samma geografiska område. De har 

även ett liknande pris och sortiment. De öppna individuella intervjuerna skedde med de 

butiksansvariga på de tre fabriksbutikerna och med en professionell butiksinredare. 

Observationer utfördes i de tre fabriksbutiker som vi valde. Vi valde att utföra öppna 

individuella intervjuer med tio kunder i var och en av de tre fabriksbutikerna. 

 

Det är viktigt att empirin är giltig och relevant, valid, med detta menas att vi faktiskt mäter det 

som vi önskar mäta och att det vi undersöker hos ett fåtal enheter, går att överföra till andra. 

Det är viktigt att den är tillförlitlig och trovärdig, reliabel, vilket betyder att undersökningen 

måste gå att lita på och att den är genomförd på ett trovärdigt sätt.108 Vi anser att vi har mätt 

det vi från början hade för avsikt att mäta, vilket innebär att vi genom intervjuer har fått 

kunder, butiksansvarigas och butiksinredarens syn på hur man kan utforma säljmiljöerna. Vi 

anser även att den här undersökningen kan fungera i flera andra branscher då kundsegmentet 

påverkar utformningen av säljmiljöer i alla butiker, oavsett bransch. 

 

Individuella intervjuer innebär att undersökare och respondent samtalar i en vanlig dialog, det 

vanligaste är att intervjun sker ansikte mot ansikte.109 Vi har utfört öppna individuella 

intervjuer med tre butiksansvariga på Ekelundhuset, Svensson Markspelle och Almedahls 

fabriksförsäljning, öppna individuella intervjuer med tio kunder i vardera butik, samt 
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intervjuat Ingemar Stenlund som är marknadsutvecklare på Hestra inredningar AB. Detta 

valde vi att göra både för att få en bild av hur de butiksansvariga arbetar, för att se vad 

kunderna uppskattar och vill ha när det kommer till butikskommunikation och för att få 

kunskap om hur en butiksinredare arbetar med detta.  

 

När det gäller benchmarking handlar det om att företag jämför sin verksamhet med andra 

företags verksamheter, detta för att inspireras, lära sig av andra och ta efter i syfte att förbättra 

sin verksamhet.110 Vi har valt att använda oss av benchmarkingstudier för att kunna göra 

jämförelser, se likheter och dra paralleller mellan de tre fabriksbutikerna. De tre 

fabriksbutiker vi har valt till vår benchmarkingstudie är Ekelundhuset, Svensson Markspelle 

och Almedahls fabriksförsäljning 

 

Det finns två olika tillvägagångssätt vid observationer, dold eller öppen observation. Dold 

observation innebär att den som observeras inte är medveten om det och öppen observation 

innebär motsatsen.111 Eftersom vi har observerat butiksmiljöerna och de butiksansvariga var 

medvetna om att observationen skulle utföras, är detta en öppen observation. 

3.3.3 Val av enheter 

När vi valde ut vilka fabriksbutiker vi skulle använda oss av i benchmarkingstudien, började 

vi med att titta efter vilka butiker som fanns i närheten av studieorten. Sedan tittade vi på 

vilket sortiment och prisklass de olika butikerna hade. Fabriksbutiker med hemtextil var 

begränsade och därför tittade vi även på möjligheterna att undersöka fabriksbutiker med 

heminredning och liknande prisklass. Efter detta tog vi kontakt med de butiksansvariga i de 

tre fabriksbutikerna för att kunna genomföra en intervju. 

 

Gällande de intervjuade kunderna valde vi att använda oss av bekvämlighetsurval bland 

butikens kunder, detta innebär att vi valde ut de kunder som var lättast att få tag på.112 Att 

utgå från fabriksbutikernas kundsegment såg vi som en svårighet, då kundsegmentet kan vara 

svårt att bedöma vid en första anblick. För att kunderna skulle känna sig så bekväma som 

möjligt valde vi att utföra intervjuerna utanför butiken, detta för att kunderna skulle kunna 

uttrycka sina åsikter mer ärligt. Vi valde att intervjua tio kunder i vardera butik, detta för att vi 
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tyckte att det var ett lämpligt antal, då det inte är högsäsong i butikerna just nu och även för 

att vi ansåg att det skulle ge ett trovärdigt resultat.  

 

Vi har valt att undersöka tre fabriksbutiker och tagit kontakt med dessa för att se hur de har 

utformat sin butiksmiljö utefter kundsegmentet och för att se vad deras kunder anser om 

säljmiljön. Vi började med att ringa till Serholt Sweden AB, som meddelade att de tyvärr inte 

hade tid att stå till vårt förfogande just då. Efter det tog vi kontakt med Ekelundhuset, där 

butikschefen inte var tillgänglig, däremot bokade vi ett möte med deras designchef Britt-

Marie Henriksson. Vi tog även kontakt med Svensson Markspelle och Almedahls 

fabriksförsäljning och bokade möten med deras butiksansvariga. Den butiksansvarige på 

Almedahls fabriksförsäljning intervjuade vi även som vår butiksinredare. Då vi inte fick så 

utförliga svar av henne valde vi att även ta kontakt med en butiksinredare på Hestra 

Inredningar AB. 

 

Ekelund, Linneväveriet i Horred AB grundades 1692 och är helt ägt av familjen. I anslutning 

till fabriken ligger själva butiken, Ekelundhuset som säljer fabrikens varor. Butiken har 

funnits i Horred sedan 2002.113 

 

Svensson Markspelle är en fabriksbutik som är belägen i centrala Kinna. Butiken är ett 

resultat av att AB Ludvig Svensson köpte Pellevävare AB. Fabriken AB Ludvig Svensson 

startade 1887 och har sedan dess tillverkat gardiner och möbeltyger i Kinna och har idag en 

verksamhet i över 25 länder. Pellevävare AB startade 1968 då de tog över en befintlig fabrik 

som alltid har tillverkat frotté. AB Ludvig Svensson har haft sin fabriksbutik i samma lokal i 

25-30 år. År 2003 köpte AB Ludvig Svensson upp Pellevävare AB och en gemensam 

fabriksbutik skapades, där AB Ludvig Svenssons varor, gardiner, finns på källarplan och 

Pellevävare AB:s produkter, frotté, på entréplan, i en gammal villa. Numera heter företaget 

Svenssons Markspelle.114 

 

Dessa två butiker, Ekelundhuset och Svensson Markspelle, tillhör Tygriket, som består av ett 

flertal textilbutiker i Marks kommun. Det ordnas bussresor, då resenärerna kan besöka alla 

butiker som tillhör tygriket.115 

                                                   
113 www.linnevaveriet.se, 2010-03-31 
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Almedahls AB har funnits sedan1846 och har sedan dess tillverkat högkvalitativ skandinavisk 

design och är idag en av de ledande textilproducenterna i Europa. Idag producerar de bland 

annat vävar för solskydd, textilier för offentlig miljö och hemtextil. Sedan har de även 

inredningsdesign för hemmet så som textilier för kök, sovrum och vardagsrum, men det finns 

även porslinsvaror och andra varor med deras typiska skandinaviska design. Almedahls AB 

ligger idag i Kinna men fabriksbutiken ligger i Dalsjöfors.116 

 

Hestra inredningar AB är ett företag som arbetar med butiksinredningar och företaget ligger 

just i småländska Hestra. De har funnits sedan år 1900 och idag är Hestra inredningar AB ett 

av Nordens största butiksinredningsföretag. Hestra inredningar AB skräddarsyr kundunika 

butikskoncept med hjälp av deras inhouse arkitekter men de gör även funktionella och 

säljande butiker med hjälp av deras omfattande standardsortiment.117 

3.4 Kritik mot undersökningen 
De butiksansvariga på Ekelundhuset och Svensson Markspelle hade inga tidigare kunskaper 

om utformningen av butiken och kunde därför inte ge oss svar på alla våra frågor. Dessutom 

hade vi utformat alla våra frågor utifrån hur kundsegmentet påverkar utformningen och ingen 

av butikerna hade jobbat speciellt utifrån denna faktor. Resultatet från butikerna kunde varit 

annorlunda om vi hade undersökt butiker som hade genomtänkta säljmiljöer utifrån 

kundsegmentet. 

 
 
Vi valde att begränsa antalet frågor i våra kundintervjuer, då kunder oftast är stressade och 

inte har tid att stanna någon längre stund och svara på frågor. Vi tror att vi hade kunnat få ett 

bättre underlag för analysen om vi hade ställt fler frågor till kunderna. Resultatet på 

kundintervjuerna hade kunnat bli mer trovärdigt om vi hade besökt butiken vid flera olika 

tidpunkter och dagar. Vid denna tid på året har dessa butiker inte så stor kundtillströmning 

och vissa svar kan därför bli missvisande. Under besöket på Svensson Markspelle hade de 

flesta av de intervjuade kunderna kommit dit med en bussresa, detta kan ha påverkat resultatet 

och vi fick inte heller svar på alla frågor på grund av detta. 
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Då vi inte fick så utförliga svar från den första butiksinredaren vi intervjuade, valde vi, då det 

var kort om tid, att maila ett flertal företag som arbetar med butiksinredning i hopp om svar. 

Vi fick bra och utförliga svar från Hestra inredningar AB via mail, hade vi pratat med dem 

personligen hade vi kunnat ställa följdfrågor och kanske fått en mer utförlig intervju.  

3.5 Utvärdering av analys  
Som undersökare ska vi försöka att få en så grundlig och detaljerad beskrivning som möjligt 

av vår data, utan att färga upplysningarna.118 Med detta i åtanke utformade vi vår analysdel. 

Vi inleder kapitlet med en kort text om premium- och lågprisbutiker, detta för att vi till viss 

del har tagit hänsyn till detta i kommande analysstycke. Vi valde att göra en schematisk bild i 

vår analys, för att tydliggöra hur väl anpassade butikerna är utefter kundsegmentet. På detta 

sätt får man en lätt överskådlig bild av hur det ser ut och hur butikerna skiljer sig åt. För att 

kunna göra detta har vi med hjälp av teorin och empirin hjälpt butikerna att definiera deras 

kundsegment. Vi avslutar kapitlet med att i löpande text analysera betydelsen av en 

fabriksbutiks läge och vad en fabriksbutik är. 

3.6 Utvärdering av slutsats  
Vår slutsats bygger på vad vi har kommit fram till i vår analys. Slutsatsens uppbyggnad följer 

empirin och analysen för att vara konsekventa rakt igenom arbetet och för att läsaren lätt ska 

kunna följa texten. Vi har tagit upp likheter och skillnader från analysen som vi ansåg 

relevanta och viktiga. 

 

Intern giltighet handlar om resultatens giltighet. Den interna giltigheten kan kontrolleras 

genom att jämföra undersökning och slutsatser mot andra och även att kritiskt granska själva 

resultatet.119 Vi anser att de data vi har samlat in stämmer, då vi har granskat resultaten och 

fått liknande svar från majoriteten av respondenterna. Med hjälp av detta har vi sedan kunnat 

dra våra slutsatser. Därmed anser vi att vi har intern giltighet på vår uppsats. 

3.7 Litteraturval 

När vi valde litteratur så utgick vi först och främst ifrån tidigare kurslitteratur, efter det så 

tittade vi på andra uppsatser med liknande ämnesområde för att få hjälp med litteraturval. 

Efter detta sökte vi efter böckerna på olika bibliotek för att se vad som var relevant för 

uppsatsen. Vi har även använt oss utav några artiklar som vi tidigare använt som 
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kurslitteratur. Alla böcker utom en är relativt nypublicerade. Boken som är skriven av Stig 

Rylander är från 1984 och anledningen till att vi valde att använda oss av denna, trots att den 

är lite äldre, var att vi ansåg att den fakta vi använde fortfarande är relevant. 

 

Detta är den litteratur och de modeller vi hittat som vi tycker är relevant för vårt valda ämne 

och som ligger till grund för att besvara vår problemformulering. Vi har tagit upp de delar i 

den teoretiska referensramen som vi har undersökt på plats i fabriksbutikerna och även de 

viktigaste faktorerna vad gäller kundsegment. 
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4 Resultat  

Utefter teorin har vi utformat intervjufrågor till kunder och butiksansvariga i tre olika 

fabriksbutiker; Ekelundhuset, Svensson Markspelle och Almedahls fabriksförsäljning, som vi 

här nedan har sammanställt i en text som är uppdelad butik för butik. Vi har också 

sammanställt observationer utav säljmiljöerna i de tre fabriksbutikerna. Sedan har vi även 

utfört en intervju med Ingemar Stenlund, marknadsutvecklare på Hestra inredningar AB, som 

avslutar detta kapitel. 

4.1 Ekelundhuset  

Vi kommer i kommande avsnitt redogöra för vår observation av butiken, den intervju som 

gjordes med Britt-Marie Henriksson, designchef och personalansvarig och våra 

kundintervjuer på Ekelundhuset. 

 

Observation av säljmiljöerna 

Det första vi lade märke till när vi närmade oss Ekelundhuset var att skyltningen var 

bristfällig. Det var otydligt vilken infart som ledde till butikens kundparkering, dock fanns det 

en mindre skylt vid infarten. Väl framme vid butiken fanns det cirka 35 stycken 

parkeringsplatser och två stycken parkeringsplatser för handikappade. I övrigt var skyltningen 

utvändigt tydlig och lättläst, en skylt var placerad ovanför ingången med belysning ovanför, 

en banderoll med texten ”fynda, fabriksförsäljning, fynda” var placerad så att den syntes från 

vägen, samt en banderoll som gjorde reklam för en diskduk som blivit utmärkt till årets textil. 

Ekelundhuset har inga skyltfönster, utan endast vanliga fönster. Framför ingången var det stor 

yta och dörrarna var breda. Det var rent, välstädat och det fanns en papperskorg, dock fanns 

det även en vält julgran utanför ingången. På dörren fanns öppettider, både ordinarie och 

tillfälliga gällande våren och påsken.  
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Bild 1: Ekelundhusets entré. Eget foto. 
Väl inne i butiken möttes vi av en stor och luftig övergångszon, som var fri från produkter 

inom de närmsta metrarna. Till vänster om ingången fanns turistinformation och kassadisken. 

Här stod även vagnar med kartonger efter uppackning av varor. På kassadisken exponerades 

även diverse små varor, som till exempel böcker och deras prisbelönta diskduk. Till höger om 

ingången fanns ett flertal exponeringar som visade upp olika dukningar av bord. Snett till 

vänster efter kassan exponerades den officiella bröllopsserien, som tillverkats inför 

kronprinsessan Victorias bröllop, väldigt tydligt och därefter möttes vi av den största delen av 

butikens produkter. Det var brett och gott om plats mellan alla hyllor och ställ. Här var allting 

placerat så att vi tydligt kunde se och känna på produkterna, det fanns även ett flertal 

exponeringar i form av uppdukade bord. Nästan längst in på höger sida var utgående varor 

och andrasorteringen placerad. Vid denna avdelning fanns tydliga skyltar med priser, men vid 

avdelningarna med prima varor var varje produkt enskilt prismärkt med text av blyertspenna. 

Skyltarna i butiken var endast på svenska. Alla hyllor, ställ och exponeringar var upplysta av 

spotlights och det fanns även lysrörslampor. Butikens väggar var vita, golvet var ljusgrått och 

hyllorna i trä.  
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Bild 2 & 3: Exponeringar Ekelundhuset. Eget foto. 

Det fanns stolar utplacerade på flera ställen i butiken och en lekhörna för barnen längst in i 

butiken. Det fanns även toaletter i butiken, tre damtoaletter, en herrtoalett och en 

handikappsanpassad toalett, samtliga var rena och fräscha. Inne i butiken fanns ett mindre 

museum med vävstolar från förr och historik om företaget och dess tillverkning och även ett 

café och restaurang. Dessutom kunde kunden få möjlighet att gå en tur genom produktionen 

och titta på tillverkningen. 

 Bild 4: Lekhörna Ekelundhuset. Eget foto. 
 

Till en början spelades ingen musik i butiken, men längre fram på dagen var radion på. 

Personalen i butiken var väldigt trevlig, tillmötesgående och hjälpsamma. Hela butiken var 

ren och välstädad, varorna var prydligt upphängda och hopvikta, vilket bidrog till att butiken 

gav ett luftigt intryck.  
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Intervju med butiksansvarig 

Butiken vänder sig främst till turister både från Sverige och även andra länder, så som 

Tyskland, Danmark och Norge. Kunderna är mestadels kvinnor vilket enligt butiksansvarige 

Britt-Marie Henriksson har fallit sig naturligt på grund av olika intressen hos män och 

kvinnor. Större delen av kunderna är i åldern 40 plus och det tror Britt-Marie beror på att det 

är kunderna i den åldern som har råd att lägga pengar på deras varor. Butiken har inte lagt ner 

någon tid på att välja kundsegment utan det föll sig mer naturligt då butiken är en del av 

Tygriket som lockar många turister. Att just turister lockas av att handla på Ekelundhuset 

beror troligtvis på att produkterna är fina presenter att ge bort, de säljer ett bra 

produktsortiment och att de är lätta att frakta. Dessutom tror Britt-Marie att turisterna ser det 

som något exotiskt att allt tillverkas på plats.  

 

Butiken annonserar inte om vare sig sin butik eller sina produkter annat än den annonsering 

de får tack vare att de ingår i Tygriket i och med detta jobbar inte Ekelundhuset med att locka 

till sig sin målgrupp.  Ekelundhuset har fått dess läge för att den skulle kunna ligga i 

anslutning till fabriken och då även kunna ha rundvandring genom fabriken. Inne i butiken 

säljs det både prima varor, andrasortering och utgående produkter. För att inte fabriksbutiken 

ska konkurrera med andra återförsäljare har de sett till att priset inte ska var så förmånligt att 

en kund ska kunna åka från exempelvis Göteborg och tjäna på att köpa varan i Horred istället 

för i Göteborg.  

 

Stor parkering och många tydliga skyltar menar Britt-Marie är utformat utefter kundsegmentet 

som främst består av turister. Invändigt har de anpassat butiken med mycket information, 

endast på svenska, och enkel inredning och färgsättning för att produkternas egna mönster ska 

kunna komma fram. Färgsättning och ljuset i butiken är anpassat för att skapa en bra 

arbetsmiljö för de anställda. ”Vi har valt vita väggar, men inte helt kritvita, för att skapa en 

bättre arbetsmiljö för våra butiksanställda”, sade Britt-Marie om butikens färgsättning. 

Dessutom har de arbetat väldigt mycket med miljötänk genom att använda miljöprodukter i 

sin försäljning, återanvända regnvatten i toaletterna och använda sig av miljövänlig inredning. 

Det är enligt Britt-Marie även väldigt viktigt att det är rent och fint inne i butiken för 

kunderna.  

 

För att anpassa den psykosociala miljön utefter kundsegmentet har butiken valt att göra det 

möjligt för kunden att lätt kunna se och känna på alla produkter, det finns alltså inget 
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emballage runt produkterna. Dessutom bakar butiken sina egna bullar och bröd till caféet 

vilket brukar ge en härlig doft inne i butiken. I Ekelundhuset spelas även musik som butiken 

har hyrt av ett företag och som är speciellt anpassad för butiken. Dock spelades inte musiken 

hela dagen, för att personalen tyckte att det var jobbigt att lyssna på den en längre tid. På 

Ekelundhuset är det även vikigt att lyssna till kunden och om det är något som flera kunder 

påpekar eller är missnöjda med så försöker butiken göra något åt saken.    

 

Kundintervjuer 

Av de tio kunder vi intervjuade utanför Ekelundshuset var två kunder män och resten kvinnor. 

Kvinnornas ålder var mellan 48-80 år och männen var 64 och 79 år. Åtta stycken av kunderna 

hade tidigare besökt Ekelundhuset och de resterande två tyckte att det var lätt att hitta dit även 

om det var första besöket för deras del. Av de tillfrågade kunderna brukade en kund handla i 

fabriksbutiker regelbundet, sex stycken kunder handlar i fabriksbutiker ibland och tre stycken 

brukar inte handla i sådana butiker. När vi ställde frågan varför de väljer att handla i just 

denna butik svarade majoriteten att det berodde på att Ekelundhuset har bra kvalité på sina 

produkter till ett lägre pris, samt att de har ett stort sortiment som är helt svensktillverkat. En 

kund såg det som ett utflyktsmål och en av männen var endast med som chaufför. Det som 

lockar mest med en fabriksbutik är enligt de flesta tillfrågade kunderna att de har bra kvalité 

på sina produkter till ett lägre pris och att de oftast har andra sortering. Andra saker som 

lockar är att de är en kul utflykt och att de har mycket varor att välja på. När vi frågade 

kunderna vad de anser att en fabriksbutik är fick vi blandade svar, så som närheten till 

fabriken och att varorna är tillverkade på samma plats som de säljs på, att det är billigare 

priser, andrasortering, utgående varor och bra kvalité på produkterna. Även att det inte finns 

några mellanhänder, att butiken har ett sämre läge och att det skapar arbete åt folk som bor i 

trakten. 

 

Sex stycken av kunderna tittar mycket på hur det ser ut utanför butiken, de anser att det är 

viktigt att det finns tydliga skyltar så att de lätt hittar till butiken, att det är lätt att parkera och 

att det är rent och snyggt utanför, medan fyra av kunderna inte tycker att det är viktigt eller att 

de inte ens har tänkt på det så mycket. Alla de tio kunderna var nöjda med 

parkeringsmöjligheterna vid butiken, de ansåg att det fanns tillräckligt många och att de låg 

nära butiken. De flesta av de tillfrågade kunderna tyckte att skyltarna utvändigt var väldigt 

tydliga, men det fanns ett fåtal som påpekade att det borde finnas tydligare skyltar vid vägen 

och att det var lite tveksamt vilken väg de skulle köra in till butiken. Nio av kunderna ansåg 
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att butikens läge var bra, mest på grund av att det ligger utmed genomfartsleden i Horred. En 

kund tyckte att läget var ganska bra, men att det låg lite i utkanten. Sju stycken av de 

tillfrågade kunderna lade märke till att Ekelundhuset hade öppettider på dörren, det var till 

och med en av dessa kunder som uppmärksammade att de hade nya öppettider, medan de tre 

resterande kunderna inte ens tänkte på att titta efter öppettiderna. 

 

Det första kunderna såg när de kom in i butiken var bland annat de olika exponeringarna, som 

till exempel de dukade borden och den officiella bröllopsserien, men även att butiken var så 

stor, luftig, ljus och att de fick bra överblick över butiken och varorna. Två av kunderna lade 

även märke till att butiken hade både museum och cafeteria. Alla kunderna ansåg att butiken 

var lätt att ta sig igenom, de upplevde ingen trängsel utan tyckte att butiken var luftig. Sex 

stycken av kunderna la inte märke till belysningen i butiken, de sade att de såg varorna bra 

och att de inte tänkte så mycket på belysningen. En av dessa kunder påpekade att: 

”belysningen ska man inte lägga märke till, den ska vara riktad mot det man vill se.” 

Majoriteten av kunderna tyckte att det fanns tillräckligt med skyltar i butiken, att de hittade 

lätt och att skyltarna var lättlästa. En kund ansåg att det hade behövts fler skyltar och att 

priserna inte bara borde skrivas med blyertspenna på produkterna, utan att det även borde 

finnas skyltar ovanför. Några få kunder lade inte märke till skyltarna överhuvudtaget. Den 

exponering som flest kunder la märke till i butiken var den officiella bröllopsserien, men även 

andra exponeringar så som de uppdukade borden, det påpekades även att allt i butiken hänger 

snyggt, är lätt att se och att de ändrar om ofta i butiken. 

 

Ingen av kunderna lade märke till någon speciell doft i butiken och de flesta ansåg även att det 

är oviktigt med provsmakning av till exempel godis vid kassan. Några kunder påpekade att 

det är välkomnande och att det kan locka lite när det finns provsmakning. Endast en kund lade 

märke till att radion stod på i butiken. Av de nio som inte hörde musik i butiken var det två 

stycken som tyckte att det var bra och att de inte tyckte om när det spelas musik i butiker, en 

kund sade att musik är både på gott och ont, beroende på vad det är för tillfälle, musik och 

ljudnivå. Åtta av kunderna ansåg att det är väldigt viktigt att de får känna på produkterna och 

dess kvalité, de tyckte även att de uppdukade borden var bra, då de fick se produkterna i ett 

sammanhang. Alla kunderna svarade att de inte upplevde någon trängsel, de tyckte att butiken 

var luftig och att där inte var så mycket folk just vid tillfället. Ingen av kunderna var 

missnöjda med personalen och servicen i butiken, de sade bland annat att de var väldigt 

trevliga och att köpet gick snabbt och lätt. De flesta av kunderna ansåg att det är viktigt att det 
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finns tillgång till toalett, sittplats och lekhörna. Speciellt viktigt är det med toalett när butiken 

ligger på landet, det är även viktigt att den är ren och fräsch. Två av kunderna tycker inte att 

det var så viktigt med dessa saker, en av dem anser dock att toalett är viktigt för dem som har 

barn med sig till butiken. När vi frågade om de tyckte att något med butiken borde förbättras 

tyckte åtta av de tillfrågade kunderna att butiken var bra som den är, två stycken av kunderna 

påpekade att det borde finnas askkopp utanför butiken och att det borde serveras lunch i deras 

restaurang året runt. 

4.2 Svensson Markspelle 

Nedan kommer vi att presentera vår sammanställning av vår observation av butiken, intervjun 

med Eva-Stina Linde och Gun-Britt Wåkerås, butiksansvariga och kundintervjuerna på 

Svensson Markspelle. 

 

Observation av säljmiljöerna 

Vid infarten till parkeringsplatsen fanns det tre mindre skyltar som visade vart fabriksbutiken 

låg. Parkeringsplatsen var stor, med många parkeringsplatser och några parkeringsplatser för 

handikappade, denna parkering delas med ett flertal andra butiker. Från parkeringen sett var 

butiken något dold av en utbyggd lastbrygga, som dock hade en liten skylt som visade åt 

vilket håll fabriksförsäljningen var. På väggen vid ingången fanns två skyltar dels med Ludvig 

Svensson, som även hade öppettider, samt en från Marks Pelle Vävare. I fönstret bredvid 

ingången fanns öppettider för lördagar samt påskhelgen. Entrén bestod av en smal trappa som 

ledde upp till en smal dörr. Ovanför dörren fanns belysning, det var även välstädat och rent 

utanför ingången. Det fanns inga skyltfönster på Svensson Markspelle.  

Bild 5: Svensson Markspelles entré. Eget foto. 
Väl inne i butiken möttes vi direkt av en exponering bestående av två morgonrockar på höger 

sida och på vänster sida sträcker sig en lång kassadisk. Butiken kändes något trång och det 

löpte hyllor och ställ från golv till tak med frottéprodukter och skyltdockor med morgonrockar 



 

Sida 36 av 57 
 

fanns utplacerade här och var. Frottén var placerad i enkla hyllor och ställ av grå metall. 

Bakom kassan fanns dessutom möbeltyger till försäljning. I butiken såldes prima utgående 

varor och andrasortering. Exponeringen av morgonrockar och gardiner fanns utplacerade på 

diverse ställen, hängandes på skyltdockor respektive väggar. 

 Bild 6: Exponeringar Svensson Markspelle. Eget foto. 

På källarplanet fanns mestadels gardintyger, men även hiss- och rullgardiner. I 

övergångszonen nedanför trappan möttes vi av stuvbitar i lådor. Tygrullar fanns utplacerade i 

hyllor, på bord och stående utmed väggarna. Kassan var placerad bakom trappan, centralt 

utmed ena långsidan av lokalen. Här fanns diverse produkter så som dukar, tygrullar och 

spetsband även placerade. I ett litet uppbyggt rum längst in i butiken fanns flertalet 

gardintyger exponerade utmed väggarna. Det fanns även en hörna i butiken med upphängda 

gardiner och kuddar på golvet. 

 

Handskrivna skyltar fanns utplacerade vid alla produkter, med priset på. Det fanns även priser 

skrivna inuti tygrullarna. Alla skyltarna var på svenska. Golvet på nedre plan var av ljust trä 

och på det övre planet var större delen av golvet av beige plastmatta, en liten del av golvet 

bestod av svart plastmatta och väggarna var vitmålade på båda plan. På båda plan fanns 

sittplatser, leksaker för barnen och tidningar att läsa. Toalett fanns dock inte tillgänglig. 

Belysningen bestod av lysrörslampor på båda plan, som lyste upp lokalen tydligt. Inga 

produkter i butiken hade något emballage, utan det fanns god möjlighet för oss att känna på 

allting.  



 

Sida 37 av 57 
 

   
Bild 7 & 8: Skylt respektive lekhörna Svensson Markspelle. Eget foto. 

 

Intervju med butiksansvariga 

Svensson Markspelles fabriksbutik riktar sig inte till något speciellt segment, utan de försöker 

tänka på alla, men det är mest kvinnor som handlar i butiken, enligt de butiksansvariga Eve-

Stina Linde och Gun-Britt Wåkerås. Svensson Markspelle tillhör Tygriket och är ett 

utflyktsmål dit många åker med bussresor för att besöka olika fabriksbutiker. Tidigare gjorde 

butiken reklam i samband med Tygriket, men numera satsar de mer på mun mot mun metoden 

för att locka kunder till butiken. De har även märkt av att fler och fler ungdomar besöker 

butiken och de tror att detta beror på att trenderna har förändrats och att många studerar och 

inte har så mycket pengar. Ett erbjudande som butiken brukar ha är att kunden får fylla en 

påse med stuvbitar och endast betala 100 kronor för detta. Svensson Markspelles kunder 

kommer från hela Sverige och Skandinavien, men även Tyskland och Holland. Det är inte så 

många från trakten som besöker butiken, utan mest utifrån, detta tror de beror på att det inte 

finns så många fabriksbutiker kvar och att de tillverkar sina produkter på samma ställe som 

där butiken finns. Anledningen till att butiken ligger där den gör är att byggnaden ägs av AB 

Ludvig Svensson från början och det har tidigare funnits tillverkning och sömnad där. Butiken 

säljer prima utgående varor och andrasortering och priset ligger på ungefär hälften av vad 

produkterna säljs för i återförsäljarbutiker.  

 

Butikspersonalen har själva fått vara med och utforma butiken. De har inte valt att utforma 

butiken utefter kundsegment utan har valt att hålla det enkelt just för att det är en fabriksbutik. 

De är själva lite missnöjda med skyltningen utvändigt och har försökt få företaget att sätta upp 

större och tydligare skyltar. Men eftersom detta kräver bygglov så har företaget sagt nej till 

detta. Parkering finns det gott om, men den delas med de andra intilliggande butikerna.  
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Inne i butiken har de också valt att hålla det enkelt för att det ska passa färgerna på 

produkterna de säljer. På källarplan har de placerat billigare tyger som till exempel stuvbitar i 

övergångszonen, detta för att locka kunderna längre in i butiken och för att de tidigare hade 

problem med stöld av de dyrare varorna när de var placerade i övergångszonen. Annars har de 

endast utgått från den plats de har och från inredning och exponeringar som företaget tidigare 

har använt sig av på mässor, för att inreda butiken. Svensson Markspelle hade även en 

ljusspecialist som installerade ljuset i butiken när den gemensamma butiken öppnade för sju 

år sedan. Gun-Britt anser att ljuset inomhus inte gör tygerna helt rättvisa, därför brukar hon 

öppna dörren och visa kunderna tyget i dagsljus för bästa resultat. Eva-Stina och Gun-Britt 

har själva skrivit skyltarna i butiken och de ansåg att det fanns tillräckligt med skyltar och 

priser på alla varor. Exponeringar har de inte ägnat så mycket tid åt. 

 

Musik spelas inte i butiken, då de måste betala till STIM (Sveriges tonsättares internationella 

musikbyrå) om de ska ha radio eller musik på. De hade tidigare en kundtoalett, men på grund 

av smittorisken vid influensa och att kunderna smutsade ner den så mycket, har de nu valt att 

inte låta kunderna använda deras toalett. Gun-Britt säger att det viktigaste är att butiken är ren 

och luktar fräscht. Hon ansvarar för försäljningen på källarplan och har där även en lekhörna 

och en tidningshörna, eller som hon själv säger: ”en gubbhörna och en barnhörna.” Gun-Britt 

tycker att detta är viktigt då alla som kommer in i butiken inte är intresserade av produkterna, 

utan endast är med som sällskap, det finns även hiss mellan de två våningsplanen. Eva-Stina 

och Gun-Britt säger att de är öppna för förslag om kunderna kommer med önskemål gällande 

butikens utformning och om de anser att butiken är i behov av förändring. Det viktigaste 

tycker de är att det är ordning och reda i butiken, att personalen är glad och att kunden alltid 

har rätt. 

 

Kundintervjuer 

De tio tillfrågade kunderna som hade besökt Svensson Markspelle bestod av kvinnor i åldern 

28 till 72. Många av de kunder som tillfrågades utanför butiken hade åkt med en bussresa där 

de besöker olika butiker. Fem av de tillfrågade kunderna hade inte besökt butiken tidigare och 

av de resterande kunderna hade två av dem besökt butiken en gång, två hade besökt butiken 

ungefär fem gången och en kund hade besökt butiken runt 50 gånger tidigare. De fem 

kunderna som inte tidigare besökt butiken hade alla åkt med bussresan och hade därför inte 

behövt fundera över om det var svårt att hitta till butiken eller ej. Då vi frågade kunderna om 

de brukade besöka fabriksbutiker svarade sex av kvinnorna att de gör det ibland eller när det 
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finns tillfälle för det. Två av de tillfrågade svarade att de brukar åka med på bussresor som 

åker till olika fabriksbutiker och de resterande två svarade att de inte brukar besöka 

fabriksbutiker. Det fanns flera olika orsaker till varför kunderna valde att handla i butiken 

men hela fyra av de tillfrågade svarade att de besökte butiken för att det ingick i den rundtur 

de gjorde med bussen. Därefter var det kvalitén som var den främsta anledningen till varför de 

besökte butiken. På frågan vad det var som lockade med fabriksbutiker svarade hela sex av de 

tillfrågade att det låga priset var lockande. Även att det var bra kvalité, att det var ett hantverk 

och kom direkt från fabriken ansågs vara lockande för många. När vi därefter frågade vad de 

ansåg att en fabriksbutik var så svarade majoriteten av de tillfrågade att det låga priset var 

något som definierade en fabriksbutik. Bra kvalité, andrasortering, utgående varor och att 

fabriken låg i anslutning till butiken var även de faktorer som kunderna ansåg att en 

fabriksbutik skulle innefatta. 

 

Då vi ställde frågan om de tillfrågade tänkte på hur det såg ut utvändigt svarade kunderna 

främst att de inte tänkte på hur det ser ut utvändigt. Andra svar som bland annat kom upp var 

att butiken såg tråkig ut utvändigt och att parkeringen var liten. Hälften av de tillfrågade ansåg 

att parkeringsmöjligheterna var bra eller jättebra medan resterande ansåg att det fanns få 

parkeringsplatser eller att de inte kunde uttala sig om saken. Hela sju av kunderna ansåg att 

skyltarna på utsidan var tydliga att se och lätta att läsa, två av kunderna sade att de inte brukar 

tänka på dem och den sista tillfrågade ansåg att skyltarna var helt okej. Butikens läge ansåg 

majoriteten vara bra och de övriga hade ingen åsikt om läget. Majoriteten hade inte lagt märke 

till om det fanns öppettider utanför utan det var endast tre av de tillfrågade som hade lagt 

märke till detta. 

 

Det första som majoriteten av de tillfrågade lade märke till när de kom in i butiken var 

morgonrockarna men vissa hade även lagt märke till frottén och att det var färgglatt i 

hyllorna. Alla kunder hade upplevt att det var lätt att ta sig igenom butiken och vissa tyckte 

även att det var luftigt och att det var lätt att leta efter tyger. De flesta av kvinnorna hade inte 

lagt märke till belysningen mer än i något fall där de påpekade att det var ett bra ljus som de 

såg varorna bra i. En kund ansåg att butiken hade kunnat använda sig av spotlights för att 

förbättra ljussättningen. Majoriteten ansåg att butiken hade skyltat tillräckligt i butiken men 

det var dock två av de tillfrågade som ansåg att det skulle kunna finnas fler skyltar. Av de två 

som ansåg att det skulle finnas fler skyltar inne i butiken var det en av dessa som inte hade 

sett någon överhuvudtaget. Resterande nio tyckte att informationen på skyltarna var tydlig och 
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lättläst. På frågan om kunderna hade lagt märke till några speciella varor eller exponeringar 

svarade majoriteten nej men vissa av de tillfrågade hade lagt märke till morgonrockarna, 

gardinerna och frottén. 

 

Ingen av de tillfrågade kunderna hade lagt märke till någon speciell doft inne i butiken. Vi 

frågade även kunderna om det ansåg att det var viktigt att butiken erbjöd provsmakning vid 

exempelvis kassan. Fem av de tillfrågade ansåg inte att det var viktigt med provsmakning 

medan fyra av kunderna inte hade någon uppfattning om saken och en sade att hon tyckte att 

det kunde vara trevligt med provsmakning. Ingen av de tio tillfrågade kunderna lade märke till 

om det spelades någon musik i butiken eller om det fanns något annat bakgrundsljud. Då vi 

frågade om kunderna tyckte att det var viktigt att kunna känna på produkterna var svaret 

enhälligt att det var viktigt att det fanns möjlighet till att göra det. Majoriteten av de 

tillfrågade hade inte upplevt någon trängsel i butiken men en kvinna ansåg att det hade blivit 

lite trångt i butiken då hon hade åkt dit med buss och att det då var många kunder i butiken 

samtidigt. Personalen och dess bemötande mot kunderna var uppskattad hos kunderna som 

alla var nöjda och tyckte att de var trevliga och att de blev bra bemötta. Då vi frågade 

kunderna om det var viktigt att det fanns toalett, lekhörna, tidningar och sittplatser tyckte nio 

av kunderna att det var bra eller viktigt att butiken kunde erbjuda främst toalett men även de 

andra punkterna. Slutligen frågade vi även kunderna om de tyckte att butiken kunde förbättra 

något. Majoriteten tyckte då att butiken var bra som den är och inte behöver förbättra sig men 

vissa kunder ansåg att det hade varit bra med en kundtoalett, bättre prisinformation och att 

butiken skulle kunna spela lite musik i bakgrunden. 

4.3  Almedahls fabriksförsäljning 

I nästa avsnitt kommer vi att redogöra för vår observation av butiken, intervju med Milo 

Nilsson, butiksansvarig, och kundintervjuerna på Almedahls fabriksförsäljning. 

 
Observation av säljmiljöer 

På väg mot Almedahls fabriksförsäljning lade vi märke till att det inte var skyltat i riktning 

mot butiken, inte heller parkeringsplatsen var skyltad. Dessutom låg parkeringsplatsen en bra 

bit ifrån butiken. På fasaden fanns en skylt med butikens namn som var synlig från sidan, 

denna skylt lyser även på kvällen och ute vid vägen stod en gatupratare med 

öppningserbjudande och öppettider. En smal gång ledde fram till dörren, där det var dekorerat 

med påskris. Utanför butiken var det rent och välstädat, här fanns även en askkopp och en 
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papperskorg. Butiken använder sig inte av några skyltfönster då detta inte finns på byggnaden. 

Bild 9: Almedahls fabriksförsäljnings entré. Eget foto. 

Väl inne i butiken kändes det luftigt och övergångszonen var fri från varor. Hyllor och 

exponeringar var placerade ganska tätt. Kassan var placerad till höger om dörren, i mitten av 

lokalen. Produkterna var färgkoordinerade och även samexponerade utefter vilka serier de 

tillhörde, dessa var exponerade på hyllor, bänkar, krokar, bord med mera. Det fanns även 

exponeringar i form av två bäddade sängar och flera uppdukade bord. Tygerna i metervara var 

uppdelade i olika rum utefter prima varor och andrasortering. Här var tygrullarna uppställda 

utefter väggarna och det fanns mätbord i båda rummen. Belysningen bestod enbart av 

lysrörslampor i taket, golvet var i svart trä och väggarna var vita. Större delen av inredningen 

var vit, men det fanns även en del hyllor i trä. Skyltar i form av fotoramar fanns utplacerade i 

butiken, både med tips, produktnamn och på vissa skyltar fanns även prisinformation. 

    
Bild 10, 11 & 12: Skylt och exponeringar Almedahls fabriksförsäljning. Eget foto. 

Provsmakning i form av biscotti fanns upplagt på kakfat på kassadisken, det fanns även 

möjlighet att känna på alla produkter i butiken. Till höger om ytterdörren fanns en toalett för 

kunderna, dock fanns det inga sittplatser speciellt för kunderna, utan dessa tillhörde 

exponeringarna, det fanns heller ingen lekhörna eller tidningshörna. Det spelades ingen musik 

i butiken och det doftade av blommor som Milo Nilsson, butiksansvarig, hade fått vid 

öppningen av sin butik.  
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Bild 13: Provsmakning Almedahls fabriksförsäljning. Eget foto 

 

Intervju med butiksansvarig 

Den butiksansansvariga på Almedahls fabriksförsäljning heter Milo Nilsson och vid 

intervjutillfället hade butiken endast haft öppet några få timmar. Milo fick ett erbjudande om 

att ta över den tidigare Almedahls fabriksförsäljningsbutik som låg i samma lokal som nu. 

Milo har kvar mycket utav Almedahls sortiment men hon har även utökat sortimentet med 

andra märken. Idag säljer hon bland annat gardiner, kuddar, ullvaror, kökshanddukar, vaser, 

lakanset och varor till det dukade bordet. Butiken är även omgjord sedan hon tog över, Milo 

tyckte att butiken inte behövde se ut som en lumpbod även om det säljs billigare varor.  

 

Milo vänder sig främst till kvinnor i sin butik, men i framtiden vill hon gärna få fler män till 

butiken. När Milo beslutade vilken målgrupp hon skulle rikta sig till gick hon på känsla. Det 

som gör att just denna målgrupp söker sig till butiken tror Milo är på grund av de bra priserna 

och den bra designen på varorna. För att locka till sig kunderna annonserar Milo i Borås 

Tidning men hon säger också att hon ska försöka få dit bussresor från hela Sverige. Så just nu 

kommer de flesta kunderna från Dalsjöfors med omnejd säger Milo. Valet av butiksläget 

kommer från att den tidigare butiken låg där men även att byggnaden är Almedahls äldsta. De 

varor som Milo säljer är både prima varor och andrasortering och prisnivån ligger under andra 

återförsäljares.  

 

Milo har inte utformat den exteriöra miljön utefter kundsegmentet men hon kommer att vilja 

ha kvar den 1800-tals stil som är på huset och det kommer även att komma upp en skylt på 

fasaden. Milo sade att hon är nöjd med parkeringen som tillhör butiken. Fastighetsägaren 

kommer även att byta fönster så småningom, så det kommer också att förbättras säger Milo. 

Vid utformningen av den interiöra miljön har Milo heller inte tänkt så mycket på segmentet, 

här har hon gått mycket på känsla och att det är viktigt med färg och att ögat ska tycka om det 

de ser. ”Jag har valt att hålla väggar och golv i enkla färger, för att produkterna ska synas 
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bättre”, säger Milo. Milo menar också att produkterna kan vara fula men att det inte gör 

någonting om man bara exponerar de på rätt sätt. Kassan har hon placerat så att hon ska se 

kunderna när de kommer in genom dörren och kunna hälsa dem välkomna. Milo tycker inte 

att kunderna behöver forslas genom butiken, genom ett planerat kundvarv, utan hon vill att de 

ska välja sin egen väg genom butiken, även om hon är medveten om att kunderna på detta sätt 

kanske missar vissa produkter. Hon påpekar också att hon ska försöka ändra om 

exponeringarna i butiken, relativt ofta, så att kunderna hela tiden får nya upplevelser.  

 

När det kommer till den psykosociala miljön och hur den är utformad efter kundsegmentet har 

Milo provsmakning av biscotti, som hon har designat smaken på själv, framme vid 

kassadisken. Hon har även en toalett till kunderna. Milo hade även tänkt ha en linneskåpsdoft 

inne i butiken men den hade inte blivit levererad ännu. När det kommer till om kunderna kan 

påverka något i utformningen av butiken säger Milo att kunderna kan påverka sortimentet. 

Milo säger att det som är viktigt att tänka på i övrigt med butiken är att det är viktigt att vara 

glad och hjälpsam som personal.  

 

Kundintervjuer 

Utav de tio kunder vi intervjuade utanför Almedahls Fabriksförsäljning var det nio kvinnor 

och en man. Kvinnorna var i åldrarna 47 till 73 och mannen var 70 år gammal. Eftersom 

butiken är nyöppnad var det ingen utav de tillfrågade som hade varit där förut. Däremot var 

det många utav kunderna som hade besökt Almedahls AB:s tidigare fabriksförsäljningsbutik 

som stängde igen precis innan årsskiftet 2009-2010 som låg i samma lokal. Alla de tillfrågade 

kunderna tyckte att det var lätt att hitta till butiken men fem utav dessa visste redan från 

början vart butiken låg eller var bosatta i Dalsjöfors och hade därför koll på vart butiken låg. 

På frågan om de brukar handla i fabriksbutiker svarade fyra kunder att de brukar handla i 

fabriksbutiker ibland och utav de resterande kunderna svarade hälften ja och hälften nej.  På 

frågan varför kunderna väljer att handla i just Almedahls Fabriksförsäljningsbutik var svaren 

ganska delade men det som flest hade svarat var att det var bra kvalité på varorna, det var bra 

priser och att de gillade och kände till Almedahls och deras produkter. Sedan var det några 

som handlade där för att de hade nära till butiken och för att de sökte efter en speciell produkt. 

Det som främst lockade rent allmänt med fabriksbutiker var priset, sortimentet och att göra 

fynd. När vi ställde frågan om vad de anser att en fabriksbutik är så var svaren ganska delade 

men främst var det att det var billigare varor och att varorna kom direkt från den egna 

tillverkningen. Sedan tyckte de andra bland annat att en fabriksbutik var en butik som sålde 
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andrasortering, märkesvaror och överskott. De tyckte också att en fabriksbutik var en butik 

som presenterade fabrikens produkter och att butiken ligger ihop med fabriken. 

 

På frågan om kunden tänker mycket på hur det ser ut utanför butiken så tycker sex stycken att 

de inte tänker på hur det ser ut medan fyra stycken gör det. Det de har tänkt på då är att det är 

dålig skyltning och att det är dåligt med parkeringar precis utanför butiken. Vilket leder in på 

nästa fråga som vi ställde om vad kunderna tyckte om parkeringsmöjligheterna. Alla tyckte att 

parkeringsmöjligheterna var lite sämre eller dåliga, det var långt gångavstånd till parkeringen 

och kunderna valde istället att parkera på trottoaren. Om skyltarna på utsidan var tydliga och 

lätta att se var de tillfrågade kunderna lite oense om. Fyra stycken tyckte att de var ganska 

tydliga och lätta att se och två tyckte att de inte var tydliga. De resterande hittade inga skyltar, 

tänkte inte på det eller tyckte att det var svårt att se från långt avstånd. En kund hade gärna 

sett spotlights på skyltarna. Majoriteten av kunderna tycker att butiken har ett bra till mycket 

bra läge, varav en tillade att det låg mitt i samhället. De kunder som inte tyckte att butiken 

hade ett bra läge menar att butiken ligger vid en gatukorsning och att man måste känna till 

butiken för att hitta dit. Samtliga kunder lade inte märke till om det stod öppettider på dörren 

när de gick in men tre utav dessa hade redan uppmärksammat öppettiderna i Boråstidning och 

i det gröna reklambladet från den lokala Konsumbutiken. 

 

På frågan om vad som var det första de lade märke till när de kom in i butiken var, så svarade 

tre stycken att det första dem såg var att det var omgjort. Två kunder tyckte att det var luftigt. 

Resterande kunder tyckte lite olika saker, så som att det var inrett med mycket smak och färg, 

att varorna var snyggt upplagda i färger och att det var ljust och tjusigt exponerat. Andra saker 

som kunderna först lade märke till var tygerna och att kassan var mitt i butiken. Alla kunderna 

ansåg att det var lätt att ta sig genom butiken, men en utav dessa tyckte att det kunde bli lite 

trångt på vissa ställen. På frågan om kunderna lade märke till belysningen i butiken så svarade 

sex stycken att de inte lade märke till den varav två utav dessa lade märke till att dagsljuset 

kom in i butiken. Resterande lade märke till belysningen och tyckte att den var bra. När vi 

frågade de kunder vi intervjuade om de ansåg att det fanns tillräckligt med skyltar i butiken 

svarade fem stycken att det fanns tillräckligt med skyltar, två svarade att det inte fanns 

tillräckligt och två svara att de inte tänkte på det. Den sista svarade att den inte hade sett några 

skyltar. Följdfrågan här var om skyltarna i butiken var lättlästa och på denna fråga svarade sex 

stycken att de var lättlästa och resterande visste inte. Tre av de tio tillfrågade lade inte extra 

märke till några speciella varor eller exponeringar i butiken. Speciella varor och exponeringar 
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som de resterande kunderna lade märke till var att det fanns mycket ull/fårvaror, att det fanns 

gardiner, att det fanns fina metervaror, att det fanns snygga lakansett och den starkt gula 

Elfsborgsmössan. En kund lade extra märke till den gamla kontorsmöbeln som användes som 

exponeringshylla och att tygrullarna stod upp istället för att ligga ner på ett bord. 

 

Åtta av de tillfrågade kunderna tyckte inte att det luktade något speciellt i butiken medan de 

två som tyckte att det luktade något kände doften av ljus och att det luktade nytt. När vi 

ställde frågan om det fanns något att provsmaka i butiken svarade fem att det fanns skorpor att 

smaka på, fyra svarade att det inte fanns något att smaka på och en tänkte inte på det. Utav de 

tio kunderna svarade en att det var viktigt med provsmakning om det var en produkt som gick 

att köpa med speciell smak som man inte kände till. En annan kund saknade saft till barnen 

och kaffe till pensionärerna. De resterande kunderna tyckte inte att det var viktigt med 

provsmakning. När vi frågade om kunderna lade märke till om det spelades någon musik eller 

annat bakgrundsljud i butiken svarade nio kunder att de inte lade märke till det och en svarade 

att det inte spelades någon musik och denne tyckte att det var skönt. Alla de tillfrågade 

kunderna tyckte att det var viktigt att kunna känna på produkterna. Ingen av kunderna 

upplevde någon trängsel i butiken. På frågan hur de upplevde servicen och personalen i 

butiken ansåg majoriteten att personalen var trevlig. De andra blev vänligt bemötta av 

personalen och de fick hjälp utan att be om det och två stycken hade ingen kontakt med 

personalen. Sju av de tio kunderna tyckte att det var viktigt att det fanns kundtoalett. Tre 

stycken tyckte även att det var viktigt med lekhörna. Två av kunderna tyckte även att det var 

viktigt att det fanns tidningar att läsa. På frågan om det var något som kunde förbättras i 

butiken tyckte två kunder att de kunde ha mer frotté i butiken. Andra kommentarer var att 

skyltningen på utsidan kunde förbättras och att butiken kunde ha en billighetshörna med 

extrapriser.  

4.4 Hestra inredningar AB 
Avslutningsvis följer en sammanställning av intervjun med Ingemar Stenlund, 

marknadsutvecklare, på Hestra inredningar AB, om hur en butik kan utformas. 

 
På frågan om vilka faktorer som påverkar utformningen av den exteriöra, interiöra och 

psykosociala miljön så säger Ingemar att exteriören är en signal med tydlig avsändare som 

skall ge en bild av vad som väntar, samt påminna om redan gjorda marknadsföringsåtgärder.  

Den inre miljön får gärna vara i samklang med den exteriöra men det är inte av nödvändighet. 

Den inre miljön är intimt kopplad till psykosociala värden. Här gäller det att utifrån affärsidé 
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skapa den känsla, miljö och upplevelse som stämmer med målbilden av anläggningen. 

Ingemar säger också att alla butikers planering bör börja med att optimalt utnyttja lokalens 

möjligheter. Ingemar säger också att butiken bör planeras utifrån en affärsidé och i den 

affärsidén skall kundsegmentet vara identifierat.  

 

På frågan om kunderna påverkar utformningen av butiken svarar Ingemar att kunder handlar 

där de trivs, oavsett vilket kundsegment man tillhör. Han menar att tricket är att välja ut vilka 

kunder man vill nå och sedan göra det som de kunderna gillar och på det sättet styr kunderna 

butikens utformning. 

 

Ingemar menar också att sortimentet påverkar utformningen av butiken i stor grad. Det gäller 

att tänka logiskt, vilket i exempelvis livsmedelsaffären gör att vissa varor skall ligga nära 

lagret, tänk mjölk, tänk chark och fisk säger Ingemar. Han säger också att ofta vill man att 

kunden skall mötas av en härlig upplevelse, många livsmedelsbutiker lägger stora frukt- och 

gröntavdelningar som första sortimentsgrupp medan andra branscher som till exempel 

elektronik väljer att möta kunden med datorer eller kameror, helt utifrån den egna 

uppfattningen om hur deras affärsidé skall tillämpas. 

 

När det gäller om priset på produkten påverkar utformningen av butiken menar Ingemar att 

till exempel en dyr sko kräver en ren och stilren skobutik där varje produkt blir tydlig och får 

mycket plats. En billig sko däremot säger han säljer bäst tätt tillsammans med andra skor med 

fördelaktiga priser. Ingemar säger också att låga priser kommuniceras bäst i volym och känsla 

av tillbud och erbjudande. 

 

Angående hur skyltfönstren kan utformas utefter kundsegmentet säger Ingemar att många 

butiker inte klarar av att göra säljande skyltfönster, skyltfönster kräver dekoratörer vilket är en 

stor kostnad och ett ofta bortprioriterat område. Han säger att många butiker väljer att avstå 

från dåliga skyltningar genom att avstå från skyltfönster. Annars säger han att regeln för 

skyltfönstren är att de skall spegla butikens affärsidé för att locka rätt kunder. 

 

När butikens läge ska utformas säger Ingemar att dyra lägen kräver effektiva och lönsamma 

butiker för att klara sig. Han säger också att idag kan man hitta samma butikskedjor på 

externa handelsplatser som inne i citylägena. Detta gäller i stort sett samtliga branscher och 

det gäller att göra kalkylerna utifrån butikens attraktionskraft i förhållande till kostnaderna. 
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Ingemar menar också att många köpcentra har idag så höga hyror att vissa branscher inte 

klarar dessa ytor.  

 

Det som tas hänsyn till när parkeringsplatser ska utformas är att vissa butiker byggs för att 

attrahera bilburna kunder och då måste det naturligtvis finnas tillräckligt många 

parkeringsplatser säger Ingemar. Ofta i köpcentraområden läggs butikerna kring 

parkeringsplatsen så att många butiker blir tillgängliga. Han menar också att tittar man på en 

hel liten stads citybutiker blir frågan om parkeringsplatser lite annorlunda. Ett exempel som 

Ingemar tar upp är Lund som har en gammal tradition att mötas, flanera och shoppa inne i 

centrum, vilket kolliderar med önskan om ett fordonsfritt centrum. Han säger att få 

parkeringsplatser gör att folk bosatta utanför staden tycker att det blir jobbigt medan 

Lundaborna kan ta bussen eller cykeln. Samtidigt väljer allt fler Nova Lund som är ett 

köpcentrum i stadens utkant och det gäller såväl Lundabor som folk utifrån säger Ingemar. 

Parkeringsmöjligheterna är viktiga idag och kanske även i framtiden tillägger han. Det uppstår 

alltså en konflikt mellan olika intressegrupper och visioner. Ingemar säger att fler och fler 

butiker kan hantera hemkörning av större varor vilket gör att dessa butiker kan fungera även i 

områden utan nära parkeringsplatser om kunderna känner till den servicen.  

 

Vad det gäller butikens fasad säger Ingemar att butikens exteriöra identitet skall 

kommuniceras tydligt för igenkännandet. När butikens layout ska utformas säger Ingemar att 

de utgår ifrån affärsidén och hur lokalen ser ut. Vad det gäller den interiöra färgen säger 

Ingemar att den kan påverkas av miljöhänsyn och energiförbrukning eftersom en mörk färg 

behöver mer ljus. Annars är det affärsidén som gäller även här. Vad det gäller belysningen i 

den interiöra miljön så säger Ingemar att billiga varor ser billiga ut i enkla ljuslösningar 

medan dyra varor blir intressanta i en effektfull ljussättning. Vid utformning av exponering 

och butiksskyltar inne i butiken säger Ingemar att de är baserade på butikens koncept och 

affärsidé. 

 

Vad det gäller doft i butiken säger Ingemar att en naturlig doft i butiken så som bröd, kryddor, 

parfym kan vara effektivt. Han säger också att dessa dofter kan framställas syntetisk men 

detta används sällan. När det gäller provsmakning i butiken säger Ingemar att detta är 

effektivt i livsmedelsbutiker. Att ha någon form av ljud/musik i butiken menar Ingemar att det 

påverkar oss alla i olika grad och att det kan hjälpa butiken att välja rätt kunder för affärsidén. 

Att kunna känna på produkterna menar Ingemar är övertygande och effektivt, alla vill känna 
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och klämma. Att det är trängsel i en butik kan ge känsla av tillbud och fynd säger Ingemar. 

Han säger också att exklusiva varor är inget för alla därav ingen trängsel. 

 

Ingemar menar att personalen och servicen i en butik är viktig. Han menar att höga 

förväntningar från kunder ger höga krav på butiken medan butiker som inte lovar service och 

kompetens kan få höga omdömen av kunden när de levererar mer än vad denne förväntar sig. 

Ingemar tycker att toaletter, tidningshörnor och sittplatser är bra funktioner men viktigt att 

tänka på här är tillgängligheten och att det är rätt standard. När vi frågade Ingemar om hur 

ofta exponeringar ska ändras säger han att det är helt beroende på affärsidén och vilken typ av 

butik det är. Ingemar menar att det viktigaste är att kunderna hittar och känner stimulans i 

butiken. 

 

Det arbete som görs dagligen med miljöerna är städning, ständig översyn av exponeringarna 

samt arbetet med att följa butikens egna planlagda aktiviteter säger Ingemar. Det man i övrigt 

ska tänka på när man utformar en butik är att ta reda på affärsidén, analysera konkurrenterna, 

göra det som butikens målgrupp gillar och längtar efter säger avslutningsvis Ingemar. 
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5 Analys av resultat 

I vår analys har vi utgått från kundsegmentet och sett hur väl butikerna har anpassat sig efter 

detta vid utformning av deras säljmiljöer. Vi inleder kapitlet med att diskutera premium- och 

lågprisbutiker för att sedan övergå till att analysera butikerna och deras anpassning utefter 

segmentet och avslutar sedan med ett stycke om etableringsstrategier. 

 

En fabriksbutik är inte en premiumbutik fullt ut, utan den har vissa liknelser med en 

premiumbutik, då fabriksbutikerna till exempel säljer exklusiva varor. Den har även vissa 

liknelser med en lågprisbutik, genom läget och konceptet, alltså fynd och utförsäljning.  

 

Kunderna förväntar sig bra kvalité till ett lägre pris, alltså mer prisvärda produkter, därför 

måste vissa delar signalera premiumbutik, medan andra delar måste signalera lågprisbutik, till 

exempel skyltar och servicenivå. Modellen nedan kan inte följas helt i utformning av 

säljmiljöer, men de gulmarkerade delarna är de premiumindikationer som fabriksbutiken bör 

ta hänsyn till. 

Figur 1: Karakteristiska tecken i premium respektive lågprisbutiker. Baker & Parasuraman, 1994. 

DELAR I BUTIKSMILJÖN PREMIUMBUTIK LÅGPRISBUTIK 
Designfaktorer   
Golvmaterial Matta, trä, klinker Linoleum, cement, vinyl 
Väggbeklädnad Tapeter, struktur Målarfärg 
Inredning/exponering Diskret, dekorerad Framträdande 
Färg Guld, silver, svart, modern, 

klassisk, neutral 
Modern, icke klassisk, livlig, 
starka färger 

Renlighet Rent Mindre rent 
Gångar Breda Trånga 
Butikslayout En mer fri form Rutmönster 
Skyltar Diskreta Tydliga/uppenbara 
Sociala faktorer   
Försäljningspersonal Trevligt klädda, hjälpsamma Mindre trevligt klädda, lägre 

servicenivå 

Rumsliga faktorer   
Musik  Klassisk Hitlistemusik 
Ljus Mjuk/softad 

Indirekt belysning 
Ljus/starkt 
Lysrör 

Doft Ingen distinkt Popcorn  
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För att vi skulle kunna göra en schematisk bild över hur väl fabriksbutikerna har anpassat 

sina säljmiljöer utefter kundsegmentet var vi tvungna att hjälpa butikerna att fastställa 

segmentet. Sedan har vi analyserat den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön utefter 

kundsegmentet och till viss del modellen om premium- och lågprisbutik. 

 

 Ekelundhuset Svensson 
Markspelle 

Almedahls 
fabriksförsäljning 

 
Exteriör miljö 

   

Läge & 
parkeringsplatser 

Anpassat; ca 35st 
parkeringsplatser i 
anslutning till 
butiken. Majoriteten 
av kunderna åker bil 
eller buss. Beläget 
utmed huvudled i 
Horred. 

Delvis anpassat; 
många parkeringar, 
men delas med flera 
andra butiker. 
Majoriteten av 
kunderna åker bil 
eller buss. Beläget i 
centrala Kinna. 

Delvis anpassat; 
många 
parkeringsplatser, 
men långt ifrån 
butiken. Flertalet 
kunder var missnöjda 
med parkeringens 
läge. Beläget i 
Dalsjöfors. 

Fasader & skyltar 
 

Delvis anpassat; 
otydligt skyltat vid 
infarten. Tydliga 
skyltar på 
byggnaden. 
 

Delvis anpassat; 
personalen anser att 
skyltarna bör vara 
tydligare. Kunderna 
är nöjda. 

Inte anpassat; inga 
skyltar på vägen, 
varken till parkering 
eller butik. Endast en 
mindre skylt på 
fasaden. 

Skyltfönster  
 

Anpassat; finns inget 
skyltfönster. Ingemar 
Stenlund på Hestra 
inredningar AB säger 
att det är en stor 
kostnad som kräver 
dekoratör. 

Anpassat; finns inget 
skyltfönster. Ingemar 
Stenlund menar att 
vissa butiker inte 
klarar av att göra ett 
säljande skyltfönster. 

Anpassat; finns inget 
skyltfönster. Det är 
en stor kostnad för 
butiken menar 
Ingemar Stenlund. 

 Ekelundhuset  Svensson Markspelle Almedahls 
fabriksförsäljning 

Segment - Kvinnor 40+ 
- Turister; Sverige, Norge, 

Danmark, Tyskland 
- Heminrednings-

intresserade 
- Kvalitetsmedveten 
- Varumärkesmedveten 
- Nöjesshoppande 
- Prisvärdhetsmedveten 
 

- Kvinnor 40+ 
- Turister; Sverige, 

Skandinavien, Tyskland, 
Holland 

- Heminredningsintresserade 
- Kvalitetsmedveten 
- Varumärkesmedveten 
- Nöjesshoppande 
- Prisvärdhetsmedveten 

 

- Kvinnor 30+ 
- Dalsjöfors med 

omnejd 
- Heminrednings-

intresserade 
- Kvalitetsmedveten 
- Varumärkes-

medveten 
- Nöjesshoppande 
- Prisvärdhets-

medveten 
 



 

Sida 51 av 57 
 

 
 
 Ekelundhuset Svensson 

Markspelle 
Almedahls 
fabriksförsäljning 

Interiör miljö    
Butikslayout Anpassat; gott om 

plats och brett mellan 
hyllor och ställ. 

Inte anpassat; trångt 
mellan hyllorna. 

Delvis anpassat; 
något trångt mellan 
hyllorna. Medvetet 
inget planerat 
kundvarv, Milo vill 
att kunderna ska röra 
sig fritt i butiken. 

Övergångszon Anpassat; stor, luftig 
och fri från varor.  

Inte anpassat; trång 
övergångszon, med 
exponeringar direkt 
innanför dörren. 

Anpassat; luftig och 
fri från varor. 

Färg Anpassat; enkel och 
neutral färgsättning. 
Vitt, ljusgrått och trä. 

Anpassat; ljust och 
neutralt. Vitt, beige, 
trä och grått. 

Anpassat; ljust och 
neutralt. Svart, vitt 
och trä. 

Belysning Delvis anpassat; 
spotlights på alla 
hyllor och 
exponeringar. Även 
lysrör i taket. 

Inte anpassat; endast 
lysrör i hela butiken. 

Inte anpassat; endast 
lysrör i hela butiken.  

Butiksskyltar Delvis anpassat; 
tydliga skyltar, till 
största del 
dataskrivna. Endast 
på svenska. Otydlig 
prismärkning i 
blyerts. 

Delvis anpassat; 
tydliga skyltar, 
handskrivna. Endast 
på svenska. 

Delvis anpassat; 
tydliga skyltar, inte 
pris vid alla 
produkter, 
dataskrivna. 

Exponering  Anpassat; många 
exponeringar, visar 
större delen av 
sortimentet, även 
exponering på 
kassadisken. 
Exponeringarna 
uppskattades av 
kunderna. 

Delvis anpassat; 
endast morgonrockar 
och gardiner var 
exponerade. 
Kunderna lade märke 
till dessa 
exponeringar. 

Anpassat; de flesta 
varor exponerades 
väl i butiken. 
Produkterna var 
färgkoordinerade. 
Kunderna ansåg att 
det var tjusigt 
exponerat. 
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 Ekelundhuset  Svensson 

Markspelle 
Almedahls 
fabriksförsäljning 

Psykosocial miljö    
Doft Anpassat: neutral 

doft i butiken. 
Anpassat: neutral 
doft i butiken. 
butiksansvarige Gun-
Britt Wåkerås säger 
att det viktigaste är 
att butiken luktar 
fräscht. 

Anpassat: neutral 
doft. Butiksansvarige 
Milo Nilsson har 
planer på att använda 
sig av en linnedoft i 
butiken. 

Smak Delvis anpassat: 
ingen provsmakning 
fanns i butiken. 
Provsmakning är att 
föredra. 

Delvis anpassat: 
ingen provsmakning 
i butiken. 
Provsmakning är att 
föredra. 

Anpassat: fanns 
provsmakning av 
biscotti, som såldes i 
butiken. 

Ljud Delvis anpassat: 
Britt-Marie påstod att 
de hade hyrt in 
musik, speciellt 
anpassat efter 
butiken. Men vid vår 
observation var det 
radio som spelades i 
butiken. Delade 
uppfattningar om 
musik bland 
kunderna. Vissa 
ansåg att det var bra 
när det inte spelades 
musik. 

Delvis anpassat: 
ingen musik spelades 
i butiken och 
kunderna hade inga 
åsikter om detta. 

Delvis anpassat: 
ingen musik spelades 
i butiken. De flesta 
kunderna 
kommenterade inte 
detta. En kund ansåg 
att det var bra att det 
inte spelades någon 
musik. 

Känsel Anpassat: alla varor 
gick att känna på. 
Ingemar säger att alla 
vill känna och 
klämma på varorna. 

Anpassat: alla varor 
gick att känna på.  

Anpassat: alla varor 
gick att känna på. 

Trängsel Anpassat: kunderna 
upplevde ingen 
trängsel i butiken. 
Den var stor och 
luftig. 

Delvis anpassat: de 
flesta kunder 
upplevde ingen 
trängsel, men det kan 
bli trångt när det är 
mycket folk i 
butiken. 

Delvis anpassat: 
kunderna var nöjda 
och upplevde ingen 
trängsel. Det var 
något trångt mellan 
hyllor och 
exponeringar. 

Personal & service Anpassat: kunderna 
var nöjda, personalen 
var trevlig. 

Anpassat: alla kunder 
var nöjda, personalen 
var trevlig och de 
blev bra bemötta. 

Anpassat: personalen 
var trevliga och 
hjälpsamma. 
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Toaletter Anpassat: tre 
damtoaletter, en 
herrtoalett och en 
handikappsanpassad 
toalett fanns, alla var 
rena och fräscha. 

Inte anpassat: fanns 
ingen kundtoalett. 
Många kunder 
kommer långväga 
och toalett 
efterfrågades av 
kunderna. 

Anpassat: en 
kundtoalett fanns 
tillgänglig. Den var 
ren och fräsch. 

Lek-, tidningshörna 
och sittplats 

Anpassat: fanns 
tillgång till både 
lekhörna och flertalet 
sittplatser, dessutom 
fanns det tillgång till 
café. 

Anpassat: fanns 
tillgång till lekhörna, 
tidningar och 
sittplatser. Gun-Britt 
kallar detta för 
gubbhörna och 
barnhörna. 

Inte anpassat: det 
fanns varken tillgång 
till lekhörna, 
sittplatser eller 
tidningar. Underhill 
menar att sittplatser i 
butiken visar att 
butiken bryr sig om 
kunden.120 

 
 
Etableringsstrategier  
Butiker som ägs av tillverkaren brukar ofta kallas fabriksbutiker.121 Tillverkarna ser ofta 

fabriksbutiker som ett sätt att öka dess intäkter, genom att sälja överblivna varor och 

andrasortering.122 Det som allmänt lockar kunderna till en fabriksbutik är främst priset, 

kvalité, sortiment och att göra fynd. Men även att det är en kul utflykt, att det finns mycket att 

välja på och att varorna är ett hantverk som kommer direkt ifrån fabriken. När vi frågade vad 

kunderna ansåg att en fabriksbutik var fick vi även där svar som att det var priset, kvaliteten, 

sortimentet och att göra fynd. Dock nämnde kunderna även att butiken ska ligga nära eller i 

anslutning till fabriken och att det är andrasortering, utgående varor, märkesvaror och 

överskott som säljs. Många väljer att åka med bussresor till fabriksbutiker. Detta för att det 

upplevs som ett prisvärt sätt att resa och att man träffar många andra människor med samma 

intressen.123 

 

Butikens läge är viktigt för att kunden oftast väljer den butik som ligger närmast.124 När det 

gäller fabriksförsäljning väljer man ofta att placera sin butik i sämre lägen för att inte 

konkurrera med återförsäljaren av sina varor.125 Butiksinredaren Ingemar Stenlund menar att 

man måste välja läge utifrån förhållandet mellan butikens attraktionskraft och kostnaderna. 

Dyra lägen kräver ofta effektiva och lönsamma butiker. Britt-Marie säger att Ekelundhuset 

                                                   
120 Underhill, 2006, sid 71 
121 Levy & Weitz, 1995, sida 46 
122 Levy & Weitz, 1995, sida 46-47 
123 Hanefors & Mossberg, 2007, sida 98 
124 Levy & Weitz, 1995, sida 186 
125 Levy & Weitz, 1995, sida 46-47 
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har fått dess läge för att den ska ligga i anslutning till fabriken och för att de ska kunna ha 

rundvandring i produktionen. Anledning till att Svensson Markspelles butik ligger där den gör 

är att byggnaden ägs av AB Ludvig Svensson och att det tidigare har funnits tillverkning och 

sömnad där. De fem kunder som inte varit där tidigare hade inga problem med att hitta dit, då 

de åkte med bussresa dit. Milo på Almedahls fabriksförsäljning fick ett erbjudande om att ta 

över den tidigare butiken som låg i samma lokal. Den är även en av Almedahls AB:s äldsta 

lokaler och fabriken var tidigare belägen i anknytning till butiken. Alla butiker har fått sitt 

läge utifrån var fabrikerna ursprungligen var belagda, detta för att skapa en närhet mellan 

fabrik och butik. Detta skapar en attraktionskraft och en upplevelse för kunderna. 

 

Klustering innebär att man grupperar butiker så att de kan dra fördel av varandras 

kundgrupper och försäljning.126 Svensson Markspelle är beläget i ett samhälle med flertalet 

butiker runt omkring. Ekelundhuset och Almedahls fabriksförsäljning ligger i ett enskilt läge 

som innebär att butiken inte ligger i anslutning till andra butiker. Därför måste butiken kunna 

erbjuda något speciellt, gällande varor, pris och service.127 Detta gör fabriksbutikerna genom 

att erbjuda kunderna produkter med hög kvalité men till ett lägre pris. Det finns även ett 

flertal andra fabriksbutiker och tygbutiker i närheten, inom Tygriket, som kan besökas i 

samband med besöket på Ekelundhuset och Svensson Markspelle, detta blir en turistattraktion 

och skapar en dragningskraft hos kunderna. Detta gör att butikerna lockar till sig kunder utan 

att själva behöva anstränga sig med att marknadsföra butiken.  

 

 

 

 

 

 

                                                   
126 Schmidt Thurow & Sköld Nilsson, 2008, sida 26 
127 Levy & Weitz, 1995, sida 202 
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6 Slutsats  
Nedan kommer vi att presentera de slutsatser vi har kommit fram till utifrån den analys vi har 

gjort. Dessa slutsatser kommer att besvara vårt syfte och vår problemformulering. 

 
Vårt syfte är att försöka beskriva hur den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön i en 

fabriksbutik kan utformas utifrån vilket kundsegment den riktar sig till. Vi vill även 

undersöka varför kunderna lockas till en fabriksbutik, om det är priset, upplevelsen eller något 

annat som lockar dem dit.  

 

Vi kan efter vår undersökning konstatera att ingen utav butikerna har arbetat medvetet utefter 

kundsegment vid utformningen av säljmiljöerna. Här har de butiksansvariga snarare utformat 

den interiöra miljön efter sina produkter, priser och efter känslan de vill skapa. 

Butiksinredaren menade att butiken ska utformas utefter kundsegmentet och det ska finnas 

med som en röd tråd genom utformandet av hela butiken. Alltså ska fabriksbutikerna fastställa 

ett kundsegment och konsekvent använda sig utav detta i skapandet av säljmiljöerna. 

 

Många av fabriksbutikernas kunder är långväga och har inte kontroll över sin vistelse på 

grund av att flertalet åker med bussresor till butikerna. Ekelundhuset är den fabriksbutik, av 

de vi undersökt, som vi tycker är mest anpassad utefter detta. Här finns det tillgång till 

toaletter, restaurang/café, museum, rundvandring i produktionen, sittplatser och lekhörna. 

Detta gör att kunden kan ägna mer tid i butiken och det skapar även en upplevelse för kunden. 

Även skyltningen till butiken är viktig i detta avseende, ingen av butikerna har någon särskilt 

tydlig skyltning. Många av kunderna är turister från andra länder, men butikerna har endast 

skyltar på svenska. 

 

Majoriteten av kunderna är kvinnor, män och barn följer mest med som sällskap. Därför är det 

viktigt att det finns någon förströelse även för dessa. Både Ekelundhuset och Svensson 

Markspelle har förströelser som till exempel tidnings- och lekhörna.  

 

Ekelundhuset och Svensson Markspelle ingår i Tygriket. Tygriket lockar många 

heminredningsintresserade som gärna besöker flera utav butikerna under en och samma resa, 

både privat och med bussresa. På detta sätt hjälper Tygriket till att locka fler kunder till de 

olika textilbutikerna. 
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En fabriksbutik besöks främst för att kunderna vill fynda bra kvalité till bra priser. Även att 

det är svensktillverkat och gjort på samma ställe som det säljs på ses som en av lockelserna, 

samt att det är en kul utflykt. En fabriksbutik anses ha låga priser, andrasortering, utgående 

varor, överskott samt att butiken ligger i anslutning till fabriken. Men det är snarare så att 

kunderna söker prisvärda produkter än billiga produkter. Fabriksbutikernas säljmiljö måste 

först och främst signalera kvalité och tradition, som Ekelundhuset till exempel har gjort 

genom sitt museum som visar företagets historia, men de måste även signalera prisvärdhet. 

Alla tre butikerna har ett lägre pris än vad deras återförsäljare har på dessa produkter. 

Ekelundhuset vill till exempel inte att det ska löna sig att handla hos dem istället för hos 

någon av deras återförsäljare. 

 

När vi ser till det stora hela så är Ekelundhuset den fabriksbutik som utformat sina säljmiljöer 

med störst hänsyn till sitt kundsegment. 
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7 Rekommendationer  
Efter vår slutsats har vi kommit fram till vissa punkter som kan förbättras och kommer här 

nedan att presentera dessa. 

 
Butikerna bör fastställa ett kundsegment och arbeta efter detta när de utformar sina 

säljmiljöer, detta för att få en enhetlig butik som lockar den tilltänkta kunden.  

 
Skyltningen utanför butiken är viktig, den bör synas tydligt på håll, så att de nya kunderna lätt 

kan hitta till butiken och dess parkeringsplats. Det är även viktigt att skyltningen invändigt är 

tydlig och lättläst. Detta borde förbättras något på Ekelundhuset, där prismärkningen var 

något otydlig, detta speciellt på grund av att kunderna är något äldre och kanske har sämre 

syn. Men även på Almedahls fabriksförsäljning där skyltarna utvändigt var otydliga. Då 

många av kunderna är turister från andra länder, bör butikerna ha skyltar även på engelska. 

 

Fabriksbutikerna borde arbeta mer med sina skyltar, detta för att signalera prisvärdhet till 

kunderna. Butikerna kan exempelvis använda sig av stora skyltar med prisinformation och 

erbjudanden som signalerar och uppmärksammar prisvärdheten för kunderna på ett bra sätt. 

 

Eftersom de flesta av kunderna är äldre och några av dessa anmärkte att musik eller ljud i 

butiken inte var uppskattat, så bör musiken hållas på låg nivå eller inte spelas alls.  

 

De flesta kunder tyckte att toalett i butiken är väldigt viktigt, därför vill vi rekommendera 

Svensson Markspelle att ha en toalett tillgänglig för kunderna. Detta gör att kunderna stannar 

kvar i butiken en längre tid istället för att leta upp en toalett på annat håll. Almedahls 

fabriksförsäljning bör även tänka på de kunderna som har medföljande män och barn och att 

dessa behöver någon förströelse i butiken. Därför bör det finnas sittplatser, lekhörna och 

tidningar i butiken, detta för att inte påverka köpupplevelsen för sitt sällskap negativt. 
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Bilaga 1 
Intervjufrågor till kunder 

Ålder:    Kön:  

• Har du handlat här förut?(hur många gånger) 

• Om du inte handlat här tidigare, tyckte du då att det var lätt att hitta till butiken? 

• Brukar du handla i fabriksbutiker? 

• Varför väljer du att handla i just denna butik? (pris, sortiment) 

• Vad är det som lockar med en fabriksbutik? 

• Vad anser du att en fabriksbutik är? 

Exteriör 

• Tänker du mycket på hur det ser ut utvändigt på butiken?(parkering, skyltfönster, 

läget, utvändiga skyltar) 

• Hur anser du att parkeringsmöjligheterna är? 

• Är skyltarna på utsidan tydliga och lätta att se? 

• Vad anser du om butikens läge? (bra, dåligt) 

• Lade du märke till om det stod öppettider på dörren in? 

Interiör 

• Vad var det första du lade märke till när du kom in i butiken? 

• Tyckte du att det var lätt att ta dig genom butiken?(trångt, rörigt, luftigt) 

• Lade du märke till belysningen i butiken? (starkt, dunkelt) 

• Fanns det tillräckligt med skyltar inne i butiken? 

• Var skyltarna lättlästa? (tillräckligt med information, storlek på texten) 

• Var det några speciella varor/exponeringar som du lade extra märke till? 

Psykosocial miljö 

• Lade du märke till om det var någon speciell doft inne i butiken?(vad tyckte du om 

den) 

• Fanns det något att provsmaka(godis vid kassan)? Är detta viktigt? 

• Lade du märke till om det spelades någon musik eller annat bakgrundsljud i butiken? 

Hur upplevde du ljudet?(för högt/för lågt, störande/lugnande) 

• Tycker du att det är viktigt att man kan känna på produkterna? 

• Upplevde du trängsel i butiken? Störde det dig i din shopping? 



 

 

• Hur upplevde du servicen och personalen i butiken? Blev du trevligt bemött? 

• Är det viktigt att det finns tillgång till toalett/lekhörna/tidningar/sittplatser?  

• Finns det något i butiken som du tycker kan förbättras? 



 

 

Bilaga 2 
Intervjufrågor till butikschefer  

Namn:  Titel:  

1. Hur länge har er butik funnits? Berätta om er verksamhet. 

2. Vilket segment vänder ni er till? 

3. Hur gick ni tillväga då ni beslutade vilken målgrupp ni skulle rikta er till? 

4. Varför tror ni att just denna målgrupp söker sig till er? 

5. Hur arbetar ni för att locka till er den valda målgruppen? 

6. Varifrån kommer största delen av era kunder? 

7. Varför valde ni det läge som ni har?(butiken) 

8. Vilket sortiment och prisnivå har ni? (andrasort?) 

9. Hur har ni utformat den exteriöra miljön utefter kundsegmentet?(skyltfönster, läge, 

parkeringsplatser, fasader) 

10. Hur har ni utformat den interiöra miljön utefter kundsegmentet?(butikslayout, 

övergångszon, färg, belysning, butiksskyltar, exponering) 

11. Hur har ni utformat den psykosociala miljön utefter kundsegmentet?(doft, smak, ljud, 

känsel, trängsel, personal och service, toaletter, lek/tidningshörna) 

12. Kan era kunder påverka något i utformningen av butiken? 

13. Vad i övrigt är viktigt att tänka på?



 

 

Bilaga 3 
Frågor till butiksinredare 

1. Hur mycket påverkar segmentet utformningen av de tre miljöerna, exteriöra, interiöra 

och psykosociala? Vilka andra faktorer finns det som påverkar utformningen? 

2. Hur kan man gå tillväga för att ta reda på vilket kundsegment ens butik har? 

3. Påverkar kunderna utformningen av butiken? I så fall hur? 

4. Påverkar sortimentet utformningen av butiken? I så fall hur? 

5. Påverkar priset på produkterna utformningen av butiken? I så fall hur? 

6. Hur gör ni när ni utefter kundsegmentet utformar en butiks;  

- Skyltfönster 

-  Butikens läge 

- Parkeringsplatser 

-  Fasader 

- Butikslayout 

-  Övergångszonen 

- Färg invändigt 

- Belysning invändigt 

- Butiksskyltar invändigt 

- Exponering  

- Doft 

-  Smak/Provsmakning 

- Ljud 

- Känsel/Känna på produkter 

- Trängsel 

- Personal och service 

- Toalett, lekhörna, tidningshörna, sittplatser  

7. Hur ofta ändras exponeringar? 

8. Vilket arbete görs med miljöerna dagligen? 

9. Vad ska man i övrigt tänka på då man utformar en butik? 

 

 

 

 


