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Sammanfattning (abstract) 

Butiksmiljön innefattar tre områden, den exteriöra, interiöra och den psykosociala miljön. 

Den exteriöra miljön behandlar områden som läge, omgivning, byggnad och entré där läget av 

butiken kan ha betydelse för kundtillströmningen. Den interiöra miljön tar upp exponering, 

layout, färgsättning och belysning där exponering i ögonhöjd är en viktig faktor för att kunden 

skall uppmärksamma varorna. Den psykosociala miljön behandlar områden som musik, doft 

och mötet med kunden, där mötet med kunden är av stor vikt för att kunden skall känna sig 

välkommen och få den hjälp de vill ha och behöver. På grund av att konkurrensen butiker 

emellan blir allt hårdare kan butikschefen använda sig av dessa faktorer för att skapa en 

effektiv och trivsam miljö och på detta sätt differentiera sig från konkurrenterna. Vi vill med 

denna rapport undersöka hur man i butiker arbetar med butiksmiljön för att påverka kundens 

beteende. Genom att intervjua ansvariga för butiksmiljön i vardera butik fick vi en 

uppfattning om vilka tankar de har kring dess butiksmiljö och var de vill att kunden skall rikta 

sin uppmärksamhet. Vidare genom att utföra kundobservationer i butikerna har vi tagit reda 

på om de har lyckats med sina åtgärder av utformning av butiksmiljön. Slutsatser vi bland 

annat kommit fram till är att personalen i alla butiker har liten kunskap om hur butiksmiljön 

faktiskt kan påverka kunden. Därav arbetar de endast med vissa delar av miljön. 
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1 Inledning 

Vi vill med denna uppsats få en inblick över hur butikers arbete med butiksmiljön påverkar 

kunderna. Rapportens fokus ligger på den interiöra, exteriöra och psykosociala miljön. 

Eftersom nya butiker växer fram hårdnar ständigt konkurrensen på marknaden och det blir 

allt viktigare att differentiera sig från konkurrenterna. För att locka och behålla kundens 

uppmärksamhet kan butiken använda sig av en uppmärksammande, säljande och unik 

butiksmiljö. Detta genom att jobba med färg, ljus, exponering, layout, ljud, doft och en 

engagerad personalstyrka. Även butikens omgivning har betydelse för hur kunden uppfattar 

butiken. Det vill säga butikens image. Vi kommer i denna undersökning fokusera på butiker 

inom möbel och heminredningsbranschen. Två av butikerna är fristående och där har 

butikschefen större påverkansmöjligheter till skillnad från de två andra butikerna med 

kedjetillhörighet där huvudkontoret styr hur vissa delar av butiksmiljön skall utformas. 

1.1 Bakgrund  

Som bakgrunden för uppsatsen ligger den konkurrens om kunderna som blir allt hårdare 

mellan aktörer på marknaden. Den ekonomiska utvecklingen under det senaste århundradet 

har medfört ett ökat konsumerande, mer än vad som är nödvändigt för överlevnad.
1
 För 

många har shopping blivit mera av en fritidsysselsättning och ett sätt att umgås och söka nya 

upplevelser. Vid nöjesshopping blir upplevelsen i butiken allt mer betydelsefull och själva 

upplevelsen vid köptillfället kan vara minst lika viktig som sortimentet.
2
 I många städer är 

kampen om kunderna viktig då det inte är ovanligt att samma sortiment och likartade 

produkter erbjuds i flera butiker.
3
 En av de tidigaste forskningarna av Philip Kotler inom detta 

område visar att konsumenterna responderar till mer än endast produkten i sig. Allt omkring 

är av stor vikt när beslut om köp skall tas, inte minst atmosfären i butiken.
4
 Butiksmiljön

5
 är 

också betydelsefull när det gäller att generera impulsköp och merförsäljning då så mycket 

som 65 procent av köpbesluten till någon del fattas i butiken.
6
 Därmed kan butiksmiljön i stor 

grad påverka hur butikens lönsamhet utvecklar sig. Butiksmiljön är en viktig faktor för att 

kunden skall trivas och uppmärksamma butikens produkter och genom att butikschefen 

                                                 
1
 Thurow, Nilsson, 2008, s 64 

2
 ibid, s 65 

3
 ibid s 9 

4
 Kotler, 1973 

5
 Philsgård, 2007, s 128 

6
 Nordfält, 2007, s 25 
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använder sig av den exteriöra, interiöra och den psykosociala miljön kan han särskilja sig från 

mängden och skapa en lockande och trivsam miljö i butiken. Med tanke på den konkurrens 

som trenden av externa köpcentrum har medfört blir det allt viktigare för de etablerade 

butikerna att kunna differentiera sig från konkurrenterna.
7
 Enligt Kotler har inte butiksmiljön 

samma påverkan på alla butiker.
8
 Han påvisar dock fyra förslag på när butiksmiljön är av stor 

vikt. För det första är miljön av stor vikt när produkten är köpt eller upplevd och personalen 

kan påverka hur det ser ut i butiken. För det andra är det av stor vikt när antalet konkurrenter 

ökar. För det tredje är miljön viktig när prisskillnaderna på produkterna inte är stora och sist 

men inte minst är miljön av stor vikt när butikerna riktar sig till en målgrupp med speciell 

livsstil eller ur en viss social klass.
9
 Det är av stor vikt att man som enskild butik kan hävda 

sig mot konkurrenter på marknaden och ett sätt att göra det är att använda butiksmiljön som 

konkurrensmedel för att skapa positiva värden för kunden.
10

 Den interiöra miljön består bland 

annat av färg- och ljussättning, exponering och butikslayout, den exteriöra av utseende på 

entré, byggnad, butikens omgivning och tillgången till parkeringsplatser. Vad gäller den 

psykosociala miljön kan kunderna påverkas av ljud, doft samt en hjälpsam och kunnig 

personal.
11

 Forskning som gjorts angående musik visar att om butiken spelar musik som 

målgruppen vanligtvis lyssnar på, det vill säga originalmusik för yngre och hissmusik (musik 

som är inspelad av andra än originalartisten och som ofta spelas utan sång) för äldre, tenderar 

de att stanna kortare tid i butiken än vad de hade tänkt eller gör om butiken spelar den musik 

som målgruppen i vanliga fall inte lyssnar på.
12

 Vikten av en god shoppingmiljö kan inte 

längre undgås och positiva shoppingerfarenheter leder till nöjda kunder som troligtvis förblir 

lojala kunder. Däremot kan negativa erfarenheter leda till att kunden istället väljer att handla i 

andra butiker utan att ens så mycket som att klaga.
13

  

 

1.2 Problemformulering 

Hur arbetar personalen i en möbel- och heminredningsbutik med butiksmiljön för att påverka 

kundens beteende? 

                                                 
7
 Bergström, Fölster, 2009, s 44 

8
 Kotler, 1973 

9
 ibid 

10
 Babin, Attaway, 2000 

11
 Philsgård, 2007  

12
 Yalch, Spangenberg, 1990 

13
 Quartier, Christiaans, Van Cleempoel, 2008 
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1.3 Uppsatsens syfte 

Anledningen att vi skall studera butiksmiljön i ett flertal butiker är för att ta reda på hur 

butikscheferna och personalen arbetar med miljön för att påverka kunden. Detta för att få en 

fördjupad kunskap inom området då konkurrensen hårdnar. Målet med denna undersökning är 

att undersöka hur butikerna arbetar med butiksmiljön samt om de arbetar såsom teorin säger. 

Vidare skall undersökas om dessa strategier de använder sig av ger de utfall som 

butikscheferna/butiksansvariga önskar genom att observera kunder. 

2 Teoretisk referensram 

I detta kapitel kommer vi närmare att presentera den teoretiska referensram som vårt arbete 

bedrivs utifrån. Vi kommer här att beskriva de olika butiksmiljöerna som är indelade i tre 

delar, den exteriöra, den interiöra och den psykosociala miljön. Det är inte vår avsikt att för 

er beskriva alla delar ur butiksmiljön utan endast de aspekter som är relevanta för vår 

undersökning. Det som närmare kommer beskrivas inom den exteriöra miljön är 

omgivningen, byggnaden, parkeringsmöjligheter och entrén. Inom den interiöra miljön 

kommer vi ta upp exponering, belysning, färgsättning, kundvarv, layout och skyltning. Sist 

men inte minst kommer delar ur den psykosociala miljön beskrivas. Dessa delar är musik, 

doft samt personalen i butiken. Denna teori kommer senare i undersökningen användas för att 

kunna analysera insamlad data från vår undersökning. 

2.1 Exteriöra miljön 

För att kunderna skall hitta till din butik är det en fördel om butiken har ett bra läge. Att 

placera butiken där många människor passerar är då en bra idé.
14

 Dessa lägen är ofta belägna i 

eller vid affärscentrum, intill tåg- eller busstationer, vid stora arbetsplatser eller mitt i eller vid 

ingången till större och tätbebyggda bostadsområden.
15

 Förutom att ha ett bra läge så speglar 

byggnaden som butiken ligger i, dess image och sortimentsurval roll. Är butikens affärsidé ett 

brett sortiment och låga priser bör man ha en stor byggnad men vill man signalera exklusivitet 

stärks det av en gedigen butikslokal.
16

 För att få in kunder som åker bil till butiken är det bra 

om det finns en parkeringsplats tillgänglig i närheten, om inte är risken stor att de inte stannar 

                                                 
14

 Wanger, 2002, s. 172 
15

 ibid s 172 
16

Thurow, Nilsson, 2008, s 25 
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och går in i butiken.
17

 Själva butiksskylten måste vara stor och synas, speciellt för att locka in 

spontanshoppare som inte vet att butiken ligger där den gör.
18

  

När kunden sedan går in i butiken går de fortfarande på högvarv. Vad som sker när kunden 

kliver in i butiken är att de anpassar sig, de tar in alla uttryck så som belysning, dofter, ljud 

och känner om butiken är kall eller varm. Allt detta gör att kunden missar det som finns direkt 

innanför entrén. De behöver här en så kallad landningsbana, även kallad övergångszon, för att 

komma in i butiken på riktigt.
19

 Så istället för att placera varor direkt innanför entrén bör 

dessa placeras några meter in i butiken. Att sätta reklam på dörren är inte heller att 

rekommendera då kunden inte ser den på grund av att de går för snabbt. Enda gången man 

läser vad som står på entrédörren är om butiken är stängd. Detta kan vara viktigt att tänka på i 

marknadsföringssyfte.
20

 Idag är det många entrédörrar som öppnas automatiskt, vilket kan 

förlänga övergångszonen då det inte finns något som gör att kunden saktar ner tempot en 

aning. Där kan små butiker ha en fördel om dörren är tung och trög eller bara gnisslar lite, 

detta gör att kunden saktar in. Att belysa ingången på något sätt sätter också en gräns för var 

butiken börjar.
21

 En annan handling som personalen på ett enkelt sätt skulle kunna göra i det 

ögonblicket en kund stiger in är att bara hälsa dem välkomna och på samma gång påminns 

kunden om var de har kommit.
22

 

2.2 Interiöra miljön 

Belysningen är en av de viktigaste faktorerna för att i butiken lyfta fram varorna så att de 

uppmärksammas.
23

 Ljussättning i butik är att satsa på även då det är en relativt dyr investering 

för många mindre butiker. Att investera i en bra belysning gör att produkterna lyfts fram som 

gör att kunderna ser produkten som i sin tur är ett måste för att butiken ska sälja av produkten 

och få lönsamhet.
24

 I butiker är det ofta ett vanligt misstag att de använder sig av för många 

spotlights. Det är istället bättre att då skapa en övergripande stämning i butiken med ett jämt 

ljus och använda spotlights för att framhäva produkterna.
25

  

                                                 
17

 Wanger, 2002, s 173 
18

 Wanger, 2002, s 182 
19

 Wanger, 2002, s 36 
20

 ibid s 36 
21

 ibid s 37 
22

 ibid s 37 
23

 Ekberg, Lohmander, 2004, s 31  
24

 ibid s 31 
25

 ibid s 31  
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Då synen är det sinne som får oss konsumenter att fånga upp mest information från vår 

omvärld är det den aspekt som präglar vår shoppingmiljö mest. Färg är en av de mest 

perceptuellt tidigaste och informationsrikaste dimensionerna som vi ser.
26

 Färger kan ha olika 

betydelse och de kan vara: 

Rött- den färg som ögat snabbast uppfattar
27

. Förmår oss att fatta snabba beslut och är bra att 

avvända vid rea
28

  

Gult- skapar ett hoppfullt intryck, bra att ha som bas vid skyltning
29

 

Grönt- en lugnande färg
30

. Signalerar hälsa och naturlighet
31

. 

Blått- en omtyckt färg
32

, lugnande och harmonisk
33

.  

Vitt- skapar en känsla av renhet, exklusivitet och enkelhet.
34

 

Svart- passar bäst som accentfärg.
35

 Understryker lyx och signalerar högkvalitetsprodukter.
36

 

Olika färger har olika effekter på oss och får oss att bete oss på olika sätt.
37

 Det som vi ser när 

det gäller färg påverkar inte bara oss medvetet utan också biologiskt vad gäller till exempel 

vår puls, rörelser och automatiskt vid exponering.
38

  

För att locka in kunder i butiken är det lämpligast att använda sig av varma färger, såsom röd 

och gul, istället för de kalla färgerna, till exempel grön och blå.
39

 Det har visat sig att någon 

av de kalla färgerna är bäst att använda som bakgrundsfärg men att de varma färgerna bäst 

används till att dra till sig kunder. Med en kall färg som bakgrund upplevs miljön avslappnad 

medans en varm färg upplevs mer spänd. Här kan vi också se skillnader i 

                                                 
26

 Nordfält, 2007, s 162 
27

 Philsgård, 2003, s 157 
28

 Thurow, Nilsson, 2004, s 36-37 
29

 Philsgård, 2007, s 157 
30

 ibid s.157 
31

 Thurow, Nilsson, 2004, s 36-37 
32

 Philsgård, 2003, s 157 
33

 Mossberg, 2003, s 137 
34

 Philsgård, 2007, s 157 
35

 ibid s. 157 
36

 Thurow, Nilsson, 2004, s 36-37 
37

 Philsgård, 2003, s 157 
38

 Nordfält, 2007, s 163 
39

 Belizzi, Crowley, Hasty, 1983 
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sortimentsupplevelse då sortimentet uppfattades mer passande vid en kall bakgrund än med en 

varm bakgrundsfärg.
40

  

För att lyckas med att få kunderna att uppmärksamma och se varorna som erbjuds i butiken är 

det av stor vikt att vi vet vart de rör sig och vart de tittar när de är i butiken.
41

 Genom att leda 

kunderna genom butiken med exempelvis en golvslinga så rör de sig överallt i butiken och 

härmed undviks att kunderna går samma väg tillbaka och inte passerar genom hela butiken.
42

 

Det är också viktigt hur du i butiken använder ytorna och detta är ett bra redskap som skapar 

trivsel och genom att få lokalens förutsättningar att samverka genom inredning, belysning och 

sortiment kan du här skapa ett konkurrensmedel.
43

 Om butiken upplevs trång, svårframkomlig 

och rörig kan detta lätt leda till att kunden köper det han kom för att köpa och sedan snabbt 

lämnar butiken, alltså kunden lämnar butiken snabbare än beräknat och detta medför ofta 

förlorad inkomst för butikerna. Däremot då kunderna känner att de har kontroll över 

situationen i butiken, kan detta sannolikt leda till spontaninköp.
44

    

Det finns många idéer om hur produkterna ska exponeras på bästa sätt och ett är att exponera 

varor som du helst vill sälja i ögonhöjd så att det är lätt för kunderna att se och ta varorna.
45

 

Placera gärna billigare varor vid kassadisken där de är lättillgängliga för kunden då de väntar i 

kassan och samtidigt är denna yta bra för här kommer kunden ihåg att de behöver någonting. 

Exponeringen vid kassan kan också leda till impulsköp.
46

 Impulsköp kan likväl ske i hela 

butiken och det gäller att i butiken lyckas med att dessa impulsköpsprodukter hoppar upp 

framför kunden. Dessa köp kan vara av stor vikt då de kan vara avgörande om butiken nätt 

och jämt går runt eller om den går med vinst.
47

 

Det är av stor vikt att kunderna har lätt att hitta i butiken, både layout och exponeringar ska 

vara tydliga.
48

 När det gäller butikslayout finns det tre grundregler, enligt Francis Buttle, som 

man bör ta hänsyn till vid arbete med butikslayout, dessa är: 

1. Kunder som handlar varor från hela butiksytan handlar mer än kunder som bara 

handlar ur valda regioner i butiken. 

                                                 
40

 Belizzi, Crowley, Hasty, 1983 
41

 Ekberg, S & Lohmander, T, 2004 s 37 
42

 Philsgård, 2003, s 128 
43

 ibid s. 127 
44

 Wanger, 2002, s 175 
45

 Ekberg, Lohmander, 2004, s 39 
46

 Philsgård, 2003, s 160 
47

 Underhill, 2008, s 161 
48

 Ekberg, Lohmander, 2004, s 37 
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2. Ju längre tid kunderna spenderar i butiken, desto mer pengar spenderar de. 

3. Kundtrafiken tenderar att koncentreras längs butikens yttervarv om den inte styrs om 

av butikens layout, så kallad väggshopping.
49

  

Butiksskyltning är ett effektivt sätt att kommunicera med kunderna men det betyder också att 

skylten först och främst måste fånga uppmärksamhet rent perceptuellt.
50

 Skyltar i butiken är 

viktiga och ger kunden mycket information. Det är många faktorer som spelar in i hur en skylt 

ska se ut och var den ska sitta. Genom att sätta sig in i kundens situation kan du på ett enklare 

sätt tänka ut vad skyltarna ska säga och hur de ska vara placerade. Skyltar kan fungera som 

pris- och produktinformation men de kan också ge vägledning till produkter och avdelningar 

och visa extraerbjudanden. Utformningen av skyltarna är av stor vikt och även här har färgen 

betydelse.
51

              

2.3 Psykosociala miljön 

Dofter har en speciell styrka då de har en direktkontakt med känslolivet till skillnad från andra 

sinnesintryck som stannar upp på vägen för att sedan gå vidare till hjärnan.
52

 Minnen av 

dofter är de vi kunder minns längst vilket gör att vi lätt förknippar lukter med många känslor 

och minnesbilder.
53

 Detta gör att lika fort som vi människor kan bli på bra humör av att känna 

en doft kan vi ta avstånd om vi känner en doft som vi inte gillar.
54

 Dofter kan få kunderna att 

stanna längre i butiken men dock inte få dem att köpa mer. Enligt forskning
55

 är det viktigt att 

doften matchar med produkterna för att då doften matchar produkten stärks kundens mentala 

bild som de utgår ifrån vid val av produkt. Matchar inte produkt och doft kan detta resultera i 

negativ utvärdering av produkten.
56

 I butik kan också användas bakgrundsdofter, det vill säga 

dofter som inte kan kopplas till någon enskild produkt utan som finns i hela butiken. Att 

använda sig av bakgrundsdofter kan löna sig då forskning har visat att bakgrundsdoft ger ett 

högre betyg till butiken, butiksmiljön, sortimentet samt vissa produkter i jämförelse med om 

ingen doft används. Dofter som upplevs positiva är bland annat citron, pepparmint och 

björk.
57

  

                                                 
49

 Nordfält, 2007, s 150 
50

 ibid, s 175 
51

 Ekberg, Lohmander, 2004, s 31 
52

 Nordfält, 2007, s 201-202 
53

 Thurow, Nilsson, 2008, s 36 
54

 ibid s 37 
55

 Nordfält, 2007, s 204 
56

 ibid s 208 
57

 ibid s 209 



   

   

8 

 

En annan faktor som kan användas i försäljningssyfte är musik. Vad gäller musik har flera 

forskare studerat olika faktorer som kan vara av betydelse för försäljningen, bland annat 

vilken typ av musik som ska spelas, det vill säga listmusik eller hissmusik. Volymen har 

också forskats omkring, då angående betydelsen om det spelas hög eller låg musik men även 

vilken betydelse tempot på musiken har på kunderna. För att få den yngre målgruppen att 

spendera mer tid i butiken skall man spela hissmusik men vill man däremot fånga den äldre 

målgruppen skall man spela listmusik
58

. En studie
59

 som gjorts angående volymens roll på 

musiken visar att ju högre musik som spelas ju längre upplevs tidsåtgången i butiken till 

skillnad från om det spelas lägre musik. Musikens tempo har effekten att ju högre tempo 

musiken har desto kortare tid stannar kunden i butiken.
60

 Högre tempo gör även kunden mer 

upprymd
61

.  

En annan viktig faktor för butikerna att lägga energi på är mötet med kunden. Många butiker 

lägger massor pengar på inredning med glömmer bort en av de viktigaste faktorerna, 

personalen.
62

 I många butiker finns riktlinjer för hur personalen i just deras butiks skall 

bemöta kunden. Även restriktioner för klädsel finns i många butiker. Det är viktigt att all 

personal i en och samma butik bemöter kunden på samma sätt, att de använder sig av samma 

försäljningsmetoder, samma servicenivå så de vet vad som gäller, samma klädsel så kunden 

vet vem som arbetar i butiken samt att alla har ett likvärdigt uppträdande och rätt attityd gent 

emot kunden.
63

 Det första bemötandet med kunden när de kliver in i butiken är viktigt. Börja 

enkelt med att säga: ”Hej”. Det du inte skall göra är att fråga: ”Kan jag hjälpa till”, då du till 

95 procent får svaret: ”Nej tack, jag tittar bara”.
64

 Det butikspersonalen bör göra när en kund 

kommer in är att hälsa och var trevlig, ett leende skadar aldrig. Personalen skall kännas 

kompetenta och ge ett intryck av att tycka om sitt arbete, de skall verka intresserade av 

kunden och få dem att känna sig väl till mods. De ska ha en bra attityd som signalerar ”Inga 

problem” och de skall vara känsliga för situationen, kunna känna efter när kunden vill titta 

själv eller ha hjälp.
65
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2.4 Sammanfattning 

Detta kapitel har gett en introduktion om hur butiksmiljön kan påverka kunden och dess 

beteende kan vi konstatera att detta är en viktig del av hur butiken lyckas med sin försäljning. 

Faktorer att tänka på som butiksägare är vart man vill ha sin butik, hur den ser ut och vad den 

signalerar till kunden. Att man syns tydligt med hjälp av stora skyltar är viktigt för att kunden 

ska hitta butiken, då framförallt spontankunder. Det ska vara lätt för kunden att ta sig dit och 

att kunna parkera i närheten. Syns man inte finns man inte. Att entrén är välkomnande är även 

det en viktig detalj för att få en bra känsla när man som kund stiger in i butiken och när 

kunden väl kommit in i butiken är det av stor vikt hur butiken är upplagd. Genom att 

strategiskt placera varorna så att kunden rör sig i hela butiken, att varorna exponeras på rätt 

ställen i rätt höjd och att man framhäver dem med rätt belysning kan påverka kundens 

köplust. Färgsättning och skyltning är också viktiga faktorer att ta hänsyn till så att kunden 

verkligen uppmärksammar varorna och att spela musik kan hjälpa kunden att komma i rätt 

stämning och på bättre humör. Detta kan få kunden att stanna längre i butiken och 

förhoppningsvis spendera mer pengar. Doft är en annan faktor som kan påverka kundens 

sinnesstämning om de används på rätt sätt. Men en av de allra viktigaste faktorerna i en butik 

är personalen. Att personalen är trevlig, hjälpsam och kunnig samt att de klär sig på ett 

propert sätt är av mycket stor vikt för hur man som kund utvärderar butiken.  

Valet av denna teoretiska referensram beror på att vi vill skapa en förståelse för vad som är 

viktigt att tänka på när man driver en butik för att lyckas med försäljningen och det skall gå 

runt. Genom att en djupare kunskap ges inom området kan man förstå resonemanget kring 

analysen av de butiker som har besökts. Denna teoretiska referensram skall användas som 

grund för att jämföra med hur och om ett antal butiker jobbar på detta sätt med sin 

butiksmiljö. Om inte hur gör de istället och fungerar det på ett bra sätt eller går de miste om 

bra säljtekniker. Genom att observera ett antal kunder i butikerna ska vi undersöka om arbetet 

med butiksmiljön resulterar så som de eftersträvar. Kan man lyckas utan att följa all 

forskning? Inrednings- och möbelbutiker är något som är av intresse att undersöka då den 

mesta forskning inom detta område riktar sig till livsmedelsbutiker och eventuellt inte kan 

appliceras på denna typ av butik. 
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3 Metod 

I nedanstående kapitel följer en beskrivning av hur vi har gått tillväga för att komma fram till 

en slutsats och ett svar på vår frågeställning. Det beskrivs också hur vi har gjort för att 

genomföra vår undersökning, hur vi samlat in data samt hur vi har hittat relevant teori för 

området och varför vi valt att göra som vi gjort.  

Vi har besökt fyra heminrednings och möbelbutiker där vi har intervjuat butikschefer eller 

annan ansvarig personal för att få reda på om och hur de arbetar med de olika miljöerna. Vi 

har också utfört observationer för att se hur kunderna agerar i jämförelse med hur 

butikschefen försöker få dem att agera. Genom att diskutera flera olika förslag av branscher 

för undersökning kom vi fram till ett beslut att undersöka heminredning och möbelbranschen, 

dels för att vi inte hittat så mycket forskning om den branschen men dessutom för att den 

ligger oss varmt om hjärtat och vi kan tänka oss en framtid inom denna bransch. Valet av att 

göra en kvalitativ undersökning ligger till grund för att vi ville gå på djupet snarare än på 

bredden. Vårt val av att utföra en kundobservation beror på att vi ville se ett beteende och inte 

få ett svar på ett påstått beteende. Till en början tänkte vi även intervjua kunderna men insåg 

att det skulle ta för mycket av vår tid att intervjua 160 kunder. Efter noggrant tänkande tog vi 

istället ett beslut om att intervju med personal och observation av hur kunderna beter sig fick 

räcka för denna undersökning då tidsramen för undersökningen var knapp. Att vi la upp 

undersökningen i den ordning som följer med observation av butik först, sedan intervjuer och 

sist kundobservationer beror på att vi ville få in data om tanken bakom butikens utseende 

innan vi observerade kunderna. 

3.1 Insamling av data 

Vår undersökning är uppdelad i tre delar som baserar sig på två av de kvalitativa metoderna, 

öppna intervjuer samt dold och öppen observation. En öppen intervju med butikschefen eller 

annan relevant personal med ansvar inom området i de besökta butikerna. Att ha en öppen 

intervju innebär att uppgiftslämnaren, i detta fall ansvarig personal, inte är lika styrd i vad han 

skall svara, utan kan uttrycka sig mer fritt kring frågorna.
66

 Undersökare har inte på förväg ett 

helt förbestämt frågeformulär utan mer en frågeguide. En dold observation innebär att kunden 

studeras utan dess vetskap för att kunna se deras beteende och hur de faktiskt gör.
67
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Den första delen av undersökningen var den öppna observationen av butiken. Denna gjordes 

för att få en uppfattning om hur de har skapat sin butiksmiljö med hjälp av olika verktyg. 

Valet av öppen observation grundade sig i att det inte hade någon betydelse om observationen 

uppmärksammades av någon. 

Den andra delen av undersökningen var de individuella öppna intervjuerna med 

butikscheferna/annan personal för att få en insikt över hur de har tänkt när de har planerat sin 

butiksmiljö. Vad deras tanke var och hur de ville att konsumenterna skulle reagera på deras 

signaler i form av bland annat färgsättning och belysning. Besöket skedde i uppgiftslämnarnas 

naturliga miljö i butiken för att de skulle känna sig bekväma samt för att de skulle kunna visa 

oss hur de har exponerat i butiken. Vi har intervjuat en person i varje butik, vilket gett ett oss 

intervjuresultat från fyra personer. Valet av öppen intervju ansågs lämpligast då relativt få 

enheter skulle undersökas samt då undersökningen skulle visa vad de enskilda individerna 

hade för åsikter och uppfattningar.
68

 

Den tredje delen av undersökningen var observationerna av konsumenterna. Här har 

undersökts hur konsumenterna beter sig i butiken. Hur de går, vad de tittar mest på, om de 

hoppar över något. Denna undersökning utfördes för att en jämförelse mellan konsumenternas 

beteende och butikschefernas tanke bakom exponeringen skulle visas. Innan observationen av 

konsumenterna startade ritades en karta upp över butiken för att kunna notera var 

konsumenterna stannade upp och reagerade på exponeringarna. Observationerna genomfördes 

då det inte var allt för mycket folk i butiken då mycket kunder skulle kunna påverka 

kundernas beteende negativt eller på annat sätt än vad det annars hade gjort. De kanske då inte 

skulle reagerat som de hade gjort i vanliga fall vilket skulle kunna påverka våra resultat. 

Därför genomfördes observationerna under en tid då kunden hade utrymme för att ta den tid 

de behöver. Observationen skedde genom att följa efter konsumenterna i butiken från att de 

gick innanför entrén till att de gick ut igen och för att inte observation av samma kund skulle 

ske hade undersökarna kontakt med varandra under observationen. Målet var att observera 40 

konsumenter i varje butik som besöktes. Valet att utföra en dold observation av kunderna var 

för att se hur de reagerade på butikens exponeringar utan att veta om att någon studerar deras 

beteende. Hade kunderna däremot vetat att de skulle observeras fanns det risk att deras 

beteende ändrades.
69

 Därför det var lämpligt att vara diskreta och inte påverka kunden och 

dess beteende när det gällde dess uppmärksamhet av butiksmiljöns olika delar. Vi beslutade 
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också att utesluta intervjuer med de observerade kunderna på grund av att vi i vår 

undersökning har valt att undersöka kundernas beteende. Därav har vi valt bort att intervjua 

kunderna vad gäller vad de i butiken har uppfattat och inte. Då vi valt att göra på detta sätt har 

vi fått fram kundernas beteende, vad de gjort, men inte varför de gjorde som de gjorde.          

3.2 Urval av enheter samt respondenter 

Valet gjordes att inrikta vår undersökning på butiker inom branschen möbler och 

heminredning för att jämföra olika butikers arbetssätt för att påverka kundens beteende. De 

utvalda butikerna ligger i Motala som är en medelstor stad i den södra delen av Sverige. Valet 

av Motala beror på att den lokala marknaden ville undersökas närmare. Det som valdes att 

undersökas i butikerna är butiksmiljön och hur butikerna använde sig av denna för att påverka 

kunderna till köp. Vad gäller de olika miljöerna inriktades undersökningen på ett antal 

faktorer under varje rubrik, det vill säga den exteriöra, interiöra och psykosociala miljön. 

Inom den exteriöra miljön inriktade vi oss på och undersökte entrén, byggnaden, 

parkeringsplatser och butikens omgivning. Vi uteslöt därmed skyltfönster då de flesta av de 

besökta butikerna inte har några. Vad gäller den interiöra miljön lades fokus på belysning, 

färgsättning, exponering, skylting i butik och butikslayout. Vad gäller den psykosociala 

miljön lades fokus på ljud, doft och personligt bemötande. Därmed uteslöts trivsel och 

fräschör då vi ansåg att de andra delarna hade större påverkan på kunden och de två som 

uteslutits är svåra att undersöka då de är individuellt från person till person. 

Valet av butiker som undersöktes grundade sig i att jämföra olika butiker inom samma 

bransch. De butiker som undersöktes var Idealmöbler, Allrummet, EM Möbler och Jysk. Valet 

av dessa butiker bygger på att de har ett liknande sortiment där de säljer både möbler och 

inredningsattiraljer. Alla dessa butiker är belägna i Motala.  

Att inte rikta in oss på någon speciell målgrupp, när observationerna utfördes utan 

koncentrerade oss på hur konsumenterna beteende, valdes bort. Därav blev observationerna på 

konsumenter i alla åldrar och av båda könen. Intervjupersoner valdes ut beroende på vem som 

i butiken hade ansvar för butiksmiljön. I vissa fall har det inneburit en intervju med 

butikschefen och i andra fall butikspersonal med speciellt ansvarsområde. 

3.3 Kritik till undersökningsmetoden 

Efter att ha utfört undersökningen känner vi att mer förberedelser inför observationerna skulle 

hjälpt oss samt planerat mer exakt för hur och vad som skulle undersökas i varje butik. Detta 
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för att lättare kunna jämföra dessa med varandra. Men valet att göra både intervju och 

observation var ett måste för att veta tanken bakom arbetssättet i butikerna. Urvalet av butiker 

gjordes med tanken att man ville undersöka den lokala marknaden vilket var intressant men 

för att verkligen hitta butiker som jobbar hårt med butiksmiljön bör troligtvis butiker i större 

städer undersökas där konkurrensen är stor då det finns betydligt mer valmöjligheter.   

Antalet butiker att undersöka ligger till grund för storleken på undersökningen. För att få en 

bättre överblick bör fler butiker undersökas och jämföras. Även antalet personer som 

observerats har med tids- och storleksbegränsning att göra och skulle även de kunna utökas 

för större tillförlitlighet. Resultatet av undersökningen hade troligtvis påverkats om ett längre 

tidsintervall hade används för observationerna. Med det menar vi att för att få en högre 

trovärdighet bör observationer ske under en längre period för att resultera i ett mer korrekt 

utfall. 

Valet av bransch har betytt att de inte alltid fungerar att applicera den teori som är skriven då 

den mesta teorin behandlar livsmedelsbutiker och inte fungerar likadant på inredning och 

möbler. Vi har valt att använda oss av den befintliga teorin då vi anser att den kan anpassas på 

andra branscher också men samtidigt anser vi att det finns en skillnad i hur kunder påverkas 

av dessa faktorer beroende på bransch. Till exempel doft som kan användas på ett helt annat 

sätt i livsmedelsbutiker där man lagar mat och säljer färskt bröd och har andra typer av prova 

på produkter som ger ifrån sig lockande dofter. 

3.4 Intern och extern giltighet 

Intern giltighet handlar om att se om det som ska undersökas verkligen undersökts.
70

 För att 

avgöra om rapporten har intern giltighet användes kontrollfrågor såsom om frågornas 

utformning har påverkat utgången av svaren under intervjuerna som genomförts. Vi ställde 

oss också frågan om vi har undersökt det vi skulle undersöka? Vår rapport har hög intern 

giltighet då denna kontroll har gjorts av dessa frågor samt beroende på att vi genomfört en 

kvalitativ undersökning som gav ett bra utrymme för butikscheferna att svara fritt då vi inte 

använde oss av riktade frågor.   

Undersökningen kan till viss del överföras då den kan generaliseras utifrån branschen möbel 

och inredning. Den kan dock inte generaliseras vid överföring till andra branscher. Det kan 

konstateras att vår uppsats har relativt hög extern giltighet då en uppsats med hög extern 
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giltighet skall kunna generaliseras, det vill säga, undersökningens resultat ska kunna 

appliceras till andra enheter.
71

  

Då vi har observerat kunderna i butiken och inte fått deras åsikter och kommentarer på varför 

de gjorde som de gjorde så har vi fått fram ett tillförlitligt resultat på hur konsumenterna beter 

sig men inte varför de gjort som de gjort vilket försvårar analysen då vi inte vet om avsikterna 

med designen av butiksmiljön uppfylls.  

3.5 Litteraturval 

Den litteratur som har nyttjats är till stor del nyare litteratur som vi använt oss av i tidigare 

kurser under utbildningen. För att hitta annan litteratur har kedjesökningar från litteraturen 

nämnd ovan  gjorts. Kedjesökning innebär att man utgår ifrån litteraturens referenslistor för 

att hitta vidare läsning inom området. Här kan hittas både böcker och vetenskapliga artiklar. 

För att hitta fullstädiga artiklar har vi sökt via Skövde högskolas databas samt gjort sökningar 

på internet. Sökningar har gjorts i databasen DIVA, via högskolans hemsida, för att hitta 

gamla examensarbeten inom liknande områden för att få tag i relevant litteratur i deras 

referenslistor. Litteratur har också sökts via Carlsunds bibliotek samt via Motala 

stadsbibliotek. 

4 Empiri 

I följande kapitel kommer den empiri som har samlats in genom intervjuer med 

butikscheferna samt den empiri som samlats in genom att observera kunder i respektive butik 

att presenteras. 

4.1 Intervjuer  

Nedan följer den information som samlats in med hjälp av intervjuer med butikspersonalen i 

respektive butik. 

4.1.1 Exteriör 

4.1.1.1 Allrummet 

Butiksskylten är synlig och storleksmässigt bra i förhållande till butikens storlek. Färgerna 

som präglar skylten är svart med röd och vit text. Entrén till en butik är en viktig faktor och 

den intervjuade framhåller att de skulle kunna jobba mer med att göra entrén välkomnande. 

Det som idag pryder entréingången är en röd matta, bredvid den en stor lykta och på andra 
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sidan en fin trästol och en stor kruka med växter i. Direkt innanför dörren finna att hitta 

kundkorgar på vänster sida och ett bord med diverse prylar i stort sätt rakt fram. Att placera 

butiken i det läge den har idag var ett strategiskt beslut då butiken har växt med åren. Den 

ligger nu på en gågata strax ovanför den mest kundtrafikerade gatan i centrum och på andra 

sidan gatan ligger stadens största galleria. Enligt butikschefen är detta det optimala läget för 

honom även om läget kanske är lite sämre idag än vad han har haft tidigare så har ändå 

försäljningen ökat. Vidare understryker han: ”Läget är bra eftersom det inte springer så 

mycket barn här då dom finns i gallerian där jag förut hade butiken”. Omgivningen här 

passar butikens image, också stilen på byggnaden som är lite mindre och gemytlig passar ihop 

med det som säljs i butiken. Enligt butikschefen finns det tillräckligt med 

parkeringsmöjligheter intill butiken. Ett par precis utanför dörren där kunderna kan parkera 

om de skall hämta ut möbler. Annars finns det andra parkeringsmöjligheter endast några tiotal 

meter bort på stadens torg. 

4.1.1.2 Idealmöbler 

Entrén till butiken skulle ägarna vilja utnyttja mer och har också gjort det i perioder men 

mycket förstörelse förekommer och det blir kostsamt att underhålla så de gör inget särskilt för 

att välkomna kunderna utanför butiken. Deras butiksskylt är vit med röd och grå text. När 

besökarna passerar entrédörrarna och kommer in i butiken är det första de möts av ett 

möblerat vardagsrum och en möblerad hall. Detta görs för att direkt skapa den gemytliga 

stämningen och känslan som butiken vill förmedla. Det ges här en känsla av vad butiken 

kommer att erbjuda. Då butiken inte i så stor grad utnyttjar butiken till försäljning så tycker de 

att omgivningen och lokalen passar utmärkt till deras affärsverksamhet och de anser sig inte 

behöva ha en större, mer central lokal. Idealmöbler riktar sig mycket mot kunder i hela 

Sverige och genom att marknadsföra sig i passande tidningar får de beställningar som skickas 

runt hela Sverige. Genom att de använder sig av försäljning på detta sätt har de större 

användning av sin hemsida, där de på ett elegant sätt uppvisar deras varor, än av butiken och 

därför läggs inte mycket energi och resurser på att utforma butiken. Byggnaden är rymlig och 

fin och som butiksägaren själv säger: ”Byggnaden är precis rätt för vår verksamhet och jag 

föll för den direkt”. Lokalen är en gammal industrilokal och har högt till tak och detta var en 

av de alla faktorer som gjorde att butiksägaren fastnade för lokalen.  

4.1.1.3 EM möbler 

När kunderna anländer utanför EM erbjuds gratis parkeringar precis utanför entrén till butiken 

och dessa tycker personalen är bra placerade och att de är tillräckligt många. För att sedan 
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välkomna kunderna in i butiken använder de sig på vinterhalvåret av en ljuslyckta på trappen 

vid entrén som ska få kunderna att känna sig välkomna. De använder också gatupratare 

(skyltar utanför butiken på gatan) samt stora informationsskyltar längs gatan för att välkomna, 

informera och locka in kunder i butiken. Vad gäller butiksskylten är den stor och det är 

meningen att kunden lätt skall uppmärksamma den från långt håll. De använder sig av en blå 

bakgrund med vit text. När kunderna kommer in i butiken vill de att de ska stanna till i den 

främre ytan av butiken där de har byggt upp att antal olika miljöer vardagsrum. Vad gäller den 

byggnad som butiken befinner sig i finns det detaljer som de anser skulle kunna vara bättre. 

De önskar sig bland annat en hiss för att underlätta framkomligheten samtidigt som de är 

nöjda med den yta som byggnaden erbjuder och här gäller det att väga för och nackdelar mot 

varandra. Vissa kunder har rörelsesvårigheter och kan inte ta sig till övre planet där de 

exponerar sängar men detta är inget problem och butiksmiljöansvarig säger: ”För att kunna 

underlätta för kunderna bär vi ner sängar så att de kan provligga dem här nere”. Byggnaden 

passar enligt personalen ihop med vad som säljs i butiken och de ytorna som butiken erbjuder 

passar bra för att kunna skapa de hemmamiljöer som de eftersträvar att skapa med deras 

produkter. Butiken är beläget i ett område utanför centrum med mycket bil och 

verkstadsföretag och passar enligt personalen bra för den verksamhet de har då mycket stora 

varor skall kunna lastas och smidigt kunna tas med från butiken. Personalen tycker att läget är 

mycket bra för deras verksamhet: ”Detta läge erbjuder lättframkomlighet och stora lastytor”.    

4.1.1.4 Jysk 

Jysk har en stor och tydlig butiksskylt, blå med vit text, som syns från långt håll. De skyltar 

även med flaggor längs gatan som även dessa är blåa med vit text. Året runt använder de sig 

av så kallade impulsvagnar utanför sin entré för att redan där fånga kundens uppmärksamhet 

med bra och billiga varor. Förutom dessa vagnar står det fyra stora gatupratare med 

erbjudanden. För att kunden skall känna sig sedd och välkommen är personalen väldigt noga 

med att hälsa på alla så fort de stiger innanför entrédörren, detta är något de har med i sin 

personalpolicy som hela kedjan arbetar med. ”Det är viktigt att kunden känner sig sedd direkt 

när de kommer in”. Byggnaden som Jysk befinner sig i är en gammal bilhall vilket innebär att 

den är stor, hög i tak vilket är bra men sen så sitter det massor av synliga ventilationsrör i hela 

taket vilket gör att intrycket inte är det som kedjan skulle vilja förmedla. Men de tycker ändå 

att byggnaden passar med de varor som säljs i butiken då den signalerar just billiga varor. 

Omgivningen där butiken är belägen är egentligen inget medvetet val utan mer att en ledig 

och rymlig lokal stod till förfogande vid tillfället. Skulle de göra ett mer strategiskt val idag 
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skulle troligen butiken hamna i Bråstorp, ett område som skulle passa bättre med det kedjan 

försöker bygga upp. I dagsläget ligger butiken i samma bil och verkstadsområde som EM. Ett 

flertal gratis parkeringar finns till förfogande för kunden precis utanför butiken.  

4.1.2 Interiör 

4.1.2.1 Allrummet 

Allrummet arbetar medvetet med belysning i butiken men vår intervjuperson påstår att mer 

kan göras i butiken. ”Allt beror på hur mycket pengar man kan och vill satsa på det” säger 

han men just nu är han nöjd med vad som finns. Den belysning som finns är ett flertal 

takkronor, massor av spotlights samt en del fönsterlampor. Att det finns så mycket lampor i 

butiken har givetvis att göra med att det är en av produkterna som säljs i butiken. Det finns 

också levande ljus på flera ställen i butiken. Tanken bakom spotlighten är de skall lysa upp de 

skapade rum som är möblerade som om kunden vore hemma, dessutom att lysa upp vissa 

varor så de syns extra mycket. Vad gäller färgsättning av butiken så är den dominerande 

färgen vit. Den finns på väggar och flera golv. Det är ett val som gjorts för att det är snyggt, 

stilrent och går att kombinera med allt. Intervjupersonen har gått en kurs tidigare om färgernas 

påverkan men har valt att inte jobba på det sättet idag. Det är inte bara själva butiken som går 

i neutrala toner. Nästan all inredning går i vitt, svart, silver, beige och lite brunt. Detta är 

något som planeras väl vid inköp på mässor. Då tänker de både i färg och form för att varorna 

skall passa in i butiken tillsammans med alla andra varor på ett snyggt sätt. Vad gäller 

exponering av varor finns inga direkta bestämmelser förutom att de försöker ha en Welcome, 

en billig produkt, precis när kunden kommer in i butiken. ”Vi använder oss av en 

plånboksöppnare, en produkt som kunden inte kan motstå till ett mycket bra pris direkt vid 

entrén” säger butikschefen och påstår att om kunden redan vid entrén har hittat en produkt de 

vill köpa är chansen större att köper fler produkter. Längre in i butiken strävar de efter att ha 

hot spots, produkter som ska locka in kunden i butiken, för att kunden skall gå in och runt i 

hela butiken. De som utför denna exponering är butikschefen själv, hans fru samt en 

utomstående tjej med kunskap om just detta med exponering i butik. Hon kommer till butiken 

tio gånger om året då de gör om i stort sätt hela butiken för att allt nytt skall passa in med de 

varor som fanns sedan tidigare. Butiken är uppbyggd på det sättet att första avdelningen består 

av dekoration, i mitten av butiken finns kassan och i den bakre delen av butiken finns de stora 

möblerna, såsom soffor, bord och hyllor. Möblerna är placerade som om de vore en hemmiljö, 

med soffa, bord, matta med mera. Att ha butiken uppbyggd på detta sätt är ett medvetet val. 

De flesta kunderna kommer in för att titta på prylavdelningen vilket gör det optimalt att ha 
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den först i butiken. De som är intresserade av möbler går längre in. Inredningen är även 

placerad på det sättet att barnvagnar inte skall komma in överallt. ”De kommer in där jag vill 

ha dem”, säger butikschefen. Har kunden med sig en barnvagn in ser butiksägaren gärna att 

den ställs innanför dörren. Det finns trots allt mycket ömtåligt samt att det blir väldigt 

smutsigt under vinterhalvåret. Han har även placerat varorna på ett sätt så att kunden skall 

röra sig i hela butiken, vilket han ser som ett slags kundvarv. Det finns ibland ytor som besöks 

mindre men då försöker de direkt att ändra på något. Givetvis finns det delar i butiken som är 

mest besökta och det är den främre delen med prylar, vilket vår intervjuperson tycker är en 

bra sak. Butikschefen i Allrummet är väldigt noga med prisskyltning. De använder sig av 

handskriva skyltar på alla varor för att ge produkterna en mer personlig touch. Reaskyltar 

skrivs med röd text och placeras tydligt vid produkten. I övrigt använder de sig väldigt lite av 

skyltar.  

4.1.2.2 Idealmöbler 

Butiken ligger fint beläget intill hamnen i Motala men utnyttjar inte detta på något speciellt 

sätt. Det som de utnyttjar är de stora ljusa fönster som är belägna åt sjösidan av byggnaden 

som ger en stillsam och vacker utsikt. Tack vare dessa möjligheter anser butiksägaren att de 

inte behöver mycket extra ljus i butiken utan det naturliga ljuset gör sig fint. De använder sig 

av produktbelysning med spotlights och även de lampor som är till försäljning ger belysning i 

butiken. I de inre delarna (rearummet samt bad och sovrum) av butiken använder de sig av 

rörelsedetektorer för att spara på energi då butiken inte är så välbesökt av kunder. Då butiken 

är en liten butik med endast två anställda har de inga bestämmelser kring utformningen av 

butiken och det är en av dem som utformar butiken och dess exponeringar. Butiken är 

uppbyggd efter en känsla som butiksägaren har och målet är att skapa en känsla hos kunden 

och få dem att besöka alla delar av butiken. Butiksägaren vill att kunden skall uppleva en 

känsla som de vill ta med sig hem. Butiken har tydliga gångar där kunderna kan gå men 

butiksägarna själva säger att de inte medvetet har skapat ett kundvarv utan mer försökt att 

placera varor så att hela butiken ska besökas. ”Vi upplever att vi lyckats bra med detta och att 

inga mindre eller mer besöka områden finns” säger de. Vad gäller färg arbetar de mer med 

detta och de tycker att det ger resultat och att färger lockar till sig kunderna. Butikens färg är 

vit och alla väggar, tak och hyllor är vita. Butiksägaren säger: ”Det är ett medvetet val att ha 

mycket vitt då den vita färgen passar till allt och det är lättare att utifrån en vit bakgrund 

göra exponeringar”. Detta är enligt dem ett måste då de använder sig av mycket färger i sina 

exponeringar. Butiksägaren säger själv att hon har känsla för färger och vad som passar ihop, 
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då hon tidigare arbetat som dekoratör men hon har ingen utbildning om färgers påverkan på 

människan. Idealmöbler försöker framhäva reaskyltar tydligt, dataskrivana utan någon 

speciell färg. Prisskyltning är inget som prioriteras att synas tydligt, men det skall finnas på 

allt, då kunderna vet att det är exklusivare varor de hittar i butiken.      

4.1.2.3 EM 

I butiken, som är en frivillig kedja, har personalen chans att påverka allt i butiken men där de 

enda kraven som de har från kedjan är att de kampanjer som kedjan skapar skall framhävas i 

varje butik. När vi pratar om vem som är ansvarig för butiksmiljön i butiken säger hon som är 

butiksmiljöansvarig: ”Alla anställda i butiken har chans att påverka den men det är jag som 

är ansvarig”. Butiken är uppbyggd i olika delar och det finns tankar bakom dessa 

uppdelningar. Många av dessa uppdelningar är för kundens skull och vissa för personalens 

skull. Tillexempel har de placerat sängavdelningen på ovanvåningen av den anledningen att 

de tror att när kunder kommer för att prova säng vill de vara för sig själva och inte känna sig 

iakttagna av andra kunder eller av personal. På det övre planet finns också avdelningen med 

reavaror. På nedre plan är möblerna placerade efter vilken leverantör de har och detta 

underlättar för personalen när de hjälper kunder. Möblerna är också uppställda i grupper och 

utplacerade i butiken som vardagsrum så butiksmiljöansvarig medger att det krävs en del jobb 

innan alla möbler kommer på rätt plats. Intill kassan har de placerat inventarier och 

dekoration, detta för att ha uppsikt över dessa varor och för att få kunden att göra impulsköp 

när de kommer fram till kassan för betalning. ”Ofta då kunder köper en soffa och vi har 

kuddar vid kassan köper kunden dessa också” säger den ansvariga för butiksmiljön. Detta 

område kring kassan är också det område som personalen upplever vara mest besökt 

tillsammans med mittpartiet i butiken, där säsongsvaror brukar placeras, samt 

mattavdelningen. Butiken har tydliga gångar där kunderna lätt kan ta sig fram till alla 

avdelningar i butiken men dessa ses inte av butikspersonalen som att de har ett kundvarv. När 

de placerar ut möbler och varor tänker de på hur kunderna ska kunna ta sig fram och de 

anpassar varuplaceringen så att det ska vara lätt för alla att ta sig fram, både med barnvagnar 

och rullstolar. De tankar som butiken har med belysningen i butiken är att: ”Belysningen ska 

ta fram produkterna och skapa känslor” säger ansvarig. Butiksmiljöansvarig i butiken anser 

inte att belysningen är tillräcklig och skulle vilja arbeta mer med belysningen men att det är 

för dyrt och tidskrävande. De har i dagsläget lysrör i taket som ger en jämn belysning i hela 

butiken, spotlights som framhäver produkter och områden i butiken samt de lampor som är till 

försäljning ger belysning till de olika vardagsrummen som är uppbyggda i butiken. Ljuset i 
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butiken får hjälp av de ljusa färgerna som butikens väggar och tak har. De använder sig av 

neutrala och ljusa färger för att framhäva produkterna och de är lättare att kombinera och 

passar till allting. På vissa väggar längs mittgången i butiken har de valt att använda en annan, 

starkare färg för att just få in lite färg och mer likna en hemmiljö. Kunskapen om påverkan av 

färg för kunders beteende och för oss människor rent fysiskt har den ansvarige för 

butiksmiljön fått genom utbildning från tidigare arbeten och hon har som tidigare nämnts 

ansvaret för exponering i butik och får hjälpa kunder om de behöver hjälp med inredningen i 

deras hem. Butiken har tydlig prisskyltning på alla sina varor genom att det sitter en plastficka 

med pris och varuinformation på varje produkt. Vid kampanjer är skyltarna extra stora och 

hänger ofta ner från taket. Reavaror märks ut med gula skyltar med svart text för att göra 

kunden uppmärksam.            

4.1.2.4 Jysk 

Jysk har i sina nyare butiker lagt ner mer kraft på belysningen än vad vår besöktabutik har 

möjlighet till. Idag använder de sig av lysrör i hela butiken samt extra belysning vid 

sängavdelningen. De får in väldigt mycket dagsljus i butiken då det är väldigt mycket fönster i 

den främre delen av butiken. Detta medför att de tycker att belysningen i butiken är tillräckligt 

även om de skulle tycka det var roligt att få jobba mer med belysningen men tyvärr är det 

lokalutrymmet som styr idag. Vad gäller butikens färgsättning så är den dominanta färgen i 

butiken vitt, väggar och tak är vita. Stolpar, dörrar och golvmattan är i blått. Då detta är 

färgerna på butikens logga har kedjan valt att bygga upp butiken på det här sättet för att man 

alltid skall känna igen sig. När en kund stiger in i butiken får de en känsla av att allting är väl 

strukturerat vilket stämmer väldigt bra. Att alla butiker ser likadana ut är restriktioner från 

kedjan och butikschefen säger: ”Vi får tydliga restriktioner om hur det skall se ut och vad 

som skall placeras var”. Då butiken har kampanjer varje vecka får de valfritt välja en av 

dessa de vill lyfta fram extra mycket. De har även fem stycken produkter varje vecka som 

skall placeras i kassaområdet nära entrén. De har alltid korgar som står vid kassan med billiga 

produkter. Impulsvaror placeras nästan på varje gavel. På sängtillbehörsavdelningen kan de 

också placera varor på gavlarna men där får butiken själv bestämma vad som skall placeras. 

Lite längre in i butiken har de något de kallar för Powerline, en rad med korgar och 

stapelvaror där varorna är väldigt billiga, detta är ett sätt att locka kunden ända in i butiken. 

Den som bestämmer i butiken hur allt skall se ut är säljchefen i samråd med varje 

avdelningsansvarig och det är oftast samma person som utför arbetet med att placera ut dessa 

varor. Arbetet att placera ut varorna kan vid vissa tillfällen delegeras ut till annan person 



   

   

21 

 

vilken bara den övriga personal tycker är roligt.  Butiken är uppbyggd med flera avdelningar 

för att de inte vill blanda inventarier med möblerna. Varje butik har alltid sängtillbehör nära 

kassan, både för att det är där många behöver hjälp och för att det ligger lite mer pengar i 

dessa produkter. Butiken gör emellanåt kundströmsanalyser för att veta hur kunderna rör sig i 

butiken. De har valt att inte placera ut varorna såsom de vill att kunderna ska röra sig. 

”Istället placerar vi varorna efter hur kunden rör sig” säger butikschefen. De ytor som är 

mest besökta beror på mycket på säsong och vilka varor det är kampanj på. Jysk lever i stort 

sätt på sina kampanjvaror då de består av 60-70 procent av försäljningsintäkterna. Enligt 

butikschefen är inte lokalen tillräckligt rymlig då det blir väldigt trångt ibland. De använder 

sig mycket av skyltning och märker sina varor tydligt. Annonsvaror skyltas med en röd skylt 

med vit text som placeras vid varje enskild produkt som annonserats i kampanjbladet för att 

kunden lätt skall hitta varan i butiken. Andra nedsatta varor exponeras med en gult skylt med 

svart text så att de skall dra till sig blickar och uppmärksammas. I övrigt framkommer priset 

på varorna tydligt. 

4.1.3 Psykosocial 

4.1.3.1 Allrummet 

Den musik som strömmar ut ur butikens högtalare är radiomusik. De har valt att spela 

radiomusik för att det annars känns tråkigt. Butiken har försökt att spela annan sorts musik, 

bland annat klassisk, vilken intervjupersonen påstår höjer prislappen. Men han tycker 

samtidigt att man blir trött av den typen av musik samt att den blir långtråkig. Till jul spelas 

det julskivor för att skapa lite julstämning. I övrigt finns det inga andra störande ljud i 

butiken. Den doft som finns i butiken är av naturlig arom. Inga tillsatta dofter finns då 

butiksägaren själv är allergisk och förstår då kunder som kommer in och är allergiska. De 

väljer därför att inte ha några dofter i butiken, han ser hellre att alla kan komma in och titta. 

Den enda gången på året som det finns doft i butiken är till jul, då kan de ha till exempel doft 

av glögg. Det är endast tre personer som jobbar i butiken, ägaren, hans fru och en anställd. De 

riktlinjer som finns för personalen är sunt förnuft, vara uppmärksam på om kunden behöver 

hjälp, ta ögonkontakt och säga hej när kunden kommer in i butiken. ”De viktigaste 

egenskaperna hos personalen är att de har färg- och formseende och ett öga för inredning” 

säger butikschefen. Det finns ingen bestämmelse kring klädsel i butiken och personalen klär 

sig på ett sätt som får kunden att känna som hemma. 
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4.1.3.2 Idealmöbler 

Butiken använder sig inte av någon speciell doft för att påverka lukten i butiken och har valt 

att behålla den naturliga doften. De har inte heller någon musik som spelas i butiken och detta 

har de aldrig funderat över utan de vill ha det tyst och stillsamt. De viktigaste egenskaperna 

hos en personal inom branschen anser butiksägaren är att de är kunniga och serviceinriktade. 

De har inga riktlinjer för hur personalen ska bete sig mot kunder då de endast är två arbetande 

men det är sunt förnuft som styr bemötandet mot kunden.   

4.1.3.3 EM 

Den doft som präglar butiken är doften av nytt och då nya möbler. Det är den naturliga doften 

som framhävs och de gör ingenting för att påverka doften till någon annan lukt på grund av att 

vissa kunder är känsliga och allergiska. Kunderna kanske då undviker att besöka deras butik 

på grund av just luften i butiken och detta är lätt att påverka genom att inte ha någon annan 

lukt så därför har de valt att inte påverka doften. Det är medvetet som de har valt att inte ha 

någon musik spelade i butiken och har det tyst. De har ingen utrustning för detta ändamål och 

har inte tänkt skaffa någon samt att de sparar in pengar på stimavgift. Personalens bemötande 

är första prioritet för personalen i butiken just för att de har likt koncept med flera andra 

möbelkedjor. Personalen i butiken arbetar med kundkontakt och att uppmärksamma kunden 

direkt då kunden kommer in. Butiksmiljöansvarig säger ”Att vara trevlig, hjälpsamma och att 

känna av situationen” är andra viktiga egenskaper som de framhäver som deras styrkor. Den 

intervjuade butiksmiljöansvarige anser att de viktigaste egenskaperna hos personalen är att de 

är sociala, glada och serviceinriktade.           

4.1.3.4 Jysk 

Då butiken tillhör kedjan Jysk, som har valt att inte spela någon musik, spelas inte någon 

musik i butiken men butikschefen vet inte av vilken anledning som detta val gjorts. Inte heller 

någon speciell doft används för att påverka kunden. Det beror på att både personal och 

kunderna kan vara överkänsliga mot dofter av olika slag. Då vi kommer till hur personalen 

skall bete sig finns det tydliga riktlinjer som alla vet om. ”När man börjar arbeta här får man 

läsa en utbildningsmanual och får tydliga riktlinjer på hur vi ska vara” säger butikschefen. 

Enligt dessa skall personalen alltid hälsa på kunden, ta kontakt inom tre minuter och 

presentera flera varor än just den som kunden vill ha hjälp med, så kallad merförsäljning. De 

har en kundpolicy där det står till exempel hur personalen skall agera vid reklamationer. 

Butikschefen tycker det är viktigt att personalen tycker om att sälja samt att de har 

produktkunskap. Inom denna kedja finns en del restriktioner för hur personalen får se ut, de 
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får inte ha några synliga piercingar och inga tatueringar i ansiktet samt att man skall se proper 

ut. Arbetskläder finns i form av skjorta, tröja, jacka och skor. Personalen får inte några byxor 

att arbeta i men även där finns lite restriktioner om hur byxorna får se ut. De får inte vara 

militärfärgade och inga shorts som slutar över knäna.  

4.2 Observationer 

Nedan presenteras de resultat vi fått efter genomförandet av våra observationer i de utvalda 

butikerna. 40 konsumenter observerades i vardera butik med undantag från Ideal Möbler där 

25 personer observerades. I butiken studerades de områden och produkter som 

butikscheferna eller butiksmiljöansvariga i butikerna för stunden ville att kunderna skulle 

uppmärksamma. Genom att samtala med de ansvariga för butiksmiljön angående de, för den 

aktuella observationstiden, viktigaste exponeringarna eller områden som de ville skulle 

besökas gjorde det observationerna mycket intressanta och det har visat sig om det är dessa 

områden som besöks av kunderna.    

4.2.1 Öppen observation av butiken 

För att veta hur butikerna var uppstrukturerade gjordes en öppen observation av butiken.  

Allrummet ligger i en röd stenbyggnad som är belägen i Motala city och ligger på en gågata 

strax ovanför stadens största galleria. Butiken har en medelstor skylt som är svart med röd och 

vit text. Det finns några parkeringar utanför butiken men fler runt omkring. Utanför entré 

finns en röd matta, en stol, en växt och en stor lykta. Dörren öppnas av kunden själv och 

innanför hittar man direkt varor som är placerade på att bord. Till vänster finns en yta som är 

möblerad. Rakt fram hittar vi inredningsavdelningen med varor längs alla väggar samt bord 

på hela golvytan med varor på. I mitten av butiken finns kassan och bakom den hittar vi 

avdelningen med större möbler som soffor. Vid kassan finns ett flertal mindre bra att ha saker 

placerade. Belysningen i butiken består av mycket spotlights men även en del bordlampor 

som är en del av det som säljs. Belysningen används inte för att utmärka några speciella 

produkter. I butiken spelas radiomusik på behaglig nivå men ingen konstgjord doft kan 

kännas. Personalen är mycket trevlig och uppmärksammar de kunder som kommer in i 

butiken. 

 Idealmöbler ligger i ett mindre industriområde i gammal industrilokal. Byggnaden är vit med 

fönster åt tre håll. De har ingen tydlig butiksskylt så de är svåra att hitta. Parkeringsplatser 

finns det tillräckligt av. Utanför entrén finns ingenting som lockar kunden att komma in. 

Dörren öppnas av kunden själv och innanför hittas ett möblerat rum innan man kommer in 
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ordentligt i butiken. Rakt fram finns soffor och bord och bakom denna avdelning finns säng 

och bad. Till höger finns inredningsavdelningen samt trädgård. Innanför hittas rea 

avdelningen. På övre plan finns lite av varje, soffor, bokhyllor med mera. Kassan finns på 

entréplan mellan soffor och inredningsavdelningen. Där finns inga impulsvaror placerade. 

Belysningen är dov då de använder sig av rörelsedetektorer i större delen av butiken. Ingen 

musik spelas och ingen extra doft finns. Ingen välkomnande stämning infinner sig samt att 

personalen tar lång tid på sig innan de bemöter kunderna.     

EM ligger i ett större industriområde som är väl besökt av många. Byggnaden är vit och de 

har en stor blå skylt med vit text. Parkeringsplatser finns det gott om. Utanför entré finns 

gatupratare som välkomnar kunden. Dörren öppnas av kunden själv. Innanför entrén finns 

kassan direkt till höger och till vänster visas först trädgårdsmöbler upp och därefter soffor. I 

mitten av butiken har hemmiljöer byggds upp. I mitten av mitten finns inredningsavdelningen 

i anslutning till kassan där man hittar flera impulsvaror. Längst till höger finns kök och ett 

litet rea rum. Längst in i butiken finns bäddsoffor, fåtöljer och mattor. På övre våningen finns 

sängar och en stor rea avdelning. Belysningen är jämn med hjälp av lysrör. De använder sig 

också av spotlights för att framhäva vissa produkter. Ingen musik eller extra doft finns i 

butiken. Personalen är trevlig, hjälpsam och välkomnande mot alla kunder. 

Jysk ligger i samma industriområde som EM. Butiken är belägen i en gammal billokal där 

fasaden är vit. De har en stor skylt som är blå med vit text. Även flaggor med butikens logga 

finns som är i samma färg som deras skylt. Parkeringar finns det gott om precis utanför 

entrén. Utanför entrén finns ett flertal gatupratare, korgar med billiga varor samt en del 

trädgårdsmöbler. Dörren öppnas själv av kunden och innanför entrén, direkt till vänster, ligger 

kassan och till höger hittas sängtillbehör. Till vänster efter entrén, bakom kassan, finns 

trädgårdsavdelningen. Framför sängtillbehör finns avdelningen med inredningsartiklar. Längs 

ner i butiken finns sängar och andra större möbler. Belysningen består av lysrör som medför 

ett jämnt ljus. Vid sängavdelningen används även spotlights som förstärker vissa skyltar. 

Ingen musik eller extra doft finns. Personalen är trevlig, hjälpsam och som kund känner man 

sig sedd. 

4.2.2 Kundobservationer 

4.2.2.1 Allrummet 

I denna butik har speciellt fyra områden studerats som de fokuserade på att kunderna skulle 

uppmärksamma. Dessa olika områden är precis innanför entrén, främre delen av butiken med 
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inventarier, ett lite område, med köksinredning, till höger efter entrén samt den bakre delen 

med större möbler. Området innanför entrén är inte butikens mest besökta område, de flesta 

slänger en snabb blick men går fort vidare. Den främre delen strosar många omkring i länge 

och kikar på alla fina prylar. Av alla observerade kunder var det 42,5 procent som endast 

besökte den främre delen av butiken och struntade i att gå längre in. Men det betyder inte att 

den delen är mindre besökt då faktiskt 55 procent gick igenom och tittade i hela butiken. Det 

vet endast 2,5 procent som gick rakt igenom butiken för att komma till den bakre delen med 

större möbler. Området till höger om entrén har tidigare varit svårt att få kunder att besöka 

men när de nu har strukturerat om placeringen av varorna har alla som besökt den främre 

delen av butiken även besökt detta område (som tillhör den främre delen).   

4.2.2.2 Idealmöbler 

Då denna butik riktar sig till konsumenter över hela landet har den fysiska butiken inte samma 

betydelse som deras handel via hemsidan. Vilket har gjort det svårt att observera kunder då 

butiken har få besökare vilket har medfört att ett färre antal konsumenter har observerats i 

denna butik. De områden i butiken som butiksägaren ville att kunderna skulle uppmärksamma 

extra var den del med inventarier som är belägen i mitten av butiken. Det var också vid 

observationstillfället viktigt för dem att få kunderna att besöka trädgårdsmöblerna då 

säsongen var på ingång för dessa varor. De försöker också få kunderna att besöka bad- och 

sängavdelningen. En fjärde och sista avdelning i butiken som de ville att kunderna speciellt 

skulle stanna vid var entrén där de har ett möblerat vardagsrum där de visar i stort vad de 

kommer att erbjuda kunden när de vidare besöker butiken. Vid inventarierna som är 

exponerade centralt i butiken var det 68 procent som stannade och till trädgårdsmöblerna gick 

hela 60 procent av alla kunder som besökte butiken under vår observation. Det var få kunder 

som uppmärksammade det exponerade vardagsrum som är placerat vid entrén, endast 24 

procent stannade upp här och tittade. Det område som var minst besökt av dessa som de 

arbetade med var bad- och sängavdelningen dit endast 20 procent gick. När vi observerade 

kunderna lade vi märke till att 37,5 procent besökte hela det nedre planet av butiken.            

4.2.2.3 EM 

I denna butik har speciellt fyra områden studerats. Dessa är kampanjexponering vid kassan, 

inredningsavdelningen, trädgård och mattavdelningen. Kampanjexponeringen vid kassan 

uppmärksammades av endast 20 procent. Inredningsavdelningen är ett välbesökt område dit 

50 procent av kunderna gick. Då det är säsong för trädgårdsmöbler så besöktes denna 

avdelning av 37,5 procent. Då mattavdelningen just under observationstillfället var en del av 
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kampanjen ville de locka in kunder dit vilket inte riktigt lyckades. Endast 7,5 procent besökte 

denna avdelning. För att göra denna avdelning mer uppmärksammad har de tagit bort en vägg 

för att kunden skall kunna se avdelningen ända från kassan. 22,5 procent av de observerade 

kunderna besökte alla avdelningar på entréplanet, övriga besökte endast speciella områden. 

Övervåningen besöktes av 22,5  procent. 

4.2.2.4 Jysk 

I denna butik studerades fem områden med produkter som butiken ville att kunden skulle 

uppmärksamma. dessa områden var trädgård, annonsvaror i butiken, annonsvaror runt kassan, 

impulsvaror och deras så kallade powerline som inkluderar väldigt billiga produkter. Av de 

observerade i denna butik var det 50 procent som besökte trädgårdsavdelningen. Detta är en 

avdelning som annonseras mycket om nu då det är säsong för dessa varor. Som vi har nämnt 

tidigare är stor del av Jysks försäljning deras annonserade varor, dessa exponeras tydligt och 

lättillgängligt med röda skyltar med texten annonsvara för att kunden skall uppmärksamma 

dessa. Av de studerade kunderna var det hela 65 procent som uppmärksammade de 

annonserade varorna som var placerade ute i butiken. Av de annonserade varor som fanns 

kring kassan var det inte mer än 7,5 procent som uppmärksammade. Impulsvaror runt om i 

butiken men även i kassan införskaffades av 62,5 procent. Vid slutet av huvudgången långt in 

i butiken har de exponerat sin powerline som består av sex korgar med mycket billiga varor. 

Detta är för att locka kunden ända in i butiken. Dock endast 5 procent uppmärksammade 

dessa varor. I övrigt var det ändå ganska många som rörde sig i hela butiken, 30 procent tog 

ett varv och kikade även om de inte stannade upp vid alla avdelningar. De flesta, 70 procent, 

vände vid mitten av butiken. 

5 Analys 

5.1 Exteriöra miljön 

Ett bra läge för butiken är där många personer passerar och ett exempel på detta kan vara 

affärscentrum eller stora arbetsplatser.
72

 Detta tyder på att Allrummet, EM och Jysk har bra 

affärslägen då butik Allrummet ligger centralt och EM och Jysk ligger i ett område med 

mycket rörelse och stora arbetsplatser vilket stämmer överens med våra observationer. 

Däremot har Idealmöbler då ett sämre läge i ett litet industriområde där få personer rör sig 

som. Detta visar sig ge färre besökare då få vet eller ser att de finns. Utifrån vilket sortiment 
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och prisnivå butiken väljer att ha bör butiksyta och byggnaden anpassas därefter. Vill man 

signalera exklusivitet bör man satsa mer på en gedigen byggnad men har butiken ett brett 

sortiment med låga priser bör du satsa på en stor byggnad.
73

 Alla butiker anser sig ha en 

byggnad i rätt läge som stämmer överens med deras utbud av produkter och prisnivå och att 

byggnaden speglar deras image. Detta tyder på att alla har gjort val utifrån deras verksamhet 

för att på bästa sätt signalera rätt tankar till kunderna. Enligt observationer stämmer 

byggnaderna ihop med vad som säljs men Idealmöblers läge kan förbättras. 

Kunden ska lätt kunna stanna vid butiken och då måste det finnas tillräckligt många 

parkeringsplatser i närheten av butiken.
74

 Tre av de som vi intervjuat anser att det finns 

tillräckligt med parkeringsplatser intill deras butiker. Dock inte intill Allrummet men 

butikschefen ser inte detta som något problem då butiken är belägen i centrum och kunden 

kan parkera på de centrala parkeringsplatserna. De gånger problem kan uppstå är när 

parkeringarna utanför butiken är upptagna vid hämtning av möbler. Detta tyder på att alla 

butiker har lättillgängliga parkeringsplatser som underlättar för kunderna att ta sig till butiken 

och detta stämmer överens med vad som observerats runt butikerna. 

För att kunden skall hitta till butiken krävs en stor och synlig butiksskylt. Detta är extra viktigt 

för att locka spontanshoppare till butiken som inte vet vart butiken är belägen.
75

 Här kan vi se 

en likhet mellan två av butikerna, EM och Jysk, då dessa har stora och tydliga skyltar med 

samma färger, de använder sig av blått, vilket är en omtyckt färg
76

 som är lugnande och 

harmonisk
77

 och vitt, som skapar en känsla av enkelhet, renhet och exklusivitet
78

, på sina 

skyltar. Dessa skyltar syns tydligt på långt håll och de går inte att missa. De andra två 

butikerna har mindre skyltar och detta av olika anledningar. Allrummet på grund av det 

centrala läget och inte anser sig behöver en större skylt och denna skylt syns ändå tydligt och 

har färger som enligt vår observation visar att man blir nyfiken. Idealmöbler har inte satsat på 

någon stor butiksskylt och kan inte motivera varför och enligt vår observation är det svårt att 

hitta denna butik då de inte har någon stor skylt samt att de ligger i ett industriområde där det 

inte rör sig så mycket folk. Vi ser här att EM och Jysk syns väl för kunden samt att de 

troligtvis fångar många spontankunder som passerar förbi. Att Allrummet har en lite mindre 

skylt behöver inte betyda att han får mindre spontankunder då han har ett annat läge än EM 
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och Jysk. Att Idealmöbler har en skylt som knappt syns tyder på att de förlorar en del 

spontankunder, speciellt med tanke på deras läge. 

När en kund stiger i en butik går de fortfarande på högvarv och behöver en landningsbana för 

att verkligen komma in i butiken men om butiken har en dörr som måste öppnas av kunden 

själv kan detta förkorta landningsbanan. Därför bör butiken tänka på att inte placera varor 

direkt innanför entrén utan en bit in i butiken.
79

 En gemensam faktor för alla butiker är att de 

har placerat varor precis innanför entrén. Ytterligare en gemensam faktor för alla butiker är att 

de har en dörr som kunden själv måste öppna för att komma in i butiken. Är det som teorin 

säger så skall dörren förkorta landningsbanan och detta kan vara faktorn som avgör att alla 

butikerna kan placera varor innanför entrén. Det som skiljer butikerna åt är sättet att välkomna 

kunden utanför entrén. Beroende på hur butiken väljer att utforma sin entré kan detta påverka 

kundens tankar och känslor kring vad butiken har att erbjuda.
80

 Allrummet använder sig av 

matta, växt, lykta och en stol, EM av gatupratare och en lykta på vintern, Jysk av flera 

gatupratare samt att exponera delar av sortimentet medans Idealmöbler inte använder sig av 

någonting. Det är viktigt att butikerna anpassar sin entré efter vad de vill att kunden skall 

förvänta sig så att butiken lever upp till de förväntningar de signalerar till kunden. Detta tyder 

på att butikscheferna på ett omedvetet sätt, utom Jysk som medvetet arbetar för att signalera 

rätt förväntningar till kunden. Då vi observerade kunderna utefter vad butikscheferna ville att 

de skulle uppmärksamma utnyttjade alla det området precis innanför entrén och såg att många 

passerade denna yta.  

Enligt våra observationer känner mig sig mer välkommen om butiken har något utanför som 

säger: ”hej och välkommen” än om det inte finns något alls. Allrummet får kunden att känna 

sig välkommen samt signalerar vad man som kund kan förvänta sig när man stiger innanför 

dörren. Idealmöbler välkomnar inte kunden på något sätt och det känns stelt. Då de vill 

signalera exklusivitet känns det inte riktigt rätt. EM välkomnar kunden på ett bra sätt och de 

signalerar vad som kan förväntas. Jysk får det att kännas som man stigit in i butiken innan 

man öppnar dörren och de signalerar ett brett sortiment till låga priser vilket stämmer bra. 

5.2 Interiöra miljön 

Belysning är en av de viktigaste faktorerna för att produkter skall uppmärksammas. Att med 

hjälp av belysning skapa en övergripande stämning i butiken genom att ha ett jämnt ljus och 
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att använda spotlights för att framhäva och fokusera på enstaka produkter. Många gör felet att 

använda sig av för många spotlights vilket gör att produkterna inte uppmärksammas på 

samma sätt om det finns överallt.
81

 De butiker som använder belysningen på det sätt som 

beskrivs ovan är EM och Jysk då de har lyckats skapa ett jämnt ljus i hela butiken, med hjälp 

av lysrör i taket, samtidigt som de på ett bra sätt använder spotlights för att framhäva vissa 

produkter. Att de använder belysningen på detta sätt tyder på att dessa butiker har kunskap om 

hur de på bästa sätt skall framhäva utvalda produkter. Allrummet har gjort misstaget att 

använda för många spotlights vilket resulterar i att inga produkter framhävs mer än andra. 

Idealmöbler får genom att använda rörelsedetektorer inte den jämna belysningen i butiken 

som teorin beskriver är av stor vikt. Det jämna ljuset uppstår endast då en kund besöker den 

delen av butiken, som annars är nedsläckt. Detta medför att de inte skapar någon övergripande 

stämning samt att de framför allt inte framhävder utvalda produkter ur sortimentet. Alla 

butiker använder sig av spotlights men med olika resultat vad gäller att framhäva produkter i 

exponeringssyfte. I de fall där spotlights överanvänds är det inga produkter som framhävs mer 

än andra. Medan de butiker som mer effektivt arbetar med belysningen lyckas framhäva vissa 

produkter som de vill skall synas. Arbetet med belysningen ser vi inte påvekar kunden till 

någon större del i de områden som observationer utförts i butikerna. Ingen av butikerna 

använde belysning för att framhäva dessa varor eller områden i butiken. Under 

observationerna upptäcktes att de flesta av varorna som de ville framhäva inte gav de utslag 

de ville, det vill säga att antalet kunder som uppmärksammade exponeringarna/varorna var få. 

Färg är en viktig faktor då synen är det sinne som får kunderna att fånga upp mest information 

från omvärlden och det är den aspekt som präglar vår shoppingmiljö mest
82

. Alla de butiker 

som vi besökt arbetar aktivt med färger och färgval. Detta tyder på att de vill fånga 

uppmärksamheten hos kunden då det är en viktig del i deras butiksmiljö inom heminredning.  

En gemensam faktor för alla butiker är att de använder sig av vitt som bakgrundsfärg. Vitt är 

den färg som symboliserar neutralitet, renhet och exklusivitet
83

. Butikerna vill förmedla olika 

betydelse med den vita färgen. Allrummet vill förmedla neutralitet och renhet medans 

Idealmöbler vill förmedla exklusivitet. EM kan jämföras med Allrummet och vill förmedla 

neutralitet och renhet medans Jysk vill förmedla neutralitet då de vill att alla kundgrupper 

skall besöka butiken och känna tillhörighet. Att använda färgen vit tyder på att de vill sända 

rätt signaler ut till kunden för att de inte skall få en förvriden uppfattning om vad de kan 
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förvänta sig i var och en av butikerna. Butikerna lyckas förmedla den känsla de är ute efter att 

förmedla till kunderna enligt vår observation. Samtidigt ger de kalla färgerna, såsom blå, grön 

och vit ett mer avslappnat intryck av butiken
84

 och genom att butikerna använder sig av vit 

bakgrund kan det göra kunden mer avslappnad och samtidigt göra att kunderna upplever 

sortimentet som mer passande
85

. Genom att butikerna använder sig av vit bakgrundsfärg gör 

det att de varma färgerna som bäst används för att dra kunden till sig kommer fram och 

uppmärksammas mer av kunden
86

.  Varma färger, såsom gul och röd användas för att locka in 

kunder i butik
87

. Två av de besökta butikerna, EM och Jysk, använder sig av blåa färger på 

delar av byggnaden och på butikens logga samt på flaggor. Skall man utgå från teorin så är 

denna färg fel val för att locka in kunder i butiken men samtidigt signalerar den blåa
88

 färgen 

lugn och harmoni. Byggnaden som Allrummet befinner sig i är röd (dock inte klarröd) och 

detta tyder på att det kan vara en bra färg för att få kunder att lockas in i butiken. Enligt 

undersökningen känns det inte som den röda byggnaden har någon betydelse för om kunder 

kommer dit eller inte. 

Det bästa sättet att exponera varor för att få kunden att uppmärksamma och kunna ta av dessa 

är i kundens ögonhöjd
89

 och detta är ett genomgående koncept i alla de besökta butikerna vad 

gäller deras inventarie- och dekorationsavdelningar. Produkterna är lättillgängliga och 

exponerade på bord och i hyllor med extra fokus på bordsexponeringarna. Detta förekommer i 

alla butiker utom i Jysk där de använder sig av korgar istället för bord men dessa är 

fortfarande i ögonhöjd och lättfattliga. Att placera varorna på detta sätt tyder på att 

butikscheferna är medvetna om hur de skall exponera varor på bästa sätt för att göra kunden 

mera uppmärksammad. Genom att placera billiga varor vid kassan görs dessa lättillgängliga 

för kunden och fungerar som en påminnelse
90

. Tre av de besökta butikerna utnyttjar denna 

säljyta på ett bra sätt och har alltid billiga varor vid kassan. Det här påvisar också deras 

kunskap om merförsäljning. Denna teknik är något som Jysk behärskar väl då hela 62,5 

procent införskaffade impulsvaror som fanns vid kassan men även ute i butiken. Däremot de 

annonserade varorna som var placerade vid kassan fick inte samma effekt. Enligt vår 

observation var det endast 7,5 procent som lade märke till dessa varor. Då Idealmöbler inte 

utnyttjar denna yta missar de chansen för merförsäljning. Merförsäljning kan även ske genom 
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att butiken har billigare varor fördelade ute i butiken. Impulsvaror skall dyka upp framför 

kunden i hela butiken
91

. Denna säljteknik utnyttjas av alla butiker genom att de har 

uppbyggda hemmiljöer i butiken där de till exempel placerar dukar och ljusstakar på borden 

vilket visar på att de har kunskap om flera olika säljtekniker. Jysk arbetar extra mycket med 

denna försäljningsteknik genom att hänga billiga varor på alla hyll- och korggavlar. Som 

nämnt ovan är Jysk bra på denna teknik vilket visades genom vår observation. Förutom denna 

exponering använder Jysk en yta längre in i butiken som de kallar powerline för försäljning av 

billiga varor som tack vare priset blir en variant av impulsvara. Fakta som visar på att Jysk har 

stor kunskap om just säljteknik för att få kunderna att köpa mer. Men dock skall sägas att 

kunskap inte alltid fungerar. Enligt vår observation var det väldigt få personer som besökte 

just denna powerline, endast 5 procent av de studerade kunderna besökte denna yta.          

För att få kunderna att uppmärksamma exponeringar är det viktigt att få kunden att röra sig i 

hela butiken
92

 och detta arbetar butikerna med trots att några av butikerna tydligt uttrycker att 

de inte har något kundvarv som de vill att kunderna ska röra sig i. Genom att ha ett tydligt 

kundvarv underlättar du för kunden att hitta i butiken, leder dem igenom butiken samt ser till 

att de inte tar samma väg tillbaka som i sin tur leder till att de besöker hela ytan
93

. Allrummet 

har inget tydligt kundvarv men har inventarier och dekoration i hela butiken för att få kunden 

att besöka hela ytan. Detta tyder på att de jobbar med att få kunden att besöka alla delar av 

butiken där de vill att de skall vara. Allrummet vill vid observationstillfället att kunderna 

framför allt skall besöka den främre delen av butiken vilket de lyckas bra med enligt vår 

observation där 42,5 procent besökte endast den främre delen av butiken. Men det var ändå 55 

procent som tog ett varv i hela butiken. Att besöka endast den bakre delen gjorde 2,5 procent. 

Idealmöbler, EM och Jysk har exponeringar i hela butiken och även tydliga gångar som är 

lätta att upptäcka och följa genom hela butiken. Troligtvis medför detta att kunden besöker 

stora delar av butiken och inte tar samma väg tillbaka. Den första av de tre grundreglerna vad 

gäller butikslayout är att kunder som handlar från hela butiksytan handlar mer än de som 

endast handlar från valda delar ur butiken
94

. Personalen som intervjuats anser att kunden 

besöker stora delar av butiksytan och tycker sig inte behöva göra några stora ändringar i 

kundvarv eller layout. Allrummet och Jysk justerar layout och exponeringar efter hur kunden 

rör sig. När mindre besökta ytor upptäcks placeras varor om. Detta visar att de är medveta om 
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hur kunderna rör sig och rättar sig där efter för att få kunderna att uppmärksamma alla varor. 

Enligt våra observationer lyckas Idealmöbler få 37,5 procent att besöka hela det nedre planet 

av butiken. EM lyckas få 22,5 procent att besöka det nedre planet och lika många att besöka 

det övre planet. Jysk har lyckats bäst med den främre delen av butiken som besöks av hela 70 

procent. Den inre delen besöktes av 30 procent under observationstillfället.  Alla butikerna har 

ytor som är mindre besökta enligt vår observation. Allrummet behöver arbeta med området 

innanför entrén. De flesta kunder tittar hit men går sedan vidare. På Idealmöbler är det få som 

besöker bad och sängavdelningen, endast 20 procent. EM behöver arbeta med att locka 

kunderna till mattavdelningen som endast besöktes av 7,5 procent. Jysk tror att deras 

powerline med billiga varor fungerar som dragplåster till de nedre delarna av butiken men den 

besöktes av endast 5 procent. Detta visar att de behöver arbeta mer med denna yta för att få 

kunderna att förflytta sig i även den inre delen av butiksytan. Den andra grundregeln är att ju 

längre tid kunderna spenderar i butiken desto mer pengar spenderar de
95

. Att de besökta 

butikerna upplevs som rymliga och lättframkomliga är positivt då butiker som upplevs som 

trånga och svårframkomliga ofta får kunden att lämna butiken tidigare än vad som var tänkt 

och detta medför färre köp och förlorad inkomst
96

. Tre av butikerna arbetar med layouten för 

att göra det lätt för barnvagnar och rullstolar att ta sig fram medans en av butikerna, 

Allrummet, försöker exponera för att undvika framkomlighet för dessa i vissa delar av 

butiken. Även här kan man se att de arbetar med att få kunderna dit de vill ha dem. Den tredje 

grundregeln är att kundtrafiken tenderar att koncentreras längs butikens yttervarv om den inte 

styrs om av butikens layout
97

. Tre av butikerna har tydliga gångar för kunden att följa medans 

Allrummet inte har valt att bygga upp butiken efter gångar och här koncentreras kundtrafiken 

mer längs butikens yttervarv vilket medför att kunden kan missa varor i centrala delar av 

butiken. 

5.3 Psykosociala miljön 

Dofter kan få kunderna att stanna längre i butiken
98

 men ingen av de besökta butikerna 

använder sig av att tillsätta någon speciell doft. Den största anledningen är att både kunder 

och personal är eller kan vara överkänsliga och allergiska mot vissa eller starka dofter. Den 

enda doft som finns i alla butiker är doften av nya möbler. Det är viktigt att den doft som 

                                                 
95

 Nordfält, 2007, s 150 
96

 Wanger, 2002, s 175 
97

 Nordfält, 2007, s 150 
98

 Wanger, 2002, s 174 



   

   

33 

 

finns i butiken matchar med produkten
99

. Vilket i detta fall tyder på att de lyckas i alla butiker 

då den naturiga doften är just nya, fräscha möbler vilket känns helt rätt när man är där som 

kund enligt observation. Dofter är det vi människor minns längst och förknippar till 

minnen
100

. Det finns dock ett litet undantag för Allrummet som använder sig av 

bakgrundsdoft
101

 vilket enligt forskning ger butiken i sig, butiksmiljön, sortimentet samt vissa 

enskilda produkter bättre betyg än vad de annars hade fått. De tillsätter doft av glögg när det 

närmar sig jul för att kunderna skall komma i rätt stämning. Jul är för de flesta en positiv 

högtid som förknippas med härliga minnen vilket kan få kunderna på gott humör vilket 

förhoppningsvis får dem att köpa fler julklappar. Att Allrummet använder sig av 

bakgrundsdoft tyder på att de vill skapa god sinnesstämning och bilda ett positiv besök i 

butiken inför julruschen som kunden kommer minnas som en härlig upplevelse. 

Musik kan på olika sätt påverka försäljningen i en butik beroende på vilken musik man väljer 

att spela, på vilken volym samt i vilket tempo. Spelas hög musik upplevs tidsåtgången i 

butiken som längre än vad den i verkliga fallet är
102

. Ju högre tempo musik har som spelas i 

butiken desto kortare tid stannar kunderna
103

, men högt tempo gör även kunden mer 

upprymd
104

. Allrummet spelar radiomusik (listmusik) på en mycket behaglig nivå vilket 

märks på kunderna som stannar länge i butiken och kikar runt. Då det är radiomusik som 

spelas kan personalen inte göra något för att påverka tempot. Detta tyder på att beroende på 

vilken musik som spelas på radion så påverkas de kunder som är inne i butiken för tillfället på 

olika sätt. Är det en låt med högt tempo spenderas mindre tid men de blir samtidigt mer 

upprymda och på bra humör. Butikschefen tycker att det blir en tråkig stämning utan någon 

musik och trivs med valet att spela radiomusik tack vare att det är stor variation på musiken. 

Denna butik har provat att spela annan typ av musik som till exempel klassisk musik vilket 

butikschefen påstår höjer prislappen på produkterna. Att spela klassisk musik (hissmusik) 

tyder på att man lockar till sig den yngre målgruppen vilket inte stämmer med det 

butikschefen uttalar sig om att höja prislappen då oftast de yngre har mindre pengar. Till jul 

spelas julmusik för att få kunderna att känna julkänslan och viljan att handla mer. Oftast 

spelas julmusik med lite högre tempo. Detta tyder på att kunderna stannar kortare tid men blir 

mer glada och upprymda. Att de spelar radiomusik (listmusik) tyder på att de vill fånga den 
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äldre målgruppen och få dessa att stanna längre och spendera mer pengar. Ingen av de övriga 

butikerna spelar någon musik över huvud taget. Att det inte spelar någon musik i dessa tre 

butiker tyder på att de inte har någon kunskap om hur musik kan påverka kunderna till det 

positiva. När kunden kommer i dessa tre butiker känner de sig iakttagen och hade som kund 

känt sig mer bekväm om de i denna typ av butik hade spelat musik, även om det då skulle 

vara på låg volym. 

Många butiker lägger massor med pengar på att inreda butiken istället för att investera i en av 

de viktigaste faktorerna, personalen.
105

 Allrummet, EM och Jysk delar åsikten om att 

personalen har stor betydelse för butiken. Det är viktigt att personal i en och samma butik 

bemöter kunden på samma sätt, använder samma försäljningsmetoder, klär sig likadant samt 

har rätt attityd gentemot kunden
106

. Den butik som verkligen har restriktioner att följa vad 

gäller personalens beteende och utseende är Jysk. Här finns klara restriktioner hur de skall 

bete sig, vad de skall ha på sig och hur de skall göra för att öka merförsäljningen. 

Butikschefen i denna butik tycker att personalens viktigaste egenskaper är att tycka om att 

sälja samt att ha produktkunskap. Detta tyder på att Jysk har goda kunskaper om hur viktig 

personalen är för butiken och dess försäljning. Enligt observation är personalen i denna butik 

trevliga och hälsar på kunden så fort de stiger innanför dörren för att de skall känna sig sedda. 

De hjälper kunden att hitta bästa möjliga läsning samt att alla har likadana kläder så kunderna 

lätt kan se vem som arbetar i Jysk. Allrummet är också medvetna om personalens betydelse 

men de har inga direkta riktlinjer utan använder sig av sunt förnuft. Vara uppmärksammad på 

om kunden behöver hjälp, ta ögonkontakt och hälsa är några av sakerna som är sunt förnuft 

för Allrummet. Detta tyder på att de tycker att personalens beteende är viktigt men att klädsel 

inte har lika stor betydelse då det är en liten butik med få medarbetare som de flesta känner 

igen. Att de arbetar på detta sätt kan intygas enligt observation och det är inga problem att se 

vem som arbetar i butiken trots att de inte använder sig av arbetskläder. Butikschefen i denna 

butik tycker att personalens viktigaste egenskaper är form- och färgseende samt att ha ett öga 

för inredning. På EM är personalens beteende första prioritet just nu. De arbetar hårt med 

kundkontakten, att uppmärksamma kunden så fort de stiger in i butiken, vara trevlig, hjälpsam 

och att känna av situationen är något de påstår sig vara deras styrkor. Detta tyder på att även 

EM har kunskap om hur viktigt personalens beteende och agerande är för butiken. För att 

jämföra med observation kan detta intygas då personalen upplevdes som trevlig och hjälpsam. 
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Idealmöbler däremot har endast två anställda och inga restriktioner vad gäller beteende och 

kundbemötande utan använder sig av sunt förnuft. Att vara kunnig och serviceinriktad är 

faktorer som uppskattas på Idealmöbler. Även här tyder detta på att de vet om vikten av att 

bemöta kunden på rätt sätt. Enligt vår observation behöver Idealmöbler jobba mer med sitt 

kundbemötande för att man som kund skall känna sig välkommen i butiken. Den butik som 

tar personalfråga på största allvar är Jysk vilket visar sig tydligt i butiken där all personal är 

mycket trevlig och hjälpsam mot alla kunder. Allrummet och EM lever även de upp till att ha 

personal som arbetar på samma sätt. Idealmöbler däremot jobbar inte speciellt mycket med 

sin personal vilket de skulle tjäna på att göra för att få kunderna att känna sig mer välkomna 

och uppmärksammade. 

6 Slutsats, diskussion och rekommendationer 

Vi ställde oss frågan, hur arbetar personalen i en möbel- och heminredningsbutik med 

butiksmiljön för att påverka kundens beteende? 

Undersökningen har resulterat i att det är få som har kunskap om butiksmiljön och hur den 

faktiskt kan påverka kunden. Vi ställer oss lite observerade till vissa delar ur den teoretiska 

referensramen då dessa teorier inte är fullt utvecklade för att appliceras i inrednings och 

möbelbranschen. Detta gäller framförallt faktorn doft. Visst kan den säkerligen användas i en 

möbelbutik men doften spelar en större naturlig del i en livsmedelsbutik där man serverar och 

säljer mat som doftar gott. För att använda sig av doft i en möbelbutik måste man tillsätta en 

doft som inte känns lika naturlig. Att utföra detta kan både vara svårt tekniskt sätt men det 

ligger även en svårighet i att välja en doft som passar butiken och sortimentet för att få ett 

positivt bemötande från kunderna. Därför vill vi påstå att faktorn doft inte fungerar på samma 

sätt inom olika branscher och där med att teorins alla delar inte är fullt utvecklade för alla 

branscher då det är svårare att applicera vissa delar i vissa branscher. 

 Alla de undersökta butikerna arbetar endast med enstaka delar av butiksmiljön, framförallt 

exponering och layout. Personalen i butikerna använder sig av exponering av varor på ett bra 

sätt då de exponerar i ögon- och tahöjd samt att de bygger upp hemmiljöer där varor 

samexponeras för att locka till impulsköp. Vad gäller layouten arbetar butikerna på två olika 

sätt. Det första är att inreda för att få kunden att gå till vissa ytor och det andra är att inreda 

efter hur kunden rör sig. Det som verkar lyckas bäst enligt våra resultat är att utforma 
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layouten till att få kunden att röra sig till vissa ytor. Detta verkar vara det arbetssätt att 

rekommendera.  

De områden de skulle kunna arbeta mer med är belysningen och musiken. Genom att på ett 

effektivare sätt arbeta med belysningen skulle de till en större grad kunna fånga kundernas 

uppmärksamhet och intresse. Dock arbetar de bra med en del av belysningen där de använder 

sig av de lampor som är till försäljning för att belysa butiken. Detta gör det lättare för kunden 

att se hur lamporna ser ut i rätt miljö till skillnad om alla lampor vore på en avdelning. Att 

införa musik i butiken medför en mer avslappnad miljö samt att det kan få kunderna mer 

upprymda. Dessa förbättringar kan i sin tur leda till högre lönsamhet. Alla butiker använder 

sig av entrén på helt olika sätt men de lyckas bra med att signalera rätt förväntningar. Dock 

skulle framförallt Idealmöbler kunna arbeta mer med sin entré och göra den betydligt mer 

välkomnande. Även EM skulle kunna arbeta på den fronten.  Alla butiker arbetar efter egna 

erfarenheter och efter magkänsla förutom Jysk som har strikta restriktioner då de tillhör en 

kedja. Detta är den butik som arbetar mest efter teorin. 

Alla arbetar olika men lyckas ändå på något sätt i slutändan. Vi kan inte konstatera om de 

lyckas få lönsamhet men vi kan konstatera att alla har kunder. Lönsamheten är något som 

skulle vara intressant att undersöka vidare för att få en ekonomisk inblick i var butiks situation 

för att kunna avgöra om deras arbetssätt ger lönsamhet. 

Under perioden som undersökningen har utförts har det varit säsong för trädgårdsmöbler 

vilket troligtvis har påverkat observationsresultatet. Vi kan inte utesluta att säsongen har 

påverkat undersökningen resultat då denna avdelning var en av de för tillfället utvalt område 

som personalen ville att kunderna skulle uppmärksamma och besöka.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor: 

Butikschefen: 

1. Hur jobbar ni med butiksmiljön? 

2. Hur mycket kan ni påverka? 

3. Ser ni att jobbet med butiksmiljön ger resultat? (kanske genom återkommande kunder, 

beröm m.m.) 

4. Hur gör ni för att differentiera er från konkurrenter? 

Entrén: 

5. Hur arbetar ni för att kunden skall känna sig välkommen redan vid entrén? 

Omgivningen: 

6. Är omgivningen och läget ett medvetet val i relation till butikens sortiment? 

7. Tycker ni att omgivningen passar er image? 

Byggnaden: 

8. Är denna byggnad det optimala för er? 

9. Passar den ihop med vad ni säljer? 

Parkering: 

10. Vad anser ni om parkeringsmöjligheterna? 

11. Finns det tillräckligt med parkeringsplatser? 

Belysning: 

12. Hur arbetar ni med butikens belysning? 

13. Vad har ni för tankar med belysningen? 

14. Tycker ni att den är tillräcklig? 

Färgsättning: 

15. Är valet av färg i butiken någon strategi? 

16. Har ni medvetet valt den färg som dominerar i butiken? Varför? 

17. Har ni kunskap om färgers påverkan? 

Exponering: 

18. Finns det bestämmelser kring exponeringen?  

19. Vem bestämmer? En/alla? 



   

   

 

 

20. Vem utför det? En/alla? 

 

Butikslayout: 

21. Varför är butiken uppbyggd som den är? Placering m.m. 

22. Vill ni ha/finns det ett medvetet kundvarv? 

23. Finns det ytor som är mindre besökta? Varför? Bra/dåligt? 

24. Mest besökta ytor? Bra/dåligt? 

25. Tycker ni att butiken är tillräckligt rymlig för folk att ta sig fram? (Barnvagnar, 

rullstolar) 

Ljud: 

26. Varför spelar ni/spelar inte musik? 

27. Vilken slags musik? 

28. Eventuellt andra störande ljud? 

Doft: 

29. Är doften naturlig?  

30. Vill ni att det skall lukta så? 

31. Har ni gjort något för att påverka doften? 

Personligt bemötande: 

32. Finns det regler/riktlinjer för hur personalen skall bete sig mot kunden? 

33. Vet personalen om dessa? 

34. Vad tycker ni är de viktigaste egenskaperna hos er personal? 

35. Är personalens utseende viktigt? Dresscode? 

 



   

   

 

 

Bilaga 2 

Observationer: 

Exteriöra miljön: 

1. P-platser? Hur många? Tillräckligt? 

2. Vad säger omgivningen?  

3. Vad signalerar byggnaden?  

4. Entrén, är den välkomnande? 

5. Butiksskylt?  

Interiöra miljön: 

1. Belysning, är det lika överallt eller har man extra belysning på vissa 

varor/avdelningar? 

2. Vilken slags belysning? (Taklampor, lysrör m.m.) 

3. Vilka färger använder man sig av för att locka till sig kundens uppmärksamhet? 

4. Är någon färg dominant? 

5. Butikens färg? 

6. Loggans färg? 

7. Hur exponerar man för att göra kunden uppmärksam? Medvetna val? 

8. Vilken typ av exponering förekommer? (hyllor, ställ m.m.) 

9. Tydliga skyltar? 

10. Används kassan för exponering? 

11. Finns det ett tydligt kundvarv? 

12. Är det luftigt i butiken? 

13. Är placeringen av möbler genomtänkt? Struktur eller inte? 

Psykosociala miljön: 

1. Spelas musik? 

2. Signalerar musiken samma sak som butiken? 

3. Volym? Tempo? 

4. Finns det någon speciell doft i butiken? 

5. Stämmer den med vad som säljs? 

6. Vilken känsla förmedlar doften? 

7. Hur agerar personalen när man stiger in i butiken?  

8. Känner man sig sedd i butiken? 

9. Vill personalen hjälpa till? 

10. Är personalen kunnig? 

11. Matchar personalen butikens image? Kläder? 

 



   

   

 

 

Bilaga 3 

Reflektioner av Linda Hjelmar. 

Av denna kurs har jag lärt mig mycket vad gäller uppsatsskrivande. Känner ändå att vi kunde 

fått en mer ingående förklaring om vad som skulle finnas i varje kapitel då detta har varit 

luddigt och det vi har lärt oss tidigare inte helt har stämt med hur vi skulle skriva nu. Detta har 

medfört att vi fått lära oss det mesta från början. Varför har man inte förberett eleverna bättre 

från årskurs ett? 

I vilket fall känner jag mig nu någorlunda säker på hur en rapport skall skrivas och vad som 

skall finnas med. Jag tycker personligen att bakgrunden kan vara ganska svår att skriva för att 

motivera på ett bra sätt varför något är värt att undersöka. Men tycker ändå att jag har fått bra 

kläm på det i alla fall även om vi har kämpat en hel del med den. Problemformuleringen har 

vi ju fått lära oss är något som ändras under hela undersökningen, vilket man inte visste 

tidigare och som jag verkligen har observerat nu när man gjort en större undersökning än vad 

vi har gjort tidigare under lärotiden. Men även att andra delar av rapporten kommer ändras 

under tiden som undersökningen fortlöper. Det har känts skönt att man kunnat ändra under 

tidens gång och att allt inte behövde vara perfekt från början. 

Att få ihop material till den teoretiska delen kan vara svårt. Något nytt som jag lärt mig här är 

att använda kedjesökning vilket vi använt oss mycket av och som fungerar väldigt bra. Det är 

lätt att få med för mycket teori. Det jag lärt mig är att det är viktigt att kunna sålla och endast 

ta med det som är av betydelse för undersökningen och som man kan relatera till i analysen. 

Har också lärt mig att det är viktigt att hitta fakta från flera olika källor för att se om författare 

har gjort samma påståenden eller om de säger emot varandra men även om någon har skrivit 

om saker som en annan inte har tagit upp. Tidigare kände man inte vitsen med att kolla i flera 

böcker eller artiklar vilket jag verkligen förstår nu. 

Om vi går vidare till metoden så har jag även här lärt mig att det finns så många olika 

varianter på hur man kan genomföra en undersökning och även vilken metod som lämpar sig 

till olika undersökningar. Något jag vetat om tidigare men inte haft namn på. Har också lärt 

mig att man måste kritisera det man skriver och har undersökt. Känner att jag har lärt mig 

mycket på den fronten. Att samla och skriva empiri har jag alltid tyckt var den roligaste delen 

då man får komma ut till butikerna och verkligen se och höra dem berätta hur de arbetar. Ett 

mycket roligt och givande moment som jag har lärt mig mycket av. Därav känner jag en stor 

saknad av praktik. 



   

   

 

 

Analysen är enligt mig den absolut svåraste delen av rapporten. Vad skall med, hur skall jag 

skriva… något jag alltid känner att jag fått traggla med. Men att det till slut ändå blir ganska 

bra i alla fall tyder på att jag måste ha lärt mig något. 

Arbetet med rapporten har varit jämnt fördelat på de delar vi kände att vi kunde dela upp. 

Men även om vi delat upp vissa saker har vi alltid läst och korrigerat varandras skrivande. 

Stor del av rapporten har vi skrivit tillsammans för att få bådas tankar och för att kunna bolla 

idéer med varandra. Alla intervjuer att båda deltagit vid. Nästan samma sak gäller vid 

observationerna men vi har dock observerat själva vid några tillfällen för att båda inte hade tid 

samtidigt samt för att kunna observera flera dagar. Enligt mig har vårt samarbete fungerat 

ypperligt då vi inte har haft några bråk eller diskussioner samt att vi har kompletterat varandra 

på ett bra sätt, bland annat med att bolla idéer. Jag skulle gärna arbeta med samma person igen 

då vi har haft väldigt roligt tillsammans med många skratt. 

 



   

   

 

 

Bilaga 4 

Reflektioner av Cindy Karlsson. 

Arbetet med metoden har varit givande på flera olika punkter. Bland annat har jag för första 

gången genomfört en observation på kunder och upptäckte att det inte var så lätt som det låter, 

att titta på kunder. Det är betydligt mer än så och det krävs en bra och noggrann planering för 

att få till en bra observation. Under arbetets gång, när det gäller kundobservationerna, lärde vi 

oss mer och mer och dessa faktorer kommer vi att ta med oss i framtiden till eventuellt 

kommande observationer. Tillexempel rör det sig om bättre planering. Våra intervjufrågor och 

planeringen inför dessa var bättre och det visade sig också när det kom till arbetet med 

analysen då detta material var lättare att analysera. Jag har också fått mer inblick i hur många 

undersökningsmetoder som finns och lärt mig mer om dessa.      

När vi arbetade med rapportens teoriavsnitt använde vi oss av så kallad kedjesökning och 

detta var ett nytt begrepp och arbetssätt för mig då jag innan endast sökt efter teori genom 

böcker vi använt oss av i kurserna. Detta var ett mycket effektivt sätt för att hitta relevant teori 

till vårt arbete och för att se om all litteratur säger likadant och är trovärdig. Denna teori som 

vi i vår rapport använt oss av och det som vi lärt oss under arbetet med rapporten kommer vi 

att kunna använda i praktiken under framtida arbete i butiker. Detta var en av orsakerna till att 

vi valde detta ämne med butiksmiljön, just för att man som framtida butikschef kommer att ha 

nytta av kunskapen.        

Det som har varit svårast med att skriva denna rapport har varit att skapa analysen så att man 

får den röda tråden genom hela arbetet. Jag har ändå när vi nu skrivit analysdelen blivit allt 

mer säker på hur en analys ska skrivas och hur tankarna ska gå kring denna. Det finns 

fortfarande mycket att jobba på kring rapportskrivande, analys och den röda tråden men jag 

känner att denna rapport har gett mig mycket och jag har lärt mig mycket under arbetets gång.    

Förståelsen kring rapportskrivning har klarnat för mig under detta arbete då vi under tidigare 

kurser har skrivit på ett annorlunda sätt och detta ifrågasätter jag samtidigt. Varför har inte 

detta lärande, som vi inför examensarbetet fått, presenterats tidigare vid övriga rapporter 

under studietiden? Jag, med flera, har under de sista månaderna upplevt att ett helt nytt 

rapportskrivande presenterats och detta har gjort arbetet svårare än vad det hade behövt bli.     



   

   

 

 

Arbetsfördelning har fungerat mycket bra mellan gruppmedlemmarna och vi har varit 

delaktiga i allt som skrivits ner i denna rapport. Arbetet har varit jämt fördelat oss emellan. 

Det mesta som skrivits ner har vi suttit och skrivit gemensamt men vissa delar av rapporten 

delades upp oss emellan. Efter att dessa uppdelade partier i rapporten skrivits läste vi och 

granskade varandras skrivna delar och på så sätt ha vi hela tiden varit delaktiga i vad som 

skapats. Vi har gemensamt varit på de fyra intervjuer som ägt rum och detta var bra att båda 

deltog då vi inte spelade in intervjuer utan endast antecknade. Att lära av detta är att man bör 

göra en inspelning vid intervjuer för att lättare komma ihåg detaljer som diskuteras under 

intervjun.  Vi har båda två genomfört de observationer av kunder som gjorts. Vid första 

tillfället deltog vi båda medans vi sedan var i butikerna vid olika tillfällen. Det var en fördel 

att vi deltog båda två vid första tillfället i butiken då vi denna gång diskuterade hur vi skulle 

lägga upp observationerna.  

 

 

 


