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Sammanfattning 

Idag räcker det sällan med att shopping och konsumtion fyller ett praktiskt behov; det ska 

helst också vara roligt och lustfyllt. Att dagens konsumenter ställer högre krav gör att 

spelreglerna på marknaden har förändrats. Mossberg (2003) och Hultén, Broweus och van 

Dijk (2008) konstaterar att en ny typ av marknadsföring håller på att växa fram, där fokus 

flyttas från produkten och dess egenskaper till att produkten och inköpet ska ses som en 

upplevelse. 

Ett sätt att öka kundernas upplevelse i butik är att skapa en tilltalande butiksatmosfär. 

Dessvärre saknar många svenska butikschefer kunskaper om hur det arbetet kan gå till. 

Uppsatsens syfte är att lyfta fram frågan om butiksatmosfärens betydelse, och då framförallt 

för butiker inom second hand-branschen. Jag vill genom undersökningen ta reda på varför 

second hand-butiker i större utsträckning än andra butiker uppvisar brister i butiksatmosfärens 

utformning. 

I undersökningen framkommer att butiksatmosfärens utformning till stor del beror på butikens 

ekonomiska förutsättningar. Den undersökta butiken drivs av en välgörenhetsorganisation, 

och därmed har butikschefen stor press att hålla nere kostnaderna så mycket som möjligt. 

Undersökningen visar dessutom att kunderna i second hand-butiker inte värdesätter en 

tilltalande butiksatmosfär särskilt högt. Andra faktorer såsom låga priser, ett unikt sortiment 

och möjlighet att handla miljövänligt värdesätts mer. Kunderna uppger dock att vissa 

förändringar i butiksatmosfären skulle kunna göra deras besök enklare och trevligare. Ett 

utökat kundutrymme, mindre varor i butiken samt bättre belysning är förändringar som 

välkomnas av den undersökta butikens kunder. 

För second hand-butikers icke-kunder har butiksatmosfären också betydelse då den till viss 

del ligger bakom deras undvikande beteende. Att de upplever butiken som rörig och ofräsch 

tycks ha en avskräckande effekt. För att omvandla icke-kunderna till kunder krävs dock mer 

än en förändring i butiksatmosfären då de har en allmänt negativ inställning till att handla 

begagnade varor. Butiksatmosfärens utformning bör av den anledningen istället utgå från de 

befintliga kundernas åsikter och önskemål. 
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1 Inledning 

Med följande kapitel avser jag att placera uppsatsen och dess syfte i ett sammanhang, genom 

att ge läsaren en grundlig genomgång av bakgrunden för arbetet. Vidare presenteras 

uppsatsens problemformulering, övergripande syfte och avgränsningar. 

1.1 Bakgrund och problemställning 

Dagens konsumenter blir allt mer krävande. Shopping och konsumtion ska helst, förutom att 

fylla ett rent praktiskt syfte, även vara roligt och lustfyllt. Mossberg (2003) och Hultén, 

Broweus och van Dijk (2008) menar att utvecklingen som kan skönjas innebär början på en 

ny marknadsföringsepok. Vi övergår från en mer traditionell marknadsföring, där produktens 

egenskaper och funktion står i fokus, till att produkten och inköpet istället ska ses som en 

upplevelse (Hultén, Broweus & van Dijk, 2008). 

Att skapa en tilltalande butiksmiljö kan vara ett sätt att öka kundernas shoppingupplevelse. 

Forskning om butiksmiljön – både de känslor miljön väcker och dess effekter – samlas 

vanligtvis under rubriken butiksatmosfär (Nordfält, 2007). Genom exempelvis vacker design, 

inspirerande musik och behagligt ljus kan detaljisten skapa en tilltalande butiksatmosfär, som 

i sin tur skapar positiva reaktioner hos kunderna. Mossberg (2003) hävdar att många 

detaljister utformar butiksatmosfären utifrån erfarenheter, sunt förnuft, känsla och mindre 

utifrån teori. Det finns dock gott om teorier kring hur man optimerar butiksatmosfären i syfte 

att öka kundernas trivsel och upplevelse, och det gäller alltså för detaljister att bättre ta tillvara 

denna kunskap för att möta de nya krav som ställs på marknadsföringen. 

Ernevi (2010) konstaterar i sin magisteruppsats att second hand-butiker, i större utsträckning 

än andra typer av butiker, uppvisar brister i utformning av butikens inre miljö och atmosfär. 

Jag ställde mig undrande till vad detta beror på. Enligt McGoldrick (2002) är det bland annat 

vald marknadsföringsstrategi och tillgänglig budget som avgör hur en butik lämpligast bör 

arbeta med butiksatmosfärens utformning. Kan det vara så att second hand-butikernas 

avvikande butiksatmosfär är en del av en väl vald marknadsföringsstrategi, det vill säga att 

butiksatmosfärens utformning är ett resultat av kundernas behov och önskemål? Då många 

second hand-butiker drivs av välgörenhetsorganisationer som har en ständig press att hålla 

nere sina kostnader finns det anledning att tro att butiksatmosfärens många gånger bristfälliga 

utformning även kan ha ekonomiska orsaker. 
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1.2 Problemformulering 

Vilken betydelse har butiksatmosfärens utformning i second hand-butiker? 

1.3 Uppsatsens syfte 

Jag har inledningsvis pekat på att butikens miljö och atmosfär blir ett allt viktigare 

konkurrensmedel. Trots att det finns kunskaper att tillgå visar en undersökning att många 

svenska butikschefer vill veta mer om hur de ska lyckas med utformningen av butikens inre 

miljö (Dagens Handel, 2006). Nästan hälften av de tillfrågade angav att de behövde råd och 

tips om hur till exempel belysning, inredning och färgsättning kan ske. Det tycks alltså vara så 

att de kunskaper och teorier som framkommit i forskningen behöver göras tillgänglig för 

butikschefer. Uppsatsen övergripande syfte är att lyfta fram frågan om butiksatmosfärens 

betydelse, och då framförallt för butiker inom second hand-branschen. Genom uppsatsens 

undersökning ämnar jag utreda om butiksatmosfären i second hand-butiker fyller syftet att 

skapa en trevlig shoppingupplevelse för kunderna, samt om det finns utrymme för 

förbättringar. 

1.4 Nyckelord och avgränsningar 

Nedan följer en beskrivning av centrala begrepp som klargör uppsatsens fokus samt 

underlättar för läsaren att hänga med i kontexten. Begreppen kommer att förklaras närmare i 

kapitel 2 Teoretisk referensram. 

Butiksatmosfär – Genom butiksatmosfären kommunicerar detaljisten med kunderna. 

Butiksatmosfär definieras som de fysiska och icke fysiska element i butiksmiljön som 

kontrolleras av detaljisten i syfte att påverka kunderna (Nordfält, 2007). Enligt McGoldrick 

(2002) fyller butiksatmosfären ett flertal funktioner; den ska locka till sig kunder, bidra till en 

njutbar och stimulerande upplevelse och maximera försäljningen. Uppsatsen fokuserar kring 

hur butiksatmosfären kan användas i syfte att öka kundernas trivsel och shoppingupplevelse, 

och mindre kring hur utformningen påverkar kundernas köpbeteende. Till viss del hänger 

dock detta ihop. 

För att göra diskussionen om butiksatmosfär hanterbar krävs någon form av sortering av de 

komponenter som kan påverka kunderna. Jag har valt att använda mig av en sortering som 

delar in butiksatmosfärens olika element i de tre klasserna: designfaktorer, bakgrundsfaktorer 

och sociala faktorer. 
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Designfaktorer – Designfaktorer utgörs av de synliga faktorerna i butiken såsom 

butikslayout, färgval och ljussättning. 

Bakgrundsfaktorer – Bakgrundsfaktorer är de element i butiken som kunderna inte direkt 

tänker på, bland annat ljud och dofter. 

Sociala faktorer - Sociala faktorer berör personliga möten, framförallt möten mellan 

säljpersonal och kunder. Av resursmässiga skäl har jag valt att begränsa undersökningen till 

designfaktorer och bakgrundsfaktorer, och kommer alltså inte att diskutera sociala faktorers 

påverkan på butiksatmosfären. 
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2 Teoretisk referensram 

I det följande kapitlet presenteras en sammanställning av den teori om butiksatmosfär som jag 

funnit relevant för uppsatsens syfte. 

2.1 Närmande och undvikande  

Det har forskats en hel del kring butiksatmosfär och en gemensam idé är att atmosfären 

påverkar kundernas känslor (Nordfält, 2007). Kundernas känslor påverkar i sin tur kundernas 

beteende i butiken. Donovan och Rossiter (1982) har utvecklat en modell över hur det här ser 

ut: 

 

Figur 1 Butiksatmosfärens påverkan på kunden. (Källa: Donovan & Rossiter, 1982.) 

Det är framförallt känslorna av upprymdhet och glädje som påverkar om kunderna får en 

närmande eller undvikande respons. Med en närmande respons menas att kunderna trivs i 

miljön och vill stanna i butiken. Undvikande respons är motsatsen. 

Den välkände marknadsföringsforskaren Philip Kotler var en av de första att diskutera 

betydelsen av butikens inre miljö. Kotler (1974) delar in butiksatmosfären utifrån de 

mänskliga sinnena syn, hörsel, lukt och känsel. Trots att Kotler är en av de mest tongivande 

forskarna inom marknadsföring har jag valt att utgår från den indelning som Nordfält (2007) 

använder sig av. Jag finner indelningen av butiksatmosfären i designfaktorer, 

bakgrundsfaktorer och sociala faktorer mer överskådlig och hanterbar. Nedan följer en 

genomgång av dessa tre klasser och de olika element som utgör butikens atmosfär. 

2.2 Designfaktorer 

Synen anses vara det mest kraftfulla av människans sinnen (Nordfält, 2007). Eftersom så 

mycket som 80 procent av alla sinnesintryck tas emot via ögonen är det de synliga delarna av 

omgivningen de som påverkar oss mest, vilket kan vara viktigt för detaljisten att tänka på. 
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2.2.1 Butikslayout 

Butikens layout påverkar kundernas uppfattning om bekvämlighet/ansträngning, samt trivsel 

(Nordfält, 2007). Wanger (2002) säger att en trång och rörig miljö som är svår att hitta i kan 

göra att kunderna får en allmänt negativ inställning till butiken. Det gäller alltså för detaljisten 

att placera inredningen på ett sätt som underlättar kundernas orientering och rörelse i butiken. 

Det finns två huvudsakliga sätt att organisera en butik: gångar eller fri design (McGoldrick, 

2002). Ett system med gångar används ofta i matvarubutiker och andra butiker som vill ge 

intryck av att vara en lågprisbutik. Fördelen med detta system är att det ger maximal 

exponering av produkterna genom att tvinga runt kunderna i stora delar av butiken. Det är 

också relativt billigt och utrymmeseffektivt. Nackdelen är att systemet med gångar ger ett 

ganska tråkigt intryck. Fri design innebär att butiken har en mer öppen layout där kunderna 

lättare kan röra sig mellan hyllor och diskar. Kunderna får också en bättre översikt över 

butikens olika avdelningar. Denna butiksdesign upplevs ofta som mer visuellt attraktiv och 

fungerar bra i butiker där kunderna vill strosa omkring, exempelvis i en inredningsbutik. 

Nackdelen med den fria designen är att kostnaderna är högre och att butikens utrymme inte 

utnyttjas lika effektivt. Dessutom kan intrycket av butiken lätt bli lite rörigt om designen inte 

är varsamt koordinerad. 

2.2.2 Exponering av varor 

Butikens varor ska vara väl synliga för kunderna. Detaljisten måste inse att i överbelamrade 

hyllor och ställ konkurrerar många varor om kundernas uppmärksamhet, vilket gör att de 

omedvetet filtrerar bort en del av informationen. Detaljisten måste hjälpa kunderna att se 

genom att exponera varorna smart (Nordfält, 2007). 

Hur varorna bör exponeras varierar mellan olika branscher och även inom branscher. 

(Schmidt Turow & Sköld Nilsson, 2008). Beroende på den image detaljisten vill att butiken 

ska signalera kan exponeringarna vara fantasifulla och häftiga, eller enkla och funktionella. 

Varorna kan grupperas i kategorier efter funktion, i teman eller färgkoordinerat – beroende på 

butikens sortiment och koncept. 

Det är viktigt att butikens produkter är tillgängliga för kunderna, inte bara genom synen utan 

även genom känseln. McGoldrick (2002) menar att möjligheten att röra produkterna och 

känna på materialet och kvaliteten förstärker kundernas shoppingupplevelse och ofta är ett 

avgörande steg mot ett köp. Detaljisten bör alltså se till att placera varorna på hyllor och ställ 
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som går att nå. Det faktum att butiker ofta mäter sin lönsamhet i omsättning per kvadratmeter 

gör att många butiker bygger höga hyllor som är svåråtkomliga för kunderna (Wanger, 2002). 

2.2.3 Färg- och ljussättning 

Nordfält (2007) hävdar att färg är en av de aspekter som präglar shoppingmiljön mest, dock 

ofta på ett omedvetet plan hos kunderna. Färg påverkar biologiska funktioner som puls, 

rörelse och perception, samt väcker olika associationer och känslor. 

En undersökning gjord av Bellizzi, Crowley och Hasty (1983) visar att varma färger får mer 

uppmärksamhet medan kalla färger uppskattas mer. McGoldrick (2002) menar att detaljisten 

kan ta tillvara denna kunskap genom att nyttja olika färger för olika ändamål. Varma färger 

kan nyttjas för att locka till sig kunder (genom att ha varma färger i reklam och butikens yttre 

miljö). I butikens inre miljö är det istället mer fördelaktigt att använda kalla och rogivande 

färger, såvida butikens koncept inte går ut på att kunderna snabbt fattar beslut och avslutar sitt 

butiksbesök. 

Ljus påverkar kundernas uppfattning och utvärdering av butiken (Babin, Hardesty & Suter, 

2003). Detaljisten kan med hjälp av ljus signalera antingen lågpris eller mer kvalitet. Starkt 

ljus väcker associationer till lågprisbutiker, medan en mer dämpad belysning associeras till 

prestigebutiker. Belysningen har dock fler användningsområden än att förmedla prissignaler; 

belysningen ska lyfta fram varorna, underlätta kundernas produktsökning samt skapa rätt 

stämning i butiken (Nordfält, 2007). Hultén, Broweus och van Dijk (2008) framhåller 

svårigheterna med att skapa en inbjudande atmosfär i stora varuhus och butiker med högt i 

tak. Den kalla takbelysningen, ofta i form av lysrör, framhäver varenda por i kundernas 

ansikten och bidrar till en stel och tråkig känsla i lokalen. En individuell ljussättning av 

varorna med spotlights kan vara ett alternativ till belysningen av ”industrikaraktär”. 

Nu lämnar vi de synliga komponenterna av butiksatmosfären och tittar närmare på de icke 

synliga bakgrundsfaktorerna. 

2.3 Bakgrundsfaktorer 

Vår hjärna är konstruerad så att stora delar av tankeverksamheten pågår utan att vi är 

medvetna om det (Nordfält, 2007). Hjärnan filtrerar, sorterar och tolkar all information innan 

den når medvetandet. Bakgrundsfaktorer är typexempel på element i butiksatmosfären som 

påverkar kunderna utan att de direkt tänker på det. De två huvudsakliga bakgrundsfaktorerna 

är ljud och doft, vilka förklaras närmare i var sitt avsnitt nedan. 
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2.3.1 Ljud 

Ljud förmedlar vad som händer i omgivningen och påverkar vårt psykologiska tillstånd och 

sinnesstämning (Hultén, Broweus & van Dijk, 2008). Detaljister kan använda ljud – i form av 

musik – för att uttrycka butikens identitet och påverka kundernas trivsel. Musik används ofta 

utan noggrannare analyser, vilket innebär att radiokanalernas hitlistor spelas. Enligt Hultén, 

Broweus och van Dijk (2008) är det dock viktigt att detaljisten gör ett mer medvetet musikval 

än så. Olika typer av musik skapar atmosfärer som tilltalar olika målgrupper, varför urvalet är 

så viktigt. 

Att arbeta med ljudupplevelser innebär inte bara att tillföra behagligt ljud i form av musik. Att 

eliminera ljud som upplevs som störande kan vara nog så viktigt för kundernas trivsel i 

butiken (Hultén, Broweus & van Dijk, 2008). Exempel på ljud som kan störa shopping-

upplevelsen är ljudet från ett fläktsystem eller bilbuller utifrån. 

2.3.2 Doft 

Luktsinnet är nära kopplat till människans känsloliv (Hultén, Broweus & van Dijk, 2008). 

Intryck som registreras av de övriga sinnena omvandlas till nervsignaler innan de når hjärnan. 

Intryck via luktsinnet, det vill säga dofter, har däremot en form av direktkontakt med hjärnan. 

Dofter som når vårt luktsinne påverkar omedelbart den kemiska balansen i hjärnan, som i sin 

tur påverkar våra känslor. Detaljisten har alltså stora möjligheter att påverka kundernas 

känslor med hjälp av dofter i butiken. Hultén, Broweus och van Dijk (2008) anser dock att det 

bör finnas en varsamhet kring vilka dofter som används samt dess intensitet. Doften 

detaljisten har tänkt använda i sin marknadsföring måste passa butikens tilltänkta målgrupp. 

Människor uppfattar dofter olika beroende på kön och ålder (Nordfält, 2007). I en butik med 

både en manlig och kvinnlig målgrupp kan det vara fördelaktigt att använda så kallade 

”genuslika” dofter, som påverkar båda könen på ett positivt sätt (Hultén, Broweus & van Dijk, 

2008). Alternativet är att ha den manliga och kvinnliga avdelningen tydligt avskilda, och på så 

vis ha möjlighet att tillsätta olika dofter passande för de olika könen. 

Efter en genomgång av butiksatmosfärens olika komponenter ska vi nu titta lite på hur och 

varför betydelsen av dessa komponenter kan variera mellan olika butiker. 

2.4 Kundernas motiv 

Att arbeta med att skapa en tilltalande butiksatmosfär är olika viktigt för olika butiker. En 

studie genomförd av Kaltcheva och Weitz (2006) visar att satsningar på butiksatmosfären 
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betalar sig bäst i butiker där kundernas motiv för shoppingen är nöje, snarare än ett 

nödvändigt köp. Vid butiksbesök av nöjes-karaktär tillför en stimulerande butiksmiljö känslor 

av en rikare upplevelse, medan vid butiksbesök av måste-karaktär väcker den stimulerande 

miljön känslor av ineffektivitet. 

I en studie om second hand-shoppares motiv urskiljer Guiot och Roux (2010) ett antal olika 

grupper. Det finns människor som handlar i second hand-butiker eftersom de vill stödja 

återanvändning, det finns de som framförallt drivs av möjligheten att hitta unika prylar och 

kläder, och det finns människor som gillar att strosa runt i second hand-butiker av rent 

nostalgiska skäl. Det finns också en grupp av människor som handlar i second hand-butiker 

eftersom det är billigare. En av forskarnas slutsatser är att kundernas motiv avgör huruvida 

detaljisten bör satsa på att förbättra butiksatmosfären och därigenom öka kundernas 

upplevelse. För kunder som besöker butiken av rent ekonomiska skäl är butiksatmosfären av 

mindre betydelse än för övriga kundgrupper. 

I samma studie konstaterar Guiot och Roux (2010) att en stark drivkraft hos alla kundgrupper 

i second hand-butiker var jakten på det unika och jakten på fynd. Kunderna säger sig 

uppskatta att de i förväg inte kan veta om de hittar något, och att själva sökandet i butiken, 

som innefattar att rota i högar, lådor och hyllor, är en viktig del av upplevelsen. 
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3 Metod 

Kapitlet inleds med en presentation av studiens fallföretag. Vidare beskriver och motiverar jag 

vald undersökningsmetod, samt redogör för undersökningens tillvägagångssätt. 

3.1 Om Myrorna 

Jag har valt att använda Myrornas butik i Luleå som fallföretag i min studie då jag anser att de 

ger en representativ bild av hur second hand-butiker ser ut. Myrorna är Sveriges äldsta och 

största butikskedja för försäljning av begagnade kläder, möbler, böcker, leksaker, husgeråd 

och prydnadssaker (Myrorna, 2011). Allting som säljs i Myrornas butiker består av gåvor från 

människor och företag runt om i landet. Sedan starten för drygt 100 år sedan har Myrorna haft 

målet att genom försäljning av begagnade varor skapa ett ekonomiskt överskott till 

Frälsningsarméns sociala arbete. Utöver detta finns två andra viktiga mål: att erbjuda 

arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden och att minska resursåtgången i 

samhället genom aktiva återanvändningsinsatser. 

3.2 Val av undersökningsmetod 

Det finns två huvudsakliga undersökningsmetoder: kvalitativ eller kvantitativ (Jacobsen, 

2002). Vid en kvantitativ metod har forskaren god förkunskap om ämnet som ska undersökas, 

och därmed en klar bild av vad för typ av information som ska samlas in. Den kvantitativa 

metoden innebär att forskaren undersöker ett fenomen på bredden; många enheter undersöks 

för att ge forskaren möjlighet att generalisera resultatet. Den kvalitativa metoden innebär 

istället att forskaren går på djupet av ett fenomen. Undersökningen genomförs ofta på relativt 

få uppgiftslämnare för att forskaren ska kunna ta till vara på detaljrika och nyanserad svar. 

Den kvalitativa metoden präglas av en större öppenhet och flexibilitet kring vilken 

information som ska samlas in, jämfört med den kvantitativa metoden. 

Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod då jag vill att undersökningen ska präglas 

av den öppenhet och flexibilitet som metoden medger. Få uppgiftslämnare resulterar dock i 

svårigheter att generalisera resultatet på samma sätt som om en kvantitativ metod hade 

använts. Då jag har som ambition att dra slutsatser kring butiksatmosfärens betydelse, inte 

bara för Myrorna utan även second hand-butiker i allmänhet, kan den kvalitativa 

undersökningsmetoden innebära vissa nackdelar. Det optimala hade varit att kombinera en 

kvalitativ undersökning med en kvantitativ. Av resursmässiga skäl kommer jag dock enbart 
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använda mig av en kvalitativ undersökningsmetod. Metodvalets påverkan på undersökningens 

kvalitet diskuteras vidare i stycke 3.3 Undersökningens kvalitet. 

3.3 Tillvägagångssätt 

Nedan ges en beskrivning av hur datainsamlingen har gått till. 

3.3.1 Delstudie 1: Litteraturstudie 

I undersökningens litteraturstudie sökte jag efter befintliga teorier och modeller som rör 

ämnet butiksatmosfär. Utgångspunkten var litteratur vi använt i tidigare kurser under 

utbildningen. För att hitta mer djupgående information om butiksatmosfär genomfördes en 

kedjesökning utifrån nämnda litteraturs referenslistor. Jag sökte även via högskolans databas 

efter vetenskapliga artiklar som berör second hand-shopping. De teorier och modeller jag fann 

relevanta för att kunna besvara uppsatsens problemformulering presenteras i kapitel 2 

Teoretisk referensram. Detta material har legat till grund för den vidare undersökningen. 

3.3.2 Delstudie 2: Observation 

För att få en utgångspunkt inför den vidare undersökningen genomförde jag en observation på 

Myrorna. Där studerades butiksatmosfären med fokus på följande punkter: 

• Butikslayout 

• Exponering av varor 

• Färg- och ljussättning 

• Ljud 

• Doft 

3.3.3 Delstudie 3: Intervju med butikschef 

Intervjuer är en bra metod för att få information som annars skulle vara näst intill omöjlig att 

komma åt (Wibeck, 2000). Då en observation av Myrornas butiksmiljö inte ger några 

förklaringar till varför Myrornas butiksatmosfär ser ut som den gör, ville jag samla in 

information från ansvarig i butiken genom en intervju. Med utgångspunkt i uppsatsens 

teoretiska referensram och resultatet från observationen formulerade jag ett antal frågor som 

ställdes till butikschefen under ett intervjutillfälle. För intervjuguide, se bilaga 1. 

3.3.4 Delstudie 4: Gruppintervjuer 

Eftersom uppsatsens problemformulering till stor del utgår från ett kundperspektiv 

genomförde jag en studie för att kartlägga kundernas upplevelse av butiksatmosfären på 
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Myrorna. Som tidigare nämnts menar Wibeck (2000) att intervju som metod ger möjlighet att 

få information som annars kan vara svår att erhålla. Angående valet mellan individuella 

intervjuer eller gruppintervjuer hävdar Wibeck (2000) att gruppintervjun ofta innebär att en 

bredare skala av idéer kommer fram. Genom att diskutera i grupp får deltagarna hjälp att 

bearbeta erfarenheter och sätta ord på sina upplevelser, och nya idéer kan formas och 

uttryckas medan samtalet pågår. Med anledning av dessa gruppdynamiska aspekter valde jag 

att samla ett antal personer till en diskussion, istället för att genomföra enskilda intervjuer. 

Sammanlagt genomfördes två gruppintervjuer med två olika grupper. Den ena gruppen (grupp 

1) bestod av åtta personer med en gemensam utgångspunkt: de besöker och handlar 

regelbundet på Myrorna. Gruppen bestod av lika många män som kvinnor, och åldern 

varierade från 21 till 59 år. Den andra gruppen (grupp 2) bestod av åtta personer som inte är 

kunder på Myrorna, men som ändå varit där någon gång och därmed kan uttala sig om 

butiksatmosfären. Genom att sätta samman homogena grupper (med avseende på deras 

relation till Myrorna) skapas en gemenskap deltagarna emellan, som i sin tur bidrar till en 

levande diskussion (Jacobsen, 2002). För att få en så representativ bild som möjligt valdes 

personer med olika ålder och kön till båda grupperna. Åldern varierade mellan 21 och 65 år, 

och grupperna bestod av lika många män som kvinnor. 

Gruppintervjuerna ägde rum över en fika på ett café för att få en avslappnad och lättsam 

stämning. Som intervjuare intog jag en relativt passiv roll för att inte styra diskussionen och 

påverka resultatet. Dock hade jag förberett ett antal frågor som jag ville att diskussionen 

skulle kretsa kring, och såg diskret till att gruppen höll sig till ämnet. Frågorna som 

diskuterades finns presenterade i bilaga 2. 

3.4 Undersökningens kvalitet 

För att en undersökning ska hålla hög kvalitet krävs det att empirin uppfyller kraven för 

validitet och reliabilitet. Med validitet avses att forskaren har undersökt det fenomen som var 

för avsikt att undersöka (intern giltighet), samt att resultatet som framkommit är överförbart 

på enheter även utanför ramen för undersökningen (extern giltighet) (Jacobsen, 2002). 

Reliabilitet handlar att resultatet är tillförlitligt och trovärdigt; undersökningen måste vara 

genomförd på ett sätt som väcker tillit (Jacobsen, 2002). Ejvegård (2003) menar att om kraven 

på validitet och reliabilitet inte är uppfyllda saknar forskningsresultaten vetenskapligt värde. 
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3.4.1 Validitet 

Jag hade på förhand en relativt klar bild av vilken typ av information som behövdes för att 

kunna besvara min problemformulering, men genom att välja en kvalitativ metod med ett 

öppet förhållningssätt har jag i min undersökning lyckats fånga in oväntad information vid 

flera tillfällen. Att jag har hållit mig objektiv och öppen gör att undersökningens interna 

giltighet stärks. Under arbetets gång har jag insett att den interna giltigheten hade stärkts 

ytterligare om jag hade kompletterat gruppintervjuerna med någon annan insamlingsmetod för 

att få information om butiksatmosfärens påverkan på respondenterna. Det finns en svårighet i 

att undersöka olika faktorers effekter på respondenterna genom att fråga dem, eftersom 

faktorer i butiksatmosfären, och då framförallt bakgrundsfaktorer, kan påverka kunderna på 

ett omedvetet plan (Nordfält, 2007). 

Något som gör att undersökningens externa giltighet kan ifrågasättas är de svårigheter att 

generalisera resultatet som metodvalet medför. Fler undersökta butiker och respondenter hade 

stärkt den externa giltigheten. Att jag av resursmässiga skäl tvingats begränsa min 

undersökning till få enheter gör att mina slutsatser kring butiksatmosfärens betydelse för 

second hand-butiker inte ska ses som generella och statistiskt underbyggda. Istället har jag 

med hjälp av undersökningens resultat kunnat urskilja vissa tendenser som gäller för 

kundernas uppfattning om butiksatmosfär i second hand-butiker. För att kunna säkerställa 

slutsatsernas giltighet krävs kompletterande undersökningar med en kvantitativ ansats. 

3.4.2 Reliabilitet 

För att läsaren själv ska kunna bilda sig en uppfattning om uppsatsens reliabilitet, har jag 

noggrant redogjort för undersökningens tillvägagångssätt i kapitel 3 Metod. Då jag har 

förhållit mig till undersökningen på ett öppet och objektiv sätt samt studerat det aktuella 

fenomenet ur flera synvinklar med väl beprövade forskningsmetoder, anser jag att med god 

grund påstå att undersökningen är gjord på ett tillförlitligt sätt, och att uppsatsen därmed 

uppfyller kravet för reliabilitet. 
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4 Undersökningen 

I kapitlet presenteras den empiri som framkom i de olika delmomenten av den genomförda 

undersökningen. 

4.1 Butikens atmosfär 

Nedan ges en beskrivning av Myrornas butiksatmosfär utifrån genomförd observation. 

Butikslokalen är stor och ljus. Belysningen består av lysrör i taket, men det släpps även in ljus 

från ett antal fönster längs butikens ena vägg. Lokalen har ljust rosa och beigt golv, vita 

väggar samt vitt tak. Det spelas ingen musik i butikslokalen och jag noterar inte heller några 

avvikande eller störande ljud. Det luktar som det brukar i en second hand-butik – lite unket 

och instängt. 

Butiken är indelad i ett antal olika avdelningar: barnkläder, damkläder, herrkläder, textilvaror, 

husgeråd, prydnadssaker, leksaker och böcker. Möbler som är till försäljning är utplacerade 

lite varstans i butiken och används ofta som en del av butiksinredningen. Störst utrymme ges 

avdelningen för damkläder. Det finns inte några tydliga gränser eller avskärmningar för de 

olika avdelningarna. Inom avdelningarna är varorna noggrant sorterade på olika sätt. I 

exempelvis avdelningen för damkläder är varorna sorterade efter funktion (tröjor och 

klänningar hänger var för sig) och färg (helsvarta byxor hänger på ett ställ, rutiga på ett 

annat). 

Höga hyllor och ställ står utmed väggarna, och mitt på golvet är lägre hyllor, bord och ställ 

placerade. Detta medger en god översikt av butiken. Det är mycket hyllor, bord och ställ i 

samtliga avdelningar, och på vissa ställen är utrymmet något knapphändigt. Varorna är tätt 

placerade på hyllor, bord och ställ. På vissa hyllor och ställ, framförallt de som står intill 

väggarna, är varorna placerade högt upp och i vissa fall svåra att nå. Generellt är det väldigt 

mycket varor ute i butiken, även om det varierar något mellan de olika avdelningarna. 

4.2 Ur butikschefens perspektiv 

Här följer en sammanfattning av vad som framkom under intervjun med Myrornas butikschef. 

Myrorna har ett stort spektrum av kunder. Det breda sortimentet lockar många typer av 

kunder, och butiken inriktar sig inte medvetet på någon utvald målgrupp. Studenter och andra 

människor med ekonomiska begränsningar utgör en stor del av kundkretsen, men 

butikschefen påpekar att människor från alla socialgrupper handlar hos dem. Butikschefen 
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tror att människor handlar på Myrorna av ekonomiska och miljömässiga skäl. Han tror också 

att viljan att stödja Myrornas välgörenhetsarbete är en stor drivkraft hos kunderna. 

Vad gäller butikens olika konkurrensmedel så konstaterar butikschefen att just 

kommunikation (där butiksmiljö ingår) inte har högsta prioritet. Faktorer som pris, sortiment 

och läge har större fokus. Butiksmiljöns låga prioritet har framförallt ekonomiska orsaker. 

Butikschefen säger att de måste försvara sig inför de som skänker prylar och kläder till 

Myrornas butiksverksamhet; människor och företag som ger gåvor har ett intresse av att en så 

stor del som möjligt av värdet går till välgörenhet och därför försöker Myrorna strypa alla 

kostnader så gott det går. 

Förutom att butikschefen måste ha ett kostnads- och effektivitetstänk har han från 

butiksledningens sida tilldelats stora friheter vad gäller butiksatmosfärens utformning. Inom 

butikskedjan strävar de dock efter att skapa någon form av igenkänning hos kunderna i alla 

butiker, även om det är svårt då de inte säljer hela kollektioner. Gemensamt är butikernas 

enkla butikslokaler och inredning, samt att de använder prylar och kläder de säljer som 

rekvisita för att skapa inspiration åt kunderna. Butikschefen säger att de inte gör några 

formella undersökningar om hur butiksatmosfären uppfattas av kunderna, men att han 

försöker ta intryck av kundernas reaktioner i vardagen. 

4.3 Ur kundernas perspektiv 

I följande avsnitt sammanfattas vad som sades under diskussionen i de olika grupperna. 

4.3.1 Grupp 1 

Därför är de kunder på Myrorna 

Gruppdeltagarna är rörande överens om att möjligheten att hitta unika prylar och kläder är en 

viktig anledning till varför de besöker och handlar på Myrorna. Att man kan hitta sådant som 

inte finns i vanliga butiker gör att man får en mer personlig stil enligt gruppdeltagarna. En 

annan viktigt faktor är priset. Gruppen tycker att det känns onödigt att handla i vanliga butiker 

när man kan hitta minst lika fina grejer till ett mycket lägre pris på Myrorna. Att Myrornas 

överskott går till välgörande ändamål anser gruppen vara ett plus i kanten, men inte en 

avgörande faktor. Ett par personer i gruppen tycker att känslan på Myrorna är skön och mysig, 

och att det är trivsamt att omge sig av gamla prylar och kläder. Några andra i gruppen säger 

sig inte vilja gynna nyproduktion och handlar på Myrorna främst av miljömässiga skäl. 
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Tankar om butikens atmosfär 

Gruppen anser att Myrorna har lite tråkiga lokaler, att det är rörigt i butiken och att det ibland 

känns lite ofräscht. De menar att det ofta är mycket varor på liten yta och att man måste ha 

gott om tid att leta om man ska hitta något. Trots detta anser de flesta i gruppen att Myrorna är 

en trivsam butik. Som en gruppdeltagare uttrycker sig: ”Det finns en trivsamhet i oordningen, 

det finns en charm med det oväntade.” Någon person i grupper tycker att det är hemtrevligt i 

butiken och att det inte känns lika hetsigt som i vanliga butiker. Gruppen är överens om att 

Myrornas butiksmiljö är mer praktisk än inspirerande och snygg, och menar att man har mer 

överseende med det i second hand-butiker jämfört med vanliga butiker. 

De flesta i gruppen hade gärna sett vissa små förändringar i butiken, men inte på bekostnad av 

något annat exempelvis priset. De tycker inte att Myrorna ska förvandlas alltför mycket och 

försöka efterlikna en vanlig butik, då oredan är en del av charmen. Gruppen är överens om att 

en förändring av butiksmiljön förmodligen inte hade medfört några större skillnader vad 

gäller deras besöksfrekvens på Myrorna. Däremot tror gruppdeltagarna att en förändring av 

butiksmiljö hade kunnat resultera i att de handlar mer när de väl besöker butiken genom att 

besöket blir roligare och att det blir enklare att hitta grejer. 

Designfaktorer 

Som framkommit tidigare tycker gruppdeltagarna att butiken är trång och rörig. De tycker att 

butiken känns ostrukturerad och ogenomtänkt, där vissa delar är trånga medan andra upplevs 

som kala. Att butiken är uppdelad i olika avdelningar och kategorier är dock något som 

gruppdeltagarna uppskattar i butiklayouten då det underlättar sökandet. De flesta i gruppen 

uppskattar även varornas sortering. Att till exempel klänningar hänger på ett ställ och byxor 

på ett annat gör att det är lätt att orientera sig. Gruppdeltagarna ifrågasätter dock varornas 

synlighet och åtkomlighet. Det tycker att varorna är alldeles för tätt placerade vilket gör att 

det är svårt att komma åt och se varje enskild vara. ”Tar man ut en galge rasar tre andra ner” 

säger någon i gruppen. 

Större delen av gruppen anger att de aldrig tänkt på färgsättningen i butiken. Någon säger att 

det samlade intrycket är att butiken är lite grå, men att personen i fråga aldrig har tänkt på 

färgen specifikt. En annan gruppdeltagare säger att butikens färger känns bleka och tråkiga 

men samtidigt gör att varorna kommer fram och syns bra. 
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Bakgrundsfaktorer 

Vad gäller belysningen i butiken har gruppen delade åsikter. Några föredrar en ljus 

butiksmiljö där man ser varorna ordentligt, medan andra önskar en mer dämpad belysning för 

att skapa en mysigare känsla. Gruppen är dock överens om att den nuvarande 

lysrörsbelysningen på Myrorna är tråkig. De hade uppskattat en mer individuell ljussättning 

av olika avdelningar och varor. Någon föreslår att man exempelvis skulle kunna belysa en 

skyltdocka med spotlights, vilket de övriga håller med om är ett bra förslag på hur 

belysningen kan förbättras i butiken. 

När det kommer till musik är gruppen inte heller särskilt enig. Alla är överens om att musik i 

butikslokalen hade uppskattats, men åsikterna kring vilken typ av musik som ska spelas går 

isär. Vissa av gruppdeltagarna hade uppskattat lugn och neutral bakgrundsmusik, medan 

andra uppger att de hade föredragit glad och upplyftande musik. Några personer i gruppen 

önskar modern musik, ”annars får man känslan av att allt i butiken är gammalt och unket”, 

medan andra vill ha gamla klassiker som ger ”retro-känsla” och bidrar till en 

helhetsupplevelse i butiken. 

Gruppens deltagare tycker att second hand-butiker överlag har en säregen lukt – lite unket och 

instängt. De flesta i gruppen stör sig dock inte särskilt mycket på hur det luktar på Myrorna, 

men de tror att det kan skrämma bort många ovana second hand-shoppare. 

4.3.2 Grupp 2 

Därför undviker de att handla på Myrorna 

Att gruppdeltagarna inte är kunder på Myrorna beror inte på att de har något emot Myrorna 

specifikt, utan snarare att de inte gillar second hand-butiker överlag. De flesta i gruppen 

tycker att second hand-butiker känns röriga och luktar ofräscht, och vill hellre besöka vanliga 

butiker där de kan köpa oanvända prylar och kläder. Ett par personer i gruppen anger att 

Myrornas otillgänglighet är den avgörande faktorn till varför de inte besöker och handlar i 

butiken. De menar att de inte tänker på Myrorna som ett alternativ när de ska handla, och 

anser att butiken misslyckats med sin marknadsföring. 
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Tankar om butikens atmosfär 

Gruppen tycker att butiken känns mörk, rörig och ohygienisk. Det luktar unket och varorna 

hänger huller om buller. En person i gruppen säger att ”det känns så slarvigt alltihop”, och får 

medhåll av de övriga i gruppen. 

Gruppdeltagarna tror att butiksmiljön har viss inverkan. Att de inte handlar på Myrorna beror 

främst på att de inte vill köpa begagnade grejer, och att den ”sunkiga” butiksmiljön förstärker 

den känslan. De skulle önska att Myrorna såg ut mer som en vanlig butik – mer inbjudande 

och fräschare. ”Man handlar ju mycket med ögat” säger någon. 

Gruppen är lite tveksam till att en förändring av butiksmiljön skulle kunna få dem att handla 

på Myrorna. Några personer i gruppen tror att en fräschare butiksmiljö på sikt skulle kunna 

göra att de får en bättre inställning till second hand, men de flesta vill inte köpa begagnade 

prylar och kläder oavsett. 
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5 Resultat 

I detta kapitel kommer det empiriska materialet från undersökningen analyseras med hjälp av 

den teori som presenterades i kapitel 2 Teoretisk referensram. 

5.1 Närmande och undvikande 

Övergripande kan sägas att de respondenter som är kunder på Myrorna är relativt nöjda med 

butiksatmosfären. De tycker att butiken är charmig och trivsam samt ger en avslappnad 

känsla. Respondenterna uppfattar dock vissa delar av butiksatmosfären negativt, och anser att 

det finns utrymme för förbättringar. Donovan och Rossiters modell över butiksatmosfärens 

påverkan på kunden visar hur stimuli från butiksatmosfären ger kunden olika känslor som 

resulterar i en undvikande eller närmande respons (Donovan & Rossiter, 1982). Utifrån 

modellen tolkar jag det som att vissa stimuli i Myrornas butiksatmosfär ger respondenterna 

positiva känslor medan andra stimuli ger negativa, och att de stimuli som ger positiva känslor 

dominerar då respondenterna uppvisar en närmande respons. 

De respondenter i undersökningen som inte är kunder på Myrorna uppvisar en starkt 

undvikande respons. I deras fall ger stimuli från butiksatmosfären övervägande negativa 

känslor. Att respondenterna undviker att handla på Myrorna och andra second hand-butiker 

beror dock inte enbart på att butiksatmosfären skapar negativa känslor hos dem. 

Respondenterna anger att ovilja att köpa begagnade prylar och kläder är den avgörande 

anledningen till varför de inte är kunder på Myrorna eller andra second hand-butiker. 

5.2 Designfaktorer 

En av respondenterna i undersökningen påtalar att ”man handlar mycket genom ögat”, ett 

påstående som det faktiskt finns vetenskapliga belägg för. Enligt Nordfält (2007) tar 

människan emot 80 procent av alla sinnesintryck via synen. I min undersökning blir 

synintryckets betydelse tydlig då övervägande delen av respondenternas åsikter, framförallt de 

som påverkar upplevelsen av butiksatmosfären negativt, rör designfaktorerna. Det gör att 

Myrorna bör lägga extra vikt vid att arbeta med de synliga delarna av butiksatmosfären. 

5.2.1 Butikslayout 

En butik kan vara organiserad i gångar eller ha en fri butiksdesign (McGoldrick, 2002). Under 

intervjun med butikschefen framkommer att Myrorna har ett kostnads- och effektivitetstänk i 

allt de gör, och med det i åtanke skulle man kunna föreställa sig att butiken var organiserad i 

gångar då det är ett billigt och utrymmeseffektivt alternativ. Dessutom tvingar ett system med 
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gångar runt kunderna i hela butiken och ger maximal exponering av varorna, vilket måste vara 

fördelaktigt i en second hand-butik där sortimentet är extremt varierande och kunderna i 

förväg inte kan veta vad de ska köpa. På Myrorna används dock inte ett system med gångar. 

En tänkbar anledning till den fria butiksdesignen är att varorna som säljs på Myrorna inte är 

lämpliga att stapla på det sätt som ett system med gångar och höga hyllor innebär. Att 

använda en fri butiksdesign innebär dessutom många fördelar, bland annat ger det kunderna 

en bättre översikt över butiken och underlättar rörelse mellan hyllor och ställ. Respondenterna 

i undersökningen upplever dock att det inte alls är särskilt lätt att röra sig på Myrorna, den fria 

butiksdesignen till trots. I min observation av butiken noterar jag att hyllor och ställ är tätt 

placerade, och respondenterna anser att det är för trångt på många ställen. Vad gäller 

översikten i butiken framkommer inga problem, vare sig i observationen eller i 

gruppintervjun. Inredningen är placerad på ett sätt som gör att översikten är god, och detta i 

kombination med butikens uppdelning i olika avdelningar gör att kundernas orientering 

underlättas. 

En nackdel med den fria butiksdesignen är att intrycket lätt kan bli lite rörigt (McGoldrick, 

2002), och i undersökningen visar det sig att respondenterna, både kunder och icke-kunder, 

genomgående har ett intryck av butiken som rörig och ogenomtänkt. När jag observerar 

butiken tycker jag mig ändå kunna se en struktur i hur butikens inredning och olika 

avdelningar är placerade. Till viss del kan butiken säkerligen te sig mindre rörig genom att 

man tar bort en del av inredningen och öka utrymmet i butiken, men i övrigt har jag svårt att 

se hur butikens layout skulle kunna förbättras. Jag tror att kundernas röriga intryck av butiken 

kommer sig av hur varorna är exponerade inom avdelningarna, snarare än hur butikens 

övergripande layout ser ut. 

Wanger (2002) säger att en trång och rörig miljö kan göra att kunderna får en allmänt negativ 

inställning till butiken. Det blir högst påtagligt bland de respondenter som undviker att handla 

på Myrorna; att butiken upplevs som trång och rörig tycks vara ett betydande skäl till deras 

undvikande respons. Även de respondenter som är kunder hos Myrorna anser att butiken är 

trång och rörig, men trots det verkar inte deras inställning till butiken påverkas särskilt 

mycket. De har ändå en övergripande positiv bild av Myrorna och förklaringen till det kan 

ligga i att förväntningarna på butiksatmosfären i denna typ av butik är lägre ställda. 

Respondenterna anger att de har större överseende med brister i butikens miljö när de besöker 

en second hand-butik jämfört med vanliga butiker. 
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5.2.2 Exponering av varor 

Varor kan grupperas i kategorier efter funktion, i teman eller färgkoordinerat (Schmidt Turow 

& Sköld Nilsson, 2008). På Myrorna används flera olika grupperingar. Som nämndes i 

avsnittet ovan, är varorna först och främst grupperade i olika avdelningar. Inom 

avdelningsgränserna är varorna sedan sorterade efter funktion och färg, vilket uppskattas av 

respondenterna då det underlättar sökandet. Den goda sorteringen av varorna förtas dock av 

det faktum att hyllor och ställ är fyllda med för mycket varor. Respondenterna påpekar att 

varornas täta placering gör att det är svårt att komma åt att se varje enskild vara. Enligt 

Nordfält (2007) är det detaljistens uppgift att hjälpa kunderna att se och uppmärksamma 

varorna i butiken, och detta är något som Myrorna skulle kunna förbättra genom att minska 

antalet varor ute i butiken. 

I observationen av butiken noterar jag att vissa varor är placerade något svåråtkomligt på höga 

hyllor och ställ. Wanger (2002) påpekar att detaljisten måste placera varorna på hyllor och 

ställ som går att nå, framförallt för att möjliggöra köp, men enligt McGoldrick (2002) bidrar 

möjligheten att kunna känna på produkterna också till att förstärka kundernas 

shoppingupplevelse. Respondenterna nämner dock inget om att varorna skulle vara 

svåråtkomliga på höjden, utan verkar framförallt uppfatta varornas täthet som ett problem för 

åtkomligheten. Det faktum att butiker ofta mäter sin lönsamhet i omsättning per kvadratmeter 

är enligt Wanger (2002) anledningen till att många butiker bygger höga hyllor. Det finns skäl 

att tro att ”varutätheten” på Myrorna kommer sig av samma anledning då företaget enligt 

butikschefen ständigt söker låga kostnader. 

Enligt Schmidt Turow och Sköld Nilsson (2008) kan varornas exponering användas för att 

uttrycka butikens identitet. På Myrorna är varuexponeringarna framförallt praktiska – enklare 

hyllor, bord och ställ används, och det finns inget särskilt häftigt eller fantasifullt över hur 

varorna är placerade på dessa. Den enkelhet som finns i inredningen och varuexponeringarna 

genomsyrar hela butiken och bidrar till butikens modesta uttryck och identitet. Att prylar och 

kläder som är till försäljning används som rekvisita för att skapa en inspirerande stil åt 

kunderna förstärker butikens identitet ytterligare. 

5.2.3 Färg- och ljussättning 

Nordfält (2007) hävdar att färg ofta påverkar kundernas shoppingupplevelse på ett omedvetet 

plan, vilket tydligt framkom under gruppintervjun då det visade sig att nästan ingen av 

respondenterna har reflekterat över färgsättningen i butiken. Under min observation 
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konstaterar jag att butiken har en ljus färgsättning med vita tak och väggar samt varma 

pastellfärger i golvet. Dock säger Bellizzi, Crowley och Hasty (1983) att kalla färger 

uppskattas mer än varma, och enligt McGoldrick (2002) hade det därför kunnat vara mer 

fördelaktigt att använda kalla och roingivande färger i Myrornas butiksmiljö. 

Myrorna är ljussatt med lysrör i taket vilket resulterar i en väldigt ljus butiksmiljö. Deltagarna 

i gruppintervjun är överens om att den nuvarande ljussättningen med lysrör är tråkig, och hade 

önskat en mer individuell ljussättning av hyllor, varugrupper och liknande. Individuell 

ljussättning är också precis vad Hultén, Broweus och van Dijk (2008) rekommenderar för att 

undvika en stel och tråkig känsla i butikslokaler. 

Även om det kan konstateras att lysrörsbelysningen med fördel hade kunnat bytas ut mot en 

mer individuell ljussättning, råder det delade meningar hos respondenterna huruvida 

belysningen på Myrorna bör stärkas eller dämpas. En butiks belysning ska enligt Nordfält 

(2007) lyfta fram varorna, underlätta kundernas produktsökning och skapa rätt stämning i 

butiken. Respondenternas delade meningar kring belysningen tydliggör den svåra avvägning 

detaljisten står inför: ska butiken vara starkt upplyst så att kunderna ser varorna ordentligt 

eller är det bättre med en dämpat belyst butiksmiljö som skapar en mysig och trevlig känsla? 

Babin, Hardesty och Suter (2003) menar att starkt ljus väcker associationer till en 

lågprisbutik, och av den anledningen är kanske Myrornas ljusa butiksmiljö ändå det mest 

fördelaktiga. Myrorna är ingen prestigebutik och att signalera låga priser ligger mer i linje 

med deras identitet. 

5.3 Bakgrundsfaktorer 

Nedan går jag igenom och analyserar respondenternas uppfattning om bakgrundsfaktorerna. 

5.3.1 Ljud 

Det spelas ingen musik på Myrorna, vilket är lite synd då det är ett bra sätt att uttrycka 

butikens identitet och påverka kundernas trivsel (Hultén, Broweus & van Dijk, 2008). 

Respondenterna i gruppintervjun säger också att de hade uppskattat musik i butikslokalen. Att 

musik hade tillfört något positivt till butiksatmosfären på Myrorna alltså högst troligt. Vilken 

typ av musik som är lämplig är dock inte helt enkelt att svara på. Många butiker spelar musik 

lite på måfå, men enligt Hultén, Broweus och van Dijk (2008) är det viktigt att göra ett 

medvetet musikval utifrån butikens målgrupp. Butikschefen säger att Myrorna har en väldigt 

bred målgrupp med människor i varierande ålder och kön från olika socialgrupper, vilket gör 

att valet kring lämplig musik försvåras. Problematiken rörande musikvalet framkommer också 
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tydligt under gruppintervjun då oenigheten kring vilken musik som hade uppskattats i 

butikslokalen är stor bland respondenterna. 

Det kan förekomma många olika ljud i en butikslokal. För att öka kundernas trivsel är det lika 

viktigt att detaljisten eliminerar störande ljud som tillför behagligt ljud i form av musik 

(Hultén, Broweus & van Dijk, 2008). Under min observation upplever jag att det är en 

behaglig ljudnivå i butiken och jag noterar inga avvikande eller störande ljud. På detta område 

finns således inget förbättringsbehov. 

5.3.2 Doft 

Eftersom människans luktsinne har en sådan nära kontakt med känslolivet, är det viktigt att 

detaljisten är noggrann med vilka dofter som når kunderna i butiken (Hultén, Broweus & van 

Dijk, 2008). Myrorna, och second hand-butiker överlag, har en väldigt säregen lukt. De 

respondenter i undersökningen som utgörs av kunder på Myrorna stör sig inte på lukten i 

butiken, men förstår att den kan vara avstötande för människor som inte är vana vid den. De 

respondenter som inte är kunder på Myrorna anger lukten som en bidragande orsak till deras 

undvikande respons. Gällande lukt har Myrorna alltså möjlighet att göra förbättringar för att 

skapa en mer tilltalande butiksatmosfär. 

Det är svårt att göra något åt det faktum att begagnade kläder och prylar luktar på ett visst sätt, 

men man skulle kunna tänka sig att en artificiell doft tillsätts i butiken. Doften ska enligt 

Hultén, Broweus och van Dijk (2008), precis som musiken, passa den tilltänkta målgruppen. 

Eftersom människor uppfattar dofter olika beroende på kön och ålder (Nordfält, 2007), 

uppstår här återigen problem med att Myrorna har ett sådant brett spektrum med kunder. 

Hultén, Broweus och van Dijk (2008) framhåller möjligheten att tillsätta så kallade 

”genuslika” dofter alternativt tillsätta olika dofter i de olika avdelningarna, men det råder inte 

bot på det faktum att även ålder spelar in för hur dofter uppfattas. 

5.4 Kundernas motiv 

Guiot och Roux (2010) har studerat second hand-shoppares motiv och identifierat ett antal 

olika grupper. Vissa människor handlar i second hand-butiker eftersom det är billigt medan 

andra framförallt vill stödja återanvändning. Vissa drivs av jakten på unika prylar och kläder, 

medan andra gillar att strosa runt i second hand-butiker av rent nostalgiska skäl. 

Respondenterna i min undersökning angav alla dessa skäl till varför de handlar på Myrorna, 

men låga priser och möjligheten att hitta unika prylar och kläder är de dominerande motiven. 
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Butikschefen på Myrorna har uppfattningen att kunderna framförallt drivs av ekonomiska och 

miljömässiga motiv. 

Guiot och Roux (2010) samt Kaltcheva och Weitz (2006) hävdar att kundernas motiv avgör 

huruvida det är lönande för butiken att satsa på att skapa en tilltalande atmosfär. Kaltcheva 

och Weitz (2006) konstaterar i sin studie att satsningar på att skapa en tilltalande 

butiksatmosfär betalar sig bäst i butiker där kundernas motiv för shoppingen är nöje snarare 

än ett nödvändigt köp, något som också framkommer i undersökningen gjord av Guiot och 

Roux (2010). De hävdar att butiksatmosfären är av mindre betydelse för kunder som handlar i 

second hand-butiker av rent ekonomiska skäl än för övriga kundgrupper. Då Myrornas kunder 

verkar drivas av varierande skäl hamnar Myrorna i någon form av mellanläge vad gäller 

vikten vid att arbeta med butiksatmosfär. Då många kunder besöker butiken för att fylla ett 

rent praktiskt behov till ett lågt pris blir en tilltalande butiksatmosfär av mindre betydelse. 

Men eftersom Myrorna även har många kunder som strosar runt i butiken för att de tycker det 

är roligt med second hand-varor är butiksatmosfären inte heller helt oviktig. 

Guiot och Roux (2010) säger att jakten på fynd är en stark drivkraft hos alla kundgrupper, och 

att rotandet i högar, lådor och hyllor är en viktig del av upplevelsen i en second hand-butik. I 

min undersökning visar det sig att många av de respondenter som är kunder på Myrorna anser 

att det finns en charm i det oväntade inslaget och i den oreda som finns i butiken, och att de 

inte vill att Myrorna ska försöka efterlikna en vanlig butik. Det gör att den lite oordnade 

butiksatmosfären på Myrorna inte alldeles självklart är något negativt. 
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6 Slutsats 

Utifrån den teoretiska referensramen och undersökningens resultat kommer jag i detta kapitel 

besvara uppsatsens problemformulering som lyder: Vilken betydelse har butiksatmosfärens 

utformning i second hand-butiker? 

Butiksatmosfären i den undersökta second hand-butiken är enkel och funktionell, vilket 

framförallt beror på ekonomiska orsaker. Butiken drivs av en välgörenhetsorganisation vilket 

gör att de ständigt måste söka låga kostnader, och därmed finns det inte ekonomiskt utrymme 

för någon större satsning på butikens inre miljö. En annan viktig orsak till butiksatmosfären 

enkelhet är att kunderna i second hand-butiker ställer lägre krav på butiksatmosfären eftersom 

de värdesätter ett lågt pris, det unika sortimentet och möjligheten att kunna handla 

miljövänligt mer än en välutformad butiksatmosfär. Detta kan vara förklaringen till varför 

även second hand-butiker som drivs i rent kommersiella syften, och som inte har en lika hård 

kostnadskontroll, ofta är utformade på samma enkla och funktionella sätt. 

Att butiksatmosfären inte bör ha högsta prioritet i second hand-butiker betyder dock inte att 

den är helt oviktig. I undersökningen framkommer att butiksatmosfären har betydelse för både 

kundernas och icke-kundernas beteende. Kunderna uppger att det finns en viss charm med 

oredan i butiken, men att de ändå gärna hade sett vissa förbättringar. En förändring av 

butiksatmosfären hade förmodligen inte medför att kunderna besöker butiken oftare, men 

däremot kan små justeringar göra att besöken blir enklare och mer lustfyllda, vilket troligtvis 

skulle få positiva effekter på försäljningen. Vad gäller icke-kunderna kan sägas att 

butiksatmosfären har viss inverkan på deras undvikande respons. Att butiken upplevs som 

rörig och illaluktande verkar ha en avskräckande effekt på de ovana second hand-shopparna. 

Butiksatmosfären är dock endast är en av flera påverkande faktorer till icke-kundernas 

undvikande respons, och för att omvandla dem till kunder krävs förmodligen mer än att skapa 

en tilltalande butiksatmosfär. 
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7 Rekommendationer 

Jag har kommit fram till ett antal åtgärder jag skulle vilja rekommendera butikschefen på 

Myrorna. Dessa förbättringsförslag tror jag även att många andra detaljister inom second 

hand-branschen kan ta till sig och fundera över. 

Myrornas kunder och icke-kunder har något olika uppfattningar om hur butiksatmosfären 

skulle kunna förbättras. Då butiksatmosfären endast är en av flera påverkande faktorer till 

icke-kundernas undvikande respons, samt att den attitydförändring som krävs för att 

omvandla dem till kunder är ett långsiktigt och resursförbrukande arbete, tror jag att en 

förändring av butiksatmosfären först och främst bör utgå från de nuvarande kunderna. De 

anser, till skillnad från icke-kunderna, att Myrorna inte bör försöka efterlikna en vanlig butik 

alltför mycket. De tycker att det finns en viss charm med oredan i butiken, men att vissa 

förbättringar som kunde underlätta sökandet i butiken skulle vara önskvärda. 

Eftersom Myrorna har ett starkt behov av att hålla nere sina kostnader så mycket som möjligt, 

kan endast förändringar i butiksatmosfären som inte innebär några större kostnader bli 

aktuella. Det gäller också att noga prioritera vilka förändringar i butiksatmosfären som är 

viktigast att genomföra. Utifrån de nuvarande kundernas åsikter och önskemål kan konstateras 

att den viktigaste åtgärden är att utöka kundernas utrymme i butiken. Genom att ta bort en del 

av inredningen samt minska antalet varor på hyllor och ställ kommer butiken bli mer 

lättframkomlig och ge ett mindre rörigt intryck. En sådan förändring skulle inte kosta butiken 

särskilt mycket. Om budgeten tillåter skulle det också vara önskvärt att ersätta 

lysrörsbelysningen i taket med spotlights som lyser upp enskilda hyllor, varugrupper och 

liknande. 

De synliga delarna av butiksatmosfären bör prioriteras eftersom dessa påverkar kunderna 

mest, men en enkel åtgärd vad gäller bakgrundsfaktorerna hade varit att spela musik i 

butikslokalen. Vilken typ av musik som ska spelas råder det dock osäkerhet kring, och det 

krävs en mer noggrann undersökning för att fastställa detta. 
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Bilaga 1 

Guide till intervju med butikschef Stefan Johansson genomförd 11.04.01 

1. Vilka är Myrornas målgrupp med avseende på ålder, kön, bakgrund, livsstil osv? 
 

2. Känner du till vilka motiv som driver Myrornas kunder? 
 

3. Vilken prioritet har butiksatmosfär som konkurrensmedel hos Myrorna? Vad är 

anledningen till det? 
 

4. Hur stor möjlighet har du som butikschef att påverka utformningen av 

butiksatmosfären? I vilken grad styrs det ”uppifrån”? 
 

5. Gör ni några kundundersökningar eller liknande för att ta reda på kundernas 

synpunkter och önskemål vad gäller butikens atmosfär?
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Bilaga 2 

Guide till gruppintervju 1 genomförd 11.04.05 

1. Varför är ni kunder på Myrorna? 
 

2. Vad är ert sammanfattade intryck av Myrornas butiksmiljö? 
 

3. Hur upplever ni butikens layout? (Med butikens layout menar jag inredningens 

placering och utrymme i butiken.) 
 

4. Vad tycker ni om varornas exponering med avseende på synlighet, åtkomlighet och 

sortering? 
 

5. Har ni någon gång reflekterat över färgsättningen i butiken? 
 

6. Hur känns belysningen? Föredrar ni en ljus eller en mer dämpat belyst butiksmiljö? 
 

7. Hade ni uppskattat musik i butikslokalen? Vad för typ av musik? 
 

8. Har ni något att säga om lukten i butiken? 
 

9. Skulle ni vilja se en förändring av Myrornas butiksmiljö? 
 

10. Tror ni att en förändring av butiksmiljön skulle göra att ni besöker och handlar på 

Myrorna oftare? 

Guide till gruppintervju 2 genomförd 11.04.06 

1. Varför avstår ni att besöka och handla på Myrorna? 
 

2. Hur upplever ni Myrornas butiksmiljö? 
 

3. Påverkar butiksmiljön ert val att inte besöka och handla på Myrorna? 
 

4. Tror ni att en förändring av butiksmiljön skulle kunna få er att bli kunder på Myrorna? 
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Bilaga 3 

Individuella reflektioner 2011-06-14 

Vilken resa jag har bakom mig! Det har varit väldigt roligt men också jobbigt att skriva denna 

uppsats; glädje har blandats med stress, frustration och förtvivlan. Olika omständigheter i 

början av terminen gjorde att det var osäkert om jag skulle kunna skriva uppsatsen i vår, vilket 

gjorde att jag kom igång en månad senare än alla andra och dessutom stod som ensam 

författare. Nu är jag dock färdig och med tanke på hur resan har sett ut är jag nöjd med min 

prestation och resultatet. 

Anledningen till mitt ämnesval beror på att jag har ett stort intresse för second hand-prylar 

och kläder. Jag är en frekvent kund i olika second hand-butiker, och har många gånger 

funderat över varför de inte snyggar upp lite i butikerna. Många av mina vänner, som inte är 

lika stora second hand-fantaster som jag, säger att de knappt orkar gå in second hand-butiker 

på grund av hur det ser ut, och om de någon gång ändå gör det blir de snabbt ”trötta i 

huvudet”. Under kursen i säljteknik som vi läste tidigare under utbildningen föddes idén att 

undersöka varför det ser ut som det gör i second hand-butiker, och hur det borde se ut.  

Jag tyckte mig från början ha en ganska tydlig bild av vad jag ville undersöka, men det visade 

sig dock vara svårt att formulera det till ett problem passande för en vetenskaplig 

undersökning och akademisk uppsats. Efter många om och men lyckades jag få till en 

problemformulering jag kände mig nöjd med. Den har dock reviderats ett par gånger under 

arbetets gång. 

Den största utmaningen för mig har varit att behålla fokus. När jag hade arbetat med 

uppsatsen ett tag insåg jag att det finns många aspekter på hur butiksatmosfären bör utformas, 

något jag inte tagit i beaktning när jag författade vare sig inledning, problemformulering eller 

teori. Man kan studera butiksatmosfärens utformning med ett kortsiktigt och rent ekonomiskt 

perspektiv; hur butiksatmosfären kan användas för att sälja mest effektivt. Man kan också 

studera det hela ur ett mer långsiktigt perspektiv; hur butiksatmosfären kan användas för att 

göra kunderna nöjda och glada med sitt butiksbesök. Jag bestämde mig då för att ha ett mer 

långsiktigt perspektiv som fokuserar på hur man kan arbeta med butiksatmosfärens 

utformning för att öka kundernas shoppingupplevelse, och var tvungen att göra förändringar i 

det jag tidigare hade skrivit.  
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Under arbetets gång har jag sedan flera gånger fått ställa mig frågan om vad det egentligen är 

jag undersöker. Det är lätt att tappa fokus, särskilt när man skriver uppsatsen ensam och inte 

har någon att bolla med på samma sätt som om man är två författare. Jag har verkligen försökt 

lyfta blicken emellanåt och se uppsatsen ur någon annans perspektiv. Något annat som har 

varit utmanande är insikten om att ju mer man lär sig om något, desto mer inser man att man 

inte vet. Nya frågetecken har dykt upp på vägen, frågetecken som jag inte kunnat räta ut på 

grund av tidspress, vilket har varit lite frustrerande. 

Efter redovisningen och opponeringen fick jag mycket att fundera över, och inför den 

slutgiltiga inlämningen har jag gjort ganska stora ändringar i min uppsats. Jag hade i stort sett 

all text som behövdes, men det krävdes att problemformuleringen, rubriker och 

styckeindelning justerades. Nu när jag lämnar in den slutliga versionen känner jag mig nöjd 

med arbetet jag har åstadkommit. 

/Johanna Eklund 
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