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Förord 
Vi har skrivit en kandidatuppsats i företagsekonomi med inriktning på marknadsföring, vilket 
har varit en krävande men lärorik process. Uppsatsen har skrivits under vårterminen 2007 på 
sektionen för Ekonomi och Teknik vid Högskolan i Halmstad. Vi hoppas att du som läsare 
skall tycka denna uppsats är intressant och inspirerande. 
 
Vårt arbete med att studera butiksdesignen för att förbättra försäljningen i en butik har varit 
en intressant inriktning att fördjupa sig inom och vi har under uppsatsprocessens gång fått 
mycket ny och berikande kunskap.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare, Roger Ström, för hans stöd under hela processen 
och hans konstruktiva kritik. Samtidigt vill vi framföra ett stort tack till våra opponenter som 
har bidragit med tänkvärda synpunkter som har varit till hjälp under arbetets gång.  
 
 
Halmstad 2007-06-01 
 
 
 
 
 
  Sarah Cardmarker                              Sebastian Daun                                 Ulrika Persson 
 



Sammanfattning 
Butiksdesignen är av stor vikt för en butik när det gäller att få kunder att stanna länge i 
butiken och därigenom även köpa mer. Studien behandlar hur butiker genom butiksdesignen 
kan förbättra sin försäljning. Syftet med studien är att beskriva inomhusdesignen i två 
butikskedjor och därefter jämföra likheter och skillnader mellan dessa. Detta för att få en 
förståelse för vad som fungerar och varför, respektive vad som inte fungerar och varför inte. 
Målsättningen är att presentera rekommendationer för åtgärder som företag genom 
butiksdesignen kan använda sig av för att förbättra försäljningen.  
 
Studien har en kvalitativ ansats och är en fallstudie på två företag; Kicks och Yves Rocher. 
Utifrån dessa två butikskedjor har totalt 20 butiker observerats enligt metoden ”mystery 
shopper”, där två observatörer vid olika tillfällen har besökt butiken och agerat som kunder. 
Därigenom har en förståelse för hur kunder uppfattar butikerna erhållits.  
 
Resultatet av studien visar att butikerna genomgående har en tillfredställande övergripande 
design men att detaljdesignen överlag är bristande. Vidare är kommunikationen av företagens 
differentierade budskap i de båda butikskedjorna bristfällig i alla undersökta butiker. 
Dessutom framkom det att personalen, trots vänligt bemötande, saknade faktakunskaper om 
produkter samt hade svårigheter att göra avslut och faktiskt få till en försäljning.  
 
Utifrån resultaten har fem rekommendationer framkommit, vilka är att ha en tydlig 
kommunikation av företagens differentierade budskap i butikerna, fokusera på detaljdesignen, 
ha en smart exponering kring eftertraktade produkter, att hela tiden ha kunderna i fokus samt 
att ha kompetent och säljande personal. Dessa fem rekommendationer är av stor betydelse när 
butiker genom butiksdesign vill förbättra försäljningen.  
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1. Inledning 

Det första kapitlet inleds med problembakgrund. Därefter följer en problemdiskussion som 
mynnar ut i en problemformulering. Vidare behandlas syftet. Vi redogör även för 

problemavgränsningar, definitioner samt uppsatsens disposition. 

1.1. Problembakgrund 
Vi befinner oss vid en köttdisk i en stor matbutik. En medelålders kvinna står ensam vid 
disken. Hon tar metodiskt upp paket efter paket med köttfärs och undersöker dem, ett efter ett. 
En man kommer fram till disken, blickar ner i den, och väljer efter ett kort ögonblick ut ett 
paket köttfärs, släpper ner det i sin vagn och går. Kvinnan fortsätter koncentrerat att studera 
de olika paketen. Ett par med en barnvagn närmar sig disken. Modern väntar vid vagnen med 
barnet medan fadern går fram till disken, tar upp ett paket och tar med sig det till deras vagn. 
Modern inspekterar paketet och skakar på huvudet. Han lägger tillbaka paketet i disken, tar ett 
nytt och visar det för sin fru, som återigen skakar på huvudet. Han väljer ett tredje paket och 
när frun återigen skakar på huvudet lämnar hon irriterat sin man vid barnvagnen och går fram 
till disken och väljer ut ett paket köttfärs. När de lämnar köttdisken har den första kvinnan 
studerat alla paket i disken. Nöjd med sina efterforskningar går hon tillbaka till början av 
disken, tar upp det första paketet hon tittat på, släpper ner det i sin kundvagn och lämnar 
disken. (Underhill, 2006) 
 
Det kan vara svårt att definiera vad shopping egentligen är. Det är inte synonymt med att köpa 
eller att gå in i en butik och plocka på sig något och sedan betala för det. Shopping är inte 
transaktioner, det är inte handelsutbyte och det är inte ett ägarbyte. Aktiviteten shopping är 
långt mer komplicerad än så. Det är mer än att bara rycka åt sig något, betala för det och ta 
med det hem. Shopping innebär att med hjälp av våra sinnen välja eller rata olika produkter. 
Att med hjälp av syn, lukt, smak och känsel avgöra vilka produkter som vi gillar och vilka 
som vi inte gillar. Det är när vår hand rör ett föremål, när vi känner dess lukt och när vi med 
synen utforskar dess utformning som processen mot ett ägarbyte har startat. Det är inte vid 
kassan beslutet tas, det är inte när betalningen och transaktionen sker som affären äger rum. 
Betalningen är enbart en formalitet, en teknisk överenskommelse. Det är när produkten 
placeras i kundens hand, när shopparen rör vid den, ser den och upplever den som det 
magiska sker. Det är det som är shopping. (Underhill, 2006)  
 
Ordet ”shopping” benämns ofta som ett kvinnoord (Dholakia, 1999; Underhill, 2006; Ekberg 
& Lohmander, 2004). Kvinnor shoppar, män handlar. Shopping är en aktivitet som kvinnor 
ofta genomför tillsammans, som en umgängesform. (Underhill, 2006) Många butiker 
fokuserar på just kvinnliga shoppare och de flesta butiker är utformade för att kvinnor skall 
trivas i dem (Ekberg & Lohmander, 2004). Det är föga troligt att två män ger sig iväg 
tillsammans i förhoppning om att innan dagens slut ha hittat de perfekta badbyxorna. 
(Underhill, 2006) Många är de män som säger att de ”inte förstår sig på” det här med 
shopping. Det är till exempel inte helt osannolikt att mannen i exemplet ovan inte förstår 
varför hans fru ratade alla de paket köttfärs som han kom tillbaka med.  
 
Trots att varje svenskt bibliotek, med viss självaktning, idag har minst en bokhylla full med 
böcker om konsumentbeteende, försäljning och mördande marknadsföring är området 
shopping fortfarande relativt outforskat. (Underhill, 2006) Det finns få praktiska tips på vad 
en butik kan göra för att öka sin försäljning och hur faktorer såsom inredning och butikslayout 
kan påverka försäljningen.  
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1.2. Problemdiskussion 
Att fokus alltid skall ligga på kunden känner de flesta företag till, men kunder förändras, 
konkurrenter förändras och vad som är det vinnande konceptet förändras. Det gör att det är 
vikigt att företag inte grundar beslut på gamla uppgifter. Alla affärsrörelser måste alltid ge 
kunden vad den vill ha, inte vad företaget tror att kunden vill ha eller vad företaget i dagsläget 
kan erbjuda. Jack Welch, före detta VD vid General Electric, menar att företag bör sträva efter 
att acceptera verkligheten som den är, inte vad den var eller hur företag önskar att den skulle 
vara. (Stokely, 2005) 
 
Samtidigt som vissa butiker blomstrar kan andra tvingas slå igen. Ett koncept kan fungera 
perfekt i en butik medan det faller platt i en annan. Vissa produkter uppmärksammas av 
kunden, vissa skyltar läses av kunden och vissa butiksområden besöks av kunden. Att som 
butik bestämma sig för vilken inredning som skall användas, hur produkterna skall exponeras 
och vilka skyltar som skall användas var, är svårare än många butiksägare inser eller vill inse. 
Ofta uppmärksammas problemet med en misslyckad exponering eller missvisande skyltning 
inte förrän det är för sent, och vad än värre är; även när problemet har uppmärksammats finns 
det få konkreta tips på vad som kan göras åt det.  
 
För att överhuvudtaget få in kunderna i butiken måste butiker locka dem till sig. Det är viktigt 
att fånga kunders uppmärksamhet och väcka intresse hos dem. En butik måste informera 
kunderna om vem de är och vad de erbjuder, det vill säga deras service och utbud. Med hjälp 
av till exempel marknadsföring, annonsering och kampanjer kan butiker locka till sig kunder. 
För att sedan göra kunder till köpare är det upp till själva butiken att designa, skylta och 
exponera inne i butiken men även i skyltfönstret. (Underhill, 2006) Det kan tyckas vara 
enkelt, men för att få kunderna att besöka butiken behövs först ett lockande skyltfönster. För 
att sedan få kunderna att stanna i butiken krävs en behaglig stämning och för att få kunderna 
att i slutändan köpa krävs en smart exponering av eftertraktade produkter.  
 
Ekberg och Lohmander (2004) menar att vissa typer av butiksutformningar, skyltningar och 
hyllplaceringar kan främja oplanerade köp. En studie av Underhill (2003) visar att mellan 60 
och 70 procent av alla köp i dagligvaruhandeln är oplanerade köp, det vill säga kunden 
bestämmer sig i butiken. Dessutom är mer än hälften av alla köpbeslut inom 
självbetjäningsbutiker oplanerade, vilket är en väldigt hög siffra. Därmed blir butiksdesignen 
av största intresse för butiksägarna. Den bästa utformningen av en butik är inte den som ger 
utrymme för flest produkter utan den som tar hänsyn till kunden (Underhill, 2006). Det kan 
innebära att produkterna syns sämre men kunderna trivs bättre. Kundernas vistelser i butiker 
skall vara så bekväma, tilltalande och praktiska som möjligt.  
 
Enligt Underhill (2006) måste butiksdesignen byggas upp och drivas så att den passar kunders 
behov för att kunna skapa en framgångsrik butik. Designen i butiken skall vara uppbyggd 
efter vart kunder går, vad de ser och hur de reagerar. Genom ändringar i butiksplanering, 
varupresentation och skyltning som är bättre anpassade efter kunderna kan försäljningen öka. 
Det har visat sig vara svårt att i praktiken använda de forskningsresultat som finns inom 
shopping. Det är svårt att få kunderna att röra sig i de banor som har planerats och det är svårt 
att få dem att titta på just de produkter som önskas. Mycket av det framkomna inom 
shoppingvetenskapen är egentligen självklart när det väl blottläggs, men kan vara svårt att se 
trots att det ibland finns rakt framför näsan. Det uppenbara är inte alltid tydligt.  
 
Det är en stor utmaning för butiker att fånga kunders uppmärksamhet och påverka dem inne i 
butiken. Därmed finns det ett behov för butiksägaren att förstå hur människor interagerar med 
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butiksdesignen. Som ekonomistudenter med inriktning på marknadsföring riktas vårt intresse 
mot denna interaktion samt hur de påverkar varandra. Det här är ett dynamiskt område som 
hela tiden utvecklas.  

1.3. Problemformulering 
Utifrån ovanstående diskussion har vi kommit fram till följande problemformulering: 
 

Hur kan butiksdesignen förbättra försäljningen i en butik? 

1.4. Syfte 
Syftet med studien är att:  

� Beskriva inomhusdesignen i två butikskedjor för att få en förståelse för en viss given 
miljö och hur människor använder den. 

� Jämföra inomhusdesignen hos två butikskedjor för att få en förståelse för vad som 
fungerar och varför, respektive vad som inte fungerar och varför inte.  

� Förklara likheter och skillnader i inomhusdesignen hos två butikskedjor. 
� Presentera rekommendationer för åtgärder som butikskedjor kan använda sig av för att 

förbättra försäljningen.  

1.5. Problemavgränsningar 
Vi har valt att avgränsa oss till att undersöka butikers inomhusdesign. Med inomhusdesign 
avses butikens skyltfönster samt utnyttjandet av den yta av butiken kunder har möjlighet att 
vistas på. Vidare har vi valt att avgränsa oss till att studera valda butiker ur ett 
kundperspektiv.  

1.6. Uppsatsens disposition 

1. Inledning – ger en introduktion till problem-
området. Därefter följer syftet med studien samt 
problemavgränsningar.  

2. Teoretisk referensram – här presenteras vår 
referensram samt en undersökningsmodell som vi 
har tagit fram och som används i vår undersökning. 

3. Metod – vi presenterar tillvägagångssättet för 
studien samt motiveringar till de val vi har gjort. 

4. Empiri – kapitlet inleds med en företags-
presentation av våra fallföretag och därefter följer 
en sammanställning av vår empiriska undersökning. 

5. Analys – vi analyserar vår underökning utifrån vår 
referensram, för att visa de samband mellan teori 
och empiri som vi har kommit fram till. 

6. Slutsatser och diskussion – kapitlet ger en 
presentation av våra slutsatser samt en diskussion 
kring våra egna reflektioner. Dessutom ges förslag 
på fortsatta studier.

1. Inledning 

2. Teoretisk referensram 

3. Metod 

6. Slutsatser och 
diskussion 

4. Empiri 

5. Analys 
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2. Teoretisk referensram 
I detta kapitel presenteras vår teoretiska referensram. Kapitlet inleds med en förklaring till 
shopping. Därefter bygger kapitlet på butikens yttre information, utformning, inre 

information samt försäljning. Avslutningsvis presenteras vår undersökningsmodell, som 

utformats utifrån den teoretiska referensram vi har tagit del av. 

2.1. Shopping 
Trots en ökande andel möjligheter att köpa produkter från hemmet innebär shopping oftast ett 
fysiskt besök i en butik. Shopping kan fungera som en avkoppling och en umgängesform, 
men kan också vara en nödvändighet och ytterligare ett av alla måsten i hemmet. Det har sagts 
att shopping är en av de få möjligheter som finns att utföra en nödvändig syssla, samtidigt 
som möjlighet till avkoppling och umgänge erbjuds. (Dholakia, 1999) 
 
Underhill (2006) betonar att tiden som en kund tillbringar i en butik är en av de viktigaste 
enskilda faktorerna för hur mycket kunden kommer att köpa. Butiksägare fokuserar idag på 
hur de kan förlänga kunders vistelse i butiken och därmed öka försäljningen. Det har visat sig 
att en behaglig butiksdesign gör att kunden stannar längre i butiken och köper mer produkter 
(D’Astous, 2000; Ekberg & Lohmander 2004; Jonsson 1979; Underhill, 2006; Yalch & 
Spangenberg, 2000).  
 
När en grupp företagsledare intervjuades angående differentiering medgav över 85 procent av 
intervjuobjekten att det i dagsläget är lönlöst för ett företag att endast försöka differentiera sig 
genom traditionella element såsom pris, leverans och produktfunktioner. Det nya sättet att 
differentiera sig är genom kundupplevelse. (Mascarenhas, Kesavan & Bernacchi, 2006) Men 
att definiera vad kundens totalupplevelse i en butik egentligen är och hur en butik kan skapa 
en positiv totalupplevelse för kunden är svårt. Alla företag måste definiera sin egen version av 
totalupplevelse samt hitta en väg dit. (Choppin, 1995) Kotler, Armstrong, Saunders och Wong 
(2001) anser att det kommunicerade budskapet är en viktig del av alla företag. Detta eftersom 
kunder förknippar olika butiker med olika värden oavsett kvaliteten på produkterna. Även 
Doyle och Stern (2006) menar att syftet med all marknadsföring är att få kunderna att välja en 
butik framför en annan och att butikens budskap skall lysa igenom i allt företaget gör. 

2.2. Yttre information 
Rylander (1984) menar att skyltfönstret är butikens ansikte utåt och ett väl genomtänkt 
skyltfönster kan locka många kunder till butiken. Det är ett säljverktyg som både anses vara 
den billigaste och den mest effektiva annonsen. Nedan följer en närmare presentation av 
skyltfönstret som butikens yttre information till kunderna.  

2.2.1. Skyltfönster 

Ekberg och Lohmander (2004) påpekar att ett skyltfönster bör tala om vad butiken står för och 
vad kunden kan förvänta sig att hitta i butiken. Det perfekta skyltfönstret skall rikta sig till 
butikens målgrupp och få kunderna att gå in i butiken med en vilja att köpa. Ekberg och 
Lohmander (2004) samt Underhill (2006) menar att skyltfönster många gånger är inredda som 
om människor stod framifrån och stirrade rakt in i dem, men så är det inte. Oftast närmar sig 
kunder butiken från sidan, vilket gör att fönstret då kan bli svårt för förbipasserande att se. För 
att öka antalet personer som ser skyltningsföremålen bör de vridas så att de syns bättre från en 



TEORETISK REFERENSRAM 

5 

vinkel. Ett annat sätt att skylta är att vinkla samma skylt åt båda sidorna, vilket gör att 
människor kan se oavsett vilket håll de kommer ifrån.  
 
För att ett skyltfönster inte skall vara bortkastat är det betydelsefullt att budskapet i 
skyltfönstret är tydligt, kortfattat och enkelt (Ekberg & Lohmander, 2004; Underhill, 2006). 
Företagets namn är ofta det primära budskapet i ett skyltfönster och bör vara lätt att uppfatta 
(Rylander, 1984). Ekberg och Lohmander (2004) rekommenderar att skyltfönster byggs upp 
kring ett tema. Författarna ger förslag på teman såsom årstiden eller speciella dagar och 
högtider. 

2.3. Utformning 
Butiksdesignen har visat sig påverka kundernas köpbeteende och får därmed en stor betydelse 
för butikens försäljning (Newman & Foxall, 2003). Jonsson (1979) menar att butiker, genom 
till exempel butiksdesign, kan vädja till kundernas undermedvetna köpmotiv. Vidare menar 
Underhill (2006) att en butik som säljer samma eller liknande produkter som andra butiker 
kan skapa konkurrensfördelar genom butiksdesign. Nedan följer en presentation av butikens 
inredning, rörelsemönster och exponering, vilka ingår i butikens utformning.  

2.3.1. Inredning 

Mason och Burns (1998) samt Rylander (1984) betonar vikten av en genomtänkt planlösning, 
vilket innebär en plan för hur den befintliga ytan skall disponeras. Rylander (1984) menar 
vidare att en bra planlösning tar hänsyn till den mänskliga anatomin. Det kan göra att 
produkterna syns sämre men kunderna trivs bättre.  
 
Kunder fattar de flesta beslut på butiksgolvet, och det gör att inredningen är av större vikt än 
många butiksägare tror. (Underhill, 2006) Gavlar med temporära säljutbud är bra och främjar 
oftast försäljningen (Rylander, 1984). Enligt Newman och Foxall (2003) är det viktigt att 
välja inredning efter vilken bransch butiken befinner sig i och efter vad butiken vill förmedla. 
Underhill (2006) nämner att butiker som till exempel erbjuder kosmetika och 
skönhetsprodukter skall tänka på att skapa en butiksdesign där avskildhet kan upplevas, så att 
kunden i lugn och ro kan prova produkterna och bestämma sig för sitt köp.  
 
En viktig förutsättning för att kunden skall trivas och utan problem kunna orientera sig i 
butiken är god belysning. Butiker bör försöka utnyttja ljusets möjligheter och möblera med 
ljus. För liten text och dunkel belysning skapar irritation. Det är också viktigt att kunden inte 
bländas av felriktade lampor. (Rylander, 1984) Lampor och olika typer av ljus kan användas 
för att lysa upp hyllor med erbjudanden och få kunder att rikta blicken åt ett visst håll. Kunder 
tenderar att stanna upp och undersöka produkterna mer när ljuset är starkt än vid svagare 
belysning. (Mason & Burns, 1998) Dock är de flesta butiker idag för mörka och bör vara 
ljusare för att kunderna skall kunna se fullständigt utan ansträngning. (Underhill, 2006)  

2.3.2. Rörelsemönster 

Underhill (2006) menar att butiksdesignen skall vara användarvänlig. Hela 
shoppingupplevelsens karaktär bestäms av hur kunderna går, vad de ser och hur de reagerar. 
En bra butik är medveten om kundernas rörelsemönster och placerar sina produkter i 
kundernas väg samt inom deras synfält på ett sätt som lockar till intresse. Mason and Burns 
(1998) poängterar att framkomligheten är av stor vikt för en butik. Detta då ingen kund vill 
tränga sig fram till produkterna. En alltför trång butik kan medföra att kunderna avviker från 
butiken tidigare än de annars hade gjort.  
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Ekberg och Lohmander (2004) samt Jonsson (1979) menar att sättet som vi går på är 
avgörande för vad vi ser. En utmaning för butiksägare är att sträva efter att få kunder att gå 
allra längst in i butiken. I till exempel matbutiker är mjölkdisken ofta placerad långt in i 
butiken för att kunder skall tvingas gå förbi hela sortimentet innan de till slut får sin mjölk. 
Det är ett bevis på genomtänkt exponering som i sin tur påverkar kundens rörelsemönster. 
Enligt Underhill, (2006) innebär flippereffekten att en väldisponerad spridning av produkter 
får kunden att studsa genom hela butiken. Med hjälp av denna effekt kan kunderna hamna 
längst in i butiken 
 
Det är viktigt för butiksägaren att ta hänsyn till den så kallade rumpsnuddseffekten när det 
bestäms vad som skall säljas var. Denna effekt innebär att kunder och framför allt kvinnor 
inte gillar att undersöka produkter som förvaras nedanför höftnivån. Kvinnor tycker heller inte 
om närgången kroppskontakt och trängsel, då de upplever det som köpavtändande. De blir 
irriterade och lämnar butiken med oförrättat ärende. Butiksägare bör gå igenom varenda 
kvadratmeter av butiksytan och fråga sig själv om det är möjligt att stå på ett ställe utan att bli 
knuffad bakifrån. Om svaret blir nej är den platsen olämplig för produkter som kräver lång tid 
att undersöka. (Underhill, 2006) 

2.3.3. Exponering 

Rylander (1984) betonar att exponering skall underlätta försäljningen. Det medför att 
produkterna måste vara tillgängliga för kunderna för att lönsamhet skall uppnås. Hur 
produkter är arrangerade, i hyllor eller på bord, spelar en viktig roll för hur mycket som säljs 
(Applebaum, 1951; Mason & Burns, 1998). Underhill (2006) förklarar att varje butiks mest 
värdefulla område är den högra sidan. Undersökningar som författaren genomfört visar att när 
kunder går in i butiker går de till höger. Författaren menar att det beror på att vi är vana att gå 
till höger då vi har högertrafik. Nyheter och produkter som butiken vill sälja mer av eller vill 
att kunden skall uppmärksamma extra mycket bör därför placeras till höger om ingången i 
högertrafikerade länder.  
 
Hur produkterna placeras i hyllorna och exponeras för kunden är butikens främsta verktyg för 
att öka försäljningen i butiker (Corstjens & Doyle, 1981). Enligt både Rylander (1984) och 
Underhill (2006) är det produkterna som skall styra kundens behov, inte designerns. 
Produkterna skall organiseras så att kunderna bekvämt och enkelt kan undersöka dem. De 
skall presenteras i en förnuftig och logisk ordningsföljd.  
 
Rylander (1984) menar att tillfälliga produktutbud och nyheter, som butiken vill locka 
kunderna med, med fördel placeras en bit in i butiken, där de fungerar som en magnet som 
drar kunderna inåt. Jonsson (1979) betonar att hyllor i ögonhöjd oftast är effektivast ur 
försäljningssynpunkt. Underhill (2006) menar att det finns en tillförlitlig zon, även kallad 
blicklinje, där kunderna sannolikt ser produkterna. Denna zon är några centimeter ovanför 
ögonhöjd ner till knäområdet.  

2.4. Inre information  
Underhill (2006) framhåller att kunder inte tycker om att ställa dumma frågor. Därför är det 
viktigt att det finns tillräckligt med information i butiken för att de skall kunna bygga upp en 
kunskap. Kunder blir till exempel irriterade över otydliga prislappar och missvisande skyltar. 
Nedan följer en närmre presentation av butikens skyltar, anpassningar och personal, vilka är 
en del av butikens inre information till kunderna.  
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2.4.1. Skyltar 

Eftersom fler köpbeslut fattas i butiken har det blivit allt viktigare att tänka på skyltningen i 
butiken (Jonsson 1979; Underhill 2006). Underhill (2006) påstår att ”… att sätta upp en skylt 

som tar 12 sekunder att läsa på en plats där kunder tillbringar 4 sekunder är ungefär lika 

effektivt som att ställa den i sitt eget garage” (Underhill, s. 51). Författaren lyfter fram att den 
bästa skylten är den som kan läsas snabbt och som kan läsas i rörelse. Det får heller inte 
finnas för många skyltar i butiken då detta kan göra kunden förvirrad.  
 
En skylt kan locka fler kunder in i butiken och stimulera försäljning av både nya och 
närbesläktade produkter, men en skylt kan även förstöra för butiken. Därför är inte bara 
placeringen av skylten viktig, utan även dess utformning och förmedlingen av budskapet. 
(Jonsson, 1979) För att se om en skylt fungerar är det enda sättet att placera den i butiken. Det 
misstag som ofta görs när en skylt designas är att inte tänka på att den skall visas i en butik. 
Ett annat misstag som måste undvikas är att placera en skylt i vägen för produkter. (Underhill, 
2006) 
 
Alexander (2006) skriver att det är viktigt att kunder kan läsa skyltar men även etiketter, 
anvisningar samt varningar på paketet, flaskan eller burken. En bra skylt är en skylt med ett 
kort och lättförstått budskap. Designers måste fundera på vem som läser skyltarna och därmed 
textens storlek. Vidare framhäver Underhill (2006) att det inte enbart är storleken som skall 
tas hänsyn till, utan även färgnyanser. Mason och Burns (1998) påpekar vikten av att kunden 
tydligt kan se priset på produkterna i butiken. Många kunder ogillar att behöva fråga om priset 
och avstår hellre från produkten.  

2.4.2. Anpassningar 

Underhill (2006) lyfter fram viktiga faktorer som gör att kunder trivs bättre i butiken. En 
faktor är speglar, vilka får kunder att sakta in och betrakta vad som händer på reflekterande 
ytor. Speglar är dessutom viktiga i exempelvis butiker som säljer kosmetika och kläder, då 
detta är produkter som kunder vill titta sig i spegeln när de provar. Författaren menar även att 
nästan alla oplanerade inköp och flera planerade är resultat av att kunden sett, rört, luktat eller 
smakat. När kunder testar produkter har det visat sig att de köper mer. Butiker skall göra 
produkter tillgängliga, låta kunder testa, se, känna och lukta. Kunder vill röra produkter som 
vid användning kommer i kontakt med våra kroppar såsom lotions, fuktkrämer, smink, 
deodorant.  
 
Underhill (2006) lyfter fram att butiksdesignen skall anpassas till kunder. Butiker bör göra 
plats för sittplatser, eftersom en stol tilltalar kunden och visar att butiken bryr sig. När kunder 
shoppar i sällskap är sittplatser vad den icke-shoppande människan behöver för sin egen 
bekvämlighet, men även för att hållas på gott humör och inte vara kunden till last. Författaren 
menar att det är viktigt att även underlätta för kunden i butiken. För kunder som befinner sig 
på till exempel sminkavdelningar behövs enkla bekvämligheter såsom servetter och 
papperskorgar. Detta har visat sig leda till att kunder både provar produkter i högre grad och 
stannar längre i butiken, faktorer som i sin tur har visat sig leda till ökad försäljning.  
  
Färger skickar snabba och koncentrerade signaler till hjärnan och betyder olika saker för olika 
människor. Dock finns vissa generaliseringar. (Rydberg 1999) Människor dras naturligt till 
varma färger såsom röd, gul och guld, vilket betyder att dessa färger kan vara att föredra för 
skyltfönster samt vid ställen där impulsköp uppmuntras. Kalla färger såsom blå, lila, grön och 
silver passar bra på platser där butiken vill att kunden skall stanna länge och där kunden kan 
behöva fundera och överlägga sitt köp. Varma färger i situationer där kunden vill ta sig tid 
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och tänka över sitt köp kan göra att kunden känner sig stressad och väljer att avbryta 
butiksbesöket. Färger som ljusblå, rosa och vit samt färger i ljusa nyanser och pastellfärger 
uppfattas ofta som barnsliga färger. (Mason & Burns, 1998; Peter, Olsson & Grunert, 1999) 
Hur tilltalande en sammansättning av färger uppfattas beror på hur tilltalande de olika 
färgerna var för sig uppfattas. Kunder tenderar att uppskatta kombinationer av färger som 
liknar varandra i toner och skärpa bättre än då kombinationen består av färger som ligger 
långt ifrån varandra i färgspektrat. (Mehrabian & Russell, 1974) 

2.4.3. Personal 

Eppinette, Inman och Pick (1997) menar att service ses ofta som ett nödvändigt redskap för 
långsiktig framgång och påverkar den totala shoppingupplevelsen. Ekberg och Lohmander 
(2004) menar att trevlig och kompetent personal är nödvändigt för alla butiker. Om butikerna 
är noggranna med vilka de anställer och erbjuder en behaglig arbetsmiljö kommer positiva 
resultat ofta av sig själv. Quinn (1990) påstår att den viktigaste arbetsuppgiften som en butik 
har är bumerangprincipen, det vill säga att få kunden att komma tillbaka. En av de stora 
orsakerna till att vilja satsa på att få kunden att komma tillbaka till butiken är att de flesta 
butiker är beroende av ett gott rykte. Tycker kunder om butiken kommer de tillbaka och de 
kan också hjälpa till att generera nya kunder genom att berätta om butiken för andra. 
Författaren menar att detta är viktigt för personalen att tänka på hela tiden, varje dag, året 
runt. Om butiksägaren inte driver sin butik så att det passar kunderna, så väljer kunderna, förr 
eller senare, en annan butik. 
 
Enligt Underhill (2006) ökar den genomsnittliga försäljningen ju mer kontakt det är mellan 
kunder och personal. Personalen bör kunna sortimentet och skall råda och hjälpa kunden utan 
att tränga sig på. Författaren nämner även att det är viktigt att det finns tillräckligt med 
personal i butiken för att kunna hjälpa och assistera alla kunder som så önskar. Quinn (1990) 
anser att företag bör ifrågasätta om det finns något som kunderna kan uppleva som mindre 
trevligt hos företaget. Har butikerna väl börjat tänka i de banorna är det enkelt att upptäcka 
vad kunder tycker mindre om i butiken och göra något åt det. En viktig faktor som kunder 
uppskattar är ett gott humör (Gummesson, 2002). Det magiska med ett vinnande leende från 
en välklädd butiksanställd är oslagbart (Applebaum, 1951).  

2.5. Försäljning 
Försäljning är alla vinstdrivande butikers målsättning. Även om betalningen endast är en 
formalitet och det inte är vid kassan kunden bestämmer sig för sitt köp är kassan ett viktigt 
område i en butik. Det är här som försäljningen i slutändan äger rum och avtalet sluts. Ett 
effektivt kassasystem påverkar den sammantagna shoppingupplevelsen. (Underhill, 2006) 
Nedan följer en närmare presentation av kassan i butiken.  

2.5.1. Kassa 

Det största problemet är var i butiken kassan skall placeras. I mindre butiker är det ofta logiskt 
att kassan placeras nära dörrarna, men det är ett misstag att placera kassan så att den är det 
första som en anländande kund ser. (Underhill, 2006) I en butik med mindre yta kan det vara 
klokt att placera kassan en bit in i butiken för att tvinga kunderna längre in. Det är dessutom 
viktigt att det är lätt för kunden att se var kassan är placerad samt lätt att ta sig dit. (Rylander, 
1984)  
 
Underhill (2006) påstår att den viktigaste enskilda faktorn bakom kunders åsikt om service är 
väntetiden, då de avskyr att vänta. Därför är det av vikt att ha tillräckligt med kassor så att 
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tiden kunden väntar i kö kan hållas så kort som möjligt. Vidare menar författaren att en kassa 
inte bör vara överbelamrad, utan skall hållas fri från onödiga saker. Detta så att det blir lätt för 
kunden att både ta sig fram till kassan och att lägga upp sina önskade produkter på den.  

2.6. Undersökningsmodell 
Utifrån den teori som vi har tagit del av, har vi utformat en undersökningsmodell, Modell 
Trappan. Modellen tydliggör de faktorer som tillsammans påverkar totalupplevelsen av ett 
butiksbesök. Totalupplevelsen av varje enskilt steg påverkar upplevelsen av butiken som 
helhet. Alla steg i trappan bidrar till totalupplevelsen. Längst upp i trappan finns försäljning, 
vilket är butikens målsättning. Kunderna presenteras för de olika stegen i tur och ordning för 
att slutligen nå försäljningen.  
 
Trappsteg 1: Yttre information. Butikens yttre information innebär utåtriktad information och 
består av skyltfönstret som ger information till kunder utanför butiken.  
Trappsteg 2: Utformning. Detta trappsteg innehåller tre faktorer, som alla är en del av 
butikens totala utformning. En del i utformningen är inredning, vilket innebär hyllor, bord och 
dylikt inne i butiken. Ytterligare en är den tänkta shoppingvägen i butiken samt produkternas 
exponering i butiken.  
Trappsteg 3: Inre Information. Kunden utsätts för olika typer av information under sitt 
butiksbesök. Den inre informationen är skyltar och olika anpassningar, vilka varierar 
beroende på bland annat butikens bransch och storlek. Ytterligare en informationskälla är 
personalen.  
Trappsteg 4: Försäljning. Här är kassan en viktig faktor. Dess utformning och placering är 
exempel på faktorer som påverkar uppfattningen av försäljningssteget.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1. Modell Trappan. 
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3. Metod 
Kapitlet inleds med en diskussion kring valet av metod. Vidare beskrivs datainsamlingens 
tillvägagångssätt, vilket innefattar både litteraturstudie och empirisk studie samt hur dessa 

data har analyserats. Därefter diskuteras studiens tillförlitlighet och validitet och slutligen 

ges en kritisk granskning över studiens process. 

3.1. Val av metod 
I studien ville vi undersöka hur butiksdesignen kan förbättra försäljningen i en butik. Enligt 
Jacobsen (2002) innebär en kvalitativ ansats en djupare förståelse för problemområdet. Den 
kvalitativa ansatsen riktar in sig på att beskriva en situation och en miljö kring människan. Vi 
anser därmed att en kvalitativ ansats är lämplig för studiens syfte då den skulle hjälpa till att 
skapa en förståelse för en viss given miljö och hur människor använder den. 
 
Denscombe (2000) nämner anledningar som är typiska för kvalitativ forskning. Författaren tar 
upp att begreppet beskriva många gånger sammanförs med kvalitativ forskning. Detta passade 
vår studie, då vi ämnade undersöka och beskriva vad som händer inne i en butik. Denscombe 
(2000) och Backman (1998) lyfter fram att kvalitativa ansatser är metoder som kännetecknas 
av att de inte använder sig av siffror eller tal. Detta är ytterligare ett argument till varför vi har 
valt en kvalitativ studie. Vi ville presentera resultatet med hjälp av ord och inte med siffror. 
Enligt Backman (1998) utgörs ofta den kvantitativa ansatsen av mätningar av olika slag, som 
till exempel tester, prover, enkäter och frågeformulär. Vi har därför valt att bortse från denna 
ansats. 
 
Jacobsen (2002) förklarar att en kvalitativ studie kan utföras intensivt eller extensivt. Vi har 
valt att genomföra en intensiv studie då den, enligt författaren, syftar till att skapa en 
fullständig bild av situationen eller händelsen. För att kunna genomföra en djupare 
undersökning har vi valt att göra en fallstudie på två företag. Yin (1994) förklarar att en 
fallstudie är en empirisk studie som undersöker ett fenomen i sin verkliga kontext. 
Christensen, Engdahl, Gräs och Haglund (2001) berättar att en fallstudie kan användas för att 
tränga igenom ytan på problemet och skapa förståelse för situationsspecifika processer. Detta 
ansåg vi som passande för vår studie då vi ville undersöka butiksdesignen och få en förståelse 
för en viss given miljö och hur människor använder den. 

3.2. Litteraturstudie 
Jacobsen (2002) menar att det är viktigt att ta del av vad som har skrivits och gjorts tidigare, 
innan ett forskningsarbete inleds. Vi har under studien tagit del av aktuell och relevant 
information inom ämnesområdet. För att få fram relevant information för studien har vi sökt 
litteratur på Högskolebiblioteket i Halmstad, Statsbiblioteket i Halmstad samt använt oss av 
fjärrlån från andra bibliotek i Sverige. Vi har även sökt vetenskapliga artiklar på sökmotorn 
Google på Internet och i databaser såsom ABI/INFORM, Emerald, JSTOR och Science 
Direct. I databaserna använde vi oss av sökorden shopping, retail, retail management, 
customer behavior, in-store, window display och service management. 

3.3. Empirisk studie 
Jacobsen (2002) förklarar att empiriska undersökningar innebär att forskare samlar in 
information för första gången. Ny kunskap kan samlas in genom att använda metoder som till 
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exempel intervju, observation och frågeformulär. Nedan ges en förklaring till vilken 
insamlingsmetod vi har valt för vår empiriska studie samt hur vi har gått tillväga. 

3.3.1. Val av företag 

Kosmetikabranschen är en expansiv bransch och dess försäljning ökar år för år (Byström, 
2006). Konkurrensen på den svenska marknaden för hudvård och skönhetsprodukter har 
beskrivits som extrem av branschföreträdare. Detta påstående grundar sig på det faktum att 
den svenska kosmetikabranschen både inkluderar internationella aktörer och mindre lokala. 
Detta sätter press på aktörerna som måste arbeta hårt för att etablera och behålla sin plats på 
marknaden. (Almroth, 2006) Samtidigt blir skönhetsprodukter med naturliga ingredienser allt 
mer populärt bland kunderna. Åsikterna kring vad som är naturligt respektive onaturligt går 
vitt isär, detsamma gäller vad som är farligt respektive ofarligt för både kropp och miljö. 
(Schröder, 2007)   
 
Då kosmetikabranschen är en tillväxtmarknad med hård konkurrens mellan aktörerna anser vi 
att distributionskanaler blir viktigare än i mer stabila branscher. Detta gör att vi ser branschen 
som intressant för vår studie. Inom branschen har vi valt att undersöka två företag, Kicks och 
Yves Rocher. Kicks valdes då de under de senaste åren haft en god försäljningsutveckling 
(www.affarsdata.se). Yves Rocher valdes då företaget är ett av världens främsta 
kosmetikaföretaget inom just naturlig kosmetika (www.yves-rocher.se). Vi ansåg att en 
jämförelse mellan dessa två företag skulle vara intressant, då vi förväntade oss att företagen 
skulle ha valt att använda butikerna som försäljningskanal på olika sätt.  
 
Totalt har vi undersökt 20 butiker; 10 Yves Rocher och 10 Kicks. Valet av antal butiker beror 
på geografiska begränsningar. Yves Rocher har 11 butiker i Sverige, men på grund av att en 
av butikerna ligger i Gävle, och därmed väldigt avsides från de andra butikerna, var det inte 
ekonomiskt försvarbart att studera samtliga Yves Rocher butiker. Av de Yves Rocher butiker 
som vi har undersökt finns det en butik belägen i vardera Göteborg, Linköping, Malmö, 
Norrköping och Skövde samt fem butiker i Stockholmsområdet (Johanneshov, Sergels torg, 
Solna, Täby och Upplands Väsby). För att undersökningen skulle bli jämn när det gällde 
antalet butiker per företag och stad, valde vi att undersöka 10 Kicks butiker som ligger i 
närheten av Yves Rocher butikerna. Se bilaga 1 för undersökta butiker.  

3.3.2. Operationaliseringsprocess 

Underhill (2006) benämner formuläret som en observatör, till exempel en ”mystery shopper”, 
använder sig av för ett spaningsark, vilket även vi har valt att göra. För att kunna utforma ett 
spaningsark med variabler, där svaren skall hjälpa oss att besvara problemformuleringen, 
utarbetade vi ett operationaliseringsschema, se bilaga 2. Utifrån teorin arbetade vi fram en 
modell, Modell Trappan, med fem dimensioner: Yttre information, Utformning, Inre 
information, Försäljning samt Totalupplevelse. Dessa dimensioner blev sedan även 
operationaliseringsprocessens dimensioner och utifrån dessa. Genom dessa dimensioner fick 
vi fram egenskaper och utifrån dem utformade vi frågor vilka utgör själva mätinstrumentet, 
det vill säga det operativa spaningsarket, se bilaga 3. Detta operativa spaningsark användes 
direkt efter observationen och kan ses som ett instrument att använda för minnesanteckningar. 
Vi utformade även ett detaljerat spaningsark som var tydligare och konkretare, se bilaga 4. 
Det sistnämnda spaningsarket användes som ett förtydligande och fylldes i av observatören 
inom en timme efter observationen för att undvika glömskhet. 
 
En del av spaningsarket behandlade personalen. För att kunna bedöma personalen behövde vi 
i varje butik ställa frågor och på det sättet få kontakt med personalen. Vi utformade tre frågor. 
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Två av dessa frågor, vilka det var varierade, ställdes i alla butiker. Frågorna syftade till att se 
hur väl personalen kan erbjuda en produkt utifrån ett problem, samt hur väl de känner till 
sortimentet och har kunskap om detta. Efter att ha tagit del av en artikel av Schröder (2007) 
formulerade vi följande frågor: 

• Jag är känslig mot vissa produkter och ämnen, har ni några produkter för känslig hy? 
• Jag är ute efter en lotion med olivolja utan mineraloljor, har ni det? Varför är det 

egentligen farligt med mineraloljor i lotion?  
• Jag skulle vilja ha en deodorant utan aluminium, finns det? Jag har hört olika saker om 

hur farligt aluminium i deodoranter är, vad är sant?  
 
När vi ansåg att spaningsarken var färdigutformade genomförde vi en pilotstudie, vilket 
innebar att vi testade dem på en Kicks butik i Halmstad för att undersöka om de funderade. 
Alla tre som utför studien gick in i butiken, provade på att agera ”mystery shopper” och fyllde 
därefter i spaningsarken. Det visade sig att det fanns några tveksamheter i spaningsarken som 
fick ändras och förtydligas, exempelvis hade vi inte specificerat frågorna tillräckligt och det 
fanns frågor som vi tolkade på olika sätt.  

3.3.3. Observation  

Enligt Jacobsen (2002) innebär observation att undersökaren samlar in information genom att 
titta på vad människor gör i olika situationer. När undersökaren vill registrera vad människor 
faktiskt gör, inte vad de säger att de gör, är metoden lämplig och intressant. Genom att 
använda observation som metod undviks problem såsom att inte alla kunder minns vad de 
faktiskt gjorde eller att kunderna inte talar sanning. Jacobsen (2002) framhåller även att 
observation är användbar som metod för att registrera beteende i en kontext. En observation 
utförs oftast på en fysisk plats som är intressant för problemställningen.  
 
Christensen et al. (2001) skiljer mellan olika typer av observationer. Vi har valt att genomföra 
en dold, icke-deltagande observation, vilket innebär att de som ingår i undersökningen inte är 
medvetna om det. En dold observation innebär att de observerade inte är medvetna om att en 
undersökning pågår. En icke-deltagande observation innebär att graden av interaktion mellan 
observatören och de som observeras är låg. Enligt Cristensen et al. (2001) är ett exempel på 
en dold, icke-deltagande observation ”mystery shopper”. Både Stucker (2004) och Åkerman 
(2004) förklarar att det innebär att observatören uppträder som en vanlig kund i en butik, men 
synar butiken med ”kundglasögonen” på. Eftersom vi vill undersöka hur kunder uppfattar 
butiksdesignen ansåg vi att denna typ av observation passade vår studie bäst. 
 
Alla de butiker som vi valt att studera, observerades av två ”mystery shoppers”. Att vi valde 
att två personer skulle observera varje butik, då studien utfördes av tre personer, grundar sig i 
att vi inte ville få en alltför subjektiv bedömning av varje butik, vilket även Kvale (1997) 
poängterar är viktigt. En annan anledning var att vi ville få en helhetsbild av de undersökta 
butikerna i en butikskedja och inte en helhetsbild av en viss butik. Vi turades om att agera 
”mystery shopper”, det vill säga vi använde oss av ett roterande schema. De två personer som 
agerade ”mystery shoppers” i samma butik besökte butiken i omgångar, det vill säga de 
befann sig inte i butiken samtidigt.  

3.3.4. Bearbetning av observation 

För att kunna arbeta med den data som framkom vid observationerna på ett så noggrant och 
rättvisande sätt som möjligt, fylldes det operativa spaningsarket i av den person som agerat 
”mystery shopper” utan att prata med någon. Detta gjordes direkt efter butiksbesöket för att 
personen då hade möjlighet att gå in i butiken igen om han eller hon inte kom ihåg allt som 
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skulle studeras. Det gjordes även för att undvika att personen inte skulle bli påverkad av 
någon annan. Därefter fyllde samma person som utfört observationen i det detaljerade 
spaningsarket, för att undvika att observatören glömde vad som faktiskt skedde i butiken eller 
hur det såg ut.  

3.4. Analysmetod 
Yin (1994) förklarar att det svåraste med en fallstudie är att analysera den. Vidare menar 
författaren att varje undersökning måste inledas med att en strategi väljs, vilken anger vad det 
är som skall analyseras och varför. Vi valde därför att tidigt fundera över analysmetod. Vi 
inledde med att sortera de ifyllda spaningsarken i olika högar. Varje butiksbesök hade 
resulterat i fyra spaningsark, det vill säga två operativa samt två detaljerade spaningsark. För 
att få en helhetssyn sammanställdes dessa fyra spaningsark i ett detaljerat ark. Anledningen 
till att vi valde att sammanställa de operativa spaningsarken tillsammans med de detaljerade 
beror på att det ena spaningsarket kunde innehålla information som det andra saknade. Kvale 
(1997) menar att det ges en mer godtycklig subjektivitet om flera personer tolkar samma 
situation. Vi var därför noggranna med att de två personer som besökt samma butik granskade 
den insamlade datan tillsammans för att sedan komma fram till en gemensam tolkning. Detta 
tillvägagångssätt användes på alla butiker vilket betydde att vi därefter hade 10 spaningsark 
per butikskedja att arbeta med. För att få den insamlade datan än mer överskådlig, 
sammanställde vi sedan varje butikskedja för sig med hjälp av operationaliseringsschemat. De 
10 olika butikerna blev till en helhet och vi fick därigenom ett spaningsark med svar gällande 
alla besökta butikerna i respektive butikskedja.  

3.5. Metoddiskussion 
Jacobsen (2002) menar att en undersökning är en metod för att samla in empiri. Denna empiri 
skall uppfylla två krav; den skall vara reliabel, det vill säga tillförlitlig och trovärdig, och 
valid, det vill säga giltig och relevant. Nedan förs en diskussion om hur studien uppfyller 
dessa två krav.  

3.5.1. Tillförlitlighet 

Med tillförlitlighet menar Jacobsen (2002) att studien måste vara genomförd på ett trovärdigt 
sätt och att den går att lita på. Undersökningens tillförlitlighet påverkas av vilken information 
som använts, hur den samlats in och sammanställts. I vårt fall handlar det om att den data som 
samlats in genom observationerna måste vara tillförlitlig och trovärdig. Det innebär att 
undersökningen måste vara genomförd på ett sätt så att den går att lita på. I metodavsnittet har 
vi beskrivit tillvägagångssättet på ett utförligt sätt för att andra, så likvärdigt som möjligt, 
skall kunna genomföra ännu en undersökning som behandlar denna studies problemområde 
och få fram likvärdiga resultat. Jacobsen (2002) menar att om en undersökning görs mer än en 
gång med hjälp av samma metoder och får samma resultat har den hög tillförlitlighet. 
 
För att säkerställa att sammanställningen av observationerna skett utan misstolkning, 
diskuterade de två personer som utfört observationen på samma butik, datan med varandra. 
Det gjordes för att vi skulle fortsätta analysarbetet med ett så korrekt och sanningsenligt 
resultat som möjligt, vilket Christensen et al. (2001) poängterar betydelsen av. Dessutom 
diskuterades spaningsarken noggrant innan observationerna tog sin början. Detta för att alla 
skulle ha samma uppfattning om vad vi förväntades studera i butikerna och för att vi inte 
skulle uppfatta olika variabler i spaningsarken på olika sätt.  
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3.5.2. Validitet  

Både Christensen et al. (2001) och Jacobsen (2002) delar in validitet i två delar, intern och 
extern giltighet. Intern giltighet innebär att studien har undersökt det som var avsett att 
undersökas. Vi anser att studien gör detta eftersom vi studerar det problem som vi från början 
avsett att studera. Christensen et al. (2001) påpekar även att trovärdigheten i en kvalitativ 
analys bestäms utifrån hur systematisk insamlingsmetoden har varit samt hur öppet resultatet 
redovisas. Observationsunderlaget har vi utformat utifrån teorin, och därefter har det testats 
och justerats. Vi har gått igenom butik efter butik på samma sätt och studerat samma variabler 
i samtliga butiker. Då insamlingen av data varit mycket systematisk samt då 
sammanställningen av spaningsarken redovisas tydligt, anser vi att intern validitet är uppnådd. 
Detta baseras även på att studien uppnått det som Christensen et al. (2001) benämner som 
teoretisk mättnad, vilket innebär att vi inte har dragit förhastade slutsatser utan att vi har 
besökt tillräckligt många butiker för att kunna påvisa underliggande strukturer och processer.  
 
Extern giltighet handlar, enligt Christensen et al. (2001) och Jacobsen (2002), om i hur hög 
grad resultatet från en undersökning kan generaliseras. För studien rörde det sig om att få 
fram ett resultat som inte hade påverkats om vi hade tagit del av fler butiker. Då observationer 
genomförts i butiker från olika butikskedjor samt i olika städer, anser vi inte att vi skulle ha 
kunnat hitta större skillnader i andra butikskedjor inom kosmetikabranschen. Vi kan dock 
avgränsa studiens giltighet då resultatet endast är generaliserbart på butiker i 
kosmetikabranschen och butiker av samma storlek och med liknade sortiment som de 
undersökta butikskedjorna tillhandahåller.   

3.6. Metodkritik 
Vi har under arbetet med vår studie och även efteråt kritiskt granskat vårt tillvägagångssätt. Vi 
har kommit fram till ett par punkter som kan ha betydelse för det resultat och de slutsatser vi 
kom fram till. Som vi nämnde i metodkapitlet var det två personer som besökte varje butik. Vi 
var väl medvetna om att information kan ha uteblivit då det fanns risk för att den person som 
inte deltog i observationen kunde ha uppfattat butiksdesignen annorlunda. På så sätt kunde 
annan viktig information, som har betydelse för detta sammanhang, framkommit.  
 
Eftersom vi tre som utfört observationen sedan tidigare känner till de två olika företag vars 
butiker vi undersökte, kan det finnas en risk för att våra förutfattade meningar har påverkat 
det vi observerat. Vi är medvetna om att resultatet kunde ha blivit annorlunda om vi inte hade 
haft några som helst förutfattade meningar om de två butikskedjorna. På samma sätt kan det 
faktum att vi vid undersökningstillfället var väl pålästa inom ämnet ha påverkat 
observationen. Risken finns att vi uppfattat butikerna annorlunda än vad vi gjort om vi inte 
hade varit pålästa.  
 
Christensen et al. (2001) nämner nackdelar med observation, bland annat observatörseffekter, 
objekteffekter och instrumenteffekter. Vi är medvetna om att vi som personer har påverkat 
studien och spelat en viktig roll i observationen då personliga åsikter och erfarenheter inte helt 
kunnat bortses från. Vidare är det möjligt att butikspersonalen och övriga kunder uppfattat att 
vi genomfört en studie, vilket kan ha påverkat deras beteende. Även det valda instrumentet, 
spaningsarket, kan ha påverkat studien och styrt den i någon riktning. Detta då spaningsarken 
utformades med grund i teorin och kan ha saknat eller haft fel kategorialternativ. Vi är även 
medvetna om att yttre störningar såsom andra kunder och omgivningen i sig kan ha påverkat 
studien och därigenom fått effekter på resultatet.  
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4. Empiri 
I detta kapitel redovisas resultatet av vår undersökning. Kapitlet inleds med en presentation 
av de två företag som studerats. Därefter följer en sammanställning av de empiriska 

resultaten som är relevanta för studien. Detta kapitel ligger sedan till grund för analysen i 

kapitel fem. 

4.1. Presentation av Kicks 
Kicks Kosmetikkedjan AB bildades år 1991. Företaget förvärvades år 2002 av Åhléns och 
Axel Johnsson. Kicks är idag rikstäckande och har över 100 butiker i Sverige. Kicks har doft, 
makeup, hudvård och hårvård som huvudinriktning. Företaget har de största varumärkena på 
den svenska marknaden; bland annat Dior, Isadora, Lancome, Max Factor, Maybelline och 
Nivea. Kicks affärsidé är: ”Med engagemang, kunskap och moderna, tillgängliga butiker 

guidar vi besökarna till berikade upplevelser inom kärnområderna makeup, doft, hudvård och 

hårvård.” (www.kicks.se) 

4.2. Presentation av Yves Rocher 
Yves Rocher bildades för 40 år sedan. Företaget skapade då även ett varumärke med samma 
namn, Yves Rocher. Redan vid starten var företaget övertygade om att naturliga produkter är 
källan till skönhet och de bestämde sig för att det skulle fokusera på natur och feminin 
skönhet. Yves Rochers mål är att vara nummer ett i världen inom biovegetabilisk 
skönhetsvård och ta fram det finaste ur varje personlighet. De vill möta varje kvinnas behov 
med hjälp av bra produkter till ett överkomligt pris. Med 30 miljoner kunder världen över är 
Yves Rocher ett världsledande företag inom naturlig skönhetsvård. (www.yves-rocher.se) 

4.3. Sammanställning 
Nedan följer en sammanställning av våra genomförda observationer av butikskedjorna Kicks 
och Yves Rocher. Sammanställningen presenteras efter undersökningsmodellens fem 
dimensioner och efter frågorna i det operativa spaningsark som vi har använt oss av under 
observationerna.  

4.3.1. Yttre Information  

 
Mätinstrument                                 Kicks                                              Yves Rocher 

Syns butiken på 
avstånd?   
 
 
 

Butiksnamnet står stort ovanför 
ingången, 2 butiker har utstickande 
skyltar från fasaden med butiksnamnet. 
Ibland syns loggan längst ner i 
skyltfönstret. 2 butiker ligger i en sväng 
vilket gör att skyltfönstren är vinklade. 
Inga direkta skyltningsobjekt, vi ser rakt 
in i butiken. 

Många butiker syns inte förrän vi 
står framför dem. Mest platta 
skyltar med butiksnamn på 
fasaden. Skyltfönstret inrett som 
om vi stod rakt framifrån.  
 

Vad visas i 
skyltfönstret? Hur? 
 
 

Inga direkta skyltningsobjekt, själva 
butiken är skyltningen. 4 butiker har 
kassans baksida mot fönstret, och 
samma 4 butiker samt ytterligare 2 
butiker har midjehöga upplysta skyltar i 
fönstret.  

Stora bilder med säsongsbetonade 
motiv (tulpan, påskägg). Produkter 
gruppvis på låga pallar. Kampanjer 
och pris är i fokus. 



EMPIRI 

16 

Vad förmedlar 
skyltfönstret?  
 
 

Välkända varumärken. Glamour, dyrt 
och fint. Överkomlig lyx. 

Påsk och vår. Billigt, vardag och 
dålig kvalitet på grund av 
prisfokus. Barnsliga och varma 
färger.  

Hur väl förstås vad 
butiken erbjuder för 
produkter/tjänster?  
 
 

Väl, eftersom vi ser hela butiken och 
vilka produkter som erbjuds. Dock 
oklart vad butiken står för, vad som är 
speciellt.  

Skyltfönstret är otydligt. Butikens 
namn syns ofta inte tydligt. 
Kampanjerna är tydliga, men 
produkterna hamnar i skymundan. 
Oklart vad butiken står för, vad 
som är speciellt. 

4.3.2. Utformning 

 
Mätinstrument                                 Kicks                                              Yves Rocher 

Hur är inredningen? 
 

Varumärkena har egna öar med hyllor, 
dessa bildar gångar. Öarna når till 
pannhöjd, och på gavlarna finns hyllor i 
brösthöjd. Utmed väggarna hyllor från 
knähöjd till något ovanför huvudet. 
Bord i olika nivåer, bildar formationer 
med produkter på.  

Utmed väggarna bänkar i lårhöjd 
med hyllor ovanför, upp till 
pannhöjd. Midjehöga öar och bord 
på golvet, ibland fristående 
midjehöga vingliga hyllor med 
produkter ända ner till golvet. 
Hyllor formade som en trappa 
förekommer. 

Finns det möjlighet 
till avskildhet?  

Ja, men inte alltid på de ställen där vi 
vill stanna till, till exempel vid sminket. 

Nej hela butiken är som en stor 
öppen yta.  

Hur är butikens 
belysning? 
 
 
 

Bra, riktade spotlights i taket. Ofta 
belysning på undersidan av alla hyllor i 
en sektion, som lyser ner på 
produkterna. Starkt ljus, ofta i blågrått. 
Punktbelysning på vissa hyllor. Ibland 
extra lampor vid speglar, eller inbyggt i 
dessa.  

Bra, dock utmärker en butik sig 
som mörkare än de andra. I övrigt 
samma ljus i hela butiken, 
spotlights i taket är riktade, men 
inte alltid mot produkterna eller 
hyllorna. Färgerna i inredningen 
tillsammans med ljuset gör att 
butiken känns varm. Kunde ha 
varit ljusare utan att skada. 

Hur är 
framkomligheten i 
butiken?  

Trångt i gångarna, vi är rädda att välta 
de små borden.  

Lätt att röra sig, gott om stora 
tomma ytor. En butik utmärker sig 
dock som mycket trång. 

Finns det en given 
slinga/väg? 

Ingen tydlig slinga, vi går mellan öarna.  Det finns en slinga, möjlighet att 
gå både höger- och vänstervarv. 

Flippereffekt? 
 
 

Tydlig. Vi dras vidare genom butiken 
genom olika kampanjer och produkter 
som finns på gavlar och små bord. Vi 
”studsar” vidare. Dock inga dragplåster 
längst in, ofta deodoranter och 
hårsnoddar.  

Vi ”studsar” inte mellan 
produkterna, utan går bara varvet. 
Produkterna är till utseendet för 
lika för att dra ögat till sig. Inget 
dragplåster längst in, vid bortersta 
väggen ofta badkulor och 
presentförslag. 

Rumpsnuddseffekt? 
 
 

Den är tydlig om det är mycket folk i 
gångarna. Om vi böjer oss ner blir vi 
tillstötta. Omöjligt att passera någon 
utan att stöta till den.   

Ingen direkt effekt. Butiken är en 
stor öppen yta och vi kan utan 
problem böja oss ner utan att bli 
tillstötta. 1 butik utmärker sig som 
mycket trång. 
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Hur presenteras 
produkterna? 
 
 
 
 

I varumärkesgrupper, inom gruppen 
produktvis. Det är ordning och reda på 
bänkar och hyllor. Varumärkena har 
speciella ställ för sina produkter och 
nyheter.  

Produkterna presenteras i 
produktgrupp, och inom gruppen 
efter färgskala. Det är ordning och 
reda på bänkar och hyllor. Ibland 
finns produkter i skålar och korgar 
på hyllorna. 

Är produkterna 
tillgängliga?  
 
 
 

Vi uppmuntras till att röra produkterna, 
alla produkter är tillgängliga. I 2 butiker 
är vi däremot rädda att riva något om vi 
rör en produkt.  

Varierande. Det är inte alltid lätt 
att nå alla produkter, och i 5 av 
butikerna är vi rädda att riva något 
om vi rör en produkt. Vi 
uppmuntras inte till att röra 
produkterna. 

Hur är produkterna 
placerade i 
förhållande till 
blicklinjen? 

Det är överlag något lågt. I hyllorna och 
öarna på golvet är höjden bra, men 
hyllorna utmed väggarna är en hylla för 
höga. 

Hyllorna utmed väggar är bra, då 
de inte är för höga. Bänkarna 
under dessa samt öar och bord är 
dock genomgående för låga.  

Vilka produkter finns 
till höger om 
ingången? 

4 butiker har herrparfymer, 3 butiker har 
smink, 2 butiker har kassan, 1 butik har 
damparfymer.  

5 butiker har parfymer, doftande 
duschkrämer och lotion, 2 butiker 
har smink, 2 butiker har kassan 
och 1 butik har produkter mot 
ålderstecken. 

4.3.3. Inre Information 

 
Mätinstrument                                 Kicks                                              Yves Rocher 

Hur är skyltarna 
placerade? 
 
 

Högt, ovanför vägghyllorna. Bakom 
produkter på borden, vid ställ med 
kampanjer och vid kassan. Överlag finns 
det få skyltar i butikerna. 

Högt, ovanför vägghyllorna. Vid 
produkterna. Hälften av butikerna 
har fler än 5 stycken skyltar i taket 
om en pågående kampanj.  

Hur är textstorleken i 
förhållande till 
avstånd?  

Ordinarie skyltar har lite text, precis 
som varumärkenas egna skyltar. 
Kampanjskyltar innehåller för mycket 
text.  

Det går lätt att läsa allt på 
ordinarie skyltar som har lite text 
Kampanjskyltar har för mycket 
text, vi läser inte allt.  

Vad förmedlar 
skyltarna? 
 
 

Skyltarna är inte så informativa, vissa är 
på engelska. Skyltarna är stilrena. De 
förmedlar lyx och fest. Kampanjskyltar 
är röriga.   

Skyltarna är inte så informativa, 
mest en fin bild och en mening av 
typen ”Naturens sanna törst”. 
Kampanjskyltar är röriga. 

Är skyltarna aktuella/ 
säsongsanpassade? 

De flesta skyltarna är ordinarie och finns 
året om. Kampanjskyltarna visar 
vårnyheter.  

Många ordinarie skyltar, men även 
gott om säsongsanpassade. Påsk 
och vår i fokus. 

Visas någon 
kampanj? 
 
 
 

Ja. Erbjudande till Kicks-medlemmar, 
ibland något otydliga. Vårnyheter visas. 
I 1 butik får kunden en tidning om de 
köper en viss produkt. 

Ja. Utförsäljning -50% på utvalda 
produkter, Presentidé, Köp en 
produkt och få en hare i tyg för 
19:50 kr. Kampanjen med haren 
något oklar, i övrigt lättförstått.  

Skyltas priser tydligt? 
 
 

På de dyrare varumärkenas produkter 
skyltas priset inte tydligt. I övrigt 
tydliga skyltar på hyllorna, stora siffror. 

Vid majoriteten av produkterna 
finns tydliga skyltar. Det 
förekommer även att priser på 
många produkter är samlade på en 
skylt, vilket är rörigt.  
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Finns speglar? Ja, över 10 stycken per butik.   Ja, 2-4 stycken per butik. 

Finns stolar? Nej.  Nej.  

Finns tester?  
 

Ja överallt, uppmuntrar till test. Tydligt 
vad som är test. Tester frontas eller finns 
ibland på en utskjutande hylla framför 
produkterna. Lättillgängligt.  

Ja, men inte på alla produkter. 
Även svårt att se vad som är test. 

Finns servetter? 
 
 

Ja, 3 butiker har 2-4 lådor vid kassan, i 
övriga butiker finns över 10 stycken 
lådor ute i butiken.  

Ja, 1-3 stycken lådor per butik. 
Finns på väggbänkarna, två butiker 
har endast på kassan. 

Finns papperskorgar? 
 

Ja, i alla butiker, oftast i anslutning till 
servetter.  

5 butiker har inga. De andra har, 
men ofta dolda bakom kassan. 

Vilka färger finns i 
butiken? 

Vitt, svart, lila, rosa, ljusblå. Grön, gul, orange, stark rosa, vitt, 
ljusbrun.  

Hur många arbetar i 
butiken vid 
besökstillfället? 

2-4 stycken per butik.  1-3 stycken per butik. 

Hur är personalens 
kompetens? 
 
 
 
 

Kan delvis matcha behov med produkt. 
Engagerade. Demonstrerar, visar och 
försöker argumentera för produkterna. 
Överlag dåliga på att bemöta 
faktaargument och göra avslut. 2 butiker 
utmärker sig som mindre bra än övriga.  

Dåliga på att matcha behov med 
produkt. 4 butiker utmärker sig 
med kompetent personal som 
demonstrerar och argumenterar för 
produkten. Överlag dåliga på att 
bemöta faktaargument. Hänvisar 
ofta till andra butiker. 

Hur är personalens 
bemötande?  
 
 

Vänligt, hejar när vi går in i butiken. 
Seriösa och serviceinriktade. Personalen 
tar kontakt och erbjuder hjälp, utom i 2 
butiker.  

Vänligt, hejar när vi går in i 
butiken. Håller sig i bakgrunden, 
passiva. I 2 av butikerna erbjuds vi 
hjälp, i de andra måste vi fråga. 

Är personalen 
tillgänglig? 
 
 
 

Tillräckligt med personal i butikerna, 
förutom i 3 butiker. Personalen rör sig 
ute i butiken, i hälften av fallen känns 
det som vi stör personalen med frågor, 
men de är alltid vänliga.  

Tillräckligt med personal i 
förhållande till antal kunder. 
Personalen står runt kassan, men 
rör sig även lätt i butiken. I hälften 
av butikerna känns det som vi stör 
personalen då vi frågar. 

4.3.4. Försäljning 

 
Mätinstrument                                 Kicks                                              Yves Rocher 

Hur många kassor 
finns det? 

1-3 stycken per butik.  1-2 stycken per butik. 

Var är kassan 
placerad? 
 
 

5 butiker har till vänster, 1 butik har till 
höger, 4 butiker har kassan mellan 2 
ingångar. Vissa butiker har kassor på 
flera olika ställen.  

5 butiker har en central ö i mitten 
av butiken, 2 butiker har till höger, 
2 butiker har längst bakersta 
väggen, 1 butik har till vänster. 

Hur är 
framkomligheten till 
kassan?  

Kassan syns oftast tydligt och det är lätt 
att ta sig dit. Disken är ofta 
överbelamrad. 

Kassan syns tydligt och det är lätt 
att ta sig dit. Disken är inte 
överbelamrad.  
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4.3.5. Totalupplevelse 

 
Mätinstrument                                 Kicks                                              Yves Rocher 

Vad förmedlar 
butiken som helhet? 

Glamour, medel till högt pris. Bra 
kvalitet. 

Billigt, vardag och låg till medel 
kvalitet.  

Hur upplevs 
butiksbesöket? 
 
 
 

Vi får en känsla av överkomlig lyx, 
det känns modernt och inbjudande. 
Vi vill stanna länge och testa 
produkterna. 2 butiker utmärker sig 
som mindre bra än de övriga. Inget 
enhetligt budskap i butikerna. 

Vi får en känsla av produkter till 
lågt pris. Svårt att särskilja 
produkterna. Butiken är trevlig och 
luftig men inget köpsug infinner 
sig, ingen lust att titta och känna 
på allt. Inget enhetligt budskap i 
butikerna. 
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5. Analys 
I analyskapitlet analyseras de empiriska resultaten utifrån vår teoretiska referensram. Vi har 
valt att strukturera analysen enligt undersökningsmodellens fem dimensioner; Yttre 

information, Utformning, Inre information, Försäljning och Totalupplevelse. 

5.1. Yttre information 
I vår undersökningsmodell är det första steget yttre information. Här har vi tittat på butikens 
skylfönster.  

5.1.1. Skyltfönster 

Ekberg och Lohmander (2004) samt Underhill (2006) betonar vikten av ett synligt 
skyltfönster. Kicks butiker syns ofta väl på grund av tydlig logga och det faktum att butikerna 
ligger i en sväng. Det gör att fönstren blir vinklade och syns från olika håll, vilket gör butiken 
synligare. Yves Rochers skyltfönster syns å andra sidan ofta inte förrän vi står framför dem. 
Butikerna utnyttjar inte möjligheter såsom loggor fullt ut, och det faktum att samtliga 
skyltfönster hos Yves Rocher är inredda som om vi stod rakt framifrån och tittade in i dem, 
gör att butikerna blir svåra att se på håll. Då Yves Rocher inte har sin logga i fokus i 
skyltfönstret har vi ibland svårt att se butikens namn trots att själva skyltfönstret syns tydligt. 
Rylander (1984) påpekar denna otydlighet, då namnet bör vara det primära budskapet i ett 
skyltfönster. Kicks har valt att låta sin logga ligga stor ovanför ingången, vilket gör att 
butikens namn syns tydligt. Detta underlättar för kunden och inga missuppfattningar blir 
möjliga.   
 
Ekberg och Lohmander (2004) påpekar att det perfekta skyltfönstret skall rikta sig till 
butikens målgrupp och få kunderna att gå in i butiken med en vilja att köpa. Kicks har inga 
skyltningsobjekt i sina fönster utan skyltar med butiken, då vi ser rakt in i den. Detta gör att 
inga tveksamheter råder om vilka produkter som erbjuds och vad vi kan förvänta oss av 
butiken. Då butikerna i sig utgör skyltningen, blir det produkternas och varumärkenas image 
som förmedlas till kunderna, snarare än en image av butiken i sig. Butiken förmedlar 
varumärken och de värden som de bär med sig, och därmed blir Kicks synonymt med de 
varumärken och produkter de säljer. Då de varumärken Kicks distribuerar ofta är världskända 
och förmedlar glamour och lyx, blir resultatet att Kicks som butik förmedlar samma värden.  
 
Yves Rochers skyltfönster är å andra sidan mycket säsongsbetonade, då de visar stora bilder 
och erbjudande med påsk- och vårtema. Detta är något Ekberg och Lohmander (2004) 
rekommenderar. Men produkterna är inte i fokus, snarare bilder på ägg och tulpaner samt 
information om kampanjer. Då vi genom fönstret inte ser in i butiken blir det något oklart vad 
butikerna egentligen erbjuder och vad som gör dem speciella. Vi får leta med blicken i 
skyltfönstret innan vi upptäcker produkterna. De stora bilderna på påskägg och tulpaner 
förmedlar att både påsken och våren är här. Detta är dock förvirrande, då vi tycker det är svårt 
att se kopplingen mellan påsk och skönhetsprodukter. Även vårtemat fokuserar inte åt något 
håll. Fönstret signalerar att det är påsk och vår, men inte hur butiken kan hjälpa kunder att 
komma i stämning eller förnya sig inför den nya säsongen.  
 
Ekberg och Lohmander (2004) samt Underhill (2006) menar att om budskapet inte är tydligt, 
kortfattat och enkelt så är det bortkastat. I Kicks skyltfönster är budskapet just kort och 
koncist, då kunden ser direkt in i butiken och får en bild av produkterna. Ingenting är dolt och 
inga missförstånd är möjliga. Yves Rocher sänder dock blandade signaler och skyltfönstret 
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signalerar inte tydligt vad Yves Rochers butiker står för och vad som är unikt med dem. 
Kampanjerna skyltas tydligt, medan produkterna kommer i skymundan.  

5.2. Utformning 
Det andra steget i vår undersökningsmodell är Utformning. Vi har observerat inredning, 
rörelsemönster och exponering. 

5.2.1. Inredning 

Det är viktigt för en butik att tänka igenom hur den befintliga ytan disponeras (Mason & 
Burns, 1998; Rylander, 1984). Detta då butiksdesignen har visat sig påverka kundernas 
köpbeteende (Newman & Foxall, 2003). Både Kicks och Yves Rocher har valt en inredning 
med hyllor utmed väggarna och fristående öar och bord ute på golvet. Inredningen skiljer sig 
inte mycket mellan de två butikskedjorna, annat än i färgskala och höjd. Kicks öar, bord och 
vägghyllor är högre än Yves Rochers, vilket gör att vi måste höja blicken för att se 
produkterna där. Det kan göra att vi missar dessa produkter. Kicks har dock valt att placera 
nyheter på gavlarna till öarna. Dessa gavlar ser vi tydligt och Rylander (1984) menar att 
denna typ av inredning och exponering oftast främjar försäljningen.  
 
Underhill (2006) menar att butiker som till exempel erbjuder kosmetika och 
skönhetsprodukter bör utforma en butiksdesign som ger utrymme för avskildhet där kunder i 
lugn och ro kan prova olika produkter. Varken Kicks eller Yves Rocher har lyckats skapa en 
plats för avskildhet där det behövs. Yves Rochers butiker består av en stor yta där vi känner 
oss iakttagna och vi upplever ingen avskildhet. Kicks å andra sidan har mer plats för 
avskildhet, men inte på de ställen där vi anser att det skulle vara nödvändigt som till exempel 
vid sminket. Bristen på avskildhet kan göra att kunder spenderar kortare tid i butikerna 
samtidigt som de ser och testar färre produkter, vilket Underhill (2006) menar leder till 
minskad försäljning.  
 
Rylander (1984) lyfter fram butikens belysning som en viktig faktor för att kunderna enkelt 
skall kunna orientera sig i butiken. Belysningen i Kicks butiker ger produkterna en tuffare 
image och gör dem enkla att se. Punktbelysningen gör att kunders blickar riktas mot hyllor 
och produkter. Hyllbelysningen i Kicks butiker i samband med riktade spotlights i taket gör 
att vissa produkter och hyllor uppmärksammas mer än andra, och butiken styr, med hjälp av 
belysningen, kundens blick. Då Mason och Burns (1998) anser att kunder stannar upp och 
studerar produkter mer när belysningen är stark, är det möjligt att Kicks genom sin riktade 
belysning säljer mer än de annars gjort. På samma sätt är det möjligt att Yves Rocher hade 
kunnat öka sin försäljning om belysningen i butiken hade riktats, varit starkare och inte varit 
likadan i hela butiken. Rylander (1984) menar att butiker bör försöka styra kunderna och 
möblera med hjälp av ljus. Kicks har genom sin hyllbelysning och riktade spotlights lyckats 
något bättre än Yves Rocher, som kunde ha haft starkare och mer riktad belysning.  

5.2.2. Rörelsemönster 

Är en butik för trång finns det en risk att kunderna lämnar butiken tidigare än de annars gjort 
(Mason & Burns, 1998). Framkomligheten i Kicks butiker är begränsad då det är så trångt i 
gångarna att vi är rädda för att välta bord där produkter exponeras. Med bredare gångar hade 
avskildheten blivit bättre och rädslan för att välta något hade försvunnit. I Yves Rochers 
butiker är det lätt att röra sig eftersom butiken är en stor öppen yta, förutom i en butik där det 
var mycket trångt. Detta kan medföra att vi stannar längre i Yves Rochers butiker än i Kicks 
butiker.  
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Enligt Underhill, (2006) innebär flippereffekten att en väldisponerad spridning av produkter 
får kunden att studsa genom hela butiken. I Kicks butiker känner vi att vi studsar fram mellan 
hyllor och bord tack vare kampanjer och en inbjudande exponering. I Yves Rochers butiker 
märkte vi inte av flippereffekten, utan vi går det ”klassiska varvet” i butiken. Det kan bero på 
att produkternas utseende och exponering inte fångar kundens uppmärksamhet och att inget 
dragplåster finns längst in i butiken. Bristen på flippereffekt gör att butiken missar 
möjligheten att leda kunden längst in i butiken eller till områden butiken gärna ser att kunden 
besöker, till exempel områden med nyheter eller med kampanjprodukter (Underhill, 2006). 
 
Underhill (2006) talar om rumpsnuddseffekten och hur det negativt kan påverka främst de 
kvinnliga kunderna. Trängsel leder till närgången kroppskontakt som i sin tur leder till att 
kunden känner ett obehag och därför inte stannar länge i butiken. I Kicks butiker är 
rumpsnuddseffekten påtaglig när det är mycket folk i gångarna. Om vi böjer oss ner blir vi 
tillstötta och det är samtidigt svårt att passera andra kunder i gångarna. Trängseln och den 
fysiska kontakten som uppstår gör att vi blir irriterade och köplusten minskar. I Yves Rochers 
butiker upplever vi dock ingen rumpsnuddseffekt och det på grund av att butikerna är en stor 
yta där vi kan böja oss utan problem. Frånvaron av rumpsnuddseffekt hos Yves Rocher gör att 
vi har möjlighet att studera produkterna utan rädsla för att bli tillstötta. Detta kan i sin tur 
medföra att kunder stannar längre i butiken och undersöker produkterna närmre.  

5.2.3. Exponering 

Både Kicks och Yves Rocher har hyllor längs med väggarna där produkter exponeras. Kicks 
exponering sker i varumärkesgrupper och inom gruppen sker det produktvis. I Yves Rochers 
butiker presenteras produkterna i produktgrupper. Dock finns samma produktgrupp på flera 
olika ställen i butiken vilket ger ett rörigt intryck och det blir svårt att förstå var vi kan hitta 
vad. Både Kicks och Yves Rocher dock har ordning och reda i hyllorna samt på borden. Detta 
gör att butikerna blir lätta att få en överblick över och vi behöver inte rota i stora korgar eller 
leta efter något. Effekten blir att butikerna ser stilrena och genomtänka ut. Corstjens och 
Doyle (1981) menar att produkternas placering i hyllorna samt hur produkterna exponeras för 
kunden är en avgörande faktor för att öka försäljningen i självbetjäningsbutiker. Här anser vi 
att båda butikskedjorna har lyckats bra med sin placering av produkter i hyllorna samt sättet 
som de exponerar produkterna för kunderna.  
 
Två av vardera Kicks och Yves Rochers butiker har valt att placera kassan till höger om 
ingången, platsen där Underhill (2006) menar att nyheter och produkter som butiken vill sälja 
mer av bör placeras. Detta gör att kassan, och inte nyheter och produkter, blir det första 
kunden ser. Flera av Yves Rochers butiker har duschkrämer och parfymerade lotions till 
höger, vilket gör att dessa uppfattas först av kunden och bidrar till kundens förväntningar på 
resten av butiken. Att fyra av Kicks butiker har herrparfym till höger och att en av Yves 
Rochers butiker har produkter mot ålderstecken till höger kan vara missvisande. Detta då 
kunders första intryck kan bli att det är produkter som dessa butiker i första hand 
tillhandahåller. Om butikerna dock har gjort ett medvetet val och placerat dessa produkter till 
höger om ingången för att en önskan om att de skall sälja mer och uppmärksammas tydligare 
av kunderna finns, stöds åtgärden av teorin. Men om butikerna i första hand vill 
sammankopplas med andra produkter än dessa bör placeringen tänkas över.  
 
Rylander (1984) förklarar att produkter måste vara tillgängliga för kunderna för att lönsamhet 
skall uppnås samtidigt som Underhill (2006) menar att kunder bör uppmuntras till att röra och 
testa produkter då detta har visat sig leda till ökad försäljning. I Kicks butiker uppmuntras vi 
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att röra vid produkterna och testa dem på ett helt annat sätt än i Yves Rochers butiker. I fem 
av Yves Rochers butiker är vi rädda att riva ner något om vi rör vid produkter, medan detta 
endast skedde i två av Kicks butiker. Det kan bero på att Yves Rochers produkter står tätare 
eller är mindre tillgängliga. Det kan också ha sin förklaring i att butikerna ser så perfekta ut 
med sina organiserade hyllor att vi är rädda att förstöra om vi rör vid något. Att vi är rädda att 
riva saker och inte vågar röra vid produkterna gör att vi går igenom butiken och endast 
studerar produkterna med ögat.  
 
Jonsson (1979) menar att hyllor i ögonhöjd oftast är effektivast ur försäljningssynpunkt. 
Blicklinjen där kunderna sannolikt ser produkterna bäst är, enligt Underhill (2006), en zon 
som sträcker sig från några centimeter ovanför ögonhöjd ner till knähöjd. Yves Rochers 
butiker har genomgående för låga bord, hyllor och öar. Detta har även Kicks butiker, även om 
de är något högre. På grund av detta ser kunderna inte produkterna längst ner utan att böja sig 
ner, vilket kan medföra att många kunder missar dessa produkter. På samma sätt kan många 
kunder missa produkter ovanför huvudhöjd, något som Kicks butiker använder sig av. Yves 
Rocher har dock inga hyllor eller öar som är för höga, vilket gör att vi inte behöver höja 
blicken för att se produkterna. De produkterna som vi ser utan ansträngning är det större 
sannolikhet att vi provar och därmed också köper.  

5.3. Inre Information 
I vår undersökningsmodell är tredje steget Inre information. Här har vi tittat på butikens 
skyltar, anpassningar och personal.  

5.3.1. Skyltar 

Underhill (2006) menar att skyltars placering är av stor vikt och poängterar att en bra skylt är 
en skylt som kan uppfattas snabbt och då kunden är i rörelse. Författaren påpekar även att 
skyltar bör bryta kundens naturliga blicklinje för att uppfattas till fullo. Kicks och Yves 
Rocher har båda valt att placera skyltar ovanför vägghyllorna och vid produkter på bord och 
hyllor. Då hyllorna utmed väggarna är något höga blir resultatet att skyltarna ovanför dessa 
hamnar utanför blicklinjen och vi måste böja huvudet bakåt för att uppfatta dessa skyltar. 
Skyltarna på bord och vid produkter skymmer ibland produkterna och är ibland själva gömda 
bakom produkter. Detta gör att skyltarna inte gör sitt jobb och inte uppskattas och uppfattas 
till fullo. Skyltarna förvirrar mer än de hjälper och många av dem uppfattas inte alls. Detta 
påpekar Jonsson (1979) är en vanlig fälla att gå i gällande skyltar.  
 
Alexander (2006) menar att skyltar inte får innehålla för mycket information och måste vara 
lättförstådda. Både Kicks och Yves Rocher har lite text på sina ordinarie skyltar, vilket gör att 
vi där uppfattar budskapen snabbt. Den större delen av skyltarna i båda butikskedjorna är 
ordinarie och verkar finnas där året om. Kicks har dock även skyltar angående vårnyheter, 
medan Yves Rochers säsongsanpassade skyltar mer nämner att det är påsk och vår, inte vad 
det får för effekt på butiken och utbudet. Gällande mängden skyltar är skillnaden mellan 
Kicks och Yves Rocher markant. Medan Kicks har få skyltar i butikerna har Yves Rocher 
många. Men trots att Kicks har få skyltar har vi svårt att uppfatta alla på grund av att de är 
placerade för högt eller delvis döljs bakom produkter. Yves Rochers skyltar är därför något 
lättare att se och ta till sig då de är mer placerade i blicklinjen. Detta är något Underhill (2006) 
anser som avgörande för om en skylt skall uppfattas till fullo eller inte. Författaren nämner 
även att för många skyltar i en butik kan ge ett rörigt intryck. Detta är något vi upplever i alla 
Yves Rochers butiker och speciellt i de som har många skyltar hängandes ner från taket.  
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Kampanjskyltarna och erbjudandeskyltarna hos båda butikskedjorna är överrösta med text, 
vilket Alexander (2006) menar inte är att föredra. Detta gör att vi som kunder måste anstränga 
oss och titta noga för att till fullo uppfatta kampanjer och erbjudanden. Kunder som inte tar 
sig den tiden ser endast att det finns ett erbjudande eller en kampanj, men inte vad den innebär 
eller vad fördelarna med den är. Vi har svårt att se en koppling mellan de produkter Yves 
Rocher erbjuder och kampanjen med tygharen, medan vi anser att Yves Rocher lyckas med 
sin kampanj angående -50% på utvalda produkter, vilket är mycket lätt att förstå av skyltarna.. 
Övriga kampanjer hos både Kicks och Yves Rocher förstår vi inte till fullo, antagligen 
beroende på att vi inte orkar läsa all information på erbjudandeskyltarna. Skillnaden mellan 
kampanjskyltarna och erbjudandena i de båda butikskedjorna är att hos Yves Rocher 
fokuserar på priset, medan hos Kicks är kundnyttan, nyheter och medlemsförmåner i fokus.  
 
De skyltar vi uppfattar som ordinarie i Kicks och Yves Rochers butiker är inte så informativa 
och uppfattas av oss som ganska intetsägande. De har lite text, vilket Alexander (2006) menar 
är kännetecknande för en bra skylt. Även Underhill (2006) menar att då kunder sällan står 
stilla i en butik och läser, är skyltar med lite text att föredra. De ordinarie skyltarna förmedlar 
mer än känsla än ett faktiskt budskap. Då det finns lite text på skyltarna blir bilderna desto 
viktigare.  
 
Mason och Burns (1998) påpekar att det är viktigt att kunden lätt kan uppfatta priset på 
produkterna i butiken, då många kunder ogillar att fråga om just priset. Både Kicks och Yves 
Rocher har tydliga prisskyltar vid de flesta av produkterna. I Kicks butiker saknar dock de 
dyrare varumärkena tydlig prissättning. Detta kan tänkas vara ett medvetet val, då kunden 
måste söka kontakt med personalen och inleda en dialog för att få reda på priset. Detta är 
dessutom ofta produkter som kunder köper för kundnyttan och den image de bär på, inte för 
att de har ett fördelaktigt pris. Tanken kan vara att kunden ska prova produkten och höra om 
dess fördelar innan priset nämns. Hos Yves Rocher förekommer det att priser på flera 
produkter lagts samman och presenteras på en tavla intill produkterna. Detta gör att kunden 
måste para ihop produkt med pris, vilket ibland är förvirrande. Eftersom detta kräver en extra 
ansträngning är det lätt hänt att kunden avstår.  

5.3.2. Anpassningar 

Underhill (2006) menar att när det gäller skönhetsprodukter är det extra viktigt att butiken 
tillhandahåller tester och uppmuntrar kunden att röra och prova produkterna. Då Yves Rocher 
inte har tester på alla produkter, och då det är svårt att uppfatta vad som är test eller inte, finns 
det en risk att kunden avstår från ett köp just för att möjlighet att testa produkter inte finns. 
Yves Rocher butikerna tillhandahåller speglar, servetter och papperskorgar, men inte speciellt 
många i varje butik. Även om kunder står rakt framför ett test finns det en risk att de avstår 
från att prova om det inte finns spegel i närheten. Måste kunden efter att ha provat en produkt 
leta efter en servett eller en papperskorg blir testproceduren omständlig och arbetsam för 
kunden. I Kicks butiker däremot finns det tillräckligt med speglar, servetter och 
papperskorgar spridda över butiken, ofta tillsammans i grupper. Detta underlättar för kunder, 
då de på samma ställe kan titta sig i spegeln, torka av händerna och slänga servetterna i 
papperskorgen. I Kicks butiker finns tester på alla produkter och vi ser tydligt vad som är test 
då dessa frontas. Det gör att vi uppmuntras till att prova produkterna och processen blir lätt 
och smidig. Detta kan leda till att kunden provar fler produkter i Kicks butiker än i Yves 
Rochers butiker, vilket i sin tur, enligt Underhills (2006) teori, kan leda till att kunder köper 
mer hos Kicks än hos Yves Rochers.  
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Ingen av Kicks eller Yves Rochers butiker erbjuder kunderna någon typ av sittplats i butiken. 
Underhill (2006) menar att sittplatser kan göra att kunder stannar längre i butiken, vilket i sin 
tur gör att de ser och provar fler produkter samtidigt som de köper mer. Då varken Kicks eller 
Yves Rocher erbjuder kunden eller dennes sällskap sittplats finns risken att potentiella köpare 
lämnar butiken tidigare än de annars hade gjort.  
 
Färgmässigt finns det tydliga skillnader mellan Kicks och Yves Rocher. Att Kicks har valt 
kalla färger såsom lila, ljusblå och silver i sina butiker kan vara en bidragande faktor till att vi 
vill stanna länge i butiken och studera produkterna noga. Detta då Mason och Burns (1998) 
samt Peter et al. (1999) menar att kalla färger uppmuntrar kunder till att stanna länge i butiken 
och fundera och överlägga sina köp. Författarna menar även att varma färger är bra när 
butiken vill uppmuntra till impulsköp, men kan samtidigt göra att kunder kan känna sig 
stressade i butiken. Detta kan vara fallet hos Yves Rocher som har valt varma färger såsom 
gul, orange och stark rosa i sina butiker. Det finns en möjlighet att kunder stannar kortare tid 
hos Yves Rocher än hos Kicks beroende på valet av färger i butiken samt att andelen 
övervägda köp blir fler hos Kicks medan impulsköpen blir fler hos Yves Rocher. Då kunder 
stannar längre i en butik bidrar det till ökad andel köp (D’Astous, 2000; Ekberg & 
Lohmander, 2004; Jonsson, 1979; Underhill, 2006; Yalch & Spangenberg, 2000).  
 
Mason och Burns (1998) samt Peter et al. (1999) menar att varma färger är att föredra vid 
skyltfönster för att locka in kunder i butiker. Yves Rocher har just detta och utifrån ser 
butikerna varma och välkomnande ut. Inuti själva butiken uppfattar vi det dock som något för 
varmt. Vidare anser Mehraabian och Russell (1974) att hur tilltalande en sammansättning av 
färger uppfattas beror på hur tilltalande de olika färgerna var för sig uppfattas. Hos Kicks har 
genomgående kalla färger valts, medan Yves Rocher har valt att satsa på varma toner. Detta 
kan göra att Kicks får ett sterilt och kallt uttryck, medan valet av grön, gul, orange och stark 
rosa hos Yves Rocher kan ge ett alltför varmt och barnsligt intryck.  

5.3.3. Personal 

Underhill (2006) pekar på vikten av att ha tillräckligt med personal i butiken för att kunna 
hjälpa alla kunder. Både Kicks och Yves Rocher har tillräckligt med personal i förhållande till 
butikernas storlek och antalet kunder, vilket gör att vi i alla butiker utom tre Kicks butiker lätt 
får kontakt med personalen. Det medför att det blir lätt att fråga och be om hjälp. I båda 
butikskedjornas butiker rör sig personalen ute i butiken eller kring kassan, vilket medför att vi 
rent fysiskt inte har några problem att ta kontakt med personalen. Dock upplever vi i hälften 
av Kicks och hälften av Yves Rochers butiker att vi stör personalen då vi ber om hjälp. Detta 
kan bero på att personalen hela tiden är sysselsatta med något eller pratar med varandra. 
Anledningen att vi känner att vi stör beror dessutom på att så fort vi ställt våra frågor återgår 
personalen raskt till det som de höll på med innan vi frågade. Känslan av att vi stör med våra 
frågor gör att vi håller samtalen korta och inte frågar om mer än vi verkligen behöver.  
 
Applebaum (1951), Gummesson (2002) och Quinn (1990) pekar på betydelsen av trevlig 
personal som ler och är på gott humör. Vi upplever både Kicks och Yves Rochers personal 
som vänliga, då de genomgående hejar och ler mot oss när vi går in i butikerna. Dock erbjuds 
vi betydligt oftare hjälp hos Kicks än i Yves Rochers butiker. När vi frågar om hjälp är 
personalen i båda butikskedjorna vänliga och tillmötesgående, men inte alltid mer än de 
måste.  
 
Både Ekberg och Lohmander (2004) samt Underhill (2006) anser att det är viktigt att 
butikspersonal är påläst. De bör kunna matcha behov med produkt samtidigt som de 
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demonstrerar och visar produkterna. Vi får intrycket att de har kompetens och tycker om sitt 
arbete. Det gör att vi får förtroende för personalen och litar på dem, och deras entusiasm för 
produkterna smittar lätt av sig. I Yves Rochers butiker är personalen sämre på att matcha 
behov med produkt, men fyra butiker utmärker sig som bättre än de andra. I dessa fyra butiker 
demonstrerar personalen entusiastisk produkterna och argumenterar för dessa. Att personalen 
har problem att matcha behov med produkt kan bero på att de är ovana vid den typen av 
frågor eller inte känner sig säkra på sortimentet. Dock medför denna brist att vi lämnar 
butiken utan att ha blivit erbjudna en produkt.  
 
Båda butikskedjorna är mindre bra på att bemöta faktaargument. Dock hanteras situationerna 
olika då Kicks personal endast svarar att de inte vet, medan Yves Rochers personal ofta 
hänvisar till andra butiker. Quinn (1990) anser att personalens viktigaste uppgift är att få 
kunden att vilja komma tillbaka till butiken. Att hänvisa till en annan butik kan upplevas som 
både positivt och negativt. Positivt då det kan tydas som att personalen bryr sig om kunden 
och vill att dennas problem skall lösas till varje pris och negativt då det kan ses som en lätt 
väg ut ur en problematisk situation som personalen inte kan hantera. Att hänvisa till en annan 
butik är dessutom riskfyllt, då risken finns att kunden får bättre hjälp och service där och inte 
återvänder till Yves Rocher. Dock kan situationen samtidigt bli den omvända, att kunden 
återvänder till Yves Rocher just på grund av den omtänksamma personalen som verkligen 
bryr sig om kunden.  

5.4. Försäljning 
Försäljning är fjärde steget i vår undersökningsmodell. Här har vi studerat butikens kassa.  

5.4.1. Kassa 

Underhill (2006) menar att lång väntetid i kö skapar negativa känslor och det är därför viktigt 
att en butik har tillräckligt med kassor för att undvika långa köer. Både Kicks och Yves 
Rocher har tillräckligt med kassor i förhållande till butikens storlek, personal samt antalet 
kunder i butiken vid besökstillfället.  
 
Vidare menar Underhill (2006) att kassans placering är av stor vikt. Två av Yves Rochers 
butiker och en av Kicks butiker har kassan direkt till höger om ingången. Att kassan står till 
höger gör att det ofta blir den kunder uppfattar först vid butiksbesöket, istället för att notera 
produkter och nyheter. Att kassan är placerad direkt till höger om ingången kan också ha en 
negativ effekt på rörelsemönstret. Detta då vi går högervarv i butiken och kassan då kan göra 
att kunden tvingas stanna upp och välja en annan väg (Underhill, 2006). Detta gör att i de 
butiker som har valt att ha kassan till vänster blir kassan det naturliga avslutet på den väg 
kunden går i butiken. Att i slutet av sitt butiksbesök ställa sig vid kassan och betala faller sig 
då naturligt då kunden praktiskt taget går rakt på kassan. Rylander (1984) menar att det kan 
vara bra att placera kassan en bit in i butiken då detta gör att kunderna tvingas inåt. Yves 
Rocher har i två butiker valt detta alternativ, då de placerat kassan längs butikens bakersta 
vägg. Detta gör att vi behöver gå igenom hela butiken för att komma till kassan och för att 
komma i kontakt med personalen bakom den.  
 
Yves Rocher har valt att låta några av sina kassor ligga som en ö i mitten av butiken. Att 
kassan blir en så central del av butiken kan vara av fördel då det blir lätt att se kassan och den 
blir en naturlig mötespunkt mitt i butiken. Dock kan det vara svårt att stå i kö i denna typ av 
kassa samt att ta sig dit då det är mycket kunder i butiken. Kicks har genom att placera kassan 
mellan två ingångar gömt den undan blickfånget och den syns inte förrän kunden väl är inne i 
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butiken och vänder huvudet mot utgången. Detta gör att resten av butiken och inte kassan 
kommer i fokus. Kassan blir endast slutstationen innan kunden lämnar butiken. Samtidigt kan 
även denna kassa vara svår att stå i kö till då det är lätt att kön ringlar sig in mellan hyllorna, 
och det blir inte lika lätt att ta kontakt med personal bakom kassan som i Yves Rochers ö i 
mitten av butiken.  
 
Underhill (2006) anser att en kassa inte skall vara överbelamrad, utan hållas fri från onödiga 
saker så att kunden utan problem kan lägga upp sina önskade produkter där. I Kicks butiker 
syns kassorna tydligt och det är inga problem att ta sig dit, men kassadisken är ofta 
överbelamrad vilket gör det rörigt och svårt för kunden att lägga upp sina önskade produkter. 
I Yves Rochers butiker är det också lätt att se och ta sig fram till kassan och här är kassan inte 
överbelamrad, vilket underlättar för kunderna.  

5.5. Totalupplevelse 
Den totala upplevelsen hos Kicks skiljer sig mot den totala upplevelsen hos Yves Rocher. Vår 
empiriska undersökning visar att Kicks butiker fick ett högre helhetsomdöme än Yves 
Rochers butiker. Då detta omdöme grundas på alla de studerade variablerna tyder det på att 
Kicks har ett högre snitt i de olika trappstegen än Yves Rocher. Vidare uppfattar vi att 
butikerna förmedlar olika saker. Vi anser att Kicks förmedlar glamour medan Yves Rocher 
förmedlar billigt och vardag. Eftersom Mascarenhas et al. (2006) menar att det nya sättet att 
differentiera sig är genom kundupplevelse och den totala upplevelsen, kan detta vara bra, då 
butikerna inte hade differentierat sig om den totala upplevelsen hos de båda butikskedjorna 
hade varit sammanfallande.  
 
Kotler et al. (2001) samt Doyle och Stern (2006) betonar vikten av ett tydligt kommunicerat 
budskap i företagets alla distributionskanaler. Vi anser inte att vad som differentierar 
företagen framkommer till 100 procent i butikerna. De båda butikskedjorna har väldefinierade 
affärsidéer men tyvärr framkommer inte dessa vid butiksbesöken.   
 
Då Kicks säljer så många olika och internationellt välkända varumärken i sina butiker och 
själva har tagit en relativt anonym ställning blir resultatet att Kicks blir synonymt med de 
varumärken de erbjuder och endast en anonym distributör av dessa. En anledning till att 
kunderna trots detta vänder sig till Kicks kan vara just det faktum att butikerna erbjuder ett så 
stort utbud välkända varumärken vilket få konkurrenter på den svenska marknaden gör på 
samma sätt, åtminstone i mindre städer. Om konkurrensen hårdnar kommer Kicks inse 
bristerna i att inte ha skapat ett företag som kommunicerar ett differentierat budskap till 
kunderna. Yves Rocher å andra sidan tillhandahar endast sina egna produkter i butikerna, 
vilket gör det än viktigare att ha ett företag med tydliga värden bakom. Yves Rocher vill 
förknippas med naturliga produkter men detta är något vi inte ser i butikerna, vilket gör att vi 
genom ett butiksbesök får svårt att se vad Yves Rocher står för och vad som särskiljer dem 
från konkurrenterna. Båda butikskedjorna har stora problem med att kommunicera sina 
differentierade budskap i butikerna vilket både Kotler et al. (2001) samt Doyle och Stern 
(2006) poängterar är viktigt. Detta gör att vi blir förvirrade och får svårt att se varför vi skall 
välja att shoppa hos Kicks respektive Yves Rocher.  
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6. Slutsatser och diskussion 
Kapitlet inleds med en diskussion kring hur studiens syften har uppfyllts. Därefter presenteras 
studiens slutsatser, vilka mynnar ut i fem rekommendationer som företag kan ta del av för att 

öka försäljningen i en butik. Avslutningsvis ges förslag på fortsatta studier.  

 
Studien behandlar butiksdesignen och hur den kan bidra till förbättrad försäljning i en butik. 
Utefter detta formulerades följande problemformulering: 
 
Hur kan butiksdesignen förbättra försäljningen i en butik? 

 
För att kunna besvara studiens problemformulering utformades följande syften:  

� Beskriva inomhusdesignen i två butikskedjor för att få en förståelse för en viss given 
miljö och hur människor använder den. 

� Jämföra inomhusdesignen hos två butikskedjor för att få en förståelse för vad som 
fungerar och varför, respektive vad som inte fungerar och varför inte.  

� Förklara likheter och skillnader i inomhusdesignen hos två butikskedjor. 
� Presentera rekommendationer för åtgärder som butikskedjor kan använda sig av för att 

förbättra försäljningen.  
 
Studiens första syfte behandlades genom att observationerna presenterades i empirin för att 
beskriva inomhusdesignen i två butikskedjor. Därefter jämförde vi de två butikskedjorna, 
vilket var studiens andra syfte. Vi ställde empirin mot den teoretiska referensramen för att 
även kunna förklara studiens tredje syfte. Där framkom vilka likheter och skillnader som 
fanns i butiksdesignen i de olika butikskedjorna. Den diskussionen mynnade sedan ut i fem 
rekommendationer, vilket var studiens fjärde syfte. 

6.1. Slutsatser och diskussion 
Vi har kommit fram till att den övergripande designen i butikerna var tillfredställande. Med 
övergripande design menar vi de stora och generella designvalen i butikerna såsom att kassan 
är centralt placerad och syns i butiken, att bord och hyllor är i naturlig höjd samt att 
produkterna är placerade på bord och hyllor där vi kan nå dem. Till exempel hade ingen butik 
bord och hyllor som endast räckte oss till knäna eller kassan gömd bakom en vägg. Ingen 
butik hade produkterna bakom glasväggar där vi inte kunde röra dem och ingen av de besökta 
butikerna var så mörk att vi inte kunde se produkterna eller skyltarna. Därmed anser vi att alla 
besökta butikerna hade lyckats med den övergripande designen.  
 
Vidare har vi kommit fram till att detaljdesignen var bristande. Detaljdesignen innebär 
faktorer såsom belysning, om det finns något hinder för att röra och testa produkterna eller att 
röra sig i butiken samt om butiken har detaljer som ger det lilla extra såsom servetter, stolar, 
speglar och sittplatser. Då det finns en stor andel butiker på marknaden idag är det viktigt att 
sticka ut och inse att det är de små sakerna som gör de stora skillnaderna. Vi anser att de allra 
flesta butiker inte har några problem med den övergripande designen, men det är 
detaljdesignen som skiljer vinnarna från förlorarna. Vidare anser vi att de butiker vi besökt 
inte har tänkt igenom detaljdesignen tillräckligt. Vi såg en brist i detaljer såsom att Yves 
Rocher inte tillhandahöll tillräckligt med servetter, speglar och papperskorgar. Hos Kicks var 
kassorna ofta överbelamrade med erbjudanden och skyltar med erbjudanden hade för mycket 
text och resulterade i att vi inte orkade läsa allt. Dessutom var det trångt i gångarna hos Kicks 
butiker, vilket gjorde att vi var rädda för att välta bord samtidigt som framkomligheten 
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begränsades. Tester syntes inte alltid tydligt hos Yves Rocher och vi uppfattade inte att 
produkterna hos varken Kicks eller Yves Rocher var placerade i hyllorna och på borden 
utefter ett speciellt mönster. Därmed anser vi att de butiker som vi har studerat måste förbättra 
sin detaljdesign i butiken för att förbättra försäljningen. 
 
Nedan presenteras en matris där de undersökta butikerna är placerade avseende övergripande 
design samt detaljdesign. Matrisen ger en bild som tydligt visar att de flesta butikerna hos 
både Kicks och Yves Rocher har hög övergripande design men låg detaljdesign. Vidare 
synliggör matrisen förhållandet mellan butikerna och butikskedjorna på ett informativt sätt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Figur 2. Matris över de undersökta butikernas övergripande design och detaljdesign. 

 
Vi har även kommit fram till att kommunikationen av de differentierade budskapen var 
bristande hos båda butikskedjorna. Budskapen var otydliga i samtliga butiker. Vi anser inte att 
butikerna lyckades förmedla sina budskap i själva butikerna och vad som differentierar dem 
från konkurrenterna. Detta gör att butikerna blir anonyma och svåra att placera på marknaden. 
Genom enbart ett besök i någon av de undersökta butikerna förstod vi inte vad butikerna står 
för och vad de vill förmedla. För att förbättra försäljningen måste butikerna vara tydligare i 
sin kommunikation. Det är även viktigt att den yttre och den inre informationen i en butik 
stämmer överens för att motverka ett förvirrat intryck hos kunden. 
 
Studien visar att personalen saknade kunskap och hade otillräcklig försäljningsteknik. 
Personalen saknade förmåga att sammanföra våra behov med en produkt ur sortimentet. 
Dessutom hade personalen svårigheter med att sälja in och argumentera för produkterna. 
Personalen var i alla besökta butiker vänlig, men hade en bristande förmåga att göra avslut 
och få till en försäljning. För att förbättra försäljningen måste personalen vara kompetent och 
säljande. Ytterligare något som vi noterade gällande personalen var att deras yttre skiljde sig 
åt mellan butikskedjorna. Hos Kicks var personalen alltid välklädda, välfriserade, 
välsminkade och gav en känsla av glamour och lyx medan Yves Rocher personal utstrålade 
mer vardag i klädval, frisyr och sminkning. Dessutom lade vi märke till att i en av de besökta 
Yves Rocher butikerna var personalen iklädda uniformer liknande dem apotekspersonal 
brukar använda. Denna klädsel i samband med fotvänliga tofflor gav allt annat än ett 
glamouröst intryck. Detta är detaljer som kan vara avgörande när kunden väljer butik.  
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6.2. Rekommendationer  
Våra slutsatser har mynnat ut i följande fem rekommendationer för hur företag genom 
butiksdesign kan förbättra sin försäljning:  
 

• Tydlig kommunikation av differentierade budskap 
Företagets budskap skall tydligt framkomma i butiken. Helhetsintrycket är viktigt och 
alla delar i butiken skall vara sammanlänkade och förmedla företagets differentierande 
budskap.  

• Fokus på detaljdesign 
Det är de små detaljerna såsom belysning, färgsättning, servetter, stolar, speglar och 
sittplatser som ger det lilla extra. Tänk över placeringen, då kunder aldrig skall behöva 
leta eller gå mer än några steg för att hitta det de söker.   

• Smart exponering kring eftertraktade produkter 
Fokusera på att få kunder att röra sig och rikta blicken i enlighet med butikens egna 
intressen. Kunder kan styras genom exempelvis ljussättning och inredning. Det är av 
stor betydelse att få kunder att vilja stanna länge och därigenom även köpa mer. 

• Fokus på kunder 
Planering och utformning av butiken skall göras med kunden i fokus. Den bästa 
utformningen av en butik är den som tar hänsyn till kunden. Alla butikslösningar skall 
vara bekväma, tilltalande och praktiska för kunden. Det medför att kunden kommer att 
spendera mer tid i butiken och därigenom köpa mer. 

• Kompetent och säljande personal 
Personalen kan vara en stor anledning till att kunder väljer att stanna länge i en butik. 
Personalen behöver ha kunskap om butikens produkter samt kunna sälja dessa för att 
kunden ska känna sig tillfreds med butiksbesöket.  

 
För specifika rekommendationer till Kicks och till Yves Rocher, se bilaga 5 respektive 6. 

6.3. Förslag på fortsatta studier 
För att ytterligare få en förståelse för fenomenet shopping och hur butiksdesign påverkar 
försäljningen i en butik ser vi flera möjligheter till fortsatta studier inom problemområdet: 
 

• Studien skulle kunna utvecklas genom att låta forskare genomföra en del förändringar 
i butikerna gällande butiksdesignen för att senare, efter en bestämd tid, analysera 
eventuella förändringar i försäljningen.  

 
• Med tillgång till videokamera skulle forskare kunna granska kundernas agerande från 

det att de går in i butiken tills det att de lämnar butiken. På så sätt kan forskare få en 
ytterligare förståelse för problemområdet och utifrån det dra slutsatser om vad som 
eventuellt bör förändras.  

 
• Studien skulle även kunna kompletteras genom att exempelvis utföra en 

enkätundersökning där människor som besökt butiken får besvara frågor rörande 
butiksdesignen.  

 
• Vidare skulle en studie kunna genomföras med en induktiv ansats, vilket innebär att 

kunder och butiker studeras först och därefter studeras teorin.  
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Undersökta butiker 
 
Kicks Yves Rocher  
Postgatan 26  Postgatan 26 
411 06 Göteborg 411 06 Göteborg 
 
Arenavägen 61  Arenavägen 61 
121 77 Johanneshov 121 77 Johanneshov 
 
Nygatan 22  Nygatan 22 
582 19 Linköping 582 19 Linköping 
 
Södra Förstadsgatan 23  Södra Förstadsgatan 13 
211 43 Malmö 211 43 Malmö 
 
Drottninggatan 37  S:t Persgatan 101 
602 32 Norrköping  602 33 Norrköping 
 
Commcerce Köpcentra  Commerce Köpcentra 
541 30 Skövde 541 30 Skövde 
 
Postgången 54  Solna Torg 6 
171 45 Solna 171 45 Solna 
 
Drottninggatan  Sergelgatan 31 
111 51 Stockholm 111 57 Stockholm 
 
Stortorget 120 A  Stortorget 138 
183 34 Täby 183 34 Täby 
 
Dragonvägen 86  Dragonvägen 86 
194 33 Upplands Väsby  194 33 Upplands Väsby 
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Operationaliseringsschema 
 
Dimensioner Egenskaper Mätinstrument 
Yttre information 
 

Skyltfönster Syns butiken på avstånd? 
Vad visas i skyltfönstret? Hur?  
Vad förmedlar skyltfönstret? 
Hur väl förstås vad butiken erbjuder för produkter/tjänster?  

Utformning 
 

Inredning 
 
 
 
Rörelsemönster 
 
 
 
 
Exponering 
 

Hur är inredningen? 
Finns det möjlighet till avskildhet? 
Hur är butikens belysning?  
 
Hur är framkomligheten i butiken?  
Finns det en given slinga/väg? 
Flippereffekt? 
Rumpsnuddseffekt? 
 
Hur presenteras produkterna?  
Är produkterna tillgängliga? 
Hur är produkterna placerade i förhållande till blicklinjen? 
Vilka produkter finns till höger om ingången?  

Inre information 
 

Skyltar  
 
 
 
 
 
 
Anpassningar 
 
 
 
 
 
 
Personal 
 

Hur är skyltarna placerade?  
Hur är textstorleken i förhållande till avstånd?  
Vad förmedlar skyltarna? 
Är skyltarna aktuella/säsongsanpassade? 
Visas någon kampanj? 
Skyltas priser tydligt?  
 
Finns speglar?  
Finns stolar? 
Finns tester?  
Finns servetter? 
Finns papperskorgar? 
Vilka färger finns i butiken?  
 
Hur många arbetar i butiken vid besökstillfället? 
Hur är personalens kompetens? 
Hur är personalens bemötande? 
Är personalen tillgänglig? 

Försäljning 
 

Kassa Hur många kassor finns det? 
Var är kassan placerad? 
Hur är framkomligheten till kassan?  

Totalupplevelse 
 

Helhetskänsla Vad förmedlar butiken som helhet? 
Hur upplevs butiksbesöket? 
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Operationellt Spaningsark 
 
 
Ort:_______________________ 
 
Butikens namn:_______________________ 
 
Antal kunder (förutom mig själv) i butiken vid besöket:______________ 
 
 
Yttre information 
 
Egenskaper          Mätinstrument                                          Svar 
Skyltfönster Syns butiken på avstånd?  

 
 
 

 

 Vad visas i skyltfönstret? Hur? 
 
 
 

 

 Vad förmedlar skyltfönstret?  
 
 
 

 

 Hur väl förstås vad butiken erbjuder för 
produkter/tjänster?  
 
 

 

 
 
Utformning 
 
Egenskaper          Mätinstrument                                          Svar 
Inredning 
 

Hur är inredningen?  

 Finns det möjlighet till avskildhet?  
 
 
 

 

 Hur är butikens belysning? 
 
 
 

 

Rörelsemönster Hur är framkomligheten i butiken?  
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 Finns det en given slinga/väg? 
 
 

 

 Flippereffekt? 
 
 
 

 

 Rumpsnuddseffekt? 
 
 
 

 

Exponering Hur presenteras produkterna? 
 
 
 

 

 Är produkterna tillgängliga?  
 
 
 

 

 Hur är produkterna placerade i 
förhållande till blicklinjen? 
 
 

 

 Vilka produkter finns till höger om 
ingången? 
 
 

 

 
 
Inre information 
 
Egenskaper          Mätinstrument                                          Svar 
Skyltar Hur är skyltarna placerade? 

 
 
 

 

 Hur är textstorleken i förhållande till 
avstånd?  
 
 

 

 Vad förmedlar skyltarna? 
 
 
 

 

 Är skyltarna aktuella/säsongsanpassade? 
 
 
 

 

 Visas någon kampanj? 
 

 



Bilaga 3 

 

 Skyltas priser tydligt? 
 
 
 

 

Anpassningar Finns speglar? 
 
 
 

 

 Finns stolar? 
 
 
 

 

 Finns tester? 
 
 
 

 

 Finns servetter? 
 
 
 

 

 Finns papperskorgar? 
 
 
 

 

 Vilka färger finns i butiken?  
 
 
 

 

Personal Hur många arbetar i butiken vid 
besökstillfället? 
 
 

 

 Hur är personalens kompetens? 
 
 
 

 

 Hur är personalens bemötande?  
 
 
 

 

 Är personalen tillgänglig? 
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Försäljning 
 
Egenskaper          Mätinstrument                                          Svar 
Kassa Hur många kassor finns det? 

 
 
 

 

 Var är kassan placerad? 
 
 
 

 

 Hur är framkomligheten till kassan?  
 
 
 

 

 
 
Totalupplevelse 
 
Egenskaper          Mätinstrument                                          Svar 
Helhetskänsla Vad förmedlar butiken som helhet? 

 
 
 

 

 Hur upplevs butiksbesöket? 
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Detaljerat Spaningsark 
 
Ort:_______________________ 
 
Butikens namn:_______________________ 
 
Antal kunder (förutom mig själv) i butiken vid besöket:______________ 
 
 
Yttre information 
 
Mätinstrument                             Förtydligande                         Svar 
Syns butiken på avstånd?  
 
 
 

Synlighet = syns butiken på 
10m avstånd framifrån/snett 
höger/snett vänster? 
 

 

Vad visas i skyltfönstret? Hur? 
 
 

Skyltningsobjekt? 
Placering: ex gruppvis? 
 
 

 

Vad förmedlar skyltfönstret?  
 
 

Vilket budskap 
framkommer? 
Billigt/dyrt, vardag/glamour, 
kvalitet 

 

Hur väl förstås vad butiken 
erbjuder för produkter/tjänster?  
 
 

Tydligt? 
Informativt? 

 

 
 
Utformning 
 
Mätinstrument                             Förtydligande                         Svar 
Hur är inredningen? Stabila bord/hyllor etc.? 

Längs väggar, på golvet? 
Fristående/sammankopplad? 
Öar? 

 

Finns det möjlighet till 
avskildhet?  
 
 

Finns det plats för lugn och 
ro? 
 
 

 

Hur är butikens belysning? 
 
 

Starkt/svagt? 
Blir du bländad? 
Ser du ordentligt? 
 

 

Hur är framkomligheten i 
butiken?  
 
 

Lätt att röra sig ? 
Gott om utrymme i 
gångarna? 
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Finns det en given slinga/väg? 
 
 

Tydligt vilken väg som skall 
väljas? 
Skyltar eller andra tecken 
som visar hur du skall gå? 

 

Flippereffekt? 
 
 

”Studsar” du mellan 
produkterna? 
Finns det något längst in i 
butiken som lockar när du 
kommer in i butiken? 

 

Rumpsnuddseffekt? 
 
 
 

Blir du tillstött om du står 
stilla i mer än 15sek? 
Kan du böja dig ner utan att 
känna dig i vägen för någon? 

 

Hur presenteras produkterna? 
 
 
 
 
 

Ordning och reda på hyllor, 
bord etc? 
Hur är de organiserade; färg, 
form, annat? 
Organiserat efter 
produktgrupp eller 
varumärkesgrupp? 

 

Är produkterna tillgängliga?  
 
 
 

Är det lätt att nå alla 
produkter? 
Är du rädd att riva ner något 
när du tar en produkt? 

 

Hur är produkterna placerade i 
förhållande till blicklinjen? 
 
 

Högt/lågt? 
Syns alla produkter? 
Krävs det en ansträngning 
för att se alla produkter? 

 

Vilka produkter finns till 
höger om ingången?  
 
 

 
 

 

 
 
Inre information 
 
Mätinstrument                             Förtydligande                         Svar 
Hur är skyltarna placerade? 
 
 
 
 
 

Är skyltarna placerat 
högt/lågt? 
Finns de i blicklinjen? 
Skymmer de något, t ex 
varugrupp? 
Är skyltar med mycket text 
placerade vid kassan/stolar? 

 

Hur är textstorleken i 
förhållande till avstånd?  
 
 

Är det lätt att läsa all 
information på skylten? 
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Vad förmedlar skyltarna? 
 
 
 

Är skyltarna lättförstådda? 
Når budskapet fram? 
Finns det några som helst 
oklarheter? 
Gör sitt jobb som skylt? 

 

Är skyltarna 
aktuella/säsongsanpassade? 
 
 

Är skyltarna 
säsongsanpassade? 
Är de uppdaterade? 

 

Visas någon kampanj? 
 
 
 

Skyltas någon kampanj? 
Framgår det vad kampanjen 
innebär? 

 

Skyltas priser tydligt? 
 
 
 

Framgår priset på alla 
produkter? 
 

 

Finns speglar? 
 
 
 

Antal? 
Placering? 

 

Finns stolar? 
 
 
 

Antal? 
Placering? 
Andra sittmöjligheter? 
 

 

Finns tester?  
 
 
 

Är de lättillgängliga?  

Finns servetter? 
 
 

Placering? 
 
 
 

 

Finns papperskorgar? 
 
 

Placering? 
 
 
 

 

Vilka färger finns i butiken?  
 
 
 

Familjär? 
Tempo?  
Volym? 
Andra ljud?  

 

Hur många arbetar i butiken 
vid besökstillfället? 
 
 

  

Hur är personalens 
kompetens? 
 
 
 

Kan de matcha behov med 
produkt? Kan de 
argumentera för produkten? 
Kan de bemöta 
faktaargument? 
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Hur är personalens 
bemötande?  
 
 

Vem tar första steget till 
kontakt? 

 

Finns personalen tillgänglig? 
 
 
 

Finns tillräckligt med 
personal i förhållande till 
antal kunder? 
Står personalen ute på 
golvet? 
Känner du att du stör 
personalen om du vill fråga 
något? 

 

 
 
Försäljning 
 
Mätinstrument                             Förtydligande                         Svar 
Hur många kassor finns det? 
 
 

  

Var är kassan placerad? 
 
 
 

Var i butiken; entre, mitten, 
längst, höger/vänster? 
 

 

Hur är framkomligheten till 
kassan?  
 
 

Syns kassan tydligt? 
Lätt att ta sig dit? 
Är disken överbelamrad? 

 

 
 
Totalupplevelse 
 
Mätinstrument                             Förtydligande                         Svar 
Vad förmedlar butiken som 
helhet? 
 
 

Billigt/dyrt?  
Vardag/glamour?   
Bra kvalitet? 
 

 

Hur upplevs butiksbesöket? 
 
 
 

Positivt/negativt?  
Fria associationer 
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Rekommendationer till Kicks 
 

• Då själva butiken är skyltningsobjektet i fönstret är det viktigt att tänka på hur butiken 
ser ut utifrån samt vad den förmedlar till kunderna.  

 
• Butikerna bör fundera över placering av hyllor, bord och öar i butiken. Tänk på 

möjligheter till avskildhet vid till exempel smink.  
 

• Inredningen i butiken bör bilda större gångar så att det inte blir så trångt i butikerna.  
 

• Placera produkter som butiken vill sälja mest av till höger om ingången. 
 
• Placera inga produkter ovanför pannhöjd, under knähöjd eller för tätt så att det finns 

en risk att riva ner något.  
 

• Ha ett dragplåster längst in i butikerna som gör att kunderna dras inåt.  
 
• Skyltarna i butiken bör inte placeras så högt.  

 
• Kampanjskyltarna bör vara mindre informativa och ha kortare budskap för att 

kunderna skall orka läsa allt. 
 

• Placera inga skyltar framför produkterna så att de skyms.  
 

• Sittplatser bör finnas i butiken.  
 

• Färgerna i butiken bör ses över då de kan ge ett kallt intryck. Vi föreslår att det vita, 
svart och silvriga blandas upp med rosa och eventuellt även en röd eller gul nyans.  

 
• Priser bör finnas tydligt på alla produkter.  

 
• Personalen bör ta sig mer tid till kunderna och försöka sig på merförsäljning. 

Personalen bör även bli bättre på att bemöta faktaargument från kunder. 
 

• Placera kassan till vänster om ingången och se till att framkomligheten till kassan är 
god.  

 
• Undvik att ha kassan överbelamrad.  

 
• Kicks butiker bör fundera på vad de vill förmedla till kunderna, då de idag ger ett 

förvirrat intryck. Fundera på vad som gör Kicks speciellt på marknaden och framhäv 
detta i butikerna.  
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Rekommendationer till Yves Rocher  
 

• Förmedla tydligt företagets budskap i både skyltfönster och butik.  
 
• Butikerna bör synas bättre på längre håll.  

 
• Objekten i skyltfönstret kan vridas något åt sidorna för att lättare uppfattas. Butikens 

logga kan vara större på fasaden och i fönstret.  
 

• Fokusera på produkterna istället för priset, både i skyltfönstret och i själva butiken.  
 

• Hyllorna och borden i butiken är lite för låga och bör därför vara något högre.  
 

• Inred butikerna med plats för avskildhet vid produkter där kunder vill testa.  
 

• Öka belysningen i butikerna. Spotlights i taket bör riktas mot produkter och hyllor 
som butiken önskar att kunderna uppmärksammade ytterligare. På samma sätt kan 
belysning i hyllorna från ett hyllplan ner på ett annat vara en bra idé.  

 
• Butikerna bör ha ett dragplåster längst in i butikerna som gör att kunderna dras inåt.  

 
• Fundera på vilka produkter som placeras till höger om ingången och vilka signaler det 

sänder till kunderna. Vi föreslår att Yves Rocher bör placera produkter som för fram 
budskapet om naturlighet på den här platsen.  

 
• Synliggör tester tydligare genom tydliga etiketter och genom att fronta testerna så att 

det blir lätt för kunderna att nå dem.  
 

• Öka antalet speglar, servettlådor och papperskorgar i butikerna. Dessa saker placeras 
med fördel i närheten av varandra.  

 
• Se över skyltarna i butikerna. De är väldigt många och ger ett rörigt intryck. 

Kampanjskyltarna bör vara mindre informativa och ha kortare budskap. Se till att 
skyltar på bord inte skyms av produkter.  

 
• Sittplatser bör finnas i butiken.  

 
• Se över färgerna, då de ger ett alltför barnsligt intryck. Vi föreslår att butikerna väljer 

en eller två färger, till exempel grön och gul, och satsar på dessa som accentfärger 
medan grunden i butiken kan vara mer neutral färgmässigt, exempelvis vit eller trä. 
Detta anser vi kan ge butiken en mer vuxen och professionell framtoning.  

 
• Personalen bör utbildas för att bli mer kunniga och samtidigt ta sig mer tid med 

kunderna och försöka sig på merförsäljning.  
 

• Fundera över kassans placering. Vi föreslår att den placeras till vänster om ingången.  
 

• Fundera på vad Yves Rocher vill förmedla till kunderna och hur butikerna vill 
uppfattas. Framhäv budskapet i butikerna. 


