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Abstract 
The purpose of this paper is to research how second hand stores can optimize their store 

layout. The delimitations have been restricted to the exterior, interior, layout and display 

variables within the design of layout design. 

 

Second hand is an increasingly growing industry that a lot of people have different opinions 

about. Attitudes and motives from consumers regarding second hand create a wide customer 

group and reasons as to why they shop in second hand stores. There are few that studies 

second hand from a retail perspective and how second hand stores can work to create an 

attractive store design. Strategies to build a satisfying store layout are mostly intended for 

traditional retail stores. In what way are these strategies used in second hand today and are 

there any other factors that play in to part? 

 

Two second hand chains with different concepts and one vintage chain have been 

investigated. Through observations of five physical store within the chains and interviews 

with three of them, the result indicates that second hand stores today begin to approach a 

traditional method in designing their stores layout. The customers’ attitudes and motive have 

proven to be a significant aspect to the layout design process. 

 

The thesis is written in swedish. 
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II 

Sammanfattning 
Syftet är att undersöka hur det går att optimera butikslayout för second hand-butiker. 

Avgränsningar har gjorts för att endast innefatta exteriör, interiör, layout och display inom 

layoutdesign. 

 

Second hand är en alltmer växande bransch som många har en åsikt om. Motiv och attityder 

från konsumenter gällande second hand skapar en bred kundgrupp och ger varierande 

anledningar till varför de handlar i second hand-butiker. Det finns få forskare som studerar 

second hand ur ett företagsperspektiv och hur second hand-butiker kan arbeta för att skapa en 

attraktiv butik. Strategier för att bygga en tillfredsställande butikslayout är mestadels avsedda 

för den traditionella detaljhandelsbutiker. På vilket sätt används de här strategierna ute i 

second hand-verksamheter idag och finns det andra faktorer som spelar in? 

 

Två second hand-kedjeföretag med olika koncept och en vintage-kedja har undersökts. 

Undersökningen gick till genom fem observationer av fysiska butiker inom kedjorna samt att 

det genomfördes intervjuer inom varje kedja. Resultatet av genomförandet indikerade att 

second hand-butiker idag börjar närma sig ett mer traditionellt tillvägagångssätt vid 

utformningen av deras butikslayout. Motiv och attityder från kundgruppen har även visat sig 

vara en viktig aspekt i layoutdesignprocessen. 
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1 Inledning 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  

När vi kliver in i den lokala second hand-butiken stiger en dov unken doft emot oss och det 

känns som om att gå in i en gammal garderob. Det är trångt, murrigt och inte särskilt 

inbjudande, det är knappt vi ens vill ta i kläderna som hänger i butiken. Hyllorna är 

fullproppade av produkter, galgarna får precis plats på klädhästarna och saker väller fram ur 

alla vrår i butiken. Varför lägga tid och pengar på en butik som inte är intresserad av hur de 

presenterar sin butik, av sina kunder eller av de produkter som finns till salu? Ett halvår 

senare har butiken fått ny butikschef och nya direktiv; med hjälp av butikschefen har butiken 

struktureras om med mindre produkter för display, nivåskillnader på display-borden och 

färre klädhästar. Nu kunde vi se vilka produkter som fanns och butiken kändes öppen och 

välkomnande. Här såg vi tydligt hur viktig det är med uppbyggnad av butikslayout för att få 

butiken att kännas välkomnande för både befintliga och potentiella kunder. 

  

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Synen på second hand 

Second hand och vintage har numera blivit en livsstil för många. Det är alltmer efterfrågat och 

lättillgängligt, både genom butiker och på internet (Darley & Lim, 1999; Cassidy & Bennett, 

2012; Fredriksson & Fuentes, 2014). Genomslaget beror mycket på den motreaktion mot fast 

fashion industrin och traditionell handel (Guiot & Roux, 2010; Cassidy & Bennett, 2012; 

Weibull, Gustafsson, Oscarsson, Ekström, & Bergström, 2012) som växt sig starkare under de 

tio senaste åren (Cassidy & Bennett, 2012). Skillnaden mellan second hand och vintage är att 

den senare har större anknytningar till nostalgi och att kläderna bär på historia samt att de är 

ifrån tidigare årtionden, dock handlar båda om andrahandsprodukter (Cervellon, Carey & 

Harms, 2012). Second hand-branschen utvecklas ständigt och i takt med den förändras även 

attityderna kring second hand; Darley och Lim (1999), Cassidy och Bennett (2012) samt 

Ackerman och Hu (2016) beskriver att synen på second hand i samhället har genomgått en 

positiv förändring under det senaste decenniet. Däremot finns det fortfarande en negativ 

uppfattning om second hand-butiker, både på grund av förlegade stereotyper, bristfälliga 

antaganden (Guiot & Roux, 2010; Ackerman & Hu, 2016) och genom upplevelser om hur 

butikerna presenteras (Harris, Roby & Dibb, 2016) såsom beskrivs i anekdoten ovan. 

  

Second hand-butiken 

Det låga värdet som ofta tillskrivs second hand-produkter är sannolikt beroende på att de kan 

förknippas med negativa egenskaper, jämfört med nyproducerade produkter (Ackerman & 

Hu, 2016). Det finns däremot kunder som medvetet köper second hand för att undvika att 

handla i traditionella detaljhandelsbutiker, i kombination med en strävan att finna värde i 

produkter som andra människor nedvärderar (Guiot & Roux, 2010). Traditionella 

detaljhandelsbutiker definieras framöver som modebutiker med enbart nyproducerade 

produkter. Enligt Darley och Lim (1999) finns möjligheter för second hand-butiker att 

positionera sig på dagens marknad, genom att använda sig av eller modifiera traditionell 

handels praktiker. De tar upp om att kunder som ofta rör sig i second hand-butiker är mer 

positivt inställda till butiken i sig och kvalitén på dess utbud, vilket visar att dessa butikers 

utseende har betydelse för dess kunder. Det som är gemensamt för både för traditionella 

detaljhandelsbutiker och second hand-butiker är att en dålig presentation av butiken fungerar 

som en barriär för många kunder, vilket kan leda till ett undvikande möte snarare än ett 

lockande tillfälle (van Rompay, Tanja-Dijkstra, Verhoeven & van Es, 2012; Harris, Roby & 

Dibb, 2016). Det finns en tydlig relation mellan utformningen på en butik och kundens 
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emotionella butiksupplevelse samt beteendeintentioner (Turley & Milliman, 2000; Law, 

Wong & Yip, 2012; van Rompay et al., 2012). Förmodligen skulle second hand-butiker kunna 

erbjuda en mer njutbar upplevelse om de var omsorgsfulla i organiseringen av sina produkter i 

butikerna (Connell, 2010). 

 

1.1 Tidigare forskning 

Kommande avsnitt berör den övergripande tidigare forskningen som rör second hand, följt av 

forskning kring butikslayout. 

 

Second hand-kunden 

Butiken är ett verktyg för företaget att få ut sitt budskap, image och värderingar till sin 

målgrupp (Ashbourn, 1982; van Rompay et al., 2012; Haug & Borch Münster, 2015). Det 

finns olika motiv vilket styr hur människor konsumera i traditionella detaljhandelsbutiker 

(Sirgy, 1982; Barnes & Lea-Greenwood, 2010; van Rompay et al., 2012) respektive second 

hand-butiker (Guiot & Roux, 2010; Cassidy & Bennett, 2012; Yan, Bae & Xu, 2014). Den 

tidigare forskningen som finns handlar många gånger om kundperspektiv och hur de uppfattar 

second hand-konceptet. Guiot och Roux (2010) presenterar redskap för företag att bedöma 

och mäta second hand-kunders motiv och hur motiven kopplar samman produkt med val av 

försäljningskanal. Motiv till att handla second hand visade sig inte främst vara kopplad till 

själva produkterna, utan snarare till second hand-konceptet som helhet. Guiot och Roux 

(2010) menar att second hand-kunderna har andra typer av bakomliggande anledningar till att 

handla second hand, såsom kritiserandet av traditionell handel, ekonomiska eller njutbara och 

fritidsbaserade motiv. Second hand-detaljhandeln är en bransch vars kundgrupp ofta styrs av 

motiv och attityder gentemot second hand-konceptet (Darley & Lim, 1999; Guiot & Roux, 

2010; Ackerman & Hu, 2016). Genom att förstå att det finns en hög nivå av medvetenhet mot 

second hand-butiker, kan den generella attityden mot second hand-butiker förändras (Darley 

& Lim, 1999). 

 

Layout 
Eftersom människor tenderar att använda produkter som de kan identifiera sig själva med 

(Sirgy, 1982; Thompson & Haytko, 1997; Ekström & Salomonson, 2014), spelar layouten en 

viktig roll för hur butiken upplevs och huruvida den i slutänden kan leda till att fler handlar 

där (Nordfält, 2007; van Rompay et al., 2012; Haug & Borch Münster, 2015). Butiken 

behöver överensstämma med kunderna själva (Haug & Borch Münster, 2015), deras 

förväntningar och butikens förmåga möta efterfrågan vid uppkommet behov (Darley & Lim, 

1999). Att därtill ha förståelse för befintliga och potentiella kunder är av central betydelse vid 

skapandet av butikslayout (Haug & Borch Münster, 2015) och definieras av Ashbourn (1982) 

samt van Rompay et al. (2012) som de fysiska elementens placering i en butik, som 

exempelvis interiörer och produktplacering. Bidragande faktorer till hur mycket tid, pengar 

eller vilket engagemang som läggs i en butik är beroende på hur den utformas och presenteras 

(Ashbourn, 1982; Turley & Milliman, 2000; van Rompay et al., 2012). Det finns många 

beståndsdelar för att bygga en framgångsrik butik, den generella atmosfären av butiken, 

planlösning, placering av kassan, produktplacering och produktexponering, utformandet av 

specifika ytor och så vidare (Ashbourn, 1982). Genom utformningen av butikslayouten kan 

butiken påverka flödet i lokalen (Barnes & Lea-Greenwood, 2010). Alla dessa delar bidrar till 

att behålla kunderna i butiken under en längre tid och kan därför medföra ökad försäljning 

(Ashbourn, 1982). Med andra ord är layout ett strategiskt verktyg för att både framhäva 

produkter och ett sätt att förstärka butikens image (Ashbourn, 1982; van Rompay et al., 2012).  
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1.2 Problematisering 

Här presenteras kopplingen mellan second hand-butiken, butikslayout samt de dilemman som 

second hand-butiker står inför. Den bristande tidigare forskning gällande second hand-

butiken som en detaljhandelsverksamhet och hur deras förutsättningar på marknaden ser 

annorlunda ut, kommer att diskuteras i avsnittet. 

  

Second hands progressionen  
Få forskare belyser hur strategier avsedda för traditionella detaljhandelsbutiker kan appliceras 

på second hand-butiker. Det finns för närvarande ett glapp i forskningen om butikslayout ur 

ett second hand-perspektiv. Större del av tidigare studier kring butikslayout fokuserar främst 

på traditionella detaljhandelsbutiker, deras strategier eller hur de kan bli mer hållbara (Barnes 

& Lea-Greenwood, 2010; Fredriksson & Fuentes, 2014; Joyner Armstrong, Connell, Lang, 

Ruppert-Stroescu & LeHew, 2016). En åtskillig del av forskningen om second hand-

detaljhandel handlar mest om hållbarhet- och miljöaspekterna (Guiot & Roux, 2010; Cassidy 

& Bennett, 2012; Yan, Bae & Xu, 2014; Fletcher, 2014; Ackerman & Hu, 2016; Harris, Roby 

& Dibb, 2016). Det finns ett behov att undersöka hur second hand-butiker idag arbetar med 

layout ur ett företagsperspektiv för att kunna bygga butiksverksamheter, som kan konkurrera 

med traditionella detaljhandelsbutiker. Utifrån tidigare arbete av Alveus, Burman och Thorell 

(2016) uppfattades det hur second hand-butiker alltmer börjar närma sig den traditionella 

handelns strategier, men dock med en önskan att bibehålla tillgängligheten för den befintliga 

breda kundgrupp de har idag. I studien framkom det även hur ombytligt sortimentet kunde 

vara med ett stort utbud av unika enstaka produkter, vilket påverkade butikslayouten och 

genererade i en ständigt föränderlig layout. Kent (2007) skriver att kreativitet är något som 

blir alltmer efterfrågat och har fått en bredare betydelse för handeln överlag samt tar en större 

del i butikens imageskapande. Den värdeskapande processen som involverar butikens image 

relaterat till dess identitet och kärnvärderingar, har förflyttats alltmer från produkt till en 

individualiserad upplevelse samt att kundgruppen alltmer tas i beaktning vid utformning av 

butikslayout (ibid). 

 

Förståelse för butikslayout 
För att förstå hur en optimering av butikslayout för second hand-butiker kan byggas, behövs 

det först en förståelse till varför kundgruppen väljer att röra sig i butiken (Haug & Borch 

Münster, 2015). Detta kan spela roll för second hand-butikernas utveckling genom att få dem 

att gå ifrån den stereotypiska loppisen till att bli konkurrerande krafter på svenska 

handelsmarknaden framöver. Många som handlar second hand drivs av etiska och 

miljömässiga värderingar, medan andra är mer eller mindre tvingade att handla second hand 

på grund av deras ekonomiska begränsningar (Guiot & Roux, 2010; Cassidy & Bennett, 2012; 

Fredriksson & Fuentes, 2014; Yan, Bae & Xu, 2014). En del vill ha en unik stil och visa på 

kulturellt och socialt kapital (Cervellon, Carey & Harms, 2012; Fredriksson & Fuentes, 2014), 

andra väljer second hand för att aktivt ta avstånd från traditionella detaljhandelsbutiker och 

fast fashion-industrin (Guiot & Roux, 2010; Cassidy & Bennett, 2012). Val av butik 

reflekterar människors värderingar, självbild och hur de vill uppfattas av omvärlden, detta 

gäller även de produkter som konsumeras (Sirgy, 1982; Thompson & Haytko, 1997; Ekström 

& Salomonson, 2014). Precis som att produkterna ska matcha kundens självbild och 

värderingar (ibid), behöver även varumärkets image matcha kundens självbild och värderingar 

(Haug & Borch Münster, 2015). 

 

Utmaningen med butikslayout 
Second hand-butiker säljer allt ifrån kläder till heminredning och de vet inte vilka typer av 

produkter som kommer utgöra sortimentet förrän de anländer till butiken. Därför kan det bli 



 

- 4 - 

 

en utmaning att utforma en butikslayout, eftersom butiksverksamheten baseras på donationer. 

Second hand-butiker har därmed inte samma förutsättningar som traditionella 

detaljhandelsbutiker, eftersom den senare har möjligheten att i förväg fastställa sina inköp 

(Hedén & McAndrew, 2005; Schmidt & Ohlsson, 2016) och skapa en layout utefter planerade 

inköp (Schmidt & Ohlsson, 2016). Upplevs en butik som rörig eller svårorienterad leder det 

oftast till negativa reaktioner, vare sig det är en traditionell butik (van Rompay et al., 2012; 

Haug & Borch Münster, 2015) eller second hand-butik (Connell, 2010; Harris, Roby & Dibb, 

2016). Det kan medföra att det blir svårt att hitta produkter (Connell, 2010) och kan även ge 

en ofördelaktig inverkan på kundens bild av butiken (van Rompay et. al., 2012). Haug och 

Borch Münster (2015) påvisar den komplexitet som finns vid skapandet av butikslayout, där 

variablerna i utformningen ofta påverkar varandra. Det går sällan är förändra endast en 

variabel utan att även anpassa andra, för att det ska fortsätta att vara en tilltalande butikslayout 

(ibid). Van Rompay et al. (2012) skapade i sin studie visuella stimuleringar i butiker som 

varierade efter färg och layout. De kunde se att olika butiksmiljöer påverkade köpmotiven hos 

olika typer av kunder, där resultatet indikerade att det gick att manipulera köpbeteendet 

genom att använda tilltalande butikslayouter. Det finns därmed många faktorer som spelar in i 

utformandet av butikslayout och hur butiker bör arbeta för att skapa en lockande butik som i 

slutändan genererar lönsamhet för verksamheten. Den aktuella frågan för second hand-

butikerna blir dock hur det går att optimera deras butikslayout utifrån deras förutsättningar, 

utan att förlora det som är unikt och tilldragande med second hand idag. 

 

1.3 Syfte & Frågeställningar 

Syftet är att undersöka hur det går att optimera second hand-butikers layout.  

• Hur ser arbetet med butikslayout ut för second hand-butiker idag? 

• Hur influerade är second hand-butiker av strategier avsedda för traditionella 

detaljhandelsbutiker i sitt arbete med layout? 

 

1.4 Avgränsningar 

Studien som genomförts har haft ett företagsperspektiv, vilken syftat till att undersöka hur 

second hand-butiker arbetar med butikslayout i nuläget och vilka faktorer som påverkar 

utformningen av butikslayouten. Butikslayout har avgränsats till att innefatta exteriörer, 

interiörer, layout och display, vilka aspekter som ingår i vardera variabel beskrivs utförligt i 

den teoretiska referensramen. Benämningarna på dessa variabler är till stor del inspirerade av 

de som presenteras i Figur 1., men för att undvika irrelevanta aspekter som inte är relevanta 

för vårt syfte har benämningarna modifierats. Anledning till detta är att kunna utföra en mer 

preciserad analys inriktad på dessa variabler, istället för att ta upp alla aspekter som ett arbete 

med butikslayout innefattar. Av samma anledning ämnar vi endast se till butikslayouten för 

avdelningarna av beklädnadstextilier för dam och herr. 
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2 Teoretisk Referensram 
I kapitlet presenteras en modell och teorier som främst är kopplade till layoutoptimering inom 

traditionell detaljhandel och aspekterna därikring såsom layoutplanering och yteffektivitet. 

Som avslutning på kapitlet presenteras därför en egen modell som utformats för att besvara 

syfte och frågeställningar kring butiksoptimering inom second hand-handel. 

2.1 Layoutplanering 

Det övergripande målet med butikslayout är att finna något som både attraherar och behåller 

kunden i butiken (Ashbourn, 1982; van Rompay et al., 2012). Det krävs att alla aspekter av 

butikens layout har någon form av samhörighet och kommunicerar det för att det målet ska 

uppnås. Enligt Nordfält (2007) är det lönsamt att arbeta mot att optimera utrymmet i en butik, 

men att det är svårt att få en exakt uppfattning över vad det krävs för att förbättra ett utrymme. 

Bitner (1992) konstaterade att en svårighet kring den fysiska omgivningen i butiker är att 

butikskommunikatörer planerar, bygger eller ändrar omgivningen i försök att influera sin 

kundkrets, utan att veta vilka följder varje åtgärd får i slutändan. En del åtgärder är 

komplicerade att påverka från butikens håll, såsom arkitekturstil, byggnadsdimensioner och 

exteriör väggar (Nordfält, 2007; Haug & Borch Münster, 2015). Haug och Borch Münster 

(2015) tolkar van Rompay et al. (2012) studie och tar upp att butiksmiljöaspekter är komplexa 

och svårkontrollerade, eftersom de är en kombination av flera variabler såsom dekorationer, 

layout och interiörer. Butikens layoutprocess blir därför ofta en fråga om att hantera flera 

designbeslut som är beroende av varandra samtidigt (ibid). 

 

Haug och Borch Münster (2015) undersöker fyra variabler inom butiksdesignplanering: 

Exteriörer, generella interiörer, layout och möblemang samt dekoration och display. Dessa 

fyra baseras mestadels på Berman och Evans (1995) forskning kring butiksmiljö och 

atmosfäriska stimuli, där de kom fram till fyra variabler och ett flertal aspekter som ingår 

inom varje variabel (se bilaga 1). Haug och Borch Münster (2015) undersökte främst de 

variabler och aspekter som var mest avgörande för den fysiska utformningen av 

butiksdesignen (se figur 1). Varför dessa aspekter av variablerna valdes ut var för att de kan 

påverkas från butikens håll, vilket blir relevant för den som ska designa en fysisk butikslayout 

(Haug & Borch Münster, 2015) och inte kan påverka faktorer utanför själva butiken 

(Ashbourn, 1982; Turley & Milliman, 2000; Nordfält, 2007; van Rompay et al., 2012). 

 

  

 
Figur 1: Kategorisering av butiksdesignvariabler (Haug & Borch Münster, 2015). 

  



 

- 6 - 

 

Turley och Milliman (2000) noterar i sin forskning att det finns ett samband mellan 

butiksmiljön och kundens köpbeteende. Detsamma bekräftas av van Rompay et al. (2012) 

som efter att experimenterat med olika aspekter av butiksmiljön, kom fram till att kunderna 

blev direkt påverkade av den kringliggande omgivningen. Haug och Borch Münsters (2015) 

resultat om butiksdesign visade sig kunna tillämpas på flera typer av butiker, annat än fast 

fashion-butikerna som var föremål för deras undersökning. Så länge fokuset låg på att skapa 

estetiska eller intressanta butiksmiljöer, annat än på praktiska och ekonomiska aspekter, var 

resultatet fortfarande adekvat. 

 

Det som ligger till grund för variabler som presenteras i avsnitt 3.1.1-3.1.4, är resultatet av 

vad en del av forskningen inom butiksdesign har kommit fram till är de mest grundläggande 

variablerna för att optimera den fysiska butikslayouten (Berman & Evans, 1995; Turley & 

Milliman, 2000; van Rompay et al., 2012; Haug & Borch Münster, 2015). Benämningarna på 

variablerna är till större del baserade på de som Haug och Borch Münster (2015) samt Berman 

och Evans (1995) använt sig av och har även anpassats utefter avgränsningarna för att besvara 

syfte och frågeställningar. 

 

2.1.1 Exteriörer 

Exteriörer innefattar faktorer som rör butikens läge och byggnad (Turley & Milliman, 2000; 

Barnes & Lea-Greenwood, 2010; Haug & Borch Münster, 2015). Ofta innebär denna variabel 

förhållanden som butikskommunikatören inte kan påverka och är därför en del i den fysiska 

butiken som är svårkontrollerad (Berman & Evans, 1995; Turley & Milliman, 2000). 

Skyltfönster är ett centralt kommunikationsverktyg bland butikens exteriörer, eftersom det är 

ett användbart sätt att locka in kunder in i butiken. Genom att hålla det uppdaterat och 

kontinuerligt placera in nya produkter, visar sig fönstret ha en positiv påverkan på 

försäljningen och frambringar en positiv image av butiken (Darley & Lim, 1999; Barnes & 

Lea-Greenwood, 2010; Schmidt & Ohlsson, 2016). Oh och Petrie (2011) kom fram till att det 

produktfokuserade skyltfönstret underlättade för förståelse kring butikens innehåll, medan det 

konstnärligt utsmyckade skyltfönstret uppmuntrade till utforskning av butiken. I studien 

utförd av Barnes och Lea-Greenwood (2010) visade resultatet att fönster uppdaterade med 

rådande trender från närområdet, bättre reflekterade den tilltänkta målgruppen som rörde sig 

runt butiken. Desamma konstateras av Oh och Petrie (2011) som menar att skyltfönstret ska 

avspegla kundernas motiv och omgivande miljöer. Huvudfunktionen av ett skyltfönster bör 

vara det visuella, relevans för samtiden och intressanta för potentiella kunder (Barnes & Lea-

Greenwood, 2010). 

 

2.1.2 Interiörer 

Bland det första som bör verkställas kring butikens interiörer, är valet av layoutvariant och de 

faktorer som påverkas av det såsom gångbredd och de fasta interiörerna (Haug & Borch 

Münster, 2015). De vanligaste varianterna av butikslayout är Symmetriska gångsystem (Grid 

pattern layout), Det fria flödet (Free flow layout), Varuhusplanering (Boutique layout) och 

Labyrintsystem (guided shopper) (Hernant & Boström 2010; Schmidt & Ohlsson, 2016). En 

överblick av layouterna visas i Figur 2. 
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Figur 2: Layoutvarianter (Hernant & Boström, 2010; Schmidt & Ohlsson, 2016).  

  

Symmetriska gångsystem innebär långa rader med parallell inredning, raka gångar och ger 

nästintill inga möjligheter till genvägar innan slutet av gången. Fördelar är att butiksytan blir 

till fullo utnyttjad samt är enkel och effektiv att verkställa. Dock riskerar den att upplevas som 

uttråkande och tröttsam för kunder att ta sig igenom, mataffärer är exempel på denna layout. 

Det fria flödet ger en större yta i butiken och mer frihet att röra sig mellan avdelningarna samt 

erbjuder en föränderlig inredning. Fördelen är att den upplevs som visuellt attraktiv. 

Nackdelar för layouten är att ytan utnyttjas sämre och det krävs noggrann planering av hur 

olika produktgrupper placeras i förhållande till varandra för att undvika att butiken upplevs 

som rörig. Typisk layout för detaljhandelsbutiker och specialistbutiker. Varuhusplanering är 

en variant av Det fria flödet, där skillnaden är att olika avdelningar eller sektioner av butiken 

har arrangerats som egna butiker. Avdelningarna nischas för att bli mer som specialbutiker i 

ett shop-in-shop format. Fördel är att det blir tydligt vad eller vem varje avdelning riktar sig 

mot. Nackdelar är dock desamma som för Det fria flödet, nämligen att butiksytan blir 

ineffektivt och inte utnyttjas till fullo. Labyrintsystem-layouten innebär att kundvarvet styrs 

främst genom inredningen och produkterna. Typiska exempel på denna layout är IKEA och 

Biltema. Det som är gynnsamt med den här varianten är att varje produkt som visas upp blir 

exponerad, då inredningen styr kunden. Labyrintsystem är den lättaste varianten att 

inkorporera andra former av layout i (Hernant & Boström, 2010; Schmidt & Ohlsson, 2016).  

 

Många gånger består butikslayouten av en kombination av flera varianter, med en som är mest 

framträdande (Schmidt & Ohlsson, 2016). Alla kommer med fördelar och nackdelar, det som 

blir avgörande för vilken variant som används är lokalens begränsningar och vilket syfte 

butiken ska fylla (Hernant & Boström, 2010; Schmidt & Ohlsson, 2016). När butikens layout 

ska fastställas, är det nyttigt att vara insatt i vilka lagar och förordningar det finns att ta 

hänsyn till. Det finns bindande krav på att passagemått mellan hyllor bör vara minst 1,3 m för 

fri passage och på begränsade ställen med fasta hinder som till exempel pelare, trappor och 

hörn, är kravet på minst 0,8 m (Konsumentverket 2011; Boverket, 2017). 
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2.1.3 Layout 

För att bygga en framgångsrik och optimal layout behöver aspekter som utrymmesdesign, 

kundvarv, avdelningsplacering och produktgrupperingsplacering ingå (Ashbourn, 1982; van 

Rompay et al., 2012; Haug & Borch Münster, 2015; Schmidt & Ohlsson, 2016). Dessa ska 

bidra till att behålla kunden i butiken under en längre tid, underlätta orienteringen i butiken 

och därmed uppnå ytterligare försäljning (Ashbourn, 1982; Schmidt & Ohlsson, 2016). 

 

Det är fördelaktigt att planera layouten noggrant och undvika döda ytor (Schmidt & Ohlsson, 

2016). Döda ytor beskrivs av Ashbourn (1982) som hörnorna i butiken och produkter som 

placeras inom dessa områden kommer inte att ha en tillfredsställande försäljning, utan snarare 

bli förbisedda. För att undvika detta föreslår Schmidt och Ohlsson (2016) att avståndet från 

huvudstråk till väggarna och framför allt hörn, inte är för stort. Att influera hur kunden rör sig 

genom butiken och guida dem till fler produkter är en av nyckelfaktorerna i butikslayout, 

Ashbourn (1982) kallar detta för kundflöde eller kundvarv.  Det underlättar att i början av 

kundvarvet utforma en slags landningsbana. En landningsbana innebär en yta där kunden 

acklimatiserar sig från utsidan (Schmidt & Ohlsson, 2016) och får en överblick av butiken 

samt dess avdelningar och sortiment (van Rompay et al., 2012). Det bör finnas 

exponeringsytor och attraktiva produkter presenterade längst hela kundvarvet, för att behålla 

uppmärksamheten i butiken (Schmidt & Ohlsson, 2016). Interiörerna styr kundvarvet och 

layouten bidrar då med en möjlighet för butiken att skapa ett intresse för dess produkter 

(Barnes & Lea-Greenwood, 2010). De fysiska elementen såsom hängare, hyllor och 

störtkorgar kan bli till hinder för butiken om de skapar ett rörigt intryck. Det som väger in i 

huruvida butiken upplevs som rörig eller rymlig är lokalens begränsningar, där 

svårkontrollerade aspekter som pelare, trappor och varuhissar hör till (van Rompay et al., 

2012). 

 

Vid produktplacering är det viktigt att gruppera sortimentet i logiska följd (Ashbourn, 1982). 

Är det exempelvis herrkläder som är sortimentets bärande produktgrupp ska detta placeras 

först i butiken (Schmidt & Ohlsson, 2016). Beroende på syftet med butiken finns det olika sätt 

sortimentet kan grupperas på, antingen genom produkt, funktion, färgvis eller en kombination 

av dessa. För en målmedveten kund, rekommenderas att butiken först grupperar sortimentet i 

produkt eller funktion, för att underlätta orienteringen i butiken och därefter enligt färg, för 

det visuellt lugnar ögat och skapar en tydlig struktur i sortimentet (ibid). För en kund utan 

någon köpavsikt, fungerar det bättre med en kombination av sorteringsgrupperna (Ashbourn, 

1982; Schmidt & Ohlsson, 2016). Efter att sortimentet grupperats, ska produkterna placeras ut 

i butiken (Ashbourn, 1982). En kombination av säsong- och trend anknutna produkter 

tillsammans med varierande basprodukter, ger ett mer sammanhängande uttryck. Allt 

eftersom säsongen skiftar, blir det även ett skifte bland produkterna och layouten måste 

förändras för att möta det nya sortimentet (Ashbourn, 1982; van Rompay et al., 2012). 

 

2.1.4 Display 

Display är en grundläggande variabel i skapandet av butikslayouten (Haug & Borch Münster, 

2015), eftersom den involverar aspekten kring hur butiken kommunicerar information om 

produkterna till målgruppen. Hur en produkt blir exponerad kan influera kundbeteendet, 

hjälpa köpbeslut samt förstärka butikens image (Turley & Milliman 2000; Barnes & Lea-

Greenwood, 2010). Ju fler produkter som butiken kan visa, desto större är chansen för ett köp. 

Det är viktigt att display-ytorna är anpassade för den tilltänkta produkten, då välplacerade 

produkter underlättar för orienteringen i butiken (Ashbourn, 1982). Denna variabel är nära 
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associerad med yteffektivitet (Turley & Milliman, 2000), vilket förklaras vidare i avsnitt 3.2 

Yteffektivitet.  

 

Generellt för de flesta layouterna, oavsett typ, är att det finns ytor i butiken som exponeras 

mer än andra. Bakomliggande orsaker kan vara allt ifrån att uppmärksamma nya kampanjer, 

skapa merförsäljning till att utforma en överblick av butiken. De ytor som används för 

exponering brukar benämnas som ABC-ytor (Schmidt Thurow, Sköld Nilsson & Norlander, 

2008; Schmidt & Ohlsson, 2016). A-ytan representerar ytorna som är synligast, får mest 

uppmärksamhet och ger den bästa exponeringen åt produkterna. Denna yta är typiskt 

lokaliserad längst fram i butiken och används för att kommunicera ett intryck av butiken, 

aktuella produkter med hög efterfrågan placeras därför med fördel här för att ge ett 

inbjudande intryck (Barnes & Lea-Greenwood, 2010). Bästsäljande varor och kampanjvaror 

bör alltid placeras på en A-yta och återkomma på fler platser runt om i butiken, då de är bäst 

lämpade att vara lockande runt om i butiken (Schmidt & Ohlsson, 2016). B-ytan står för det 

breda sortimentet som fortfarande är aktuellt och produkterna på ytan består även till viss del 

av produkter från A-ytan som inte längre är i fokus, exempelvis säsongsrea. C-ytan innehåller 

vanligtvis bassortimentet och är till större del lokaliserad längst in i butiken och i hörnor. 

Produkterna på denna yta består bland annat av kompletterande produkter och ska alltid finnas 

tillgängliga, men inte nödvändigtvis synas mest (Schmidt Thurow, Sköld Nilsson & 

Norlander, 2008; Schmidt & Ohlsson, 2016). Det finns även fördelar med att exponera delar 

ur sortimentet längst väggarna, för att ge kunden fler anledningar till att röra sig längre in i 

butiken (Schmidt & Ohlsson, 2016). 

 

2.2 Yteffektivitet 

Schmidt och Ohlsson (2016) kallar yteffektivitet för space management eller ytoptimering och 

innebär att lönsamhet, yta och plats tas i åtanke vid valet av hur produkter ska exponeras. 

Baserat på hur lönsam en produkt är, beräknas därefter hur stort utrymme och vilken placering 

den får i butiken (Bela, 2014; Schmidt & Ohlsson, 2016). De mest lönsammaste produkterna 

bör få en central och framträdande exponering, både vad gäller utrymme och placering. Varje 

produkt ska förtjäna den yta den upptar i butiken och detta uppehålls bäst genom att göra 

regelbundna kontroller av hur produkterna säljer, hur de medverkar till bruttovinsten och 

genom att se till att de har rätt placering och rätt plats i butiken. Detta är enklast att sköta 

genom att se över ifall de produkter som ökat i lönsamhet har tillräckligt med yta för att 

fortsätta sälja bra och ifall de produkter som inte längre har lika hög vinst, tar upp för mycket 

plats i förhållande till vad de säljer (Schmidt & Ohlsson, 2016). Genom att lägga ett större 

fokus på att optimera butiksytorna och utnyttja butikens svagheter samt styrkor, kan 

verksamheter öka sin försäljning (Nordfält, 2007; Bela, 2014; Schmidt & Ohlsson, 2016). En 

del optimerar sin yteffektivitet genom att minska på ytorna och därmed åstadkomma en högre 

omsättning per ytenhet (Schmidt & Ohlsson, 2016). 

 

2.3 Second hand i butik 

Eftersom second hand-butiker numera i allt större utsträckning tar till sig de strategier som 

tillämpas av traditionella detaljhandelsbutiker, finns det skäl för att utforma 

detaljhandelsstrategier som även går att anpassa till second hand-butiker (Darley & Lim, 

1999). Guiot och Roux (2010) presenterar redskap för företag att bedöma och mäta second 

hand-kunders motiv och hur motiven kopplar samman produkt med val av försäljningskanal. 

Motiv till att handla second hand var inte kopplat till själva produkterna, utan snarare till 
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second hand-konceptet som helhet. Genom att mäta kundmotiv kan traditionella 

detaljhandelsbutiker samt second hand-butiker anpassa sin marknadsföring till specifika 

kundsegment inom kundgruppen och skapa en tydligare bild över vilka deras kunder är (Guiot 

& Roux, 2010). Ackerman och Hu (2016) förklarar att second hand-produkter bör 

marknadsföras genom att koppla dem till nostalgi eller en tidsepok, istället för att övertyga om 

att produkterna är felfria eller likvärdiga nyproducerade produkter. Då en större del av second 

hand-butikers vinst kommer från en minoritet av kundkretsen, bör de ta vara på sina trognaste 

kunder och försöka följa individuella köpvanor (Darley & Lim, 1999). Genom att lära känna 

deras vanor, kan second hand-butiker etablera ett ekonomiskt och socialt stabilare band med 

kunden. Därför skulle second hand-butiker vinna på att utveckla strategier för att belöna den 

ofta förekommande och lojala kunden genom speciella erbjudanden och exklusiv information 

om nyheter (ibid). Även genom att organisera sina butiker skulle second hand-butikerna 

kunna erbjuda en mer njutbar upplevelse (Connell, 2010). 

  

Sammanfattning 

Detta avsnitt har redogjort för hur de olika variablerna: exteriörer, interiörer, layout och 

display, kan förekomma inom den fysiska butikens butiksmiljö och hur dessa variabler kan 

användas i syfte att utforma en butikslayout (Berman & Evans, 1995; Turley & Milliman, 

2000; van Rompay et al., 2012; Haug & Borch Münster, 2015). Det har framkommit att alla 

delar inom butiksmiljön behöver ha någon form av samhörighet (Ashbourn, 1982; van 

Rompay et al., 2012) och att kunder som kan identifiera sig med produkterna i en butik, är det 

troligare att de handlar där (Darley & Lim, 1999; Nordfält, 2007; Haug & Borch Münster, 

2015). Att arbeta med utformandet av butikslayout, innebär även att ta i åtanke hur 

butiksytorna kan optimeras och blir mer säljbara (Nordfält, 2007; Schmidt & Ohlsson, 2016). 

Second hand-kunden lockas snarare av second hand som koncept snarare än dess produkter, 

vilket är något butiken behöver ta hänsyn till när de designar butikslayouten (Darley & Lim, 

1999; Guiot & Roux, 2010; van Rompay et al., 2012). För en second hand-butik innebär det 

att lära känna sin kunds köpvanor bättre och anpassa butikslayouten för att stämma överens 

med sin breda kundgrupp (Darley & Lim, 1999; Guiot & Roux, 2010; Cassidy & Bennett, 

2012; Yan, Bae & Xu, 2014). Figur 3. visar de aspekterna som vi anser, utifrån vårt syfte och 

frågeställningar, är mest essentiella i att skapa och optimera en second hand-butikslayout. 

Dessa har tolkats utifrån forskningen av Haug och Borch Münster (2015) samt Berman och 

Evans (1995), men även utifrån den teoretiska referensramen överlag. 

 

 
Figur 3: Butiksdesignvariabler för second hand – Författarnas modell baserad på Haug och Borch Münster 

(2015) samt Berman och Evans (1995).  
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3 Metod 
I detta kapitel redogörs det för hur studien genomförts samt hur insamlandet av empiriskt 

material har skett. Här motiverar vi även vårt val av metod, anonymiseringen av de olika 

företagen och respondenterna samt tillvägagångssättet för vår analys. Slutligen förs en 

diskussion kring de fördelar och nackdelar som valet av metod har bidragit med. 

3.1 Metodbeskrivning 

För att besvara syfte och frågeställningar utifrån det material som presenterats i teoretiska 

referensramen, utfördes kvalitativa undersökningar genom intervjuer och observationer ur ett 

företagsperspektiv. Ett kvalitativt tillvägagångssätt har varit relevant för vår studie då den 

varit teoriutvecklande snarare än teoriprövande, den kvalitativa metodens möjligheter till 

djupgående undersökningar har därför varit till fördel (Harboe, 2013). Observationer 

genomfördes i fem butiker: en vintage-butik och fyra butiker från två olika second hand-

kedjeföretag, en högprofilerad och en lågprofilerad butik från vardera kedja. Det utfördes en 

observation per butik. Kompletterande intervjuer skedde med de högprofilerade butikerna från 

de två second hand-kedjorna och med vintage-butiken. 

 

3.2 Val av metod 

För att skaffa en nulägesstatus över hur butikslayouten kan se ut i en second hand-butik, 

utfördes fem kvalitativa observationer i second hand-butiker. Observationer var en lämpligt 

metod att använda sig av för att utöka det empiriska materialet, då dessa gav möjlighet till 

omedelbara iakttagelse av det aktuella läget samt chansen att analysera materialet parallellt 

med datainsamlingen (Christensen, et al. 2012; Harboe, 2013). Ett observationsschema 

utformades utifrån materialet som presenterats i den teoretiska referensramen, för att se till att 

insamlingen av empiriskt material var nära kopplats till teorin. Utförandet skedde genom 

systematiska observationer av de förutbestämda variablerna som presenterats i den teoretiska 

referensramen, vilket gav utrymme för att upptäcka okända element som eventuellt påverkade 

butikslayouten (Christensen, et al., 2012). Observationerna var öppna och icke-deltagande där 

butikens personal var medvetna om att observationen genomfördes, men utan att aktivt 

påverka observationstillfället (Backman, 2011; Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 

2012; Harboe, 2013). Att hålla öppna observationer var väsentligt för att respektera de kunder 

och personal som befann sig i butiken under observationstillfället (Christensen, et al., 2012). 

 

Vi valde att genomföra tre semistrukturerade intervjuer för att få en förståelse för hur second 

hand-butiker arbetar med butikslayout idag. Att genomföra kvalitativa intervjuer med de två 

second hand-butikerna och vintage-butiken var nödvändigt för att tillgodose den kunskapen 

som inte gick att få genom sekundära källor.  Genom det semistrukturerade genomförandet av 

intervjuerna kunde följdfrågor ställas till respondenterna och få dem att utveckla sina svar 

ytterligare (Christensen, et al., 2012; Harboe, 2013). Tanken och eftersträvan med att hålla 

enskilda intervjuer var att skapa en trygghet för respondenterna och ge möjligheten att tala 

ostört med dem. Detta kan dessutom ses som en fördel då respondenterna ges ett öppet forum 

att föra resonemang kring intervjufrågorna. En frågeguide (se bilaga 3) baserad på den 

teoretiska referensramen användes vid intervjuerna och bestod av en blandning av öppna 

frågor och faktafrågor. Med den typen av frågeguide fick respondenterna både berätta fritt om 

arbetet med butikslayout samt besvara specifika element inom butikslayout (Christensen, et 

al., 2012; Harboe, 2013). Intervjuerna kompletterade övrigt empiriskt material som 

tillsammans med observationerna, har bildat en nulägesbild av arbetet med butikslayout hos 
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de undersökta butikerna. Kombinationen av enskilda intervjuer och öppna observationer gav 

primärdata som sedan kunde analyseras mot den teoretiska referensramen (Christensen, et al., 

2012; Harboe, 2013), för att se vilka variabler som spelar in vid optimering av butikslayout 

för second hand. 

 

Sekundärdata samlades in för att ge övergripande förståelse för nuvarande forskning och 

kunskap kring ämnet (Christensen, Engdahl, Grääs & Haglund, 2012). Först undersöktes den 

forskningen som redan existerade angående second hand kopplat till butikslayout med 

sökorden; Second hand layout, second hand store layout, men utan vidare framgång. Därefter 

sökte vi vetenskapliga artiklar om second hand kopplat till detaljhandel eller butik, vilket 

mestadels resulterade i artiklar med konsumentperspektiv eller övergripande kring kunders 

attityder för och emot second hand. Det blev tydligt att mycket av den tidigare forskningen 

hade främst ett konsument- eller kundperspektiv. De databaser som användes för att inhämta 

vetenskapliga artiklar och texter var: Summon, Primo, Booksc, Business Source Premier och 

Berg Fashion Library. Sökorden med mest framgång för butikslayout var: store design, store 

layout, shop layout, visual merchandise, space management och fashion shop layout; för 

second hand var det: second hand retailing, second hand fashion, second hand och second 

hand shop.  Det insamlades även sekundärdata från kurslitteratur som förekommit tidigare 

under utbildningens gång, med fokus på butikslayout och till viss del butikskommunikation. 

 

3.3 Anonymisering 

Företagen och specifik ort för butikerna har anonymiserats för att skydda respektive företag 

från att bli igenkända. Butikskedjornas och respondenternas verkliga namn har ersatts med 

fiktiva namn(Thomson & Haytko, 1997; Christensen, et al., 2012). Genom att implementera 

anonymisering av respondenter och företag, har en tryggare och öppnare miljö etablerats vid 

intervjuerna och minskat risken för eventuella fabricerade svar till resultatet (Thomson & 

Haytko, 1997; Rosenqvist & Andrén, 2006; Christensen, et al., 2012). Följande fiktiva namn 

har använts för butikerna som undersökts: 

• Ankaret Vintage - är en vintage-butikskedja som finns lokaliserad på utvalda delar i 

Europa och har butiker samt återförsäljare. Företagetskonceptet är att marknadsföra 

sig som ett hållbarare alternativ till traditionella kedjeföretag, där de säljer 

andrahands-, omsydda och nyproducerade produkter.  

• Flora Second Hand - ingår i en second hand-kedja som har butiker runt om i Sverige, 

där butikerna förekommer i både större och mindre skala. Second hand-kedjan 

marknadsföring baseras främst på deras sociala och miljömässiga engagemang, men 

har även fokus på modegraden. De har enbart försäljning av andrahandsprodukter med 

allt ifrån beklädnadstextilier till heminredning. 

Rubinen Second Hand - ingår i en second hand-kedja som har butiker främst i södra delen av 

Sverige, där butikerna förekommer i både större och mindre skala. Mycket av second hand-

kedjans marknadsföring visar upp deras politiska ståndpunkt. De säljer enbart 

andrahandsprodukter med allt ifrån beklädnadstextilier till heminredning. 

 

3.4 Urval 

Valet av butiker baserades på ett bekvämlighetsurval, vilket innebar att den geografiska 

faktorn togs i beaktning när butikerna skulle väljas ut (Rosenqvist & Andrén, 2006; 

Christensen, et al., 2012). Det resulterade i att alla de utvalda butikerna låg inom Västra 

götalandsregionen. Tre kedjeföretag tillfrågades med förutsättningarna att de fanns i regionen 

och hade butiker i olika områden där observationer kunde utföras i respektive butiker. Detta i 
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syfte för att jämföra butiker inom samma kedja, en högprofilerad och en lågprofilerad butik 

samt de tre företagen sinsemellan (Haug & Borch Münster, 2015). Hög- respektive 

lågprofilerad butik identifierades dels genom läget för butiken och dels genom arbetet som 

lades ner på butikslayouten i de olika butikerna. De högprofilerade butikerna låg främst i en 

större stad (mer än 100 000 inv) och de lågprofilerade i mindre städer (färre än 100 000 inv). 

Som tidigare nämnts i inledningen handlar både second hand och vintage om 

andrahandsprodukter, dock med viss skillnad i ursprunget till produkterna. Anledning till att 

även undersöka Ankarets vintage i relation till Flora och Rubinen var att kunna jämföra dessa 

två mot en butik som identifierades arbeta med andrahandsprodukter men genom traditionella 

detaljhandelsstrategier. Företaget Ankaret valdes då deras butiker storleksmässigt liknade 

Flora och Rubinens samt hade försäljning av andrahandsprodukter. 

 

Eftersom undersökningarna som genomfördes var av kvalitativ karaktär har ett icke 

sannolikhetsurval varit mest lämpligt vid valet av respondenter. Detta innebar att 

respondenterna inte valdes ut slumpmässigt och därmed inte gett vem som helst chansen att 

delta (Christensen, et al., 2012). Fördelen med att inte planlöst välja ut respondenter är att 

endast personer som förutsätts ha kunskaper inom ämnet tillfrågas, vilket har varit av större 

signifikans för studien än att få statistisk representativitet (Christensen, et al., 2012; Harris, 

Roby & Dibb, 2016). Urvalet gör inte anspråk på att vara generaliserande för alla typer av 

second hand-butiker, men ger däremot underlag för hur uppsatsens problemområde kan 

belysa flera olika aspekter och i sin tur sedan kan generaliseras (Bryman & Bell, 2011; 

Christensen, et al., 2012).  

 

Vi gjorde ett antagande om att butikerna som låg i den större staden troligare hade anställda 

som arbetade med butikslayout, till skillnad mot de lågprofilerade butikerna. Detta 

bekräftades sedan genom samtal med butiksansvariga samt besök i butikerna och blev då 

anledningen till att endast intervjua företagens högprofilerade butikerna. Kontakten med 

respektive butik skedde genom samtal och mejl till de uppgifter som fanns listade på 

företagens hemsidor. Butikerna kontaktades direkt eftersom det var deras arbete med layout i 

den fysiska butiken som eftersöktes till denna studie. Valet av respondenter inom de tre 

kedjeföretagen var baserat på vem eller vilka som var mest insatta i arbetet med butikens 

layout, vilka vi antog skulle vara antingen butikskommunikatör, butikschef eller visual 

merchandiser. Dessa arbetstitlar och positioner var däremot inte vad vi främst utgick ifrån, 

eftersom det i slutändan var mest relevant för syftet att få tag på den respondent med störst 

kunskap inom ämnet. Valet av lämplig respondent hamnade då hos butiken, eftersom vi inte 

på förhand hade insyn i företagsstrukturen och inte kunde anta vilken arbetstitel inom 

företaget som skulle vara den relevantaste respondenten. 

 

3.5 Genomförande 

Observationer 

Innan observationen påbörjades, informerades butikspersonalen att vi var studenter från 

Högskolan i Borås samt bad om tillstånd att utföra en observation i butiken. Alla kedjeföretag 

som tillfrågades bekräftade att observationer kunde genomföras i butikerna.Vidare förklarades 

syftet med observationen samt att fotografier skulle tas under tillfället. Alla personer har blivit 

bortklippta från fotografierna eller har anonymiserats på annat vis. Vid respektive 

observationstillfälle i second hand-butikerna och vintage-butiken följdes ett 

observationsschema (se bilaga 2). Efter första observationstillfället valde vi att förbättra 

observationsschemat, då det upptäcktes att schemat inte följde en logisk ordning. 

Observationerna utfördes under butikernas öppettider, vilket innebar att kunder rörde sig i 
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butikerna och att personal utförde sina arbetsuppgifter under observationstillfället. På grund 

av att det fanns kunder och personal i butiken uppstod det svårigheter att genomföra hela 

observationsschemat. Därför skiftades det mellan att föra fältanteckningar på egen hand till att 

diskutera sinsemellan under tiden. Exponeringsytor, övergripande layout och andra intressanta 

parametrar fotograferades. Planlösningen med interiörer och exponeringsytor ritades av. 

Observationstillfällena varierade i tid, men genomsnittstiden låg på två timmar och femton 

minuter. Totalt blev det fem genomförda observationer. Därefter skedde jämförelser mellan 

de olika observationerna, för att iaktta skillnader mellan den högprofilerade och lågprofilerade 

butikerna samt med vintage-butiken. Överblick av observationerna kan ses i Tabell 2. 

 

Intervjuer 

Efter telefonsamtal med de butiker som ville göra en intervju, skickades ett mejl till 

vederbörande för varje butik. Mejlet informerade om vilka vi var, syftet med studien, vad som 

skulle undersökas, information om anonymitet samt att respondenterna erbjöds att få frågorna 

skickade till sig innan. Två utav tre gav snabbt besked om att de gärna ville delta och 

intervjutid bokades, båda parter fick frågorna skickade till sig i förhand. Dessa två intervjuer 

var de enda som utfördes i enskilt rum med fullt fokus på intervjuerna, eftersom vår tilltänkta 

tredje intervju först uteblev för att butiken inte kunde lämna ett jakande besked. Varje 

intervjutillfälle med second hand-butikerna utfördes i ett enskilt rum och som stöd under 

intervjuerna användes frågeguide (se bilaga 3). Innan intervjutillfället beslutades det att en 

förde intervjun och en som förde fältanteckningar under tiden, detta tillvägagångssätt skiftade 

till nästkommande intervjutillfälle. Genom att skifta mellan vem som genomförde intervjuer 

och fältanteckningar skapades en reliabilitet i att båda fick möjlighet att uppfatta hur 

respondenterna svarade på frågor, vilket underlättade vid genomförandet av analysen. Innan 

intervjun påbörjades tillfrågades vederbörande om inspelning fick ske, vilket alla 

respondenter godkände. Efter första intervjutillfället förändrades frågeguiden för att få ett 

bättre flöde i frågorna. På grund av den semistrukturerade intervjuns karaktär, ställdes även 

följdfrågor till respondenterna. Respondenterna arbetstitlar var: butikschef, 

butikskommunikatör och visual merchandiser. Genomsnittstiden för intervjuerna låg på 55 

minuter. 

 

Den sista intervjun med vintage-butiken utfördes annorlunda, eftersom butiken inte svarade i 

tid bokades det inte in något tillfälle för intervju. Det resulterade i att när observationstillfället 

utfördes gav butikschefen möjligheten att ställa frågor ifrån frågeguiden. Då valdes det ut 

nyckelfrågor (se bilaga 4) som ansågs ge en grundläggande förståelse för deras arbete med 

butikslayout. En del av de frågor som uteslöts var direkt kopplade till second hand-butikerna 

och blev anledningen till att de inte ställdes. Intervjun skedde under tiden som de anställda 

utförde sitt arbete och flertalet gånger fick intervjun avbrytas, för att sedan påbörjas igen. Det 

fanns inte utrymme för följdfrågor på grund av situationen i vilken intervjun genomfördes, där 

respondenterna var distraherade av sina arbetsuppgifter. Respondenterna i detta fall var 

butikschef och visual merchandiser och intervjun tog cirka 25 minuter. En översikt av 

intervjuerna följs nedan i Tabell 2. Intervjuerna spelades in på mobiltelefon och överfördes till 

datorn som transkriberades först efter att alla intervjuerna var genomförda. De inspelade 

intervjuerna och det transkriberade materialet återfinns hos författarna. 
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 Tabell 2: Genomförande av observation och intervju 
 

3.6 Tillvägagångssätt för analys 

I empirin bearbetades de transkriberade intervjuerna och materialet från observationerna, 

vilket innebar en sortering av relevant material inför analysen (Ahrne & Svensson, 2015). 

Därefter kategoriserades allt relevant material enligt de fyra variabler som presenterats i Figur 

3. för att tydligare koppla samman resultatet av empirin med den teoretiska referensramen. 

Vid analysen framgick det dock att flera av aspekterna under variablerna Interiörer och 

Layout var nära kopplade till varandra och kombinerades då till Interiörer & Layout för att 

underlätta vidare analys. De slutliga kategorierna i analysen blev därför Exteriörer, Interiörer 

& Layout och Display. Ankaret har främst används som ett jämförelseverktyg under analysen, 

för att jämföra layoutprocessen mellan ett företag som arbetar både med andrahandsprodukter 

samt nyproducerat och två företag som arbetar enbart med andrahandsprodukter. Slutligen 

skedde konstateranden kring de samband och olikheter som gick att urskilja mellan de två 

second hand-butikerna och Ankaret under varje kategori. Detta ledde till slut att en diskussion 

kring analysen kunde upprättas, där vi sedan presenterat våra slutsatser. 

 

3.7 Metoddiskussion 

Det finns många variabler som är involverade inom layout. Det skulle ha varit lärorikt att 

utforska alla aspekterna som ingår inom layout för att få ett bredare resultat, som kanske 

skulle gå att generalisera på fler second hand-butiker. Eftersom sekundärdatan som den 

teoretiska referensramen grundats på i denna studie varit främst baserad på strategier utifrån 

traditionella detaljhandelsbutiker, är vi medvetna om att det går att ställa sig frågande 

huruvida dessa kan appliceras på second hand-butiker. Utifrån tidigare arbete av Alvéus, 

Burman och Thorell (2016) uppfattades det dock att second hand-butiker alltmer började 

närma sig traditionella detaljhandelsstrategier, vilket även stöds genom teorier av Darley och 
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Lim (1999) samt Guiot och Roux (2010). Därför ansågs den tidigare forskningen gällande 

butikslayout var tillräcklig för att åtminstone använda som underlag till att skapa en bild över 

hur även second hand-butiker kan arbeta med sin layoututformning. 

 

Ytterligare material för att skapa ett underlag var genom intervjuer och observationer. 

Respondenterna vid intervjuerna har anonymiserats för att öka validiteten i deras svar, vilket 

dock inte säkerställer att de svarat sanningsenligt. Observationerna utfördes utav oss som 

utomstående part till de undersökta butikerna och dessa har i största mån hållits objektiva, 

vilket gett högre validitet till vårt resultat. Vid genomförandet av observationerna framkom 

det dock att tydligare riktlinjer hade varit nödvändigt kring när observationerna genomförs i 

relation med intervjuerna. Observationer genomfördes både före och efter intervju, vilket kan 

ha influerat vår syn på butikerna. Vi upptäckte att observationerna som utfördes efter 

intervjuerna ibland fick ett annat fokus, jämfört med de butiker där observationen 

genomfördes innan intervjutillfället. Det som främst beaktades som en problematik var 

huruvida respondenternas intervjusvar gjorde att vissa aspekter i butikslayouten fick mer eller 

mindre uppmärksamhet under observationstillfället. För att behålla ett objektivt synsätt under 

observationerna, rekommenderar vi att fastslå från början om alla observationer ska ske före 

eller efter intervju. 
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4 Empiri & Analys 
Här presenteras Floras, Rubinens och Ankarets respektive resultat ifrån observationer och 

intervju. Upplägget som följer är en kortare presentation av företagen, där resultatet sedan 

presenteras. Avslutningsvis kommer analysen som kopplat med teorin, har delats upp utefter 

Figur 3. som benämns i den teoretiska referensramen. 

4.1 Flora 

Flora är en välgörenhetsorganisation som har funnit sedan början av 1900-talet. De har 34 

butiker i landet, mer än ca 450 anställda och sysselsätter ungefär 2500 personer i månaden 

genom praktik och arbetsträning. Verksamheten baseras på gåvor och sköter själva insamling 

av gåvor, transport, sortering, värdering och slutligen försäljning i butik. Överskottet går till 

olika sociala ändamål som ger tillbaka till det närliggande samhället. Organisationens syfte är 

att göra nytta och bidra till ett mer medmänskligt och hållbart samhälle. 

 

4.1.1 Observation av hög- och lågprofilerad butik 

Högprofilerad butik 

Den högprofilerade butiken arbetade med skyltfönster 

som speglade butikens innehåll samt inkorporerade 

kedjeföretagets pågående kampanj. En landningsbana 

identifierades direkt efter entrén, men ett fortsatt 

kundvarv hindrades av en klädhäst med skyltningen 

"Nyheter" och två störtkorgar (se bilaga 6, sid. 47). 

Detta gjorde att intrycket från skyltfönstret fallerade. 

En märkbart högexponerad yta med aktuella 

kampanjprodukter identifierades som en A-yta och låg 

intill landningsbanan. Kampanjprodukterna på ytan 

kopplade samman kampanjskyltningen i fönstren och 

dess färgtema. Kring denna yta hade de placerat fler 

exponeringsytor som representerade de 

produktgrupper som var placerade där (se bild 1). 

Produkterna på klädhästen med skyltningen 

“Nyheter”, avvek dock från temat som resterande 

produkter på första våningen innehade. Hela detta 

utrymmet, framstod vara ämnat för deras 

säsongsprodukter, kampanjer och nyheter. Våningen 

identifierades som en varuhusplaneringslayout, med 

tendenser till det fria flödet. Genomgående för de resterande våningsplan var att de bestod av 

en blandning mellan det fria flödet och symmetriska gångsystem. Gångbredden på 

huvudstråken höll sig inom de regleringar som finns, stundtals var det dock trängre att ta sig 

fram på grund utav interiörernas placering och lokalens begränsningar.  

 

Butiken hade tydliga avdelningar på varje våning. Utformningen av layouten gjorde att det 

var enkelt att upptäcka vilket kundsegment varje avdelning var riktad mot samt att 

produktgrupper som var kompatibla med varandra hade samexponerats. På andra och tredje 

våning fanns det kombinerade B- och C-ytor, det var tydligast uppdelning mellan dessa ytor 

på tredje våningen (se bilaga 6, sid. 47). Ytorna identifierades genom att se på typen av 

produkter som var utplacerade på ytan, vilket i detta fall var basvaror i kombination med 
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aktuella produkter som inte längre var i 

fokus på grund av rådande kampanj. 

Butikens fasta interiörer var desamma 

genom hela butiken, de bestod utav 

klädhästar, störtkorgar, hyllor och 

stänger hängandes från taket. De 

använde även försäljningsvaror som 

interiörer, till att bygga både layout samt 

exponeringsytor med. 

Exponeringsytorna var ofta kopplade till 

en stil eller tidsepok som speglade olika 

typer av kundsegment inom 

kundgruppen. Detta blev som tydligast 

på fjärde våningen där 

exponeringsytorna tillsammans med den 

valda varuhusplanering-layouten, 

skapade tydliga indelningar vilket 

gjorde det enkelt att orientera sig på 

våningen (se bilaga 4, sid. 47). Här 

arbetade butiken även med 

nivåskillnader som förenklade 

översikten (se bild 2). Det fanns tydliga 

gångstråk genom butikens alla våningar, 

dock identifierades en död yta på andra 

våningen som inte framstod lika 

prioriterad som resterande ytor (se 

bilaga 6, sid. 47).  

 

Lågprofilerad butik 

I skyltfönstren hos den lågprofilerade 

butiken fanns det exponerade produkter 

som var tydligt kopplade till 

kedjeföretagets kampanjtema. Detta 

följdes sedan direkt upp på deras A-yta, 

där butiken exponerat flera 

produktgrupper ur sortimentet 

tillsammans. A-ytan definierades genom 

att se över hur mycket utrymme och 

synlighet ytan fick. Det fanns dock 

ingen uppföljning på färgtema efter den 

punkten, kringliggande sortiment runt 

ytan var inte relaterat till varken 

skyltfönster eller A-yta. Längst den 

bortersta väggen på Damavdelningen 

identifierades ytterligare en A-yta som 

kopplade samman med både 

skyltfönstret och entréns A-yta tema. 

Butiken hade skapat en väl avvägd 

landningsbana, vilket gjorde att det var 

relativt enkelt att få en överblick av 
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butiken. Dock hämmades översikten av Damavdelningen som blockerades av höga interiörer 

(se bild 3, sid. 18). Butiken arbetade med nivåskillnader som istället för att bidra till bättre 

överblick av innehållet nästintill stängde in Damavdelningen. Bortom de höga interiörerna 

blev det dock enklare att få en översikt av Damavdelningen (se bild 4, sid. 18).  

 

Butikslayouten bestod i högsta grad av 

det fria flödet, med inslag av 

symmetriska gångsystemet (se bilaga 6, 

sid. 48). Det fanns inga tydliga B- och 

C-ytor, eftersom att dessa ytor innehöll 

blandade produktgrupper och blev 

därför svåra att definiera. Den enda 

tydliga särskiljningen från resterande 

sortiment var basprodukten jeans, vilket 

i sig bildade en C-yta lokaliserad intill 

entréns A-yta (se bilaga 6, sid. 48). 

Interiörerna i butiken var 

sammanhängande och bestod mestadels 

av klädhästar, snurror och störtkorgar. 

Butiken samexponerade produktgrupper 

som var kompatibla med varandra, men 

fokus var på att följa färgteman och således blev vissa exponeringar förvirrande. Exempelvis 

exponerades underkläder tillsammans med skor och byxor (se bild 5). Detta fenomen förekom 

på fler exponeringsytor i butiken. På Herravdelningen användes byster ovanpå interiörerna 

som exponeringsytor, men det närliggande sortimentet kopplades inte samman med 

produkterna på bysten. Butiken exponerade en provdocka med säljbara produkter från 

Herravdelningen, men som skymdes av placeringen på kringliggande interiörer och var endast 

synlig från få vinklar (se bilaga 6, sid. 48). 

 

4.1.2 Intervju med butikschef och butikskommunikatör 

Butiken följer en central butiksprofil när de utformar sin butikslayout. Den innehåller fasta 

riktlinjer som hur kassan ska vara placerad, färger på inredningen och hur skyltning ska ske. 

Profilen varierar dock överlag från butik till butik och tar i åtanke varje butiks begränsningar, 

vart den är lokaliserad och vilken typ av kundgrupp den har. Annars ska allt följas enligt den 

aktuella kampanj med dess färgtema. Butikskommunikatören beskrev att det ska kännas 

likadant, exempelvis som en Ica-butik. Butiken arbetar med sin butikslayout och exponeringar 

utifrån vilka produkter och produktgrupper som de får in. Det är inte alltid att butiken väljer 

att arbeta enligt kedjeföretagets profil och låter istället utformningen av layouten anpassas 

efter produkterna. Butiken utformar sortimentet och layouten genom att följa säsonger och 

trender. Produkterna som placeras på första våningens A-yta följer aktuella kampanjer, medan 

produkter kopplade till trender och stil placeras uppe på deras fjärde våning och layouten 

anpassas därefter. De upplever att förflyttning av det säsongsbaserade och trendföljande 

sortimentet till respektive yta, resulterar i bättre försäljning av de produkterna. 

Butikskommunikatören berättade att de behöver ha i åtanke vilka kunder som rör sig i 

butiken, vilket spelar in när de planerar skyltfönster, exponeringar och layout i butiken. De 

som utformar butikslayouten inspireras av andra second hand-detaljhandelsbutiker och 

traditionella detaljhandelsbutiker, modemagasin samt sociala medier. Deras mål med 

utformningen är att det ska kännas som vilken traditionell detaljhandelsbutik som helst och 

betonar det essentiella i att sträva efter utveckling i takt med ökad konkurrens på marknaden.  
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De placerar produktgrupper som är kompatibla med varandra tillsammans för att förenkla 

överblicken. Både butikschefen och butikskommunikatören upplever att en del i deras 

kundgrupp består av kunder som kommer till second hand-butiken för att leta produkter och 

fynda. De förklarar att dessa kunder många upplever att butiken är organiserad och 

presenteras på ett lättförståeligt sätt. Butikskommunikatören förklarar att de förändrar 

layouten allteftersom de får in produkter, vilket underlättas av att större del av deras interiörer 

hänger från taket. Det är stänger med kedjor som hängs upp i taket och gör att de med 

enkelhet kan planera riktningar, kundvarv, nivåskillnader, vad som ska vara i fokus och så 

vidare. Detta är även något butiken arbetar frekvent med för att de anser att interiörerna är 

anpassningsbara. Endast ett fåtal interiörer är fasta, såsom hyllor. De tittar även på om det 

finns några hinder i kundvarvet och hur översikten av butiken är, genom att själva gå 

kundvarvet. Butiken vill arbeta med att det ska finnas ett syfte och en idé bakom deras 

exponeringsytor och inte bara fylla dem 

med produkter. De arbetar mot att 

butikens exponeringar ska vara 

inledningar till vad som finns på 

respektive våning. För tillfället ligger 

deras fokus på butikens fjärde våning, 

där de försöker skapa exponeringsytor 

som kopplar sortimentet till tidsepoker 

eller olika stilar. Butikschefen och 

butikskommunikatören upplevde att en 

av de svåraste ytorna att utforma var på 

andra våningen vid en branddörr, där 

udda eller otympliga produkter såsom 

dykardräkter och fiskeutrustning hade 

placerats (se bild 6).  

 

4.2 Rubinen 

Rubinen är en välgörenhetsorganisation som funnits sedan 50-talet och har 7 butiker i landet. 

De arbetar med internationell solidaritet, hållbar utveckling och socialt ansvarstagande. 

Arbetsträning och praktik är ett av organisationens ändamål och att ta vara på samhällets 

överflöd, för att minska resursslöseriet och avfallsmängden. Organisationens syfte är att 

kämpa för dem som har det svårast, för att lindra de i nöd och förhindra framtida nödställda. 

Deras övertygelse är att alla människor kan bidra till en bättre värld. 

 

4.2.1 Observation av hög- och lågprofilerad 
butik 

Högprofilerad butik 

Hos den högprofilerade butiken fanns det flera mindre 

skyltfönster som kopplar till ett tema med politiska 

ställningstaganden. Dessa kopplas inte samman inne i 

butiken vid entréytor eller det kringliggande 

sortimentet. Det fanns ingen landningsbana i början på 

kundvarvet, utan interiörer och sortiment var direkt 

placerade innanför entren. En potentiell A-yta 

identifieras framför entrén genom sin placering och 



 

- 21 - 

 

exponering, dock hade butiken istället 

placerat en REA-exponering på ytan. På 

grund av lokalens utformning 

begränsades möjligheten till att få en 

översikt av butiken och dess avdelningar 

(se bilaga 5, sid. 45). Exponerande 

provdockor fanns lokaliserade längre in i 

butiken och även essa identifierades som 

potentiella A-ytor (se bild 7, sid. 20) på 

grund av dess synlighet. Med hjälp av 

provdockorna förbättrades översikten; 

Dam-, Retrodam- och Herravdelning 

kunde identifieras, även om det inte 

uppenbart. Lokalen i sig skapar 

layoutenvarianten labyrintsystem, med 

interiörer arrangerade enligt symmetriska 

gångsystemet och en upplevd strävan till det fria flödet på vissa ytor (se bilaga 5, sid. 45).  

 

De placerade större delen interiörer längs med väggarna och 

något mindre på golven. Butiken arbetade med att maximera 

yteffektiviteten och interiörerna emellanåt tätare placerade (se 

bild 8). En större del av sortimentet var placerat uppåt 

väggarna, vilket underlättade en del för framkomligheten 

mellan interiörerna. Butiken hade inga tydliga A-, B- eller C-

ytor i butiken, frånsett REA-exponeringen och placeringen av 

deras Retrodamavdelning. Dessa ytor var blandade 

sinsemellan, dock arbetade butiken genomgående med att 

placera produktgrupper som var kompatibla med varandra. En 

död yta identifierades och var lokaliserad längst in i butiken, 

långt från kundvarvet.Ytan var i ett hörn, gömd bakom en 

vägg samt interiörer och bortom synhåll från huvudstråket (se 

bild 9; se bilaga 5, sid 45). Butiken arbetade överlag med 

sammanhängande interiörer samt nivåskillnader på dessa (se 

bild 10). Det förenklade till viss del översikten, bortsett från 

lokalens begränsningar (se bilaga 5, sid. 45). Kundvarvet 

följde de regleringar som finns, dock var 

det trängre vid vissa platser i butiken 

som försvårade framkomligheten.  

 

Lågprofilerad butik 

Den lågprofilerade butiken arbetar inte 

alls med skyltfönster, därav fanns ingen 

koppling till varken landningsbana eller 

A-yta innanför entrén (se bilaga 5, sid. 

46). I denna butik fanns det ingen tydlig 

A-yta eller landningsbana vid entrén, 

utan istället var störtkorgar med REA-

exponering placerade på ytan 

tillsammans med exponering för 
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“Vårjackor”. Damavdelningen är den första som 

identifieras, rakt fram i butiken och upplevs som början 

på ett kundvarv. Efter denna följer en C-yta samplacerad 

med en B-yta (se bilaga 5, sid 46). Genomgående för 

butiken var att B- och C-ytor var blandade, vilket 

identifierades främst genom den spridda utplaceringen av 

produkter på ytorna. Detta gjorde att ytorna stundtals var 

svåra att upptäcka samt gav ett rörigt intryck. Emellertid 

placerades produktgrupper som var kompatibla med 

varandra tillsammans, dock utfördes detta inkonsekvent i 

butiken. Det fanns fåtalet exponeringar i butiken, med de 

hade provdockor på avdelningarna som kunde identifieras 

som potentiella A-ytor (se bilaga 5, sid. 46). Dock 

kopplades inte exponeringarna till det som fanns i 

närområdet och det blev svårt att uppfatta vad som fanns 

utifrån det.  

 

Överblicken av butiken begränsades av större interiörer 

som inte ingick bland beklädnadstextilierna, vilket gjorde 

Herravdelningen svårupptäckt. Butiken arbetade med 

sammanhängande interiörer men inte aktivt med 

nivåskillnader, förutom när produktgruppen krävde det 

och även detta begränsade överblicken av butiken (se bild 

11). Den butikslayout som identifierades var till större 

delen symmetriska gångsystemet i kombination med det 

fria flödet. Gångbredden på huvudstråket följde de regleringar som finns, däremot var det 

trängre i gångarna mellan klädhästarna. Trots att det saknades tydlig landningsbana var det 

enkelt att finna hur kundvarvet var tänkt att gå, likt en cirkel runt i butiken. Det var svårare att 

identifiera en tydlig A-yta för 

Herravdelningen, då det var 

otydligt hur de ville föra in 

kunden på avdelningen. 

Herravdelningen var lättåtkomlig 

till vänster in i butiken, där det 

fanns en REA-exponering i första 

fokus. Det fanns även en ingång 

från Damavdelningen, dock var 

den blockerad av interiörer med 

diverse heminredningsprodukter 

vilket försvårade överblicken (se 

bild 12; se bilaga 5, sid. 46). 

 

4.2.2 Intervju med central butikskommunikatör 

Rubinen anställde butikskommunikatörer för första gången 2010 och har arbetat med att 

utveckla deras fysiska butiker sedan dess. Butikskommunikatören förklarar att Rubinen är 

mitt uppe i en utvecklingsprocess och att den har handlat om att strukturera upp i existerande 

butiker. Många av deras lokaler som de nyttjar för sin butiksverksamhet, är inte från början 

tilltänkta för det ändamålet. Deras största begränsningar för tillfället är lokalernas utformning. 

Det bestäms först ett typ av layout-skelett av butikskommunikatören och att butiken sedan 
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placerar dit produktgrupperna. Detta skelett är beständigt och förändras inte, såvida en 

specifik yta kräver det eller utökar ytan har denna har bra försäljning. Det är sedan upp till 

butikscheferna att förvalta layouten. Utplacering av interiörer sker först och om lokalen 

tillåter skapas ett kundvarv, men fokus ligger i framkomlighet och översikt av butiken. 

Butikskommunikatören beskriver att de försöker att komprimera detta till det yttersta, 

eftersom att de arbetar med volymförsäljning. De arbetar med att ruta in en yta, för att därefter 

arbeta från högt till lågt med nivåskillnader. Återigen poängteras att det sker om lokalen 

tillåter. De strävar efter att butiken ska uppfattas som lättförståeligt av sina kunder och 

butikslayouten får hellre vara mindre smickrande och praktisk. Det är även för att butikerna 

ska få in en hög volym av produkter och de har därför inte råd att ha en kal yta med 

exponering. Butikskommunikatören berättar att de jämför sig med ett par av de stora fast 

fashion-kedjorna, då de arbetar med volymförsäljning och försöker anamma detta i sin 

utformning av butikslayouten. Dock förklarar denne även att butikslayouten kan variera 

beroende på vart butiken ligger, exempelvis i ett industriområde. Här förklaras att det ofta är 

en högre grad av kunder som vill fynda och att de därav än mer förenklar butikslayouten samt 

skär ner på exponeringar. Kanske att en liten exponering på en provdocka som visar ifall det 

är Dam- eller Herravdelning.  

 

Deras arbete med exponeringar är tillsvidare 

fokuserat på skyltfönster för de butiker som har 

den möjligheten. De vill nå ut med sitt 

ändamålsarbete och samtidigt koppla det till 

mode (se bild 13). Det är 

butikskommunikatören som utformar dessa 

exponeringar och har ser inte själva att de 

behöver rikta sig till en specifik målgrupp, utan 

förklarar att det finns någonting för alla. Än så 

länge arbetar de inte aktivt med att skapa A-

ytor. Butikskommunikatören förklarar att 

produktexponeringar sker genom att placera 

likartade produktgrupper tillsammans som följer 

färgteman,vilka även förändras samt placera de 

med kompatibla produktgrupper. I deras 

högprofilerade butik har de börjat med att 

placera produkter utefter olika stilar, men det 

var inget som de gjorde genomgående i alla butiker. En annan anledning till att Rubinen inte 

aktivt arbetar med exponeringsytor är för att underhållet av dem kräver ett visst intresse från 

butikspersonalens håll. Butikskommunikatören förklarar att en dåligt underhållen exponering 

är sämre än ingen exponering alls. En riktad fråga angående lågprofilsbutikens kundvarv 

ställdes och gällde huruvida ingången till Herravdelningen var menad att börja från 

Damavdelningen till höger eller från entrén till vänster (se bilaga 5, sid. 46). Enligt 

butikskommunikatören var tanken att kunden skulle komma från höger via Dam och då mötas 

av säsongsprodukter vid ingången till avdelningen, för att sedan ledas till en fyndhörna. 

 

4.3 Ankaret 

Ankarets är en vintage-butikskedja som har funnits sedan 2002 och har 8 butiker i Europa. 

De står för nyskapande och individuell stil, vilket betonas genom deras arbete med att sälja 

unika vintage-produkter till medvetna kunder. Verksamheten både köper och samlar in second 

hand-produkter och försöker skapa innovativa vägar för second hand att ha en varaktig 
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inverkan på modeindustrin. Med sina vintage-produkter bibehåller de ett cirkulärt kretslopp 

inom sin organisation och bidrar till ett mer cirkulärt samhälle. 

 

4.3.1 Observation av vintage-butik 

Butikens skyltfönster har ett 

genomgående tema, men som 

sedan inte följs upp med 

produkterna innanför entrén. Det 

finns en stor och tydlig 

landningsbana på första plan, med 

en A-yta som inkorporerats in i 

layouten (se bilaga 7, sid. 49). A-

ytan identifierades genom dess 

synlighet och dess placering i 

butikslokalen samt genom de 

aktuella produkterna som placerats 

på ytan. Denna yta och 

närliggande produkter kopplade 

inte vidare till skyltfönstrena, utan 

innehöll främst exponering för 

deras egna varumärke och 

speglade vad som fanns i hela utrymmet (se bild 14). Nedervåningen hade inte heller kopplats 

till skyltfönstrets exponering. Den layout som identifierades för butiken var det fria flödet, på 

grund av den rymliga placeringen av interiörerna, vilket var genomgående för butiken ovan- 

och nedervåning. Gångbredden mellan interiörerna och kring kundvarvet mötte de lagkrav 

som finns. Det var enkelt att lokalisera Dam- och Herravdelning eftersom det fanns distinkta 

exponeringar som representerade varje avdelning, inklusive produktgrupperingar inne på 

avdelningarna vilket förtydligades genom exponeringar av olika stilar. B- och C-ytor var även 

de tydligt identifierade genom de produkter som placerats på ytan. Ytorna fanns kombinerade 

runt om i butiken med klara uppdelningar sinsemellan. Det var A- och B-ytor som till ägnades 

exponeringsytor överlag genom butiken överlag och låg i nära anslutning till kundvarvet (se 

bilaga 7, sid. 49). Butiken arbetade med nivåskillnader både på sina interiörer och i 

placeringen av produktgrupper på vägghäng. Deras exponeringar på nedervåningen kopplade 

ihop med vad som fanns närliggande på ytan och på interiörerna samt att kompatibla 

produktgrupper placerades tillsammans. Butikens interiörer var genomgående 

sammanhängande med tillägg av möblemang som användes vid exponeringsytor och ej var 

till salu. Interiörerna bestod utav klädhästar, störtkorgar, hyllor och klädsnurror. 

 

4.3.2 Intervju med butikschef och visual merchandiser 

Butikschefen och visual merchandiser förklarar att alla Ankarets butiker har samma tema och 

trend, som bestäms av huvudkontoret. Sedan är det upp till butikens visual merchandiser att 

skapa exponeringar som passar deras butik. De fortsätter med att exponeringarna i butiken 

anpassas efter att vilken typ av kundgrupp butiken har och efter i vilket land eller stad den 

befinner sig. Visual merchandiser berättar att de vill arbeta med en lättförståelig layout och 

har därför valt att placera Herravdelningen åt höger vid entrén på nedre plan. Kundvarvet 

leder då kunden genom Herr, vidare till Unisex, Dam och sedan Sport, som även är 

dubbelexponerat vid provrummen. Utformningen av kundvarvet beror på att kvinnor kan köpa 

både Dam och Herr, varav detta kundsegment leds genom fler avdelningar. Något som visual 
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merchandiser arbetar aktivt med är att ha 

en centrerad exponeringsyta med 

ihopparade kompatibla produktgrupper 

samt stilexponeringar på de olika 

klädhästarna. De försöker arbeta med att 

placera produktgrupper på 

vägginteriörerna i olika former av 

trianglar (se bild 15) för att på så vis 

skapa nivåskillnader samt en 

lättbegriplig översikt.  

 

De exponeringar som utformas bestäms 

av visual merchandiser i butiken och 

baseras på lokala trender. Detta 

inkluderar ifall det skulle vara något 

event i staden som de kan anknyta till 

eller att de exponerar deras säsongsrea 

där. Visual merchandiser förklarar att de tittar på vilka försäljningsytor som har mest 

framgång och ger hög vinst, för att veta vilka produkter som bör placeras där. Produktens 

potentiella försäljningsvärde är något de överväger vid planerandet av exponeringar eller 

produktgruppsplacering på specifika ytor i butiken. Butikschefen berättar att de har mer 

framgångsrika ytor och tittar på försäljningssiffrorna för att se om någon produktgrupp 

behöver förflyttas. Enligt visual merchandiser flyttar de mindre interiörer såsom klädsnurror 

och störtkorgar någon gång i månaden, det är däremot större rullians på förflyttning av 

produktgrupper. När det kommer till större flyttar eller omplaceringar av interiörer är det 

säsongsstart, exempelvis vid vinter tar produkterna större plats och därför har de färre och 

glesare mellan interiörer ute på golvet. De upplever en yta som är svår att arbeta med och det 

är en hörnyta till vänster om kassan. De förklarar att lokalens begränsningar är det som gör 

den svårarbetad, då ytan och väggen bildar ett insjunket hörn vilket gör vissa väggytor är 

obrukbara. 

 

4.4 Analys 

4.4.1 Exteriörer 

Nordfält (2007) konstaterar att det är lönsamt att arbeta mot att optimera utrymmet i en butik, 

men att det ofta är en svår process att veta vad som krävs för att lyckas med det. Inom 

butikskedjorna Flora, Rubinen och Ankaret arbetar de från märkbart olika till förvånansvärt 

lika med utformandet av butikslayout och hur de tänker kring presentationen av deras butiker. 

Enligt Turley och Milliman (2000) är skyltfönstret det första kommunikationsmedlet som 

butiken har att arbeta med och om det inte lyckas, har resten av layouten ingen betydelse. 

Flora arbetar generellt med att hålla ett gemensamt tema i sina butiker som kopplar samman 

skyltfönster, exponeringsytor och produkter. De har en fördel i sin högprofilerade butik, då de 

har möjlighet att utforma varje våning efter olika stilar, trender och idéer. Den lågprofilerade 

butiken blir utrustad med samma möjligheter, men begränsas till viss del av personalens 

engagemang och kompetens. Ankaret följer samma princip och försöker koppla temat som 

visas i skyltfönstret med närliggande sortiment, men styrs även av andra faktorer såsom 

direktiv från huvudkontoret angående fönstret. Både Ankaret och Flora arbetar för att fönstret 

ska hållas uppdaterat med trender och möjligen samspela med aktuella event, vilket kan vara 

ett användbart sätt för att visa säsongens produkter och presentera butiken på ett inbjudande 
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sätt (Barnes & Lea-Greenwood, 2010; Schmidt & Ohlsson, 2016). Detta är inte något som 

Rubinen arbetar utefter, eftersom de i princip aldrig implementerar skyltfönster bland sina 

exteriörer. Undantaget är den högprofilerade butiken vars fönster följer ett aktuellt politiskt 

fokus, snarare än att verka som ett kommunikationsverktyg för modetrender och förmedla vad 

som återfinns i butiken. Rubinen missar då vad Barnes och Lea-Greenwood (2010) menar 

med att skyltfönstret ska reflektera den tilltänkta målgruppen som rör sig runt butiken. 

 

Enligt Rubinens butikskommunikatör vill de med sina skyltfönster nå ut med sitt 

ändamålsarbete och samtidigt koppla det till mode. Kopplingen till mode visar observationen 

av butiken att de inte lyckas med fullt ut, då de inte kopplar samman produkterna i fönstret 

med produkterna i butiken samt de som finns placerade på exponeringsytor. Som Darley och 

Lim (1999), Haug och Borch Münster (2015) samt Nordfält (2007) visar i sin forskning, är det 

troligare för en kund att handla i en butik vars produkter de kan identifiera sig med. Oh och 

Petrie (2011) menar att skyltfönstret ska avspegla kundens motiv och den omgivande miljön, 

vilket kan ses genom butikskedjornas arbete med sina skyltfönster. Flora och Ankaret arbetar 

i sina butiker med att skapa miljöer av konstnärligt utsmyckade fönster som uppmuntrar till 

utforskning av butiken (ibid), medan Rubinen snarare arbetar mot ett fönster med politiskt 

fokus för att nå ut med kedjans ändamålsarbete. 

 

4.4.2 Interiörer & Layout 

Lokalen upplevdes som Rubinens största hinder, de anpassar sig efter den befintliga lokalens 

begränsningar och arbetar utefter det. De hade svårt att se bortom lokalen och begränsades av 

dess tillkortakommanden, vilket kan bero på att deras butikslokaler inte är tilltänkta att nyttjas 

för den typen av verksamhet som de driver. Det märktes även utifrån observationerna att 

lokalen styrde vilken typ av layout de fick i slutändan, vilket går emot vad Haug och Borch 

Münster (2015) anser om att val av layoutvariant snarare bör vara en prioritering i början av 

layoutprocessen. Att arbeta aktivt med butikslayout är relativt nytt för Rubinen, till skillnad 

från Flora som har längre erfarenheten av layoutplanering och Ankaret som arbetat med det 

från butikens etablering. Både Flora och Ankaret har fasta riktlinjer från huvudkontoret kring 

hur de ska utforma sin layout, med viss frihet baserat på lokala förutsättningar. Lokalens 

begränsningar nämns som delvis faktor för Ankaret också, men bara i att den skapar 

svårarbetade, döda ytor. Butikschefen och butikskommunikatören i Floras högprofilerade 

butik såg däremot inte lokalen som något begränsande, vilket observationerna instämde med 

till viss del. Det fanns element i den högprofilerade butiken som upplevdes som röriga på 

grund av lokalens utformning, men som van Rompay et al., (2012) konstaterar så finns det 

aspekter som är mer eller mindre svårkontrollerade i en butik såsom i Floras fall med pelare 

och trappor. Aspekterna i layoutprocessen ofta komplexa och involverar att hantera flera 

faktorer samtidigt (van Rompay et al. 2012). Flora och Rubinen står inför samma svårigheter 

på den fronten, nämligen hur de möter sitt ständigt föränderliga sortiment i sin layout. 

 

Rubinen arbetar till stor del med volymförsäljning och att få ut maximalt med produkter i 

butiken, vilket tillsammans med lokalens begränsningar styr hur de bygger upp sin layout. 

Ankaret vill hålla layouten tillgänglig och lättförståelig, vilket är anledning till att de skapar 

tydliga avdelningar och produktgruppsplaceringar. Flora lägger istället energi och yta på att 

skapa exponeringar av produkterna i sin layout, eftersom de anser att det lönar sig i längden 

att ge intrycket av att vara en traditionell detaljhandelsbutik än att maximera produktvolymen 

i butiken. Det innebär att det är produkterna och produktgrupperna som främst styr deras 

layout. Detta gör att Flora tenderar att arbeta mot det fria flödet eller varuhusplanering som 

dominerande layout, för att skapa exponeringsytor och för att tydligt visa varje produkt. 
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Floras högprofilerade butik gav till större del intrycket av en välplanerad och genomtänkt 

butikslayout genom att emellanåt blanda det fria flödet med symmetriska gångsystem (se 

bilaga 6, sid 47) tillsammans med tydligt placerade exponeringsytor. Även Ankaret 

identifierades arbeta genomgående med det fria flödet. Rubinen prioriterar snarare att visa upp 

fler produkter framför exponeringstillfällen, eftersom de anser att försäljning är viktigast. 

Detta gjorde att deras butiker emellanåt upplevdes mer som matbutiker, med interiörerna 

placerade parallellt som symmetriska gångsystem. Schmidt och Ohlsson (2016) tar upp att 

butikslayouten kan bestå av flera varianter kombinerade, men att det är lokalens 

begränsningar (Hernant & Boström, 2010) och vilket syfte butiken ska fylla som bestämmer 

den dominerande varianten. I Rubinens fall blir det deras syfte att hålla hög försäljning 

tillsammans med deras uttalade problem att se bortom begränsningar kring lokalen, som 

avgjorde layoutvarianten. 

 

Som Schmidt och Olsson (2016) tar upp är det är fördelaktigt att planera interiörerna och 

sortimentet i layouten noggrant, de fysiska elementen i en butik kan lätt förvandlas till döda 

ytor (Ashbourn, 1982) och ge ett rörigt intryck om de inte är välplacerade (van Rompay et al., 

2012). Ankaret flyttar sina interiörer någon gång i månaden, det som styr större förändringar 

är vanligtvis säsongsbaserat eller kampanjstyrt. De håller sig dock mestadel till samma 

utformning av butikens avdelningar, för att behålla ett tydligt kundvarv vilket även 

uppfattades under observationen. För Floras högprofilerade butik är de flesta interiörerna lätta 

att flytta eftersom de fästes i taket med krokar, vilket gör det enkelt att snabbt anpassa 

butikslayouten, såsom nivåskillnader och riktning på interiörer till rådande trender och 

kampanjer. Den lågprofilerade butiken arbetade med samma enkelhet som den högprofilerade 

utifrån vad deras begränsningar tillät, men otympliga interiörer bidrog till att layouten sällan 

förändras på en större skala. Trots att butikerna hade genomtänkta interiörer, dök det ändå upp 

hinder i form av döda ytor och dåligt framkomlighet vid observationerna. Floras 

lågprofilerade butik som hade återkommande problem med framkomligheten vid speciellt 

damavdelningen och döda ytor vid hörnen av avdelningen. För att undvika detta föreslår 

Schmidt och Ohlsson (2016) att avståndet från huvudstråk till väggarna och framför allt hörn, 

inte är för stort. På så sätt kan de förebygga döda ytor som inte syns och öka 

framkomligheten. Enligt butikskommunikatören för Rubinen dock får varje butik ett fastställt 

skelett med interiörer vid utformningen av butikslayouten och sedan är det upp till vardera 

butikschef att placera ut produktgrupperna. Precis som konstateras av Barnes och Lea-

Greenwood (2010) är interiörerna det som styr flödet i butiken och det ger butikerna 

möjlighet att skapa ett intresse för deras produkter. För Rubinen är det viktigaste att 

framkomligheten är bra och att det skapas nivåskillnader. Dock upplevdes det inte vid 

observationen att nivåskillnader eftersträvades, vilket kan förklaras med att 

butikskommunikatören inte har möjlighet att aktivt kontrollera hur varje butik självständigt 

utformar sin layout efter att skelettet är fastställt. Framkomligheten var inte heller 

tillfredsställande i deras högprofilerade butik, där även många döda ytor bildades av det röriga 

intrycket som lokalen gav. 

 

Produkter är en viktig aspekt inom layoutplanering, när det kommer in nya produkter behöver 

layouten förändras för att möta nya sortimentet (Ashbourn, 1982; van Rompay et al., 2012). 

Ashbourn (1982) samt Schmidt och Ohlsson (2016) tar upp att produktplaceringen bör ha en 

logisk följd som är lättförståelig. Ankaret har därför en fördel i att de redan arbetar med större 

delen av layoututformningen enligt traditionella strategier, då den typen av strategier innehar 

en större del av layoutforskningen än second hand i dagsläget (Ashbourn, 1982; Berman & 

Evans, 1995; Turley & Milliman, 2000; Nordfält, 2007; van Rompay et al., 2012; Haug & 

Borch Münster, 2015). Ankaret förutsätter att de känner sin kundgrupp, eftersom 
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exponeringarna och produktgruppsplaceringarna i butiken enligt butikschefen anpassas efter 

vilken typ av kundgrupp butiken har samt vilken stad butiken befinner sig i. Detta gick även 

att se under observationen, då flera av interiörerna var utrustade med olika stilar av produkter 

som gick att koppla ihop med varandra. Rubinen ser alla som sin kundgrupp och jämför sin 

layoututformning med fast fashion-butikerna, eftersom Rubinen anser att de båda arbetar med 

volymförsäljning och står inför samma förutsättningar. Flora har insett att vissa kundsegment 

förmodligen inte handlar second hand på grund utav förutfattade meningar för second hand. 

De arbetar därför mot att bemöta behoven hos den kundgruppen som faktiskt handlar hos dem 

och ser övriga kunder snarare som potentiella kunder. Den inställningen blev mest tydlig 

under observationen av Floras högprofilerade butik, där varje produkt dels sorteras efter 

huvudgrupper och sedan in i undergrupper samt dels genom stil och trender på 

exponeringsytorna. Det framgick att de även om de känner sin kund så ska också den nya 

kunden kunna trivas och känna att en logisk följd i sortimentet, vilket rekommenderas av 

Schmidt och Ohlsson (2016) för att fånga den målmedvetna kunden. Eftersom Rubinen ser 

alla kundsegment ingå i sin kundgrupp, har de svårt att anpassa layout och exponering efter 

specifikt kund och väljer istället att försöka möta allas behov med sina produkter. De sorterar 

därför efter främst färg och produkt, snarare än att försöka koppla produkter till olika 

kundsegment. Enligt Ashbourn (1982) samt Schmidt och Ohlsson (2016) är det dock ett av 

flera tillvägagångssätt för att tillgodose den målmedvetna kunden, men det kommer troligen 

inte tillfredställa kunden som kommer in utan köpavsikt. 

 

4.4.3 Display 

Som Ashbourn (1982) och van Rompay et al. (2012) har konstaterat är det övergripande målet 

med butikslayout att finna något som både attraherar och behåller kunden i butiken. Hos Flora 

arbetar de med att skapa butiksmiljöer som består av exponeringsytor och produktgrupper, 

som tillsammans bildar intryck hos kunden av deras värderingar och image. Ankaret arbetar 

främst med detta genom sina skyltfönster och med mindre exponeringsytor runt om i butiken. 

Att koppla sina produkter och butikens image är något som kontinuerligt har bekräftats från 

flera håll är ett utmärkt verktyg för att påverka kundens attityd gentemot butiken (Ashbourn, 

1982; Darley & Lim, 1999; Guiot & Roux, 2010; van Rompay et al., 2012; Haug & Borch 

Münster, 2015; Ackerman & Hu, 2016). Rubinen likställer exponering med att hänga upp 

produktgrupper efter färgteman och tillsammans med kompatibla produktgrupper. I deras 

butiker sker främst varuvisning av produktgrupperna och ytterst liten exponering av 

produkterna. De arbetar inte aktivt med att exponera sina produkter eftersom de inte har 

tillräckligt med arbetskraft för att underhålla ytorna. Flora arbetar däremot aktivt med sina 

ytor och i den högprofilerade butiken är de ofta kopplade till en stil eller tidsepok. Som 

betonas av både Guiot och Roux (2010) samt Ackerman och Hu (2016) bör second hand-

produkter marknadsföras genom att koppla dem till nostalgi, originalitet eller en tidsepok, 

istället för att försöka övertyga kunden om att produkterna är felfria eller likvärdiga 

nyproducerade produkter. Flora tillmötesgår flera kundsegment, främst i sin högprofilerade 

butik, genom att ha en strukturerad och genomtänkt layout med exponeringsytor som kopplar 

till flera tänkbara motiv hos kundgruppen.  

 

Butikschefen och butikskommunikatören i Floras högprofilerade butik berättar att de tar i 

åtanke vilka kunder som rör sig i butiken, vilket spelar in när de planerar skyltfönster, 

exponeringar och layout i butiken. Detta för att butiken ska upplevas som organiserad och 

presenteras på ett lättförståeligt sätt, för att underlätta köpupplevelsen. Såsom Connell (2010) 

konstaterar spelar det roll hur second hand-butiker organiserar sina produkter, Floras 

högprofilerade butik upplevdes som välstrukturerad och organiseringen av butikens 
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produktgruppsplacering bidrog till en mer njutbar upplevelse. Skälet till detta var att den 

följde en logisk ordning som påminde om de traditionella detaljhandelsföretagens upplägg av 

produktgrupper, vilket gjorde den igenkännande. Det bekräftades även av 

butikskommunikatören att de såg på hur de traditionella detaljhandelsföretagen placerade sina 

produktgrupper. Baserat på butikernas lokalisering har Rubinen identifierat att det finns olika 

omfattningar av kunder inom butikernas närområde som är ute efter att fynda. De har därför 

förenklat butikslayouterna, men ofta på bekostnad av exponeringsytor genom att skära ner på 

dessa. Dock förklarar butikskommunikatören att butikslayouten kan variera beroende på vart 

butiken ligger, exempelvis i ett industriområde. Som Guiot och Roux (2010) skriver är det 

second hand-konceptet i sin helhet som motiverar kunder att handla där, snarare än dess 

produkter. Därför är det en fördel att lära känna sin kundgrupp för att bättre kunna utforma 

strategier för en lönsammare verksamhet (Darley & Lim, 1999). 

 

Produkterna och placeringen av en yta är vad som definierar den som A-, B- eller C-yta 

(Schmidt Thurow, Sköld Nilsson & Norlander, 2008; Barnes & Lea-Greenwood, 2010; 

Schmidt & Ohlsson, 2016). Med second hand innebär det att ytorna inte alltid går att 

identifiera efter produkter, eftersom produkterna är sällan är desamma och ofta 

inkonsekventa. Då det sällan finns nya produkter inom second hand blir nyheterna som 

vanligtvis placeras på en A-yta (Schmidt & Ohlsson, 2016), ersätta av säsongsaktuella 

produkter. Detta är fallet med Flora, som använder sina bästa A-ytor för att exponera 

säsongsaktuella produkter, trender och företagets aktuella kampanjer. Den högprofilerade 

butiken utformar sitt sortiment utefter trender och säsong, vilket kan ses på deras första och 

fjärde våning där kampanjer och säsong presenteras på första samt stil och trender på fjärde. 

De övriga våningarna består mestadels av kombinerade B- och C-ytor. Genom att skapa en 

kombination av säsong- och trend anknutna produkter tillsammans med varierande 

basprodukter, ökar chansen att behålla kunden i butiken under en längre tid (Ashbourn, 1982; 

van Rompay et al., 2012). Även Ankaret hade kombinerade B- och C-ytor som var enkla att 

identifiera, då ytorna inom varje avdelning hade tydliga stilexponeringar. Deras A-ytor var 

främst placerade längst med kundvarvet och innehöll blandade produkter som kopplades till 

sortimentet runt omkring. För Rubinen består större delen av sortimentet av blandade ytor och 

de var svåra att identifiera, vilket gav ett rörigt intryck som borde undvikas (van Rompay et 

al. 2012). Vid observationerna av butikerna syntes det att de inte arbetar aktivt med 

exponeringar, eftersom deras främsta potentiella A-ytor innehöll mestadels rea-produkter och 

kopplades varken till skyltfönster eller kringliggande produkter. I deras lågprofilerade butik 

blir detta tydligt vid Herravdelningen, där båda ingångarna till avdelningen inleds med dels 

REA-produkter och dels av skymmande interiörer (se bilaga 5, sid. 46). Följden av detta blev 

att det var svårt att identifiera vilken som var den tilltänkta ingången. Det uppfattades att 

ingången till herravdelningen var den närmast ingången som främst innefattade REA-

produkter.  

Genom att öka sin yteffektivitet och utnyttja butikens svagheter samt styrkor, kan 

verksamheter öka sin försäljning (Nordfält, 2007; Bela, 2014; Schmidt & Ohlsson, 2016). 

Ankaret arbetar nära med sina A-ytor och yteffektivitet, men är inte begreppkunniga inom 

ämnet trots att layoutprocessen i butiken drivs av ytterst matematiska direktiv från 

huvudkontoret. De var fullt medvetna om hur mycket yta de bästsäljande produkterna tog upp 

och vilka som just nu dalade i försäljningen och skulle få en mindre yta. Enligt Schmidt och 

Ohlsson (2016) är det ett av de enklaste sätten att hålla kontroll på yteffektiviteten, vilket 

innebär att Ankaret trots allt arbetar enligt traditionella medel med yteffektivitet trots att de 

inte är medvetna om det. Detsamma gällde Flora, inte någon av respondenterna för företaget 

var begreppkunniga om yteffektivitet även om de arbetar med det på ett eller annat vis. Flora 

arbetar med det på ett liknande sätt som Ankaret, de tänker på produkten först och exponerar 
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den för sin kund utifrån dess potentiella värde. Det syntes tydligast när de kopplade samman 

de olika exponeringsytorna med sortimentet och på så sätt gav de värdefullaste produkterna 

bästa synlighet. Dock beror engagemanget för att exponera produkterna utifrån deras 

potentiella värde på intresset hos de som arbetar i respektive butik, eftersom personalen själva 

får styra delar av produktexponeringen. Rubinen vill främst få ut maximalt med produkter och 

arbetar därför inte med yteffektivitet som Ankaret och Flora gör, vilket även observationerna 

av butikerna bekräftade då exponeringsytor knappt existerade. Mycket som bidrar till den låga 

tillämpningen av yteffektivitet hos Rubinen är dels på grund av behovet att få ut flertalet 

produkter snabbt och dels eftersom de har en central butikskommunikatör som inte kan 

kontrollera det dagliga arbetet i alla butiker. Det betyder att ansvaret för att göra regelbundna 

kontroller av varje produkts försäljning (Schmidt & Ohlsson, 2016) hamnar hos personalen i 

respektive butik och liksom med Flora beror engagemanget mycket på intresset hos de som 

arbetar i butikerna. 
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5 Diskussion 
Under detta kapitel kommer det att diskuteras kring de aspekter som ansågs intressantast ur 

analysen i relation till syfte samt frågeställningar. Det kommer även diskuteras hur det 

upptäcktes att den tidigare forskningen kopplade till utformandet av butikslayouten samt 

vilken betydelse det kan få för second hand-butiker i framtiden. 

  

Något som blev tydlig efter analysen var att butikerna alltid på något sätt tog hänsyn till den 

kundgrupp som rörde sig i deras butiker när de planerade butikslayouten, vare sig det var 

medvetna eller omedvetna beslut. Vidare framkom det att den butikskedjan som skilde sig 

mest från de andra var Rubinen, vilket troligen beror på att kedjeföretaget inte har arbetat med 

layoututformning en längre tid. Mellan Ankaret och Flora fanns det inte större skillnader i 

arbetet med layoututformning förutom att Flora enbart har försäljning av 

andrahandsprodukter, vilket i sig var en påverkande faktor i utformningen. Det gick att 

urskilja främst när det kom till Floras osäkra inflöde av produkter som kommer till butikerna. 

Däremot kunde vi se att Floras egna hög- och lågprofilerade butiker differentierade sig från 

varandra. Under analysen har Ankaret använts som ett jämförelseverktyg för att tydligare 

kunna avgöra hur nära eller långt ifrån second hand-butiker ligger i sin progression mot 

traditionella strategier. Både Flora och Rubinen influeras av traditionella detaljhandelsbutiker 

och deras utformning av butikslayout. Det som skiljer dem båda åt är att Rubinen enbart 

influeras av traditionella fast fashion-detaljhandelsbutiker, medan Flora även inspireras av 

sociala medier, modemagasin och andra second hand-butiker. Det här blir även tydligt i hur 

de två företagen utformar sina butiker.  

 

Övergripande om utformning av layout 

Flora tänker mer strategiskt och långsiktigt än att enbart nå dagens försäljningsmål genom att 

börja bygga upp en bild av sig själva som differentierar från den stereotypiska second hand-

butiken och likna allt mer en traditionell modebutik. Liksom Ankaret följer Flora en röd tråd 

med exteriörer, interiörer, layout och display för att skapa en överskådlig butik, vilken 

tillmötesgår den kundgrupp som rör sig i deras butiker. Detta är främst tydligast i Floras 

högprofilerade butik, då butiken aktivt arbetar med att förändra butikslayouten för att möta de 

produktgrupper som inkommer. Här fann vi att de tar även hänsyn till kundgruppens olika 

kundsegment med dess motiv i utformningen av butikslayouten och display-ytor. Dock finns 

det skillnader mellan den hög- och lågprofilerade butiken. Den högprofilerade butiken har 

kommit längre i sin progression mot traditionella detaljhandelsstrategier och har förståelse för 

att de som second hand-butik har flera kundsegment att tillfredsställa. Den lågprofilerade 

butiken har inte än gjort utvecklingen mot att organisera produkterna inom produktgrupperna 

eller skapa flera exponeringar som kan tilltala flera typer av kundsegment. Detta kan dels bero 

på att butikerna sinsemellan följer olika butiksprofiler utifrån deras förutsättningar och dels att 

kompetensen som finns hos personalen inte alltid är konsekvent. Under observationerna blev 

det uppenbart att de följde färgteman genomgående i den lågprofilerade butiken. Eftersom 

fokuset låg på att matcha färgtema istället för att koppla produkterna till exempelvis stil eller 

en tidsepok, blev butikslayoutens tydlighet lidande och det är någonting som vi anser att 

butiken behöver arbeta på. 

 

Skillnaden mellan Flora och Rubinen är att Flora till större grad har identifierat sin kundgrupp 

och gjort exponeringar som möter kundgruppens olika motiv. Rubinen är relativt ovana med 

att arbeta med traditionella detaljhandelsstrategier, vilket bland annat blir synligt genom att de 

inte har en liknande röd tråd som Flora har gällande exteriörer, interiörer, layout och display. 

Även om Rubinens högprofilerade butik arbetade aktivt med skyltfönster för att förmedla 
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deras ändamålsarbete var detta inget som följdes upp inne i butiken. Det gjorde att butiken 

tappade sin genomslagskraft som vi anser hade kunnat tilltala de som är kritiskt inställda till 

traditionell detaljhandel. Second hand-detaljhandeln är en bransch vars kundgrupp ofta styrs 

av motiv och attityder gentemot second hand-konceptet. Det är en fördel för butiken att 

försöka tillgodose olika kundsegment inom kundgruppen genom tydlighet i sin utformning av 

butikslayout. Vi menar därmed att eftersom Rubinen ser alla som sin kundgrupp och att de har 

något att erbjuda för alla, har de inget fokus i hur de kan skapa en lättförståelig butikslayout 

för sin faktiska kundgrupp. På grund av att kedjeföretaget arbetar med volymförsäljning och 

har maximerat produktvolymerna inne i deras butiker, berättar butikskommunikatören att de 

heller låter layouten bli lidande och inför fler produkter än att skapa exponeringsytor. Detta är 

en signifikant skillnad på hur Rubinen arbetar kontra till hur Flora och Ankaret arbetar med 

yteffektivitet. Tillvägagångssättet riskerar att skapa ett rörigt intryck av butiken vilket orsakar 

negativa uppfattningar om layouten och avskräcker kunder från att handla där. Med hjälp av 

tydliga och strukturerade exponeringsytor kan butiken presentera för kunden vad denne kan 

förvänta sig finna i butiken, vilket skulle leda till en förtydligande butikslayout som vi anser 

att Rubinen behöver implementera.  

 

De fysiska begränsningar som Rubinen upplever är inget som återfinns till samma grad hos de 

andra två butikerna. Vi anser att Rubinens största hinder i sin utformning av butikslayout är 

att deras butikslokaler inte är menade för försäljningsverksamhet. Rubinen har valt att i sina 

butiker kombinera symmetriskt gångsystem med en strävan mot det fria flödet, vilket tenderar 

att uppfattas som en matbutik. I och med att de ämnar att maximera produktvolymen, finns 

det viss grund till att använda sig av symmetriskt gångsystem som dominerande layoutvariant. 

Rubinen förändrar dock sällan sitt layoutskelett, vilket innebär de aktivt väljer att inte ta 

hänsyn till det sortiment som kommer in till butikerna. Istället för att anpassa layouten efter 

det sortiment och produktgrupper som inkommer, anpassar de produktgrupperna till den 

fastställda layouten. Därav kan deras butiker uppfattas som röriga, eftersom att det inte finns 

en djupgående struktur inom sortimentet som kan skapa A- B- och C-ytor och butiken blir 

svårorienterad. Som tidigare tagits upp i analysen kan second hand-butiker gynnas av hur de 

organiserar sina produkter och därigenom erbjuda en mer njutbar upplevelse. Rubinen har en 

önskan att kunna presentera en lättförståelig butik, men de förenklar den till den grad att de 

istället på sätt och vis fördummar kunden samt bidrar till en rörig upplevelse av butiken. 

 

Förtydligande av butikslayouten 

Ett förbiseende hos Rubinens lågprofilerade butik är att de förutsätter att kunder som vill ta 

sig till Herravdelningen kommer att följa det tilltänkta kundvarvet, vilket leder igenom 

Damavdelningen. Flertalet kunder observerades inte ta vägen via Damavdelningen för att gå 

till Herr, utan gick istället direkt till Herravdelningen till vänster i butiken (se bilaga 5, sid. 

46). Där möts de av en REA-exponering, vilket ändå skulle locka till sig det kundsegmentet 

inom kundgruppen som drivs av motivet av att söka efter fynd eller har ekonomiska 

begränsningar. Butiken har dessutom valt att placera den tilltänkta ingången till 

Herravdelningen på en plats som inte är synlig från entrén. Hos båda Rubinens butiker 

identifierades potentiella A-ytor, som skulle bli faktiska A-ytor om de utformades mer enligt 

traditionella detaljhandelsstrategier. Det här ser vi kopplar samman med hur Rubinen 

fortfarande är relativt ovana med att arbeta enligt dessa strategier samt saknar förståelse för 

sina ytors potential. Rubinen har valt att ha REA-exponering på deras potentiella A-ytor i 

både den hög- och lågprofilerade butiken, vilket leder till att de går miste om att utnyttja ytans 

potential för att sälja produkter till ordinarie pris. REA-exponeringar är redan en tilltalande 

del av sortimentet och kommer eftersökas oavsett, detta är inget som behövs skyltas med på 

butikens mest framträdande ytor. Flora har istället valt att placera sina REA-exponeringar 
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längre in i butiken och från kundvarvet, för att locka kunderna. Detta innebär i sin tur att 

kunderna kommer att passera fler produkter när de leds genom butiken, vilket ökar chanserna 

för merförsäljning. Vi anser att Rubinen behöver börja använda deras ytors potential och 

hellre exponera produkter till ordinarie pris, för att tillgodose kundsegment som inte faller 

inom gruppen med ekonomiska begränsningar. Eftersom den högprofilerade butiken har 

börjat med stilexponeringar, kan vi se att de skulle kunna koppla kundgruppens motiv till hur 

de bör organisera och produktplacera i butiken. De bör utveckla sitt arbete med 

exponeringsytor och fortsatta utforma A-ytor för att exponera säsong och eventuella trender, 

samt tidsepok- eller stilexponeringar för att täcka olika kundsegment inom kundgruppen.  

 

Flora sorterar fördelaktigt sitt sortiment och placerar ut det på A-, B- och C-ytor i sina butiker. 

Det sker inom avdelningarna och även kring de olika stilexponeringar som butikerna gör. På 

deras A-ytor vid entrén presenteras säsongsprodukter som nyheter, vilket vanligtvis återfinns 

hos traditionella detaljhandelsbutiker som anspelar till flera kundsegment inom kundgruppen. 

Hos Rubinen har de börjat särskilja på vilka typer av kundsegment inom kundgruppen som 

handlar i deras butiker, men utifrån observationer och intervjuer har de svårt att bygga A-, B- 

och C-ytor i sin utformning av butikslayouten. Rubinen har visserligen börjat med en Retro-

avdelning i sin högprofilerade butik, men resterande produkter och produktgrupper i 

sortimentet är fortfarande blandade. Dessa hade kunnat användas för att skapa tydliga A-, B- 

och C-ytor, vilket skulle underlätta överskådligheten i butiken. Genom att skapa bättre 

exponeringsytor skulle Rubinen enklare kunna visa upp de delar av sitt sortiment som är 

exklusivare och kanske implementera yteffektivitet. Det skulle även vara till deras fördel att 

exempelvis följa upp skyltfönstrets ofta politiska budskap och möta det i butiken på olika 

exponeringsytor för att skapa ett flöde genom hela butiken. Arbetet med att koppla 

skyltfönstret till vad som sedan finns inne i butiken är något som Flora fördelaktigen arbetar 

med. Även Floras kombination av det fria flödet och symmetriskt gångsystem tillsammans 

med deras struktur av placeringen av A-, B- och C-ytor är en bidragande faktor till varför 

butiken uppfattas mer lättförståelig, tillsammans med deras exponeringar runt om i butikerna.  

 

Traditionella detaljhandelsstrategier i second hand-butiken  

Avslutningsvis vill vi diskutera huruvida det går att implementera traditionella 

detaljhandelsstrategier i second hand-butiker. Hos de två aktörer som enbart har försäljning av 

andrahandsprodukter kontra till vintage-butiken som säljer både andrahands-, omgjorda och 

nyproducerade produkter, ser arbetet olika ut. Flora har i dagsläget en större förståelse för 

både kundgruppen och hur de ska utforma sin butikslayout för att kunna möta olika 

kundsegment inom kundgruppen med dess motiv. Det blir påtagligt i den högprofilerade 

butiken. De vill uppfattas mer som en traditionell detaljhandelsbutik i sin utformning av 

butikslayout för att locka potentiella kunder och samtidigt kunna tilltala deras befintliga 

kundgrupp. Sätter vi detta i relation till hur Rubinen arbetar med sin utformning av 

butikslayout, blir det återigen märkbart att företagskedjan inte har hunnit lika långt i sin 

progression mot traditionella detaljhandelsstrategier. Det finns många variabler som Rubinen 

idag inte arbetar aktivt med eller är medvetna om, men som likaså påverkar deras 

butikslayout. Bland annat hur kundgruppens olika motiv och attityder för second hand 

påverkar layoututformningen samt hur de effektiviserar sina ytor i butiken för att öka 

försäljningen. Dessutom är en stor faktor även att deras butikslokaler inte är tilltänkta att 

inhysa butiksverksamhet, därmed har Rubinen inte samma förutsättningar att arbeta med 

exempelvis skyltfönster på samma sätt som de två andra aktörerna Flora och Ankaret.  
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6 Slutsatser 
Syftet har varit att undersöka hur det går att optimera second hand-butikers layout. I kapitlet 

kommer vi att presentera våra slutsatser som följd av diskussionskapitlet. Här konstaterar vi 

ifall frågeställningarna blivit besvarade eller varför de inte blivit det och ger förslag på vad 

second hand-butiker borde ta hänsyn till vid utformandet av butikslayout.  

 

Ankaret har använts som ett jämförelseverktyg för att kunna se hur second hand-butiker kan 

arbeta med traditionella detaljhandelsstrategier. Inför slutsatserna släpper vi Ankaret och 

ämnar enbart se till Flora och Rubinen som har renodlad försäljning av andrahandsprodukter i 

sina second hand-butiker. 

 

Frågeställning - Hur ser arbetet med butikslayout ut för second hand-butiker idag? 

Förnärvarande ser arbetet med butikslayout olika ut för second hand-kedjeföretagen, mycket 

på grund av varierande kompetens och erfarenheter. Rubinen har minst kunskap kring att 

arbeta med layout i sina butiker. De påbörjar processen med att utifrån lokalens 

förutsättningar, fastställa ett layoutskelett bestående utav interiörer. Skelettet är oftast 

beständigt och förändras enbart vid större omstruktureringar. Ett strukturerat kundvarv 

eftersträvas om lokalen tillåter, framkomligheten för kunden har ett stort fokus. Skyltfönster 

är den enda uttalade exponeringsytan, de har endast potentiella exponeringsytor inne i 

butiken. De flesta av deras butiker har dock inte några skyltfönster, förutom den 

högprofilerade butiken som främst håller ett politiskt fokus. Därefter tillkommer sortimentet, 

vilket först delas upp i avdelningar och sedan sorteras främst utifrån produktgrupper samt 

färgteman. För att effektivisera sin yta och ge mer försäljning, fokuserar de på att fylla 

butikernas utrymme med produkter.  

 

Flora har längre erfarenhet av att utforma en butikslayout. De utgår ifrån en central 

butiksprofil som delvis skiftar utifrån varje butiks förutsättningar. Alla variablerna inom 

layoutplanering är nära sammankopplade, eftersom utformningen av skyltfönster, layout, 

exponeringarna och kundvarv baseras på kundgruppen och vilka produkter samt 

produktgrupper som kommer in i sortimentet. Den högprofilerade butiken har lättanpassade 

interiörer som enkelt kan anpassas till sortimentet och de kan förändra sin layoutplanering när 

nya produkter kommer. Detsamma kan dock inte konstateras om den lågprofilerade butiken 

då endast observation utfördes och interiörerna inte var av samma sort i de två butikerna. 

Sortimentet är uppdelat i tydliga avdelningar med kompatibla produktgrupper, som sorterats 

främst utifrån trender och säsong. Exponering av produkterna sker genom skyltfönster och 

exponeringsytor som ska samspela med varandra och förklara vad som finns i butikerna. 

Butiksytan effektiviseras genom att exponera produkter av ett högre värde på ytor som ger 

mest uppmärksamhet. Exponeringsytorna ska ha ett syfte som sätter produkterna i fokus och 

skapa tilltalande bilder för att locka kunden. 

 

Frågeställning - Hur influerade är second hand-butiker av strategier avsedda för 

traditionella detaljhandelsbutiker i sitt arbete med layout? 

De second hand-butiker som undersökts visar på att verksamheterna sakta och säkert rör sig 

allt närmare traditionella detaljhandelsstrategier. Vi kunde se att second hand-butikerna 

arbetar både lika och olika med utformningen av butikslayout. De inkorporerar allt oftare 

strategier genom att titta på andra traditionella detaljhandelsbutiker och hur de har byggt upp 

sin butikslayout. Rubinen är som sagt i startgroparna och influeras till störst del av 

traditionella fast fashion-detaljhandelsbutiker, eftersom att de vill maximera produktvolymen 

i sina butiker. Flora däremot har valt att inte enbart influeras av traditionella 
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detaljhandelsbutiker, utan även sociala medier, modemagasin samt andra second hand-

butiker. De anpassar vissa traditionella detaljhandelsstrategier för att passa sitt egna arbetssätt 

med layout, exempelvis genom att ha säsongsbaserade produkter istället för nyheter på A-

ytorna. Då det sällan finns nyproducerade produkter i second hand-butiker, blir istället 

säsongsprodukter samt trendanknutna produkter det aktuella sortimentet. 

 

Motiv och attityders påverkan för second hands utformande av butikslayout 

Det som har uppmärksammats under studiens gång är att motiv och attityder från 

kundgruppen genomgående funnits med hos second hand-butikerna och vintage-butiken i 

deras utformning av butikslayout, vare sig de varit medvetna om det eller inte. Butikernas 

layout och främst deras exponeringar, tillsammans med respondenternas svar visade på att 

detta var en variabel som de tog hänsyn till. Även inom sekundärdatan som samlades in gick 

det att urskilja att kundperspektivet var ofta förekommande inom forskningen kring second 

hand. Under intervjuerna ställdes inga frågor gällande motiv och attityder för second hand, 

eftersom att vi inte visste att detta vara en variabel i utformandet av butikslayout hos second 

hand-butiker. För Flora var det aktiva beslut att ta hänsyn till kundgruppens motiv och 

attityder i utformandet av deras butikslayout. För att locka sin tilltänkta kundgrupp var de 

tvungna att ha kundgruppen i åtanke för att sedan utforma sin butikslayout samt exponeringar, 

för att möta fler kundsegment i deras kundgrupp. Respondenterna för de två butikskedjorna 

pratar om exempelvis stilexponering för att även skapa en tydlighet och lättförståelig 

butikslayout. Hos Rubinen var det inget aktivt beslut som gjordes. Dock tog 

butikskommunikatören upp att beroende på vart respektive butiker var lokaliserad tog de 

hänsyn till vilken kundgrupp som rör sig kring butiken och utformade butikslayouten därefter. 

Detta tyder på att Rubinen har kundsegment inom kundgruppen som gärna söker sig till 

specifika butiker, vilket påverkar det deras utformning av butikslayouten vare sig 

butikskommunikatören är medveten om detta eller inte.  

 

Modell med variabler för att optimera butikslayout för second hand-butiker 

Studien har utvisat att det går att tillämpa traditionella detaljhandelsstrategier på second hand-

butiker till en viss mån. Dock anser vi att second hand-butikerna bör aktivt ta hänsyn till 

kundgruppens olika motiv och attityder för att kunna optimera sin butikslayout. Denna 

rekommendation baseras på vad den tidigare forskning gällande motiv och attityder för 

second hand samt vad det empiriska material som insamlades från de tre aktörerna, har 

indikerat. De variabler som presenteras under den teoretiska referensramen i Figur 3. var 

stundom svåra att särskilja inom second hand, eftersom de ofta gick in i varandra och var nära 

relaterade. Då även motiv och attityder visade sig vara en påverkande faktor för 

layoutprocessen, såg vi ett behov att utforma en anpassad variant av Figur 3. som tillgodoser 

de utmaningar som second hand-butiker står inför. I denna variant har Interiörer och Layout 

kombinerats eftersom vi såg att det underlättade att lägga dessa under samma kategori för 

denna typ av studie. Här nedan presenteras rekommendationer för vilka variabler samt 

aspekter inom varje variabel som bör tas i åtanke vid optimering av butikslayouten hos en 

second hand-butik. Second hand står för butiken, vilket följs av tre variabler inom 

butikslayout. Vi har funnit att kundens motiv och attityder för second hand genomsyrar de tre 

huvudvariablerna som en påverkand faktor och har därför placerats så den innefattar alla 

variablerna. 

. 
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Figur 4: Förslag till butiksdesignvariabler för optimering av second hand-layout  

 

Det som dock bör tas i åtanke är att de avsatta avgränsningarna bidrar till den försvårade 

särskiljningen eftersom alla variabler som finns inom layoutplanering inte har tagits i åtanke 

inför denna studie. Resultatet kan därför påverkas om fler variabler skulle komma att 

komplettera Figur 4. vid ett försök att upprepa studiens resultat. 

6.1 Förslag till vidare forskning 

Vi har kunnat ge en djupgående fragmenterad del om second hand-butiker i Västra 

Götalandsregionen, som förhoppningsvis kan locka fler till att undersöka problemområdet. Vi 

anser att för att kunna producera ett mer generaliserat resultat behöver fler second hand-

butiker, både inom samma kedjeföretag och andra aktörer, inkluderas i undersökningen. 

Genom att inkuludera fler aktörer kommer antingen vår studies slutsatser stärkas, utvecklas 

eller motbevisas och därigenom finna tillvägagångssätt för second hand-butiker att arbeta 

strategiskt som detaljhandelsverksamheter. Det hade även varit intressant att undersöka fler 

aspekter inom variablerna för utformningen av butikslayout, då det utelämnas aspekter som 

ansågs vara irrelevanta för studiens storlek.  

 

Vi hade i början av studiens utförande en önskan om att även genomföra fokusgrupper med 

kundgruppen för de olika butikerna, i syfte att testa de variabler som vi ansåg relevanta för 

butikslayout. På det viset kan det undersökas om hänsynstagandet av motiv och attityder för 

second hand i utformningen av butikslayout för second hand-butiker, hade haft effekt på 

kundgruppen och deras upplevelse av butiken 

. 
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Figurförteckning 
Tabell 2: Genomförande av observation och intervju; Madelene Burman och Madeleine 

Thorell, 2017. 

  

Figur 1: Kategorisering av butiksdesignvariabler; Författarnas tolkning av Haug och Borch 

Münster, 2015 

  

Figur 2: Layoutvarianter; Författarnas tolkning av Hernant och Boström, 2010; Schmidt och 

Ohlsson, 2016. 

  

Figur 3: Butiksdesignvariabler för second hand – Författarnas modell baserad på Haug och 

Borch Münster (2015) samt Berman och Evans (1995).  

  

Figur 4: Förslag till butiksdesignvariabler för optimering av second hand-layout; 

Madelene Burman och Madeleine Thorell, 2017. 
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Bilaga 1. 
Variabler och aspekter  

 

Författarnas tolkning av Berman och Evans, 1995. 
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Bilaga 2. 
Observationsschema 

 

1. Titta på skyltfönster och hur de sedan kopplar till det första som möter oss i butiken. 

Är det enkelt att få en översikt av butiken (dvs kläder och “skor & accessoarer”)?  

Hur upplevs butikslayouten, finns det ett kundvarv eller vad finns istället? 

Försök att identifiera typ av layout, dvs Free flow etc. annars beskriv med ord eller 

bild hur överblicken ser ut. 

2. Har avdelningen en A-yta och hur ser den ut?  

Finns det ingen A-yta, vad finns isåfall istället?  

Kan ni identifiera B och C ytorna? 

Finns det exponeringsytor för dessa B och C ytor? 

Finns det tydliga avdelningar och isåfall vilka är det? 

Om det inte finns, vad är det för avdelningar som uppfattas i butiken 

 

3. Hur ser deras interiörer ut? (Är de sammanhängande eller inte?) 

Placering av hyllor och vidden på gångbredd. 

Arbetar de med interiörerna såsom nivåskillnader? 

 

4. Hur arbetar de med produktgruppsplacering? Finns det “harmoni” mellan placering av 

produktgrupperna/produkterna? 
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Bilaga 3. 
Frågeguide - Flora & Rubinen 

 

• Hur ser ert arbete ut med utformningen av butiken idag? 

• Finns det riktlinjer för hur ni ska utforma butiken? 

• Är dessa genomgående för alla butikskedjans butiker? 

• Hur stor del bestämmer ni själva över butikens layout och hur mycket kommer 

“uppifrån”? 

• Vart hämtar ni inspiration ifrån i ert arbete med butikslayout? (Om de arbetar med den 

själva i butiken) 

• Brukar ni titta på andra second hand butiker eller traditionella detaljhandelsbutiker och 

hur de arbetar med butikslayout? 

• Finns det specifika delar i planeringen av butikslayouten som får extra stort fokus? 

• Finns det hinder/begränsningar gällande butikslayout i er butik? Vilka är dessa? 

• Hur påverkar mängden produkter ert arbete med butikslayout, känner ni att det 

begränsar eller möjliggör era val gällande planering av layout? 

• Hur arbetar ni med interiörer i butiken, såsom hyllor, klädhästar och störtkorgar? 

Tänker ni på nivåskillnader, mellanrum mellan interiörerna ect... 

• Hur anskaffar ni era interiörer till butiken? 

• Vilka åtgärder tar ni för framkomligheten för kunderna i butiken? 

• Hur arbetar ni med layout för att locka in kunden i butiken? Skyltfönster, entré, A-yta 

etc. 

• Hur arbetar ni med era skyltfönster? Finns det direktiv om detta eller dylikt? 

• När kunden kommer in i butiken, vad är viktigast för er att denne uppmärksammar?  

• Hur arbetar ni med att få kunden att stanna kvar i butiken med hjälp av layout? 

• Hur delar ni in butiken, arbetar ni med tydliga avdelningar eller andra uppdelningar? 

• Arbetar ni med kundvarv eller på något vis försöka leda kunden genom butiken? 

Isåfall på vilket sätt?  

• Hur arbetar ni med placering av produktgrupper? (först olika produktgrupper och sen 

planerar eller planerar layouten först och sen tittar på placering av 

produkter/grupper?) 

• Hur exponerar ni era produkter? 

• Är produkters potentiella försäljningsvärde något ni tänker på vid valet av vilka 

produkter ni ska exponera bäst? 

• Finns det ytor i butiken som ni använder er av speciellt för att exponera en viss typ av 

produkt?  

• Vilka typer av produkter ingår i dessa ytor? 

• Har ni ytor som är svårarbetade? 

• Hur ofta byter ni plats på produkter runt i butiken? Isåfall till vilket syfte? 

• Tar ni i åtanke hur kunden rör sig i butiken och exponerar produkter därefter? 

 

Har ni något att lägga till eller som ni vill berätta mer om? 
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Bilaga 4. 
Frågeguide – Ankarets vintage 

 

• Hur ser ert arbete ut med utformningen av butiken idag? 

• Finns det riktlinjer för hur ni ska utforma butiken? 

• Är dessa genomgående för alla butikskedjans butiker? 

• Hur stor del bestämmer ni själva över butikens layout och hur mycket kommer 

“uppifrån”? 

• Finns det specifika delar i planeringen av butikslayouten som får extra stort fokus? 

• Finns det hinder/begränsningar gällande butikslayout i er butik? Vilka är dessa? 

• Hur arbetar ni med interiörer i butiken, såsom hyllor, klädhästar och störtkorgar? 

Tänker ni på nivåskillnader, mellanrum mellan interiörerna ect... 

• Hur anskaffar ni era interiörer till butiken? 

• Vilka åtgärder tar ni för framkomligheten för kunderna i butiken? 

• Hur arbetar ni med layout för att locka in kunden i butiken? Skyltfönster, entré, A-yta 

etc. 

• Hur arbetar ni med era skyltfönster? Finns det direktiv om detta eller dylikt? 

• När kunden kommer in i butiken, vad är viktigast för er att denne uppmärksammar?  

• Hur arbetar ni med att få kunden att stanna kvar i butiken med hjälp av layout? 

• Hur delar ni in butiken, arbetar ni med tydliga avdelningar eller andra uppdelningar? 

• Arbetar ni med kundvarv eller på något vis försöka leda kunden genom butiken? 

Isåfall på vilket sätt?  

• Hur exponerar ni era produkter? 

• Är produkters potentiella försäljningsvärde något ni tänker på vid valet av vilka 

produkter ni ska exponera bäst? 

• Finns det ytor i butiken som ni använder er av speciellt för att exponera en viss typ av 

produkt?  

• Har ni ytor som är svårarbetade? 

• Hur ofta byter ni plats på produkter runt i butiken? Isåfall till vilket syfte? 

• Tar ni i åtanke hur kunden rör sig i butiken och exponerar produkter därefter? 

 

Har ni något att lägga till eller som ni vill berätta mer om? 
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Bilaga 5. 
Planlösning 

 

Figurbeskrivning 

 

Rubinen - högprofilerad butik 
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Rubinen – lågprofilerad butik 
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Bilaga 6. 
Planlösning 

 

Flora - högprofilerad butik, våning 1,2,3 & 4 
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Flora - lågprofilerad butik 

 



 

- 49 - 

 

Bilaga 7. 
Planlösning 

 

Ankaret - högprofilerad butik, våning 1 & 2. 

 

  



 

- 50 - 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Besöksadress: Allégatan 1 · Postadress: 501 90 Borås · Tfn: 033-435 40 00 · E-post: registrator@hb.se · Webb: www.hb.se 


