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Sammanfattning 

Detta examensarbete har genomförts med inredningsföretaget Butikskonsult som 

uppdragsgivare. Butikskonsult har ett behov av att utveckla tidningsställ som 

exponeringsutrustning för att erbjuda lönsammare inredningslösningar, då tidskrifter för 

närvarande är lågfrekventa varugrupper. Vid framtagandet av konceptförslag på tidningsställ 

har fokus varit på köptillfället av tidskrifter. Syftet var att uppfylla butiksägarens behov samt 

att påkalla konsumenternas uppmärksamhet, och därmed kunna generera ökad lönsamhet.  

Med hjälp av litteraturstudier har kunskap samlats kring relevanta teorier såsom 

designprojekt, människans ergonomiska möjligheter och begränsningar, konsumentbeteende, 

åtgärder i butik samt förståelse för kundbehov. Metoder för genomförandet har valts utifrån 

teorierna. Störst vikt har varit på besöksintervjuer, för mer förståelse av kundbehov, samt 

utvärdering av lösningsförslag, för att ständigt luta sig tillbaka på faktamässig information 

och inte eget tycke.  

Resultatet blev ett konceptförslag som uppfyller de uttalade kundbehoven som tagits del av 

under besöksintervjuerna. Konceptförslagets formgivning tar även hänsyn till personalens 

ergonomiska situation och till konsumentbeteende vid köptillfället.  

Denna rapport är väl användbar som ett tillförlitligt underlag för vägledning och fördjupning i 

de delar som har avgränsats på grund av arbetets omfattning och tidsbegränsning. Fortsatt 

arbete rekommenderas ytterligare fördjupning, främst inom kundbehov och 

konsumentbeteende i det praktiska. Detta då arbetet visar på hur kundfokus, redan i 

begynnelsen av ett projekt, är A och O och bör ses som en långvarig investering som ger både 

företag och kund optimal tillfredsställelse.  

 



 

 

Abstract 

This thesis has been carried out with the furnishing interior company Butikskonsult as a 

client. Butikskonsult has a need of developing magazine stands in order to offer a more 

profitable furnishing interior solution, seeing as magazines are today low frequency items. 

When developing the concept proposal, the main focus has been on the point of purchase of 

magazines. The purpose was to fulfil the customers’ needs and attract the consumers’ 

attention, and thereby generate more profit. 

Studies of literature have been done in order to collect knowledge of relevant theories 

regarding design project, ergonomic capabilities and limits of humans, customer behaviour, 

arrangement of shops and understanding of customer needs. The various methods for 

implementing the thesis have been chosen based on the theories with emphasis on interviews 

with shopkeepers’ and evaluation of solution proposals, in order to constantly consider the 

fact collected and not personal opinions.  

The result was a concept proposal where the outspoken customer needs from the interviews 

have been taken into consideration. The design also allows appropriate ergonomic for staff 

when handling magazines and takes the customer behaviour in point of purchase into account.  

This thesis can be well used as a trustworthy document for guidance and further deepening in 

parts of project that have been limited due to the projects extent and time. In continuing of 

thesis, main deepening should be on customer needs and consumer behaviour, practiced in 

real life. This due to the thesis importance of having customer involved at the start of a 

project, and must be seen as a longstanding investment with satisfaction for both company 

and customer.  

 



 

 

Förord 

Denna rapport har gett oss goda kunskaper i konsumentbeteende, där vi även börjat granska 

oss själva som konsumenter, och inse vikten av metodiskt arbete vid genomförande av 

projekt. Det har varit en lärorik och spännande period som har gjort oss redo till att ta det 

stora klivet in i ingenjörslivet. 

Vi vill tacka våra handledare på universitetet Christer Korin och Hanna Fristedt för 

vägledningen under arbetets gång och de lugnande orden som gett oss självförtroendet till att 

knyta ihop de lösa trådarna på arbetet. Ett stort tack även till handledaren på Butikskonsult 

Fredric Jansson som tagit sig tid och bidragit med de resurser som krävts för att genomföra 

projektet.  

Vi vill även tacka Maria Stensveden på Tidsam, Butikskonsults personal och våra 

respondenter från besöksintervjuerna som medverkat med sin erfarenhet och kunskap. Detta 

ökat våra förutsättningar för att på bästa möjliga sätt kunna genomföra examensarbetet.  

Vi hoppas rapporten ger en intressant läsning och lämnar dig som läsare med ny kunskap. 

Elham Zandi & Mansooreh Najafzadeh 

Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling 

Örebro universitet VT 2014 
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Inledning 

Denna rapport presenterar examensarbetet som har genomförts under vårterminen 2014 för 

Ingenjörsprogrammet för industriell design och produktutveckling, på Örebro universitet. I 

arbetet har ett konceptförslag för ett tidningsställ utvecklats, med företaget Butikskonsult som 

uppdragsgivare. Projektet har utförts med hjälp av metoder och verktyg som ingått i 

utbildningen, såsom bland annat idégenerering och 3D- modellering, samt gett upphov till ny 

kunskap inom området för butiksinredning och datainsamlingsmetoder som har varit 

nödvändiga för arbetet. Projektets fokus har varit på köptillfället av tidskrifter och inte på 

vilka trender och prognoser tidskriftsbranschen omfattar. 

1.1 Butikskonsult 

Butikkonsult AB grundades år 1983 och är ett inredningsföretag inom butiksinredning, 

produktutveckling, konceptutveckling samt butiksplanering. Huvudkontoret och lagret ligger i 

Kumla (se figur 1) där de har 45 anställda och omsättningen var ca 100 miljoner kronor år 

2012. Största delen av företagets leveranser sker inom Sverige men utöver detta levererar de 

även till Norge, Finland och Östeuropa. Produktionen sker främst hos legofabrikanter i 

Sverige men förekommer även globalt. Butikskonsults kunder finns bland kedjeföretag i 

dagligvaruhandel och servicehandeln samt bland ett antal fria handlare. Utöver detta levererar 

företaget även koncept av olika slag till post, spel och övriga leverantörer inom dagligvaru- 

och detaljhandel. Butikskonsults sortiment består av standard och kundanpassade 

produkter.[1]  

Dagligvaruhandeln i Sverige hade en omsättning på cirka 207 miljarder kronor år 2012 och 

har ökat för varje år sedan år 1995 [2]. Detta gör det till en stadigt växande bransch och kan 

speglas i det stora antalet i övriga butikinredningsföretag runt om i Sverige. Fredric Jansson, 

Vd på Butikskonsult och även examensarbetets handledare på företaget, berättar att 

Butikskonsult har flera konkurrenter men ingen specifik som kan ses som de viktigaste. 

Istället arbetar Butikskonsult med att målmedvetet satsa på nya och befintliga kunder, som i 

sin tur har bidragit till en ökad tillväxt inom företaget. Butikskonsults affärsidé går ut på att” 

under partnerskapsliknande former erbjuda lönsamma inredningslösningar för att sälja varor 

och tjänster i stora som små butiker”.[1] 

1.2 Projektet 

Projektet är av typen utveckling och avhandlar frågan om hur exponeringsutrustning i form av 

tidningsställ för månads- och veckotidskrifter kan vidareutvecklas.  

1.2.1 Syfte och mål 

Syftet är att ta fram ett konceptförslag på ett tidningsställ som uppfyller butiksägarens behov 

och fångar konsumentens uppmärksamhet. Målet är att till vecka 23 2014 presentera ett 

konceptförslag som enligt Butikskonsults affärsidé erbjuder ett inredningskoncept som ökar 

förutsättningarna för butiksägarens verksamhet. Konceptförslaget kommer att presenteras i 

form av bilder på 3D-modellen, med en rapport som beskriver samtliga delar av processen till 

det slutgiltiga resultatet.  
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1.2.2 Avgränsningar 

Avgränsningar har gjorts där projektet enbart kommer att beröra konceptutveckling. Med det 

menas att projektet inte omfattar detaljerade CAD-underlag, tillverkningsunderlag eller 

framställning av prototyp. Projektet kommer inte heller fördjupa sig i teorier kring varför 

tidskriftsbranschen ser ut som den gör då projektet inte är av typen undersökning, utan 

nämner detta kort för att skapa en bild om nuläget. Projektet motsvarar 15 högskolepoäng, 

vilket sträcker sig över 10 veckor. Tidsbegränsningen i sig bidrar till avgränsningar i 

funktionsanalys och marknadsstudier, samt att kostnaden kring konceptförslaget endast ses 

som en riktlinje.  
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2 Bakgrund 

Detta kapitel beskriver hur nuläget ser ut vad det gäller tidningsställ samt tidskrifter. Då 

informationen kring tidskrifter och tidningsställ är väldigt begränsad genomfördes ett 

studiebesök hos Tidsam med Maria Stensveden, verksam som Space Manager (se Bilaga C). 

Detta gav underlag till generell information om tidskrifter och konsumenter av tidskrifter, 

samt även Tidsams egna tidningsställ och inredningslösningar. Refereringar till studiebesöket 

samt Maria är återkommande i rapporten.  

2.1 Nulägesbeskrivning 

Tidsam är Sveriges största tidskriftsleverantör och har cirka 7500 återförsäljare [3]. Från 

studiebesöket hos Tidsam (se Bilaga C) framgick det att Tidsam säljer tidningsställ till sina 

återförsäljare till självkostnadspriser. Detta bidrar till att Tidsam även har den största 

försäljningen av tidningsställ, i och med deras majoritet på marknadsandelar i distribuering av 

tidskrifter. Räckviddsmätningar gjorda av marknadsundersökningsföretaget TNS Sifo visar att 

försäljningen av tidskrifter har minskat sedan år 2006 [4]. Fredric Jansson berättar att det i 

dagsläget finns det ett behov hos Butikskonsult att utveckla exponeringen av tidningsställ då 

företaget ser en chans till att erbjuda bättre inredningslösningar på denna produkt.  

2.2 Tidskrifter 

Tidskrifter är tidningar som ges ut periodvis i vecko- eller månadsupplagor. Tidskrifter är 

vanligtvis inriktade på ett eller flera specifika ämnesområden i jämförelse med dagstidningar. 

[5]  

Maria Stensveden från Tidsam förklarar att tidskrifter ses som belöningsprodukt hos 

konsumenter. Inom dagligvaruhandeln består tidningsavdelningen av en basavdelning där 

samtliga tidskrifter i sortimentet ska finnas tillgängliga och eventuellt en frontavdelning, där 

tidningsställ sambandsexponerar lämpliga tidskrifter i olika avdelningar, exempelvis 

hälsotidningar i frukt- och grönsaksavdelningen. Vidare beskriver Maria att den typiska 

konsumenten av tidskrifter inte är ute efter prenumerationen utan vill ha mångfalden hos 

tidskrifterna samtidigt som konsumenten enkelt ska kunna hitta tidskriften i sin egen kategori.  

2.3 Butikskonsults tidningsställ 

Butikskonsult har idag befintliga tidningsställ till försäljning. Materialet som företagets 

tidningsställ består av är plexiglas, plåt och träfiberskivor (se kapitel 2.5). Butikskonsults 

tidningsställ har måtten B=900 eller B=600, D=430, H=2333 millimeter(se figur 2). 

Tidningsställen erhåller ingen belysning då detta inte är ett krav från kunderna. 

Tidningsställen har budskapsrampar som beroende på kundens behov kan fås med eller utan 

belysning. [1] 
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Figur 2: Butikskonsults tidningsställ, måttindikation (www.butikskonsult.se/) 

Fredric Jansson berättar att det inte har genomförts marknadsstudier kring tidningsställ som 

exponeringsutrustning då den beställs från en underleverantör.  

2.4 Tidsams tidningsställ 

Tidsams affärsidé är att öka försäljningen av tidskrifter. Deras uppdrag går ut på att ge 

konsumenterna möjlighet att köpa tidskrifter de vill ha, vid rätt tid och plats, samt att skapa 

optimal exponering vid tidningsavdelningarna.[3]  

Tidningsställen utgår från standarder där varje sektion är B=900, D=600 och H=2100 

millimeter(se figur 3). Varje sektion har utdragslådor längst ner med lagerutrymme för 

tidskrifter. Hyllorna är i plåt och strukturerade med en lutning så tidskrifterna håller sig 

Figur 3: Tidsams tidningsställ, måttindikation (www.tidsam.se/) 

 



 

 7 

upprätta. Budskapsrampar används för att tydliggöra kategorier och marknadsföra löpsedlar. 

Vid lägre sektioner används magnetrampar. Tidningsställen monteras på plats och tiden för 

detta bör inte ta mer än en dag att montera. All belysning är i LED.[3]  

Maria Stensveden berättar att de utvecklat nya sektionerna är helt i plåt med färgerna vit eller 

svart. På dessa används olika hyllplan för att bryta av så att det händer något intressant för 

ögat och liggande hyllplan särskilt riktade mot kundgruppen barn och för tidningar med 

giveaway (medföljande gåva). Antal hyllor och hyllavstånd anpassas efter tidskrifternas 

storlek och återförsäljarnas önskemål. Beroende på återförsäljarens önskemål kan även höjden 

på tidningsställen variera. Maria berättar även att tidningsställen tas fram med hjälp av olika 

leverantörer och säljes för självkostnadspris till återförsäljarna i syfte att utveckla butikerna 

och ge mer säljande avdelningar. Tidsams inredningslösningar består av en basavdelning där 

samtliga tidskrifter i sortimentet ska finnas och en frontavdelning där lämpliga tidskrifter 

exponeras med mindre tidningsställ, i andra avdelningar runt om i butikerna.  

 Material 2.5

De olika materialen används samtliga som standardbeslag hos Butikskonsult. 

Materialegenskaperna beskrivs därmed kort, beroende på materialets relevans till miljö, 

hållfasthet och/eller tillverkning. 

MDF, Medium Density Fibreboard är en träfiberskiva med ett homogent material. MDF 

lämpar sig för dekorationer samt profiler där det ska skärs direkt i skivans yta. I och med att 

MDF är slät på båda sidorna och kanterna kan fås täta, passar den även för mer avancerad 

profilering. Bearbetningsegenskaperna gör att MDF-skivan kan fräsas, svarvas och i övrigt 

bearbetas som massivt trä. Beroende på demonteringen kan MDF återanvändas och i särskilda 

fall energiåtervinnas beroende på dess innehåll.[6]  

PMMA, polymetylmetakrylat, även kallad plexiglas är en transparent plast. Plexiglas är 

fördelaktigt med dess styvhet, ythårdhet och låga densitet. Dess bearbetningsegenskaper är 

goda då den både kan formsprutas och extruderas. Därtill lämpar sig plexiglas för material- 

och energiåtervinning. [7, 8]  

Plåt är ett halvfabrikat av bearbetat stål. Stål är indelade i olika hållfasthetsklasser beroende 

på deras brottgräns. Stål lämpar sig miljömässigt för produktion tack vare dess förmåga att 

kunna återvinnas.[8] 

 Teknikområdet 2.6

Projektet är av typen utveckling då arbete berör vidareutveckling av befintlig 

exponeringsutrustning i butik. Arbetet kommer utföras som ett designprojekt där ett 

konceptförslag ska tas fram som resultat. Kunskap inom industriell design, produktutveckling, 

kvalitetsteknik, hållfasthetslära, ergonomi och butiksinredning är nödvändig för utförandet av 

projektet. Dessa delar krävs för att på ett ingenjörsmässigt sätt arbeta fram ett konceptförslag 

genom att synliggöra kundbehov, mäta överskådligt de belastade delar av tidningsstället, ta 

hänsyn till människans fysiska begränsningar och möjligheter samt förstå hur butiksplanering 

påverkar konsumenten.  
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3 Teoretisk bakgrund 

Detta kapitel beskriver de teorier, som med litteraturstudier som underlag, lagt grunden för 

fortsatt arbete i projektet. Teorierna har valts utifrån dess relevans till projektet för att ge 

kunskap kring designprojekt, människans ergonomiska möjligheter och begränsningar, 

konsumentbeteende, påverkan utifrån på konsument, samt förståelse för kundbehov. 

3.1 Designprojekt 

Vid utförande av ett designprojekt är det kedjan i hur designmetodiken ser ut som är 

betydelsefull. Designmetodikens kedja ser ut på följande sätt: 

 Ett definierat problem eller påtalat behov tas an.  

 En analys av problemet eller behovet genomförs för att påtala hur nuläget ser ut. 

 En visualisering utförs för att åskådliggöra de olika lösningsförslagen som grundas på 

analysen. Här används genomförs skisser, CAD, enklare modeller eller prototyper för 

att gestalta hur analysens information har tagits till hänsyn.  

 Ett resultat fås med en lösning där analysens krav har tillgodosetts. [9] 

3.2 Ergonomi  

Ergonomi är en betydelsefull del i system där det sker en interaktion mellan människa och 

andra delar av systemet, såsom produkter, maskiner eller medarbetare. Vid utveckling i någon 

del av systemet, är det viktigt att ha kunskap om människans möjligheter och begränsningar. 

Med fokus på individnivå ska målet vara ökad säkerhet och trygghet, minimerad risk för 

arbetsskador och olyckor, samt minskad stress. Fullföljs detta blir resultatet ett ökat 

välbefinnande hos människan och hos den övergripande prestationen. [10] 

Det finns olika kategorier av ergonomi varav den fysiska ergonomin är en. Den fysiska 

ergonomin berör hur arbetshållningen, repetitiva rörelser, material hantering och 

arbetsplatsens planlösning påverkar hälsa och muskulaturskador påverkar anatomin hos 

människan. [11]  

Rörelser som ryggböjning, kroppsvridning och framåtlutad ställning av huvud och kropp är 

vanligt förekommande vid hantering av arbetsobjekt som lyfts med konsekvenser i belastning 

på muskulaturen i rygg och nacke [12, 13]. Arbetshöjd och gripavstånd är två viktiga områden 

vid eliminering av obekväm hanteringen av arbetsobjekt. Genom att flytta arbetsobjektet till 

en lämplig höjd med placering rakt framför kroppen som tillåter ett stabilt fotfäste, kan 

ergonomin förbättras inom dessa områden. Gränsen för en lämplig arbetshöjd är mellan 80-

140 cm från golvet, beroende på kroppslängd och arbetsuppgift. Vid lätt manuellt arbete är det 

5-10 cm under armbågshöjd som är mest lämplig, där medelvärdet på armbågshöjden hos 

kvinnor och män ligger på 104,2 respektive 110,4 cm. Placeringen av arbetsobjektet rakt 

framför kroppen måste anpassas till ett lämpligt gripavstånd. För lämpligaste gripavstånd 

utgår det ifrån armbågshöjden och sedan 20-30 cm från kroppen. Den yttersta gränsen för 

gripavståndet kan sträcka sig till 40-50 cm från kroppen. [10, 12, 13]  
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3.3 Shoppingupplevelse  

En shoppingupplevelse innebär beslutsprocess hos kunden, det vill säga tankar och känslor 

som upplevs under köptillfället. [14] 

3.3.1 Branschsanningar 

Det finns två branschsanningar som är betydelsefulla vid marknadsföring i butik vad det 

gäller kundens beslutsprocess. Den första är att majoriteten av köpbesluten bestäms eller 

påverkas i butik. Den andra sanningen är att köpbesluten bestäms på någon sekund utan 

hänsyn till alternativa varor eller information. [14]   

En förpackad produkt verkar som en ”tyst försäljare”. Den ska leverera information som är 

enkel att förstå och relevant till konsumenten, för att marknadsföra, attrahera kunden och hålla 

kvar dennes intresse mot andra visuella konkurrensprodukter. Detta ska ske på bara några 

sekunder i och med branschsanningarna och gäller särskilt för en produkt som inte kan nyttjas 

på plats vid köptillfället. [15] 

 Icke medvetande processer 3.3.2

Icke medvetna processer innebär att två processer är tydliga innan vi medvetet kan se en 

produkt. Den första är att produkten måste fånga vår uppmärksamhet. Den andra processen är 

skyddet som finns mot de produkter som vi inte vill se. [14]  

Genom att ta vara på minnesstrukturen som finns och hjälpa hjärnan att se bortom 

vanemönstren kan vanetanken konkurreras ut. För att detta ska ske måste den nya 

informationen vara så enkel som möjligt. Produkten ska exponeras med så enkla medel (som 

tidigare nämnt i 3.3.1) för att kunden ska sätta det i ett sammanhang som gör att hjärnan kan 

tyda informationen automatiskt. [14] 

3.3.3 Ögonrörelse 

Konsekvenser med nämnda beteenden är att konsumenten inte ser allt den tittar på. Om en 

kund inte upplever att sortimentet innehåller det den behöver, är inte alltid ett större sortiment 

lösningen, utan snarare att kommunicera sortimentet smartare. Butiken måste hjälpa ögat att 

se (se kapitel 3.4). En förutsättning för att kunna göra detta är att veta hur seendet fungerar. 

Seendet är en perceptuell process som kräver mest energi och hjärnan gör allt för att undvika 

energikrävande processer av synintryck. För att ögat ska signalera till medvetandet om vad 

det ser får hjärnan inte ha ett vanemönster att förlita sig på. [14] 

Ögonen rör sig efter så kallade ”scan paths” då vi tittar på något. Detta innebär att ögonen 

stannar upp, fixerar olika delar av ett objekt under en bråkdelar av en sekund för att sedan röra 

sig vidare. Genom dessa fixeringar kan konsumenten skapa sig en bild av vad den ser. Då 

ögonen vid upprepade tillfällen tittar på samma objekt, förblir rörelserna detsamma men 

fixeringstiden för varje punkt förkortas. Allt eftersom lär sig ögat vad hjärnan inte behöver 

bry sig om, därav ”skyddet” (se kapitel 3.3.2). En kund som passerar en hylla utan att hitta 

något intressant har blivit alltför medveten om vad som finns på hyllan. [14] 

Konsumenter har ett generellt mönster av ögonrörelser som är oberoende av 
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produktkategorier. Beslutstagandet vid bekanta varumärken tar längre tid än vid okända 

varumärken, vilket föreslår att bekanta varumärken granskas mer detaljerat av ögat. Detta 

betyder att kända varumärken får mer uppmärksamhet och väljs oftast ut vid köptillfället. [16] 

3.4 Sortimentupplevelse 

Sortimentsupplevelse innebär de olika åtgärder återförsäljaren kan genomföra för att 

sortimentet ska synas på ett önskvärt sätt. [14] 

3.4.1  Sortimentplacering 

För att kunna skapa ett säljande sortiment är det viktigt att placeringen är rätt. Placering som 

sker i höjdled överväger placering i sidled. Den ultimata höjdleden är en så kallad ”tahöjd”. 

Tahöjd sträcker sig strax under ögonhöjd, cirka 15 grader ner och är ungefär 130-135 cm från 

golvet vad det gäller män och 12 cm lägre för kvinnor. Dock kan alltför mycket påbyggnad i 

höjdled möta motstånd då det finns en ovana att böja huvudet bakåt för att titta upp. [14]  

Ögonhöjden drar till sig uppmärksamhet snabbast vad det gäller vertikal placering och 

påverkar beslutstagandet vid köptillfället. I slutändan påverkar inte vertikal förflyttning av 

produkt konsumentens köp, men den bidrar till att konsumenten gör en närmare granskning av 

de andra produkterna. [16] 

3.4.2 Sambandsexponering 

Floor planning är en metod som används för att öka försäljning av lågfrekventa varugrupper. 

Med floor planning menas det att varugrupper flyttas runt så att högfrekventa varugrupper 

bidrar med uppmärksamhet till lågfrekventa varugrupper. Denna omplacering görs av 

kompletterande varugrupper, exempelvis tandkräm (högfrekvent) och tandborstar 

(lågfrekvent). [14] 

En annan metod för att exponera lågfrekventa varugrupper med bra marginal, är att placera 

varugruppen mellan två högtrafikerade varugrupper. Dessa varugrupper behöver inte vara 

kompletterande av varandra. [14] 

Den perceptuella tolkningen kommer före den konceptuella tolkningen och därmed är 

skyltning i butik betydelsefull. Skyltningen måste först och främst fånga uppmärksamhet 

perceptuellt. Skyltar som skapar en kontrast mot bakgrund där färg och form återkommer för 

att öka det perceptuella flytet, är att föredra. [14]  

3.5 Kanomodellen 

För att skapa sig en bättre förståelse av kundens behov kan Kanomodellen användas. 

Kanomodellen (se figur 4) är en teoretisk metod där kundens behov beskrivs utifrån tre 

perspektiv och på så sätt synliggör olika sorters kvalitetsdimensioner. Kanomodellen visar 

relationen mellan graden av fysisk uppfyllelse av kvalitetsegenskapen hos produkt och den 

upplevda kundtillfredsställelsen av kvalitetsegenskapen. De tre behoven är följande:  

 Basbehov/Nödvändig kvalitet: Behoven är så pass självklara att de förblir outtalade 

och ges inte som svar vid förfrågan. Vid närvaro skapas inte ökad kundtillfredsställelse 
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men vid frånvaro skapas missnöjdhet hos kund.  

 Uttalade behov/Förväntad kvalitet. Behoven kan uttalas och därmed finns det 

möjlighet att identifiera och uppfylla dem. Vid närvaro skapas kundtillfredsställelse 

men vid frånvaro skapas missnöjdhet hos kund. 

 Omedvetna behov/Attraktiv kvalitet. Behoven är omedvetna vilket gör att de förblir 

outtalade. Ingående kännedom av kund krävs för att identifiera behoven. Vid närvaro 

skapas kundtillfredställelse och överraskningsmoment som kan leda till kundlojalitet. 

Vid frånvaro av dessa behov uppstår inte missnöjdhet då kunden är omedveten om 

behovens existens. [15,17] 

Viktigt att ha i åtanke är att teorin om attraktiv kvalitet förändras med tiden. Med detta menas 

att kvalitetsegenskaperna förändras i och med att de omedvetna behoven blir påtalade vid 

introduktion på marknaden och blir på så vis uttalade behov som så småningom utvecklas till 

basbehov. [15,17] 

För att erhålla kunskap hos krav och ha fokus på rätt krav krävs en insikt på vilka 

kvalitetsegenskaper som faller in i vilka kvalitetsaspekter. Genom att använda sig av 

Kanomodellen kan kvalitetsegenskaper sorteras utifrån kundupplevelsen och sedan viktas i 

syfte till att prioritera egenskaper inom sin kvalitetskategori. Kanomodellen och dess teori om 

attraktiv kvalitet används därför ofta i kombination med andra metoder (se kapitel 4.8) vid 

utveckling av produkter. [15, 17] 

Figur 4: Kanomodellen, hämtad från [17] 
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4 Metod 

Detta kapitel beskriver bakgrunden av de metoder och verktyg som har valts utifrån den 

teoretiska delen, samt hur gruppen har tillämpat dessa i projektet för att uppnå det slutgiltiga 

konceptförslaget. 

4.1 Designmetodik 

Designmetodiken är den betydelsefulla kedjan som omfattar de olika delarna i utförandet av 

ett designprojekt. Till detta arbete har Butikskonsults egen mall (se Bilaga A) för 

designmetodik följts, då den är används hos företaget själva vid utveckling av produkt och 

överensstämmer väl med designmetodiken beskriven i kapitel 3.1. Butikskonsults mall för 

designmetodik är uppdelad i fyra etapper: 

 Etapp 1- Analys: Marknadsundersökning, konsumentkrav, ergonomiska studier samt 

fältstudier. Detta fullföljs med funktionsanalys och skissfas. Genomgång 1 utvärderar 

all samlad data och bedömer samt prioriterar olika lösningsförslag.   

 Etapp 2- Vidare bearbetning: Designarbetet fortskrider med konkretisering av CAD-

underlag. Designtester utförs på vald lösning. Genomgång 2 presenterar 

designförslaget med underlag. 

 Etapp 3- Slutbearbetning: Tillverkningsunderlag tas fram. Upphandling sker med 

prisförfrågan och sista appendix material som anvisningar och broschyr arbete 

genomförs. Genomgång 3 är sista presentationen med slutgiltigt designförslag, fysisk 

produkt och tillhörande material, broschyr etc. 

 Etapp 4- Uppföljning: Produkten följs upp. Vidareutveckling av produkt och eventuell 

utveckling av produktfamilj påbörjas. 

För dessa etapper ska en bakgrundsbeskrivning genomföras som förklarar och motiverar 

designinsatsen.  

Avgränsning har gjorts att endast genomföra denna metod till Etapp 2 då projektet endast 

omfattar framtagandet av ett konceptförslag. Detta har rådgjorts med handledaren på 

Butikskonsult och fåtts godkännande på. 

4.2 Besöksintervjuer 

Besöksintervju är en intervju som sker på plats mellan en intervjuare och en respondent (den 

intervjuade) och används i kvalitativt syfte. Frågorna är semistrukturerade vilket innebär att 

de är förutbestämda, utan färdiga svarsalternativ. Respondenten får därmed svara med egna 

ord. Denna sorts intervju ger intervjuaren möjligheten att styra övergången av frågorna för att 

kunna anpassa dessa till respondenten och behålla intresset för att besvara frågorna. 

Besöksintervjuer minskar risken för oklarheter som en respondent kan uppfatta eftersom att 

intervjuaren på plats kan ändra formuleringen och ge förklaringar av frågorna vid oklarheter 

hos respondenten. Detta eliminerar konsekvenser i svarsfrekvensen och mätfel. Dock är det 

viktigt att intervjuaren inte ger egna definitioner eller påverkar respondenten i sina svar när 
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intervjuaren ger förklaringar. [18, 19] 

En frågeteknik som kan användas för att undvika att intervjuaren styr respondentens svar 

kallas för att ”zooma in”. Detta sker genom att upprepa frågan och bryta ner den så 

respondenten får möjlighet att ge exaktare och mer kompletta svar. I och med den direkta 

kontakten med respondenten, kan fler och mer komplicerade frågor ställas. Nackdelar med 

besöksintervjuer är att det är en krävande metod då den kräver resurser såsom pengar i form 

av eventuella resekostnader och tid i form av tidsbokning som ska passa både intervjuaren och 

respondenten, och som tidigare nämnt att intervjuaren kan tendera till att stjälpa mer än att 

hjälpa vid oklarheter hos respondenten. [18] 

I detta arbete bestod respondenterna av tre återförsäljare från olika butiker. Butikerna valdes 

ut utifrån deras storlek för att se om behoven varierar beroende på storleken. Detta för att 

kunna skapa sig en helhetsbild. Besöksintervjuerna tog cirka 20-30 minuter. Frågorna berörde 

främst försäljningen av tidskrifter, olika användningsområden hos tidningsställ, 

tidningsställens funktioner och respondenternas egna erfarenheter och tankar (se Bilaga B). 

Syftet med besöksintervjuerna var samla den data för att få mer kunskap kring respondentens 

erfarenheter och tankar, för underlag till marknadsstudien på aktörsgruppen kund (se kapitel 

4.4) samt för att tillämpa uttryckta behov och önskemål i Kanos teori om de olika 

kvalitetsdimensionerna(se kapitel 3.5).  

4.3 Observationer 

Observationer genomförs för att se vad som sker i en viss situation, i detta fall interaktionen 

mellan konsument och tidningsställ. En dold, ickedeltagande observation innebär frånvaro av 

deltagande från observatören, för att inte påverka situationen, samt att de som observeras inte 

är medvetna om att de ingår i en observation. Denna typ av observation kan utföras 

osystematiskt. Med detta menas att observatören i förväg inte vet vad den tittar efter utan tar 

in den informationen uppstår. Ostrukturerade observationer ger observatören friheten att 

betrakta alla beteenden och sedan välja den information som är relevant och hur denna 

information ska dokumenteras. Dokumentation i form av anteckningar är mest 

förekommande. [19, 20] 

Fördelar är den direkta informationen som fås utav att observera situationen. Observationer 

kan även användas till att komplettera eller stå i kontrast mot tidigare studier, då det oftast är 

skillnad på vad som sägs och vad som görs. Nackdelarna är att det är en tidskrävande metod 

och att observatören inte kan kontrollera eller veta vad som sker utanför observationstillfället. 

Vidare finns det etiska problemet med att observera en person utan dennes medvetande eller 

godkännande. [19, 20] 

Fyra butiker valdes ut beroende på butikernas insyn till tidningsavdelningarna. 

Dokumentation skedde via anteckningar där all interaktion mellan konsument, tidningsställ 

och dess tidskrifter, var av värde. Observationerna skedde under fyra dagar med 30 minuter 

per dag i respektive butik, för att skapa sig en helhetsöverblick. Då observationerna var dolda 

och ickedeltagande meddelades varken återförsäljare eller konsument om detta i förväg. 
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Därav förekommer det inte inga bilder i rapporten kring detta och butikerna refereras som A, 

B, C, D i kapitel 5.2. 

Denna metod har valts för att samla in data som behövs för att se hur teorin om shopping- och 

sortimentupplevelsen (se kapitel 3.3-4) överensstämmer med verkligheten samt som en del av 

marknadsstudien på aktörsgruppen kund (se kapitel 4.4).  

4.4 Marknadsstudier  

För att lösa ett problem eller ett påtalat behov kan en marknadsundersökning, även kallad 

marknadsstudie, genomföras som ett beslutsunderlag till vidare arbete. Ett i förhand fastställt 

syfte till marknadsundersökningen hjälper att fokusera på den marknadsinformation som 

krävs för att finna rätt lösningar. Marknadsundersökningen sker genom att relevant 

information samlas in systematiskt, analyseras och tolkas. Viktigt att ha i åtanke är att 

marknadsundersökningar inte alltid ger alla svar på problemet eller behovet utan är 

bidragande med att dra slutsatser och rekommendationer för att gå vidare i arbetet. [20]  

Beroende på syftet med marknadsundersökningen är olika aktörsgrupper intressanta. De flesta 

marknadsundersökningar har fokus på kunden och dennes behov samt önskemål. Utöver detta 

kan marknadsundersökningar göras i form av konkurrensstudier, där jämförelse av produkter 

görs för att se vad som har utförts bra och vad som kan utvecklas. [20] 

Marknadsstudien på aktörsgruppen kund bestod av besöksintervjuer av återförsäljare och 

observationer på konsumenter som underlag. Konkurrensstudiens underlag bestod av 

studiebesöket hos Tidsam (se Bilaga C), fältstudier som genomfördes i lokala butiker, 

granskning av tidningsställ på internet samt Butikskonsults egna tidningsställ. 

Marknadsstudier utförs som en del av designmetodiken (se kapitel 4.1). Syftet med denna 

metod är att undersöka kundernas behov och önskemål samt jämföra befintliga tidningsställ 

som finns på marknaden.  

4.5 Funktionsanalys 

Funktionsanalys är en metod där en produkts funktioner är i fokus för tankar och uttryck och 

skapar ett tillfälle att täcka allt innan ett projekt påbörjas. Funktionsanalysen underlättar 

arbetet då det systematiskt analyserar funktioner i form av egenskaper, krav och normer hos 

produkten. Resultatet av funktionsanalysen ska ge en sammanfattning av all data som samlats 

och ge uppdragsgivaren ett dokument på vad som har inkluderats. Funktionsanalysen 

värderar, prioriterar och kategoriserar funktionerna. Detta skapar en överblick på vilka 

funktioner som är av vikt. [9]  

Funktionsanalysen utgår ifrån en huvudfunktion. Huvudfunktionen är den högsta funktionen 

hos produkten, därmed dess huvudsyfte. Huvudfunktionen samverkar med delfunktioner. 

Dessa är nödvändiga för att huvudfunktionen ska kunna uppfyllas. Slutligen följer 

stödfunktioner som är generella och inte nödvändiga för att huvudfunktionen eller 

delfunktionerna ska uppfyllas. I funktionsanalysen beskrivs funktionerna kortfattat med ett 

verb och ett substantiv, exempelvis ”medge grepp”. [21]  
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På grund av arbetets omfattning gjordes avgränsning till en mindre funktionsanalys. 

Funktionerna grundade sig på Tidsams och Butikskonsults tidningsställ samt på 

Butikskonsults övriga exponeringsutrustning med funktioner som var relevanta för ett 

tidningsställ. Till dessa funktioner la gruppmedlemmarna även till funktioner som återkopplar 

till återförsäljarnas intervjuer.  

Gruppen värderade huvudfunktionen med HF, delfunktionerna med N, nödvändigt, och 

stödfunktionerna i Ö, önskvärt, eller O, onödigt. Samtliga funktioner kategoriserades 

beroende på användningsområdet funktionen uppfyllde. Stödfunktionerna prioriterades på 

skala 1-10 beroende hur viktiga de var, där 10 är viktigast. Sist skrevs anmärkningar på de 

funktionerna som var tvungna att fylla särskilda krav, så kallade ”funktionsgränser”. 

Funktionsgränserna utgick ifrån Butikskonsults och Tidsams produktstandarder och 

ergonomiska begränsningar. Funktionsanalysen som har använts i projektet har utgått ifrån en 

mall som har erhållits från Butikskonsult.  

4.6 Moodboard 

Moodboard är en metod där ett collage av bilder som sammanställs för att förmedla en 

stämning och huvudintrycket som produkten ska förmedla. Bilderna behöver inte ha någon 

direkt anknytning till produkten i sig utan används som ett visuellt tema för produkten med 

bland annat former, detaljer och strukturer. [21]  

4.7 Idégenerering 

Vid idégenerering kan mind mapping användas som en metod, där en strukturerad 

kartläggning görs av idéer. Mind mapping utgår ifrån ett huvudsakligt ämne, som bland annat 

kan bestå av ett ord eller en symbol, som skrivs i mitten av ett papper. Därefter grenas ämnet 

ut i underämnen med sammanbindande streck. Förgreningen sker så långt som idéerna 

sträcker sig. [22]  

Brainwritting är en annan metod för idégenerering. Denna metod går ut på att 

gruppmedlemmar sitter var för sig och genererar egna idéer i form av ord och skisser under ett 

bestämt tidsintervall. I och med att gruppmedlemmarna sitter skilda från varandra, sätts det 

inte hinder för varandras tankar och idéer. Vid en avstämning ses samtliga dokumenterade 

idéer över och gruppen markerar tillsammans vilka idéer som ska tas vidare som 

lösningsförslag. [21] 

4.8 Utvärdering av lösningsförslag 

Vid utvärdering av val på lösningsförslag är krysschema en hjälpsam metod. Krysschemat är 

strukturerat så att idéer eller förslag värderas i förhållande till funktionerna från 

funktionsanalysen. Idéerna fylls ut en vertikal rad och funktionerna horisontella kolumnen (se 

figur 5). Poängsättningen är på skala 1-5, där 1 motsvarar lägst poäng och 5 motsvarar hög 

grad av uppfyllelse av funktion. Om det är så att en idé inte uppfyller en funktion fylls rutan 

med ett streck och samlar därmed inga poäng. Resultatet av poängen ger sedan underlag till 

vidare beslut av val på lösningsförslag. [9]  
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En annan metod för utvärdering av val på lösningsförslag är Quality Function Deployment, 

QFD. QFD struktureras i det som kallas ”kvalitetshuset” (se figur 5). Här utvärderas 

sambanden mellan kundkrav i form av behov och designkrav i form av produktfunktioner. På 

designkraven tas funktionsgränserna med och produktfunktionerna ses över med hur de 

förhåller sig till varandra. Sambanden mellan kundkrav och designkrav värderas i en 

sambandsmatris som sedan viktas utifrån kundens perspektiv. En konkurrensjämförelse 

genomförs för att se hur konkurrenternas respektive Butikskonsults produkterfunktioner 

uppfyller kundkraven. Resultatet av kvalitetshuset blir att de viktigaste kundkraven synliggörs 

och att sambandsresultatet ger upphov till en designviktning av produktfunktionerna. [17, 21]   

I detta arbete används krysschemat och QFD för att jämföra och värdera idéer och ta fram 

lösningsförslag. Kanomodellen är den teori som ligger i grund för att utföra dessa metoder, för 

att lära känna kundens behov och önskemål. Underlag till metoderna består av samlad 

information från intervjuerna, studiebesöket hos Tidsam samt åsikter och idéer från 

handledaren på Butikskonsult. 

4.9 3D-modellering 

För att kunna gestalta den visuella bilden av en idé i produktutveckling kan 3D-modellering 

användas. Detta innebär att modeller, med volymer i tre dimensioner, skapas med hjälp av en 

dator. Datorn definierar 3D-modelleringar med CAD-program (Computer-Aided Design) och 

skapar en konkretare gestaltning av produkten. Med 3D-modellering optimeras designen av 

en produkt, då modellen kan testas och ändras i realtid samtidigt som tillverkning av prototyp 

kan förskjutas. Modellerna kan skapas med en preliminär eller slutgiltig form för att 

underlätta att se och eliminera fel hos produkt innan tillverkning. [21, 23] 

Figur 5: Krysschema hämtad från [9] och QFD ”kvalitetshuset” hämtad från [21]  
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I CAD-program finns möjligheten att ta reda på geometri och volym av produkt för vidare 

tillverkningsprocesser. Dessutom ger det i förväg en bild om hur skuggorna och ljuset faller 

på modellens ytor, beroende på hur den står i förhållande till ljuskällor som datorn skapat. 

Modellen kan få mer karaktär genom att lägga till färger eller mönster på ytorna och olika 

rörliga funktioner hos produkten kan även redovisas genom att tillämpa CAD-programmens 

mekaniska funktioner. [21] 

4.10 Finita elementmetoden 

Hållfasthetsberäkningar kan utföras på CAD-modeller med finita elementmetoden, FEM. 

FEM-beräkningar simulerar fram nedböjningen som kan uppstå i det verkliga livet och 

värderar om CAD-modellen är inom det elastiska området. Även en spänningsbild kan 

simuleras för att värdera CAD-modellens bärförmåga. För att kunna säkerhetsställa att 

resultaten av FEM-beräkningen är rimliga genomförs beräkningar av traditionell 

hållfasthetslära. [24, 25]  

Felkällor med FEM-beräkningar på CAD-modell beror ofta på modellens detaljerade och 

komplexa geometri, då den skapas för att ge underlag till annat än simuleringar. [24] 

FEM-beräkningar är inget krav från uppdragsgivaren men har genomförts som en del i 

projektet för att ge en uppfattning om hållfastheten på de delar hos tidningsstället som utsätts 

för belastning. Detta för att försäkra sig om att det inte sker en plasticering av materialet samt 

att synliggöra och eliminera eventuella fel i 3D-modelleringen. Gruppmedlemmarna fick 

direktiv om att den största nedböjningen får vara max 1 millimeter.  

Elementar fall 2:     [26] 

För att få fram tyngden av belastningarna vägdes tidskrifter. Maximal vikten låg på 600 gram 

och tidskrifter har en maximal tjocklek på 1 centimeter. Utifrån detta beräknades tyngden på 

varje belastad del, beroende på hur många tidskrifter respektive del rymmer. Det gjordes även 

en överskattning av vikten för att vara på den säkra sidan. 

I arbetet har materialegenskaperna för plåt samt plexiglas använts. [26] 

4.11 Verktyg  

De verktyg som kommer att användas för genomförande av metoder är: 

 Pro/ENGINEER Education Edition: 3D-modellering 

 ANSYS Workbench: Finita elementmetoden 

 Adobe Photoshop CS6: Redigering av skisser. 

Samtliga verktyg är programvaror som finns tillgängliga på Örebro universitet. Dessa 

programvaror är noggranna och har använts flitigt under utbildningens gång. Eventuella 

problem skulle vara felanvändning eller att programmen hänger sig vid användning av för 

stora eller komplicerade filer.  
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas de resultat som har genererats från genomförandet av metoderna samt 

det slutgiltiga konceptförslaget. 

5.1 Besöksintervjuer med återförsäljare 

Medvetet beslöts det att avvakta med frågan kring digital skyltning av reklam för att se om det 

skulle nämnas under intervjuns gång. Gruppens medlemmar anade att detta var ett potentiellt 

omedvetet behov då det är väldigt aktuellt i dagens samhälle men inte är förekommande bland 

tidningsavdelningar. Sammanfattningsvis gav besöksintervjuerna följande resultat: 

 Försäljningen minskar. Intresset för tidskrifter är lågt. Tidskrifter är en lågfrekvent 

varugrupp med bra marginal. 

 Väggmonterad placering är att föredra och gärna modulbaserad med spårpaneler. 

 Påfyllning och strukturering av sortiment sker problematiskt i nuläget. 

 Ny exponeringsform och integrerade lösningar i andra butiksavdelningar är av intresse 

 Mittenpartiet på tidningsställen går åt bra  

 Belysning är viktigt 

 Större yta för tidningarna.  Bra om hela huvudrubriken syns.  

 Barntidningar med giveaway är att lyfta fram.  

 Säkerhet i form av stabilitet anses som självklart. 

Ingen av respondenterna nämnde digitalisering av reklam. När frågan sedan ställdes bemöttes 

den med positiv respons från respondenterna. 

5.2 Observationer på konsumenter 

Vid samtliga observationstillfällen var det låg aktivitet vid tidningsställen. I Butik B skedde 

ingen aktivitet vid observationstillfället. Totalt skedde det aktivitet vid tre tillfällen vilka var 

följande: 

 Butik A: Konsument stannade och tittade igenom tidningsstället och gick därifrån. 

(5/5-14 kl. 10:17) 

 Butik C: Konsument stannade vid tidningsstället och titta på mitten- och övre partiet. 

Tog en tidskrift och bläddrade lite i den. La tillbaka tidskriften på sin plats och gick 

därifrån. (5/5-14 kl.16:45) 

 Butik D: Konsument lyfte och tittade på en tidskrift belägen längst ner på en lutande 

hylla. La tillbaka den och gick därifrån. (6/5-14 kl. 17:06) 
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5.3 Marknadsstudier  

Två mindre marknadsstudier genomfördes varav den ena på återförsäljarna och 

konsumenterna (aktörsgrupp kunder) och den andra på konkurrenter och Butikskonsults 

produkter (konkurrentstudie).  

Marknadsstudien på kunderna fokuserade på behov och önskemål och gav följande resultat: 

 Respondenterna från besöksintervjuerna påvisade ett behov fanns av tidningsställ som 

drar till sig uppmärksamhet samtidigt att dess funktioner underlättar hanteringen och 

framhäver tidskrifterna.  

 Konsumenternas frånvaro av intresse för tidningsställen vid observationstillfällena 

understryker återförsäljarnas erfarenhet om den dåliga försäljningen.  

Konkurrensstudien visade på följande: 

 Butikskonsults befintliga tidningsställ består av få och simpla funktioner. Belysning är 

inget krav från kunder och finns därmed inte på tidningsställen. Tidningsställen har 

inget lagerutrymme. Tidningsställen har främst till syfte att exponera tidskrifterna.  

 Tidsams tidningsställ är modulbaserade. Höjd på tidningsställ, antalet hyllor och 

hyllavstånd anpassas efter återförsäljarnas behov och tidskrifter. Hyllor anpassade för 

barn samt tidningar med giveaway.  En sektion rymmer 48 stycken titlar. Tidningsställ 

finns i mindre format, som kan integreras i olika butiksavdelningar. Belysning finns på 

somliga hyllor och är miljöcertifierad. Lagerutrymme finns längst ner på 

tidningsställen. Budskapsramp samt magnetramp finns för reklam och kategorisering 

av tidskrifter. Tidningsställen består av olika hyllplan för att skapa intresse för 

konsumenten. 

 För de övriga konkurrenternas tidningsställ gjordes det fältstudier i butiker med 

försäljning av tidskrifter, runtom i Örebro samt Stockholm. Tidsams majoritet på 

distribuering av tidskrifter har bidragit till att de även har en stor marknadsandel med 

sina tidningsställ. Detta märktes tydligt under fältstudierna. Pressbyrån hade dock 

annorlunda inredning som bestod av hela väggar med likadana hyllplan och avskiljare 

för att strukturera tidningarna tydligt. För övrigt gjordes en mindre undersökning av 

olika tidningsställ med hjälp av internet. Resultatet gav tidningsställ gjorde av annat 

material än plåt, belysning för bättre exponering av tidskrifter och hyllor som sticker 

ut från tidningsstället.  

Se Bilaga D för bildresultat av konkurrensstudien samt från två av respondenternas butiker. 

5.4 Funktionsanalys 

Funktionsanalysens huvudfunktion valdes till ”Medge försäljning”. Därefter valdes 

delfunktioner samt stödfunktioner. I och med projektets tidsbegränsning gjordes det 

avgränsningar till att inte fördjupa sig i funktioner från användningsområdena inom transport 

och produktion. Resultatet för funktionsanalysen kan ses i Bilaga E. 
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5.5 Moodboard 

Moodboarden sammanställdes genom att först välja ut fyra ord som gruppmedlemmarna var 

enade om att tidningsstället skulle förmedla. Gruppen utgick ifrån den teoretiska bakgrunden 

om perceptuell tolkning och resultatet från besöksintervjuerna. Därefter valdes en bild för 

respektive ord, i syfte att förmedla orden visuellt (se figur 6). Orden och bilderna resulterade i 

följande: 

1. Formgivning: Locka uppmärksamhet och göra det intressant för ögat. Viljan att gå dit.  

2. Inbjudande: En välkomnande miljö som inte avger stress. Viljan att stanna kvar. 

3. Modernt: Överraska och överträffa förväntningar. Viljan att gå tillbaka.  

4. Flexibelt: Förmågan att kunna ändras utifrån individuella behov. Möjligheten att 

anpassa. 

5.6 Idégenerering  

Mind mapping genomfördes där idéer i form av ord sammankopplades med huvudämnena 

tidningsställ, sidosektion och budskapsramp (se Bilaga F). Idéerna grundade sig i resultatet 

från marknadsstudierna och funktionsanalysen. Resultatet sågs över med handledare från och 

diskuterades kring. 

Gruppmedlemmarna gick vidare med resultatet av mind mapping och genomförde 

brainwritting. Resultatet blev ett antal olika skisser (se Bilaga F). Gruppmedlemmarna 

jämförde skisserna och såg att formerna uppifrån var att arbeta vidare med. Idéerna mest 

populära idéerna markerades med funktioner som de uppfyllde. Fyra lösningsförslag togs an 

för att skissas vidare på i CAD.  

Figur 6: Moodboard, bilder hämtade från [27] 
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5.7 Utvärdering av lösningsförslag  

De fyra lösningsförslagen från brainwrittingen ritades upp i enkla CAD-modeller (se Bilaga 

G) för att ge en konkretare gestaltning av formerna. Tillsammans med handledare på 

Butikskonsult granskades de fyra CAD-modellerna och utvärderades. Samtliga former var 

intressanta för vidare utvärdering. Handledaren gav råd om att runda former är svåra vad det 

gäller produktplacering.  

Gruppmedlemmarna gick vidare med utvärdering av val med hjälp av ett krysschema (se 

Bilaga G). Funktionerna bestod av delfunktioner samt stödfunktionerna, i den ordning de hade 

prioriterats i funktionsanalysen. För att inte utesluta idéer i för tidigt skede valde 

gruppmedlemmarna att inkludera fler resultat från mind mapping och brainwritting, 

tillsammans med de fyra lösningsförslagens former (rund och kantig). Resultatet av 

poängsättningen i krysschemat gav att följande idéer var högst uppfyllande av funktionerna: 

 Plåt 

 Hylla till spårpanel 

 Hylla, stående 

 Avskiljare  

 CC1200 

 Lagerutrymme framtill på sektion 

 Digital reklam 

 Väggmonterad 

 Kantig 

 Lysrör  

Dessa ringades in i krysschemats rad för summa. Då idéen för ”sidosektion+ andra 

varugrupper” inte hade en jämlik idé att jämföras med, markerades den med blått för vidare 

utvärdering. 

För att gå vidare med nästa utvärdering, QFD, gjordes en egen version av Kanomodellen (se 

figur 7) för konceptförslaget, baserad på resultatet från besöksintervjuerna. De behov som 

valdes ut var de som återförsäljarna uttryckte som mest utvecklingsbara (attraktiva), positiva 

(förväntade), samt självklara (nödvändiga):  

 Dålig försäljning – Påkalla merköp 

 Intresset är lågt – Påkalla uppmärksamhet 

 Underlätta påfyllning – Enkel påfyllning 



 

 22 

 Ny exponeringsform och integrerade lösningar – Smart placering 

 Bättre belysning – Bra belysning 

 Mer strukturerat – Tydligt sortiment 

 Stabila tidningsställ – Stabilitet 

Behoven fördelades sedan in i de olika kvalitetsdimensionerna beroende på hur 

respondenterna hade uttryckt dessa under besöksintervjuerna.  

Till QFD valdes de funktioner som mottagit högst poängsättning ur krysschemat ut, 

tillsammans med ”sidosektion+ andra varugrupper” (kallad sambandsexponering i 

kvalitetshuset) och fastställdes som designkrav. Funktionsgränserna sattes utifrån 

funktionsanalysens anmärkningar. Kundkraven bestod av de olika kvalitetsdimensionernas 

egenskaper från den egna Kanomodellen och kundviktningen baserades på vilken 

kvalitetsdimension kundkraven var placerade i, samt beroende på hur starkt de hade uttryckts 

under besöksintervjuerna. Resultatet från QFD gav högst designviktningen på 

kundkravet ”Påkalla uppmärksamhet” med högst uppfyllande av sambandsexponering.  

Utifrån resultatet från båda utvärderingarna gjorde gruppen en ytterligare CAD-modell (se 

Bilaga G) som visades för handledaren på Butikskonsult. CAD-modellen och mätbara värden 

diskuterades från den teoretiska bakgrunden som hade utförts såsom bland annat arbetshöjd, 

perceptuella tolkningar och floor planning, samt respondenternas erfarenheter och tankar från 

Figur 7: Kanomodellen till konceptförslaget 
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besöksintervjuerna. Det diskuterades även om hur konceptförslaget överensstämmer med 

Butikskonsults övriga produkter och affärsidé. Gruppen fick feedback på att utforska 

formgivningen lite mer, särskilt mittenpartiet, för att skapa en särskilt tilltalande hylla för 

vuxna konsumenter, oberoende av tidskrifterna där. Handledaren bad även gruppen att 

fortsätta tänka på lagerutrymme som är utdragbar framåt. 

Gruppmedlemmarna arbetade vidare, med handledarens direktiv och utvärderingsresultaten. 

En ny skiss togs fram (se figur 8) och en detaljerad CAD-modell (se figur 9) framställdes för 

att visuellt synliggöra för gruppen om den var mätbar med Butikskonsults övriga produkter. 

Gruppen mailade CAD-modellen till handledaren från Butikskonsult och beskrev de olika 

funktionerna samt antalet titlar den rymmer. Beslut togs att det är den slutgiltiga lösningen att 

fullfölja. 

 

Figur 8: Slutgiltig skiss till konceptförslag 

Figur 9: Slutgiltig lösning på konceptförslag 
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5.8 Konceptförslaget 

Konceptförslaget resulterade i ett tidningsställ (se figur 10) som består av en mittensektion 

med exponering av 51 stycken titlar och som är modulbaserad med sidosektioner på vardera 

sida. Mittensektionen har ett lagerutrymme framtill som rymmer 24 stycken tidskrifter. Där 

finns även en ”favorit-låda”, belägen på lagerutrymmet där återförsäljarna kan placera de 

tidskrifter de vill framhäva. Sidosektionerna erbjuder sambandsexponering för andra 

varugrupper och har även digital skyltning av reklam. Grundstommen för tidningsstället 

består av plåt och ryggpanelerna i MDF. Hyllorna varierar i materialval och består av plåt, 

plexiglas samt MDF. Hyllorna består av olika hyllplan; lutande samt stående. Hyllorna fästs 

med antingen spårpaneler, för att kunna placeras på övrig exponeringsutrustning, eller med 

hängen.  

Figur 11: Konceptförslaget, vyer 

  

Figur 10: Tidningsställ med sambandsexponering 
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För att öka det perceptuella intrycket på konceptförslaget har den skyltning i form av digitala 

skärmar. Formgivning är genomgående för hela tidningsstället och har olika hyllplan som 

bryter av och gör det intressant för ögat. För att få till kontraster har material som 

Butikskonsult använder i dagsläget, nyttjats men i större utsträckning.  

 Måtten (se figur 13) för tidningsstället mittensektion är B=1200 D=600 H=2100 millimeter 

och för sidosektionerna B=600 D=600 H=21000 millimeter. Samtliga mått utgår ifrån 

standardbeslag som Butikskonsult har att erhålla vid tillverkning. 

De olika mått som var att tas till hänsyn vad det gällde ergonomi samt sortimentplacering 

illustreras i figur 13. För att medge god ergonomi vid hantering av tidskrifter och interaktion 

Figur 12: Tidningsställ, mått 

Figur 13: Tidningsställ med viktiga mått  

 



 

 26 

med tidningsställ samt uppfylla kundbehovet ”Enklare påfyllning” ”har arbetshöjden för 

lagerutrymmet placerats på 105 cm. Det största gripavståndet är 54 cm med ett fotfäste som är 

beläget 4 cm ifrån tidningsstället vilket även detta medger god ergonomi. För att framhäva 

sortimentet i ”favorit-lådan” har tahöjden och ögonhöjden tagits vara på och anpassats utefter.  

Den digitala skyltningen består av en skärm. Skärmen behöver ett väggmonterat fäste. 

Förutsatt att butiken äger trådlöst internet kan reklamen som visas på skärmen styras centralt. 

Lagerutrymmet består av en utdragbar låda. Expansionsbeslag behövs för uppfyllande av 

utdragbarfunktion. Mittensektionerna, CC1200, är modulbaserade för att möjliggöra större 

volym av tidskrifter beroende på kundbehov och även ha möjlighet till att kunna anpassas 

efter butikens planlösning. Belysning kan användas vid samtliga hyllplan och monteras olika 

beroende på om det är lysrör, spotlight eller ljuskällor. Smart placering kan ske runtom i butik 

genom integrering av hyllor på spårpaneler på butikens övriga exponeringsutrustningar.  

  

Figur 14: Lagerutrymme Figur 15: Modulbaserad, två stycken CC1200 sektioner 

Figur 16: Förslag på integrerad belysning Figur 17: Hylla till spårpanel 
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5.9 Finita elementmetoden på belastade delar  

FEM-beräkningarnas spänningsbilder visade att samtliga belastade delar hade en 

maxspänning som inte översteg materialens brottgräns (se Bilaga H) och därmed var delarna 

inom det elastiska området för materialen. FEM-beräkningarnas deformationsbilder och 

beräkningar av traditionell hållfasthetslära resulterade båda i att samtliga belastade delar höll 

sig inom gränsen för nedböjning, där kravet var 1 millimeter. 

Lutande hylla: FEM-beräkningens nedböjning=0,623 mm och beräkning av traditionell 

hållfasthetslära=0,49mm. 

Plexiglas hylla: FEM-beräkningens nedböjning= 0,379 mm och beräkning av traditionell 

hållfasthetslära=0,30 mm. 
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Hänge: FEM-beräkningens nedböjning=0,539 mm. Beräkning av traditionell 

hållfasthetslära=0,96mm.  
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6 Diskussion 

6.1 Värdering av resultat 

Behovet hos Butikskonsult att utveckla exponeringen av tidningsställ då de ser en chans till 

att erbjuda bättre inredningslösningar på denna produkt. Syftet var att ta fram ett 

konceptförslag på ett tidningsställ som uppfyller butiksägarens behov och fångar 

konsumentens uppmärksamhet.  

Besöksintervjuernas resultat var av mycket nytta och gav material som var värdefull för de 

utvärderingar som gjordes. Respondenterna skilde sig åt i sina svar men drog åt samma håll. 

Det märktes tydligt att butikernas olika storlek färgade svaren. Värt att nämna är att endast 

återförsäljarna hördes och inte konsumenterna, detta på grund gruppens medvetna 

avgränsning i och med projektets tidsomfattning. Samtidigt är det frågan om konsumenterna 

hade kunnat svara på frågor kring sådant som de inte medvetet tänker på eller berörs av i 

samma utsträckning som återförsäljarna.  

Observationerna resulterade i lite aktivitet. Tankar har funnits kring hur det kunde ha gått till 

för mer givande resultat, bland annat att det kanske hade varit lämpligare att utföra 

observationer på enbart en butik under en längre tid. Samtidigt är detta problematiken med 

dolda, ickedeltagande observationer då observatören inte styr det som sker och inte heller vet 

vad som sker utanför observationstillfället. Däremot har resultatet bidragit med att 

understryka återförsäljarnas erfarenheter om att det inte sker så mycket gällande 

tidningsavdelningar.  

Ett företags agenda kan ofta skilja sig från kundens, där det mest åtråvärda är en ökad 

försäljning. Genom att ta tidningsställ ur perspektivet för att enbart öka försäljning och istället 

se det som en ”tyst försäljare” som ska påkalla uppmärksamhet, därmed ha en sidoeffekt av 

merköp, kan fokus vändas för att synliggöra vad det är som verkligen krävs för att uppfylla 

behovet hos kunden.  

Vi finner att det slutgiltiga konceptförslaget uppfyller de målsättningarna tillfredsställande av 

exponering av tidskrifter. Vanetanken hos konsumenten kan ständigt brytas med mindre 

förändringar såsom att byta ut varugrupper i sidosektionerna. Dessa kan exempelvis anpassas 

efter högtid, säsong osv. Även de digitala skärmarnas reklam byts ut och tidskrifterna i 

”favorit-lådan” kan variera med olika kategorier av tidskrifter. I och med att återförsäljarna 

själva väljer tidskrifter de vill framhäva till ”favorit-lådan”, bidrar detta dessutom till 

personligare anknytning för konsument och därmed ökad köpglädje. I det stora hela handlar 

det om att fånga intresset, därifrån skapa en vana för tidningsstället som 

exponeringsutrustning och få att konsumenterna uppsöker den vid varje köptillfälle, med en 

sidoeffekt på ökad försäljning av tidskrifter.  

Gentemot diskussionen om hållbar utveckling i form av ekonomi är tidningsställets flesta 

produktdelar bestående av standardbeslag från Butikskonsult vilket ger en ekonomisk fördel 

vid tillverkning. Vissa material är svåra att få miljömässigt hållbara, som MDF, däremot kan 

materialets innehållssammansättning ses över med alternativa val i fortsatt arbete. Den sociala 

aspekten tillgodoses då tidningsstället ökar köpglädjen och även underlättar personalens 
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hantering av tidskrifter. Däremot bör exponeringsutrustningar ses över i allmänhet för hur väl 

dessa är anpassade för människor som är utanför de så kallade medelvärdena, exempelvis 

personer med rörelsehinder. I den större omfattningen skulle en ökad försäljning av tidskrifter 

innebära mindre transport med returer och därmed skulle miljöpåverkan minskas.  

Konceptförslaget är tillämpbart i exponeringsutrustningar framställda för inredningslösningar. 

Detta då projektet behandlar hur produkter kan utvecklas för att ha större påverkan på 

konsumentbeteendet. Dessutom påverkar och förenklar tidningsstället återförsäljarnas dagliga 

hantering av tidskrifter och medger en bättre ergonomi utifrån deras möjligheter och 

begränsningar.  

Vi vill betona att detta arbete har fått oss att inse vikten av att ha kunden i fokus vid 

produktutveckling. Utan tillgången till återförsäljarnas erfarenheter och tankar hade vi inte 

kunnat utföra arbetet med sådan eftertänksamhet som den genomfördes med. Den omfattande 

teoretiska bakgrunden har väglett oss och bidragit till en ökad förståelse när vi väl har lyssnat 

på återförsäljarna. Den har även varit till stor nytta då våra resonemang har breddats vid 

genomförande av utvärderingsmetoderna, och har hindrat oss från att själva dra slutsatser 

utifrån vad vi ”tycker och tänker”.  

Med målet satt till vecka 23 2014 känner vi att vi har fullföljt arbetet och presenterat ett 

konceptförslag som enligt Butikskonsults affärsidé erbjuder ett inredningskoncept som med 

stor chans kan öka förutsättningarna för butiksägarens verksamhet. 

6.2 Fortsatt arbete 

Vi skulle råda Butikskonsult att genomföra utförliga kundundersökningar redan vid 

begynnelsen av ett designprojekt. Detta för att förstå kundbehov och komma åt de 

överraskande momenten i attraktiv kvalitet, överträffa de förväntade behoven och därmed 

stärka sin kundlojalitet samtidigt som mervärde skapas för kunden. Genom att göra detta kan 

kundens behov och önskemål tillsammans med produktutvecklarnas kunskap, skapa en 

produkt med optimal tillfredsställelse hos samtliga parter. Detta kan utföras i form av 

besöksintervjuer och/eller enkätundersökningar med större omfattning.  

En produktfamilj till tidningsstället kan utvecklas med tillhörande inredning. Det har 

diskuterats om att eventuellt ta fram en ”bråkmakare”, det vill säga ett säljbord som placeras 

strategiskt i butik för att vara iögonfallande. Dock på grund av projektets tidsbegränsning 

samt att det inte ingick i konceptförslaget har detta inte tittats närmare på. Butikskonsult kan 

även titta på hur en ännu mer komplett helhetslösning kan tas fram. Med detta menas att 

tidningsstället utformas så att den måste ske i sambandsexponering med andra högfrekventa 

varugrupper inom kategorin för belöningsprodukter. Dock skulle den motverkande faktorn 

vara att tidningsstället inte förblir lika modulbaserad men då detta arbete har gett resultat i att 

behovet av att påkalla uppmärksamhet är av vikt så rekommenderas det. Butikskonsult skulle 

kunna ta vara på att de har kunder vars inredning nästintill enbart består av deras produkter 

och därmed kan inredningslösningar ingå i ett komplett paket. 

Butikskonsult skulle kunna titta närmare på olika alternativ för val av funktion till väggfäste 
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för skärm, lagerutrymme samt belysning. Detta för att se om dessa funktioner erbjuds av deras 

legofabrikanter. Om inte kanske det kan tas med i framtiden för egen produktion så att det kan 

finnas som standardbeslag och bli mindre kostsam. 

Eftersom att avgränsningar har gjorts då projektet enbart berörde konceptutveckling anser vi 

att det kan vara för hastigt för Butikskonsult att fortgå med Etapp 3 och Etapp 4 i företagets 

designmall. Vi tycker däremot att arbetet är så pass välarbetat i sitt framtagande med dess 

teoretiska bakgrund, metodbeskrivning samt genomförande, att den kan användas som ett 

tillförlitligt underlag för vägledning och fördjupning i de delar som har avgränsats. 

Samtliga förslag till fortsatt arbete kräver resurser i form av avsatt personal och tid. Detta bör 

dock snarare ses som en investering än kostnad, då det är välkänt att en nöjd kund är en 

återkommande kund.  
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7 Slutsatser 

Konceptförslaget erbjuder följande: 

 Inbjudande och intressant miljö genom att öka det perceptuella flytet med 

formgivning, olika materialval och hyllplan samt belysning.  

 Personligare anknytning till butikspersonal i form av ”favorit-låda” 

 Bryta vanetanken hos konsument genom att byta ut varugrupper i 

sambandsexponering, tidskrifter i ”favorit-låda” samt digital reklam som visas på 

skärmarna.  

 Sambandsexponering med andra högfrekventa varugrupper. 

 Integrering runt om i butiken genom smart placering av hylla till spårpanel. 

 Enklare påfyllning med lagerutrymme belägen inom lämplig arbetshöjd för att skapa 

god ergonomi. 

 Uppfyller Butikskonsults affärsidé genom att påkalla uppmärksamhet genom 

sambandsexponeringen med andra varugrupper och digital reklam. Detta resulterar i 

sidoeffekten av ökad försäljning och erbjuder därmed en lönsam inredningslösning. 

Passar även stora som små butiker med dess egenskap av att vara modulbaserad.  

  Uppfyllande av mål med konceptförslagets påtagliga mätbarhet med Butikskonsults 

övriga produkter. 
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Bilaga A: Butikskonsults mall för designmetodik 

Bakgrund och Målsättning 
Börja varje projektplanering med en bakgrundsbeskrivning som förklarar och motiverar den 

planerade designinsatsen. Starta det aktuella projektet med att diskutera existerande sortiment, 

för- och nackdelar hos dagens produkter, priser och kostnader, konkurrenssituationen och 

marknadens krav och förväntningar. De slutsatser vi drar och de ambitioner vi har skall 

sammanfattas under rubriken målsättning (t.ex. förbättrande funktioner, säljande utformning, 

rationellare produktion, effektivare lagring och transport). 

Etapp 1 - Analys 

Marknadsstudier 
Undersöka eventuellt befintligt eget sortiment, konkurrenters sortiment, konsumenters krav, 

ergonomiska studier och fältstudier. 

Funktionsanalys 
Värdera och motivera produktens egenskaper – inklusive de estetiska – mot kostnader för den 

samma. Funktionsanalysen skall säkra att vi har ”tänkt på allt” innan vi startar den skapande 

processen. 

Skissfas 
Arbeta fram olika designförslag, enklare skisser och skissmodeller. 

Genomgång 1 
Presentation av etapp 1, med analyser, idématerial och skisser. Bedömning och prioritering av 

de olika designförslagen. 

Etapp 2 – Vidare bearbetning 

Fortsatt designarbete 
Vidare bearbetning av design mot färdigt förslag. Konkretisera designförslagen och arbeta 

fram CAD-underlag. 

Designtest 
Utföra tester och experiment, beställa materialprover och ta fram mer eller mindre avancerade 

prototyper. 

Genomgång 2 
Presentation av etapp 2 och det färdiga designförslaget med ritningsunderlag, 

presentationsbilder och eventuella prototyper. 



 

 

 

Etapp 3 – Slutbearbetning 

Tillverkningsunderlag 
Färdigställande av tillverkningsritningar. 

Upphandling 
Inköpsavdelningen ansvarar för prisförfrågningar hos leverantörer. Även avsatt tid för 

eventuella revideringar för att produktionsanpassa produkten. 

Appendix 
Monteringsanvisning, broschyrarbete, emballage/logistik. 

Slutpresentation 
Presentation av etapp 3 och det slutgiltiga designförslaget med presentationsbilder, eventuellt 

fysisk produkt, broschyr, monteringsanvisning. 

Etapp 4 – Uppföljning 

Följa upp produkten ute på marknaden. Vidare utveckling av produkten. Eventuell utveckling 

av produktfamilj.
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Bilaga B: Besöksintervjuer, återförsäljare 

(1) Susanne Persson, Butiksbiträde Stockholms Turaffär Centralen 

(2) Örjan Josefsson, Butiksägare ICA Nära Sergels Torg 

(3) Josefine Petterson, Förbutik- och tidningsansvarig WiLLY:S Västhaga 

Hur ser er försäljning ut? Vad beror det på? 

(1) Inte bra. Vi har nog fel kunder för dem här tidningarna, säljer mest skvallerblaskor. 

Beror nog också på att vi inte får ha löpsedlar längs med butiken.  

(2) Ständigt neråt. Kunderna tar till sig det på andra sätt. Inflation inom tidningsindustrin, 

för många tidningar av allt. Dessutom är de dyra i pris och hälften är annonser. Dålig 

försäljning i förhållande till ytorna de tar upp i butiken 

(3) Rullar på. År 2011 så tog vi in tidningsavdelningen från förbutiken. 

Volym av tidskrifter? 

(1) En sektion 

(2) En sektion 

(3) Tre sektioner 

Påfyllning? 

(1) Cirka två gånger per månaden. En beställning av varje upplaga så att det fyller upp.  

(2) Två gånger per veckan. Fyller på och byter ut. Cirka 80 % av tidningarna blir returer. 

(3) Två gånger per vecka, varje tisdag och torsdag. Göra det enklare med påfyllningen 

kanske.  

Rengöring? 

(1) Sopa lite framför och torka av lite. 

(2) Med jämna mellanrum. Kan bli smutsigt bakom.  

(3) Det går si sådär. Hinner oftast inte men annars bara damma av lite. 

Montering?  

(1) Vi använder oss av våra egna väggar. 

(2) Skulle vara bra att ha fast eller modulbaserade, med olika bredder på spårpanel. 

(3) Brukade ha sektionerna på olika platser förut men det är enklare när alla sektioner är 

bredvid varandra. Väggmonterad så man ser helheten. 

Stabilitet?  

(1) Har ingenting att säga om den. 

(2) Den är okej.  

(3) Inget problem.  

Placering? 

(1) Längs med väggen, där det finns plats.  

(2) Alltid varit framme vid kassan på grund av stöldbenägenheten. Skulle kanske vara bra 

att ha tidningar vid självbetjäning kassan, en ny exponeringsform. Kanske även smarta 

placeringar integrerade i andra avdelningar, ex hälsotidningar i frukt- och 

grönsaksavdelningen.  



 

 

 

(3) Först placerad i förbutik och sedan uppdelat men nu alla sektioner bredvid kassan 

längs med väggen. Bra att ha godis och läsk i närheten av tidningsförsäljningen. 

Funktioner? 

(1) Mittenpartiet säljer bäst så det kanske är något att tänka på.  

(2) Avskiljare emellan tidningarna är bra så att sortimentet inte överlappar varandra alltför 

mycket. Integrerad belysning.  

(3) Bra belysning är viktigt. 

Vad ser ni för problem/ vad kan utvecklas? 

(1) Belysningen. Inte bygga på höjd. Ta bort plasthyllan och fixa så tidskrifterna inte åker 

i varandra. 

(2) Annan placering. 

(3) Tidningarna åker in i varandra. Det blir för många tidningar på för lite plats. För 

många tidningar i nuläget på för lite plats.  

Vad är positivt? 

(1) Höjd för mått på magasin, går att se huvudrubriken är viktigast  

(2) Plasthyllan. 

(3) Har ingenting att säga. 

Hur ser ni på att kunderna bläddrar i tidskrifterna? 

(1) Har ingenting att säga om det.  

(2) Det är inte en stor fråga. Det blir en konsekvens av att det är många tidningar. Folk vill 

veta vad de köper. 

(3) Inget problem.  

Vilka ser ni som tydligast målgrupp? 

(1) Kvinnor mellan 30-60 årsåldern 

(2) Hem och mat  

(3) Barntidningar går åt mycket och även tidningar med medföljande giveaway. WiLLY:S 

är riktat mot barnfamiljer. 

Hur ser ni på digitaliserad skyltning? 

(1) Bra att ha. 

(2) Det låter bra, kanske också QR-koder för att kunna söka löpsedlar. 

(3) Det är aktuellt med digitalisering. 

Övrigt? 

(1) Har ingeting mer att säga.  

(2) Smarta enkla kompatibla lösningar med integrering av tidningar på andra avdelningar 

och i övrig butiksplanering. 

(3) Mer utrymme för tidningar med giveaway. 
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Bilaga C: Studiebesök, Tidsam 

Maria Stensveden, Space Manager Tidsam AB 

Tidsam distribuerar svenska tidskrifter och ägs av fyra stycken förlag. Vi har cirka 7500 

återförsäljare runtom i Sverige där vår största återförsäljare är dagligvarukedjan ICA. Tidsams 

affärsidé är att öka försäljningen av tidskrifter och tar fram inredning med hjälp av olika 

leverantörer till självkostnadspris till återförsäljare av tidskrifter i syfte att utveckla butikerna 

och få mer säljande avdelningar. 

Interpress är den största konkurrenten, dock så har vi på Tidsam nästintill monopol på 

marknaden då vi tillhanda håller med de 400 bästsäljande magasinen till handeln.(95 % av 

försäljningen)  

Tidskrifter och magasin ses oftast som en belöningsprodukt. De är därför tillgängliga i slutet 

av kundvarvet och gärna belägna nära andra belöningsprodukter såsom godis och läsk. Det är 

ytterst viktigt för impulsköp att placeringen är rätt i butik med belägenhet i största 

kundstråket.  

Konsumenterna som köper tidskrifter vill ha ett brett utbud och är inte ute efter 

prenumeration. Konsumenten vill åt mångfalden hos tidskrifterna samtidigt så är det viktigt 

att det inte blir för rörig, rent visuellt. Då det rör sig om både månad- och veckomagasin som 

är blandade i sortimentet, är det viktigt att ha sortimentet extra tydligt. Det är även viktigt att 

hyllorna är strukturerade med rätt lutning så magasinen håller sig upprätta och säljande.  

Tidningsställen har en standard där varje sektion är ca 210 cm i höjd, 90 cm i bredd och 60 cm 

i djup. Ibland har vi även 160 i höjd. Sektionerna skiljer sig beroende på vad återförsäljaren 

vill ha men vi vill inte bygga för lågt. Antal hyllor och hyllavstånd anpassas efter 

tidskrifternas storlek och kundens önskemål. Vi bygger upp till 20 sektioner och i genomsnitt 

har vi drygt fyra sektioner hos våra återförsäljare. Vi har en basavdelning där samtliga 

tidskrifter i sortimentet ska finnas och placerar även de bäst säljande tidskrifterna i 

sambandsexponering med Kvällspressen i kassalinjen samt en del butiker väljer att 

sambandsexponera lämpliga tidskrifter i olika avdelningar såsom hälsotidskrifter i frukt- och 

grönsaksavdelningen och liknande.  

För att kunna ha tidskrifter integrerade i andra avdelningar runt om i butiken krävs det en 

engagerad tidskriftsansvarig hos återförsäljaren, i och med att de sköter hanteringen av 

tidskrifterna själva. Media Expo är en kampanjkår som förlagen betalar för att skylta i butik. 

Viktigt är dock att samtliga produkter ska finnas i basavdelningen. 

Nytt i våra exponeringsutrustningar är att vi har hela sektioner i plåt som är i färgerna vit eller 

svart, vilka ger en premiumkänsla. Vi har haft en utveckling där vi gått från bockad tråd till 

plåt i våra tidningsställ. Exponering av tidskrifter med medföljande giveaway har utvecklats 

till att bestå av liggande hyllplan. Även för barntidskrifter har vi liggande hyllplan som är 

belägna längre ner för att möjliggöra att barnet kan ta och titta i tidskrifterna på eget initiativ. I 

det nyaste tidningsstället försöker Tidsam integrera olika hyllplan för att bryta av så att det 

händer något intressant för ögat. En ny tanke är även att börja använda utskjutningshyllor. 

Detta är kanske aktuellt för specialutgåvor av tidskrifter, exempelvis för ”julspecial-



 

 

 

upplagan”. Vi har utdragslådor längst ner på sektionerna där en kan förvara extra tidskrifter 

och fylla på allt eftersom. 

Vi använder oss utav budskapsrampar för att tydliggöra kategorier och för att marknadsföra 

diverse löpsedlar. För återförsäljare som vill åt lägre sektioner har vi även magnetrampar för 

att tydliggöra försäljning av tidskrifter, men det blir fortfarande tydligare om man använder 

sig av högre budskapsrampar. Vår belysning är i LED och är miljöcertifierad. Vi monterar 

våra tidningsställ på plats och därför ska det vara enkelt, kunna fixas utan montörer och inte ta 

mer än en dag att montera. 

Intressant för oss att se är vad konsumenterna köper till tidskrifterna. Många konsumenter vill 

hitta tidskriften i sin ”grupp” och därför sker en kategorisering av tidskrifterna, såsom mode, 

bil och så vidare. Vi har försökt med att ha toppsäljarna i en sektion men detta fungerade inte. 

Alltså krävs en mix av tidskrifter i varje sektion där det framgår tydligt i vilken grupp 

tidskrifterna är i. Vi ber våra kunder skicka in foton på deras tidskriftsinredning så vi kan se 

hur tidskrifterna exponeras och på så vis få bättre koll på hur det kan skilja sig och vad vi kan 

ändra på. 

Återförsäljarna betalar för de tidskrifterna som har sålts och returnerar de som inte har gått till 

försäljning. Nytt är att vi skickar tidskrifter i returlådor så att returer skickas tillbaka i samma 

returlåda som tidskrifterna mottagits i. Tidigare har återförsäljarna själva ansvarat i vad de 

skickar tillbaka returtidskrifter i och då har vi bland annat fått tillbaka det i banankartonger. 

För närvarande är det 25 % av våra återförsäljare som använder sig av det nya systemet med 

returlådor.  

Vi vet att 70 % av de som köper tidskrifter utgörs av kvinnor. Detta beror mycket på att det är 

kvinnor som handlar i butik i större utsträckning än män. Vi har sett att försäljning beror 

mycket på sinnenas påverkan. En får mer köpglädje i en butik som är snygg och ser fräsch ut. 

Vi vet även att konsumenter har en ögonrörelse som går uppifrån och ner, detta i en vertikal 

rörelse för varje sektion. Vi ser gärna att det satsas mer på exponering av serietidskrifter och 

tidskrifter med medföljande giveaway då försäljningen av dessa tidskrifter går uppåt. 
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Bilaga D: Konkurrensstudie, bilder 

 

Stockholms Turaffär Centralen 

Pressbyrån Centralen 

ICA Nära Sergels Torg 

ICA Maxi Eurostop Press Stop [28] 

Diverse tidningsställ [28] 
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Bilaga E: Funktionsanalys 
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Bilaga F: Idégenerering 

  Mind map  



 

 

 

Brainwritting 



  Bilaga G 

 

Bilaga G: Utvärdering av lösningsförslag 

3D-modeller baserade på brainwritting  

3D-modell baserad på QFD   



 

 

 

Krysschema Tidningsställ 



 

 

 

QFD ”kvalitetshuset” Tidningsställ 

 



  Bilaga H 

 

Bilaga H: Finita elementmetoden, belastade delar 

Nedböjning, beräkning med traditionell hållfasthetslära 



 

 

 

Spänningsbilder, max- och minspänning 

Lutande hylla 

Plexiglas Hylla           Hänge     


